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FÖRORD.

Alexis Kivis lilla enaktsskådespel »Yö ja päivä» fullbor-
dades 1867. Ar 1878 såg en svensk översättning dagen

den trycktes som bilaga tili tidningen »Åbo Posten»
under rubriken »Dag och natt». Att en ny översättning
nu blivit gjord beror på att den äldre tolkningen förefaller
väl tungrodd för scenen.

Ett grundvillkor för ett framgångsrikt uppförande av

denna egenartade pjes är att inan avstår från att på den-
samma anlägga den realistiska synvinkel, ur vilken man
vanligen betraktar skildringar ur det s. k. »folklivet». Man
får inte »göra gubbar» av dessa personer, som diktaren
inte velat individualisera, emedan hans syfte inte värit att

skriva ett karaktärsskådespel. Hän vill i de tvä stridande
bönderna och deras hustrur förkroppsliga det elementära
hatet, den segrande och allenahärskande onda niakten. I
den blinda flickans av yttervärlden oberörda sjäisliv ser
hän en bild av det goda. Den stora stund, då denna bild
framstår i sä strålande skönhet att de hatfyllda mänskorna
förvandlas vid dess åsyn, är pjesens bärande moment, som
kan komma tili sin rätt endast i fall en strängt genomförd



stilisering iakttages vid uppförandet. Diktaren antyder själv
nödvändigheten härav, då lian läter Kerttu och Tapani ka-

rakterisera de två parens sätt att vara och deras utseende.
Kerttu förliknar dem vid »dykare, arbetande i djupets
hemska skymning som stumma vålnader». Dä Tapani ser
dem arbeta tillsamman, göra de intryck av »ljudiösa sten-
beläten». I överensstämmelse med denna ytterligt upp-
drivna avgrundsstämning bär den slutliga försoningen, så-
dan den framlyser ur en del repliker, en prägel av him-

melsk hänryckning.

Endast genom ett orealistiskt, stiliserat framförande kan
Kivis blommande språk bli njutbart. Detta spräk torde

för resten inte vara fullt sä främmande för allmogelivets
verklighet, som en nutida svensk läsare vore benägen att
tro. Hos den allmoge Kivi skildrat i sin diktning spelar
den pietistiska väckelsen en betydande roll. Gud och djä-
vulen, himmel och helvete, fördömelse och salighet äro
för densamma realiteter, ett djupsinnigt tänkande över de

yttersta tingen tillhör dess väsen, och i spräkets bildliga
uttryck insmyger sig osökt en viss biblisk poesi.

Översättaren.



PERSONER.
MANNILA, bonde.
SARA, hans hustm.
TAPANI, deras son.
KEIMO, bonde.
ANNA, hans hustru.
LISA, deras dotter.
KERTTU, en gamma! gumma.
ALLMOGE, säväl män som kvinnor.

Hundelsen försiggår i Savolax, vid Saimens Strand.
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Scenen föreställer en öppen pian; tili höger Mannilas
boningshus, tili vänster Keimos. I fonden en gärdesgård
och i dess mitt en rödmälad grind. På vardera sidan ora
grinden en lummig björk. Längre bort synes en vik av
Saimen och bortom denna blånande skogar. När ridån
gär upp, räder en blek sommarnatt, som småningom över-
går i dag. MANNILA utträder ur sitt hus.

Mannila
ensam.

Dagen ljusnar alit redan i nordöst och det blir
på tiden att fara tili nots. Men minsann sovs det
inte än hos grannen, sovs så att taksparrarna
knakar. Slår hårt på Keimos dörr. Opp, SJUSOvare!
Förrän vi har noten i sjön, kommer soin att
sticka Keimo i synen som en brinnande tjärtunna.
Slår på dörren. Opp!

Keimo
i sitt hus.

Nog begriper vi att stiga opp. Tig! Vili du
slå sönder min dörr, förbannade kari?



10

Mannila
för sig.

Hela ditt hus ville jag slå sönder och sanka på
sjöbottnen och sålunda siippa dig och de oräk-
neliga förargelserna. Nu skall vi alltså åstad
och dra vår gemensamma not! Men två fiender,
så bittra fiender som Mannila och Keimo, hur ser

de ut i synen, när de drar noten tillsammans?
Men vad hjälper det; tiden är dyrbar, eftersom
den gullfjälliga sarven leker. Sara utträder ur huset.

Och Tapani är inte hemma än?

Sara
Annu inte. De har visst spårat opp björnen,

som de skulle ringa.

Mannila
Knappt nog hämtar de hem en ekorre, säkert

inte en björn, och så har pojkdrummeln slösat
bort den värdefulla tiden. Men han skolkar med
flit, och kommer nog, bara vi har lämnat gården;
det vet jag. Han listar sig alltjämt tili något till-
fälle att få pyssla om sin blinda docka, det jäkla
stycket. En blind hustru? Sådant ett galet
påhitt!
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Sara
Varför tänker vi på en sak, som inte sker?

Mannila
Keimos dotter skulle bli min pojkes hustru,

min svärdotter! Ett fördärvat galet påhitt! Det
sker aldrig. Aldrig i tiden! Keimo och Anna utträda
ur sitt hus.

Keimo
Aldrig i tiden! Inte kastar Keimo sin dotter i

varghålan.

Mannila
Varghålan? Hall tili godo själv med det till-

mälet, du och din blinda valp!

Keimo
Vem av oss har större anledning att lasta henne

för att hon inte ser dagens ljus? Vet du inte
det kanske? Går ut genom grinden.

Anna
Du oförskämda, du känslolösa! Vi hånar du

min dotter för det hårda öde, som har övergått
henne just för din skull? Hör på: den tid kan
komma, när hennes ögon lyser, fulla av fröjd och
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klarhet, medan du famlar i evinnerligt mörker, du,
förbannade människa!

Mannila
En sån spåkäring som du må pesten ta! Oår.

Anna
Vad vet jag och vad mäktar jag? Men ingen-

ting är omöjligt för honom, vars öga ser genom
klippan.

Sam
Även djävulen förmår mycket, för mycket min-

sann, genom siika trollpackor, som den där gamla
Kerttu. Efter vad det talas, tör hon ha flyttat tili
er med sinä grejor. Jag undrar, jag, vad hon
kokar och vad för trollpilar hon hamrar tili erä
grannars fördärv. Men si opp, att inte pilen kom-
mer igen och träffar i synen på den som skjutit!

Anna
Hon är ingen trollpacka, utan en redbar och

from kvinna. Med örternas saft, som strömmar
ur naturens sköte, och med bönens makt botar
hon sjuka och lytta. Hon gör närä nog under-
verk. Det vet man ju. Hennes namn är berömt.
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Sara
En sak vet jag, och mitt hjärta sväller av vrede,

när jag tänker på den.

Anna
Vad är det för en sak?

Sara
Att du har värit hos trollkarlar och spåmän och

gjort pojken min kär i din blinda tös.

Anna
Det ljög du, din galning. Denna din tillvi-

telse, denna din svarta misstanke hör hemma i
mörksens rike.

Sara
Minsann om jag inte har orsak att tro det.

Anna
Därpå tvivlar jag. Men jag ser att hatet kokar

över i ditt bröst och din själ törstar efter strid.
Ja, nu kivas vi igen, nu sår vi hat, medan Her-
rens vackra dag vaknar och en ljuvlig morgon
ler i Öster. På detta sätt stiger dagarna upp och
sjunker ner igen, år glider förbi efter år och dadan
glida slutligen årtiondena; men hatets och fiend-
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skapens natt svävar beständigt lika svart mellan
Keimos och Mannilas gårdar. Ack, vilken lång

tid har inte förflutit, medan detta mörker varat!

Sara
Sjutton år, grannasmor lilla!

Anna
Blir du inte kulen i hågen, när du tänker på

det?
Sara

Mitt sinne får inte plågas av en ohjälplig sak.
Ack, min granne, mellan oss och er ligger en

mörk dimma, tät som ett moln, som aldrig skall
skingras av försoningens soi.

Anna
O jag känner den. Därför ligger ett lock av

is över mitt hjärtas flödande kalla. Därför ruvar
en svart drake över platsen där vi bor.

Sara
Rättså! Rättså! Ingen trollkarl i hela norden

förmår lysa bann över honom. Låt honom ligga
där han ligger och fnysa tili tidernas ände. Inte
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är det mig emot att dväljas i denna härligt heta
natt, SOITI kallas hat. Avlägsnar sig under hetsiga åtbörder.

Anna
Jag må bli förbannad, därest jag än en gång

höjer min röst tili försoning! Nu må ali klemig-
het försvinna! Var ståndaktigt mitt bröst, och
kalit som en klippa av järn, och vekna inte, fastän
himlens blixt skulle slungas ner på mig och för-
vandla mig tili aska! Kerttu träder ut ur Keimos hus.
Vi har således stört er sömn, gamla kvinna!

Kerttu
Jag tycker om att betrakta himmein i gryningen.

Anna
Hur är det nu med min dotter? Ack, får väl

min Lisa någonsin skåda en morgonhimtnel. Vå-
gar jag hoppas?

Kerttu
Låt oss hoppas och förlita oss på himlens nåd.

Anna
Ja, jag viii lita tili den med glatt sinne och av

alit mitt hjärta.
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Kerttu
Samma hjärta, som under så månget solvarv

har värit en boning för det ilsknaste hat?

Anna

Ja. Er fråga tvingar mig att slå ner ögonen.
Kerttu, här bor ett hat, ett oändligt hat, som sät-
ter en damm för ali hjärtats glädje. Ser Ni: här
lever en liten familj, där en annan lika stor, och
de byter alltjämt ögonkast, likt tvenne hungriga
örnflockar, som söker sluka varann.

Kerttu
Och likväl finns i vardera flocken en älsklig

duva, och dessa två ser inte bisiert på varann,
nej, tvärtom, deras själar lustvandrar tillsammans
i kärlekens värld. Se där begynnelsen tili en

skön försoning!

Anna
Jag förstår er mening. Men hör: om än den

lyckan skulle ske, att min flicka finge sin syn
igen, skall hon likväl aldrig gå i brudsäng på
Mannila gård.



Kerttu
Så viii Ni då inte följa, när försoningens ande

vinkar?

Anna
Försoningens ande är fjärran från vår by. Så

står det tili, gamla kvinna, här på vår kara udde
på Saimens strand. O mänskobarn, tung blev
din lott på jorden! Långa sorgedagar, men säi-
län, säilän ett flyktigt ögonblick av glädje; en
tårögd lyckostund, lik ett bristande solsken mel-
lan dystra åskmoln. Farväl, gamla! Vad him-
lens Herre prövar bäst, det må han göra för min
stackars dotter! Qår.

Kerttu
ensam.

Och dessa måste gå i samfällt arbete, jaga ha-
vets flinka boskap tili stranden och sedän dela
fångsten! Deras värv liknar ju dykares, som ar-
betar i djupets hemska skymning som stumma
vålnader. Ett skönt ordspråk säger: »med bytet
förnöjd, du skifte med fröjd»; men dessa två fa-
miljer måtte tanka på annat vis, när de tudelar
sin fångst på stranden. Hur sorglig och ondske-

2 Natt och dag. jy
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full är inte deras. tvedräkt! O om jag mäktade
måla för deras ögon en andesyn, en hägring från
ljusets land, måla förklaringens berg och den
gröna ängden omkring det! Nägonting hoppas
jag förmå genom dig, du Keimos fromma dotter.
Tapani kommer med bössan på armen. Nå, Tapani, du
är således äntligen hemma. Hur lyckades jakten?

Tapani
Det kostade duktigt på, mången tröttnade, en

och annan fick ett sår, fastän inte farligt, men
slutligen stupade björnen. Nu tågar skaran hit
kring viken och bär det präktiga bytet, men jag
skyndade förut i min lilla ekstock. Men säg,
varför är ni så bitti oppe?

Kerttu
Jag steg opp med notfolket i gryningen.

Tapani

Alltså har de begivit sig tili sitt arbete?

Kerttu
Ja visst är båda grannarha i full sysselsättning,

män såväl som hustrur. När far din gick, gna-
tade han över ditt söi.
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Tapani

Vi blev inte klara förr, och inte kunde jag lämna
jaktfoljet, när leken var som hetast. Sätter sig på
en sten. Nu är jag här, men trött är jag. Borde
kanske gå och befria mor från draglinan. Men
hon har sovit sött i natt och jag har vakat. Och
om jag säger sanningen, så inte tycker jag om
detta grannarnas samarbete, detta värv, utfört aV
ljudlösa stenbeläten. Vid vad slags lynne be-
gav de sig i väg? Vad för blickar gav kamra-
terna varann?

Kerttu
Deras ögon spydde hatets eld och före avresan

flögo yttrandena och de ilskna stickorden av och
an emellan dem som förgiftade pilar.

Tapani
Ett hat, som upphör först i graven.

Kerttu
Ett förfärligt hat! Hur föddes det, vilket vid-

under, vilken helvetsdrake blåste in dess säd i
dessa familjers sköten?

Tapani
Vet ni inte det?
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Kerttu
Någon dunkel antydan har jag hört.

Tapani

Ni behöver blott höra några ord och orsaken
är utlagd händelsen på vår olycksdag, som
jag minns som en dröm. För närmare tjugu
år sedän, det vet man ju, föll vårt folks arga
fiende åter över oss och kriget dundrade i vara
ödemarker. Även hit nalkades en afton en liten
ryttarskara, vars glimmande pikar vi varsnade re-
dan i fjärran bortom fälten på den buktande vä-
gen. Hur skulle fienden mottagas det blev
nu frågan och därom tänkte min far och Keimo
olika. Keimo befallde envar att arbeta på den
plats där han stod, utan att lyfta en hand mot
den mäktiga fienden, som i sin vrede säkert skulle
bringa oss mordbrand och död. Men annat ville
min far i sitt blinda mod, och hans vilja segrade.
Snart fick han några karlar på sin sida och de
täppte i en hast den branta byvägen med lin-
bråkor, stänger och hummelstörar och började
beskjuta fienden, som redan var kommen ner på
bron. Han stannade och vädrade fara, trodde
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sig stöta på större motståndskraft än vi i verk-
ligheten ägde och tog sig för att överösa oss

med väsande raketer. Snart stod båda gårdarna
i brand. Nu blev det en villervalla, ai! räddning
var fåfäng, raketerna regnade över oss som eld-
ormar, och med ökade krafter ryckte fiendens
talrika skara plötsligt framåt. Vi hade ingen an-
nan utväg än att fly i våra ekstockar tili vikens
andra Strand, där vi sedän stod och såg på hur
våra hem förbyttes tili aska. Där sammandrab-
bade min far och hans granne, störtade på varann,
rasande, som två galna hundar, och manskraft
krävdes för att skilja dem åt. Där svor de varann
ett osläckligt hat, och detta sorgliga löfte har de
troget hållit intill denna stund, och på båda sidor
har man oavbrutet letat fram nya anledningar att
hålla hatet vid liv. Sålunda har sjutton dystra
år förflutit sedän denna brandens och skräckens
kväll, denna olycksafton, då lilla Lisa blev blind.
Hon var då ett treårigt barn, och alltsen dess
har hon värit stockblind, utan att minnas denna
världens skapnad. Men hur står det tili med
flickan nu?
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Kerttu
I dag skall jag låta henne skåda jordens och

himlens vidder.

Tapani

O stora dag! Men säg, har Ni redan anför-
trott någon annan än mig, att hon har fått sin
syn igen?

Kerttu
Nej, både Lisa och jag har hallit alit hemligt.

Fast nog har jag gett gott hopp åt hennes för-
äldrar. Själv har hon ännu inte sett rymdens
klara ljus utan bara den dunkla dagern i sin
kammare, vars fönster har värit omsorgsfullt för-
täckta. Och när hon gått ut med mig, har en
bindel täckt hennes ögon.

Tapani

Men vad menar Ni egentligen med att halla
inne med detta glada budskap?

Kerttu
Låt oss pröva hur dessa styvsinta vederdelo-

män beröras av Guds härliga under, när de plötsligt
varseblir det framför sig. Ögonblicket, när det



23

förhänge faller från flickans ögon, som så länge
har dolt för henne världens anlete, stunden, då
hon träder ut i dagens klarhet, kan mäktigt in-
verka på hennes omgivning. Nu, nu kommer
denna stund, när solen går upp och vårt notfolk
återvänder hem och jaktföljet glammande nalkas
från skogen. Nu må det sköna skådespelet upp-
föras för de båda grannfamiljerna och det glada
byfolket; kanske det åstadkommer någonting.

Tapani
En präktig tanke, vördade gamla! I skaran,

som närmar sig, finns också unga flickor. Lisas
bamdomsvänner.

Kerttu
Det är bra. Deras närvaro skall öka glädjen.

Men hör, det första hennes ögon ser, får inte
vara blod. Alltså, när jägarne kommer, bör de
halla bytet övertäckt.

Tapani
Därom skall jag dra försorg, och i början hål-

ler jag mig dold för henne och visar mig först,
när hon hunnit se sig litet omkring. Ja, Ni
skall ordna denna sak. Måtte ni lyckas!
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Kerttu
Jag viii göra mitt bästa. Men hon kommer;

jag hör hennes steg.

Tapani

Alltså bär hon också nu bindel för ögonen.

Kerttu
Säkert. Hon är lydig och trofast och har inte

en enda gång brutit mot minä bud. Lisa öppnar
dörren och blir stående på trappan. Hon bär en svart

bindel kring huvudet.

Tapani

Blind eller seende: dig älskar jag evigt.

Lisa
Kerttu! Kerttu och Tapani närma sig henne.

Kerttu
Jag är här, Lisa. Tar hennes ena hand, Tapani tar

den andra.

Lisa
Min Tapani! Är du här?

Tapani
Ja, Lisa.
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Lisa
Ja visst, det var ju den varma tryckningen av

din hand.
Tapani

Kom och sitt med oss här på stenen, så för-
driver vi denna morgonstund tillsammans i glädje.
De sätta sig på stenen.

Lisa
Tapani, mig väntar en härlig lycka.

Tapani
Jag vet, Lisa.

Lisa
Vad vet du, min vän?

Tapani

Du skall snart få betrakta världens vackra
byggnad.

Lisa
Min vackra, trogna Tapani skall jag få se. O,

du lär inte kunna förstå, hur jag bidar den stund,
då jag får skåda ditt anlete.

Tapani
Vänta dig inte för mycket, min flicka. Tänk
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om jag inte vore vacker utan tvärtom ful som
ett troll.

Lisa

Min Tapani är vacker, det säger den ljuva klan-
gen i hans röst. Och dessa stackars tie ögon,
som den blinda äger, de har också sagt detsamma
var enda gång de lustvandrat över hans fagra
anlete. Kerttu, låt mig lätta på bindeln och kasta
en enda blick på honom.

Tapani

Du må vänta ännu en stund, min flicka!

Kerttu
Du må vänta, tills din släkt och dina barndoms-

vänner står samlade omkring dig, och dess gla-
dare blir det ögonblick, då dagen lyser in över
dig.

Lisa

Jag bidar så gärna min salighets morgonstund.
O goda kvinna, jag kan inte tacka er, som mitt
hjärta önskade det, nej, kara, jag är så arm, jag
kan inte, kan inte.



27

Kerttu
Tänk mindre på mig än på honom, i vars hand

jag är bara ett simpelt redskap.

Lisa
Om jag, när jag njuter av ljuset, en enda dag

glömmer att tacka honom, av vars nåd min lycka
blev mig given, då må den dagen hämta tillbaka
min blindhets dystra natt. Du härskare över
himmel och jord, jag viii alltid prisa ditt namn!
Du dolde världen för mig, för att du ville halla
mig borta från livets villovägar och böja mitt
hjärta tili dig. Men nu, när jag känner i mitt
bröst, att jag utan att stappla kan följa vägarna,
där ljusets barn vandrar, nu låter du mig åter
skåda dagens glimmande sken och väridsalltet,
där din omätliga visdom framträder. Du visar
mig människan, din avbild, min far, min mor och
ali min släkt. O, snart får jag betrakta mitt hjär-
tas vän, se hur en odödlig, älskande själ strålar
ur hans ögon. Så har du ovat barmhärtighetens
verk på mig, och vad skulle jag numera bedja
om? En önskan har jag likväl, en som står hjär-
tat närä. Bannlys dessa tvänne släkters kiv och
strid, krossa huvudet på tvedräktens orm och gjut
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ditt ljus i vederdelomännens hjärtan, liksom du
snart skall låta morgonens rena sken flyta över
minä ögons speglar! Tili Tapani. Ja, vad tror du,
min vän: finns det något hopp om försoning
mellan grannarna? Skulle de så ha förtörnat nim-
ien, att ingens förbön mera når fram tili den
högstes tron?

Tapani

Föga hjälpa ens himmelska makter, föga ens
skenet över vägen tili Damaskus.

Lisa
Hur bedrövligt! Men, det är sant, aldrig klin-

gar lyckans kantele så silverklart, att inte någon
sträng skorrar. Och ännu hoppas jag. Vad
lider morgonen, min Tapani?

Tapani

Det är mera dag än natt och snart skall solen
stiga över öarna i Öster. Jag hör ett sorl av

stämmor på sveden. Nu kommer de. ' Du skall
veta, Lisa, att björnen är fälld, och med honom
nalkas nu en glammande skara av gamla och
unga. Och från fjärdens strand närmar sig vårt
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notfolk och förenar sig med de övriga. Den
muntra flocken är här i rappet. Solen går opp.

Lisa
Stunden nalkas.

Tapani
Solen går opp.

Kerttu
Och sveper skogar och berg i en dräkt av

purpur.

Lisa
Stunden, den himmelska stunden, nalkas.

Tapani

Flicka, du bleknar.

Lisa
Af glädje, som bränner hjärtat.

Tapani

Kerttu, kanske far vi fram alltför djärvt.

Lisa
Varen lugna!
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Kerttu
Lisa, jag grubblar öfver en sak. Svara: mäktar

din själ, som så länge värit mörkrets förtrogna,
nu plötsligt mottaga alit, som naturen kan bjuda
den? Förmår den uthärda morgonens klarhet?

Lisa
Varen lugna! Jag må väl styrkas av honom,

som sände mig sin andes vita, heliga strålar,
medan jag dvaldes i min blindhets mörka håla.

Kerttu
Säg, minns du alls ingenting av världen?

Lisa
Nej, kara, jag vet inte hur dagens brinnande

stjärna ser ut, eller det vindomsusade berget,
eller sommarns blomsteräng eller vinterns snöiga
mo. Jag, stackare, vet ingenting, utan alit är en
dunkel gåta för mig, som jag inte kan lösa, förrän
blindhetens is smält bort från minä ögon. Men
ett må ni veta: från den dystra, brusomgivna
arken där jag bodde, har min själ ofta lik en
mild liten duva flugit tili vårt urhems fjärran berg,
som är mångfalt skönare än jordens gröna kullar.
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Därför tror jag mig nu kunna skåda vårmorgo-
nens anlete utan att alltför mycket förvirras.
Glam utom scenen. Stigom upp, vänner! Frukten
inte, min själ är trygg och lugn, fastän jag skall
blekna och darra, när världens väldiga, lysande
byggnad slår opp sinä portar för mig. O måtte
Ijus från himlarna falla på min väg, när stunden
kommer, då morgonen och jag går varandra tili
mötes med klara pannor!

Kerttu
Än ett ögonblick, mitt barn! De är här. En

folkhop kommer och med den Keimo, Anna, Mannila och
Sara.

Mannila
Sätt er, karlar, och vila tills alit är färdigt.

Första karien
Vad säger du, Mannila, om vår honungstass. *)

Mannila
Ett väldigt raggknyte. Just som en gråbrun

höstack om våren.

') »Mesikämmen» finskt smeknamn för björnen.
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Första karien
Det var sannerligen ingen barnlek att stjälpa

den höstacken. Sista och bästa knäppen fick han
av Tapanis lod.

Mannila
Det fröjdar mig.

Första karien
Men varför håller ni den blindas ögon för-

bundna?
Kerttu

Stora är Herrens gärningar. I dag, i denna
stund skall den blinda se.

Anna
Vad säger ni?

Kerttu
Hon har fått sin syn igen.

Anna
omfamnar Kerttu.

O kvinna, vilket Trycker Lisas huvud

mot sitt bröst. Mitt älskade barn, var välkommen
åter från den långa, långa natten!



Första flickan
tar Lisas ena hand.

Var välkommen, min leksyster!

Andra flickan
håller Lisas andra hand.

O vilken härlig stund. Jag kan inte halla fnina
tårar tillbaka.

Anna
Nå, kvinna, lös bindeln! Lös den, och visa

mig mitt barns ögon!

Kerttu
Hall tillbaka er rörelse och Iåt lugn och frid

råda, när den unga kvinnan går in i sitt nyalivs
morgon. Lisa, var redo!

Lisa
Flickor, låt mig stöda mig på er! Slår högra

armen kring den ena flickans hals, den vänstra kring den
andras och blir stående mitt emellan dem.

Kerttu
Nu löser jag din bindel.

Lisa
Lös den!
3 Natt och dag. 33
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Var redo!

Lisa
Bida!

Kerttu
Varför?

Lisa
LÖS bindeltl! Kerttu löser bindeln från hennes ögoh.

Kerttu
för sig.

Jag darrar. Ett ögonblicks tystnad.

Lisa

Och detta är världen!

Anna
för sig.

Mitt sköna barn!

Lisa

Är det här den gröna jorden? Är himmein där?

Himmein, så högtidlig och svindlande hög? Är

detta mänskornas boning? Varför inte englarnas?
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Långt härifrän och mängfalt skönare är Guds
och änglarnas boningar. Du vet det själv, du
sade det själv.

Lisa
Kan man tanka sig en väldigare skönhet än

denna? O glödande himmelska blånad, o solsken
i blånadens branta backe! Skuggar med handen för
ögat. Den där rundeln, som står så stilla, men
kastar så vassa strålar, är den himlens soi?

Kerttu
Ja visst. Där har du nu dagens gyllne stjärna,

som du så ofta undrat över.

Lisa

Dess gudomliga sken bländar mänskoögat. Ser
sig omkring. Han där är min far och hon min
goda moder. Varen hälsade! Där, det vet jag,
står Mannila och hans hustru och där vänliga
män från grannbyn. Och så omfamnar jag minä
kara leksystrar. Varen hälsade alla, alla! Men
var är Tapani, min vackra käresta?
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Kerttu
Bry dig inte om det, han kommer snart.

Lisa
Varför dröjer han? Ser mot grinden. Där står

ju de två björkarna. Hur ofta har jag inte om-
famnat deras stammar och lyssnat tili deras fina
sus! Vad de har härliga klädnader, vad de ser
ståtliga ut, när de reser sig mot den Ijudlösa,
drömmande himmein! Men vad är det där för
en vidd, som ligger lika stilla och har samma
form som det strandlösa fästet?

Kerttu
Det är en blånande vik, ett silverglimmande

stycke av Saimens hav.

Lisa
Så ljuvligt småler denna klara vik mot morgon-

solen. Och den där vekt sluttande, öppna äng-
den på andra sidan viken, vad är det?

Första flickan
Det är Ahtiängen, kara vän.

Andra flickan
På vars blommande lindor du ofta har tumlat.
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Lisa
Mången julimorgon har mor tagit mig i famnen

och burit mig dit. Minsann har jag inte suttit
på de blommande strandvallarna och lyssnat hur
lien ven i gräset och fiskarna plaskade i vattnet.
Granna äng, gyllenäng, gyllenäng på Saimens
strand! Sägen: vad kallar man det där, som
har jordens färg, men strävar mot höjden. Det
synes mig bära himlavalvet på sinä tusen spetsar.
Jag förstår. Det är skogen, som susar i blåsten
och i vars ekofyllda kamrar fåglarna sjunger.
Men en sak skall jag ännu fråga: vad är det som
blånar där Iångt, långt borta och reser sig över
alit annat?

Första flickan
Det är ju Kajava berg, från vars krön ögat

skådar fjärran trakter.

Lisa
Sköna berg, du är visst en avbild av de heligas

städer. Du väcker i mitt bröst en underbar dröm,
de saligas lovsång, på vars vågor min själ viii
flyta bort, smyckad med glädjensklara tårepärlor.
O mänskobarn, vi blev ali denna lycka din? Först
skänktes dig denna sköna värld, där sommarns
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blomning och vinterns vita, friska snö, dagens
guldglans och nattens drömmande, fridfulla dun-
kel växla med varandra under himlens väldiga
valv. Alit detta gavs dig frän begynnelsen, och
här får du bygga och bo i bidan på det förlo-
vade landet, som engång skall stånda dig tili
mötes, likt en bekransad brud. O vilken lycka,
vilken gränslös, mäktig lycka och salighet har
inte tallit på mänskobarnens lott! Kan jag då
tro, vad jag hört sägas om hat och fiendskap
under denna höga och ljusa himmel? Men sä-
gen, vad är det mitt öga skådar där uppe på
fästet?

Forsia flickan
Ett moln, som glider fram på vindens vingar

och rodnar i morgonens ljus.

Lisa
Vid vad skall jag likna dig, vackra moln?

Andra flickan.
Vid ett älskligt lam med purpurfärgad ull.

Lisa
Som betar i rymdens blåa marker. Men nu

har det skiftat form.
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Andra fikkari
Och liknar en ridande hjälte.

Lisa
Hattens gyllne fjäderbuske vajar för vinden och

han ilar att befria sin älskade tärna ur fången-
skapen. Var dröjer Tapani? Har han försvun-
nit med morgondaggen? Var han bara min själs
dröm i min blindhets natt, som blev tili tomhet,
när jag vaknade? O Tapani, Tapani! Tapani in-
träder. ,

Tapani
Lisa, var välkomnad!

Lisa
fortfarande stödande sig på de två flickorna.

Är detta Tapanis anletsdrag? Äro de sådana,
hans ljuva lockar, hans ögons ändlösa himlar?
Ah! du är mycket vackrare än den hemliga bild,
som min irrande tanke så många tusen gånger
har malat för min själs öga. O, vilken Ijuvlig
glädje att betrakta dig! Vilken stund av över-
jordisk vällust? Vilken svindlande känsiä, att
dricka ur sin lyckas överflödande, gyllne bägare!
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Jag svimmar, jag faller. Nej, jag Springer i din
famn, Tapani. Ilar i Tapanis famn och svimmar.

Första flickan
Hon svimmar.

Andra flickan
Hon dör. Skynden hit!

Anna
Ack, mitt barn, mitt barn!

Kerttu
Sluten opp med att klaga och beskärma er!

Varför viii ni förbyta glädjens och fröjdens ögon-
blick i en dyster klagofest? Undan med er! Här
hotar ingen fara. Flickan har slumrat in vid sin
älskades bröst och skall vakna igen. Hon öpp-
nar redan ögonen och ler som den saliga själen
bland änglarna, när segerns krona blivit satt på
hennes huvud.

Mannila
Keimo!

Kelmo
Jag hör din röst, Mannila!
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Mannila
Keimo, min vän!

Keimo
Mannila, min kara granne! De springa i varand-

ras famn.

Sara
Anna, du ser att jag förgås i tårar. O!

Anna
Och jag viii torka dem. Ja, det viii jag i him-

lens namn! De omfanina varandra.

Kerttu
Stora stund, himmelska stund! Ouds kärlek

klär sig i storm och i heliga, bländande blixtar
och väldig sväller hans nådes flod. Rörelse i hopen.

Keimo
Så är då allting glömt?

Mannila
Ja, min broder.

Sara
O saliga morgon!
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Anna
Heligt tyckes mig dess klara sken.

Kerttu
Nu kröner Oud sitt underverk med försonin-

gens brödraring.

Lisa
sei- sig förvånad omkring.

Vad skådar minä ögon? Keimos och Mannilas
familjer hand i hand!

Anna
Försoningens dag har uppgått, min dotter.

Sara
Och med den Lisas och Tapanis trolovningsdag.

Mannila
Som skall firas med fröjd.

Keimo
Så att alit smälter ihop i samma glädje: björ-

nens gravöl, min flickas första hälsning tili solen,
fästeparets trolovning och sist försoningsfesten,
det högsta av alit. Ja, måtte glädje och gamman
råda!
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Mannila
Glädje och gamman!

Folket
i bakgrunden.

Glädje och gamman!

Lisa
Jag fick min syn igen, och i min älskades ar-

mar betraktar jag nu den strålande himlen och
den blommande jorden. Och här står de forna
fienderna, förvandlade tili kärleksfulla vänner med
försoningens silverglans på sinä annen. Vilken
syn för minä glädjedruckna ögon! O vilken syn!
Faller på knä. Världens härskare, slut redan din
hand och hämma min lyckas flod, som lik en
fors virvlar över mitt huvud! Sätt en gräns för
denna lycksalighet och giv mig ditt heliga jämn-
mods kraft, att jag må kunna bära glädjen, som

fyller min själ och blir tili svindel hos en svag
kvinna som jag! Kring dig råder lugn och frid
i evighet. Ja, lugn och frid tili världens ände.
Medan ridån faller, förblir hon sittånde på knä, blickande mot
höjden. De andra betrakta henne med allvarliga anleten.

RIDÅ.




