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HENKILÖT:

MARGAREETA, nuori rouva, kirjailijatar.
Parooni KLEMENS, hänen sulhasensa.
GILBERT, kirjailija, Margareetan ystäviä.

Tapahtuu Wienissä nykyaikaan.

Näyttämö esittää säädyllisesti, vaan ei ylellisesti
kalustettua huonetta, jossa Margareeta asuu. Pieni
kamiini. Pöytä, pieni naisten kirjoituspöytä, nojatuoli,
kaappi, taustalla pari ikkunaa, ovia oikealle ja vasem-
malle. Esiripun noustessa istuu parooni Klemens,
erittäin hieno, tummanharmaa sacco-puku yllänsä, noja-
tuolissa kamiinin ääressä poltellen papyrossia ja lukien
päivän sanomalehteä. Taustalla ikkunan ääressä sei-
soo Margareeta, mutta alkaa piankäyskellä edes takai-
sin lattialla, kunnes kiertää Klemensin taakse ja lei-
kittelee sorminensa hänen hienoilla suortuvillansa.
Margareeta näyttää hieman levottomalta.





KLEMENS

(Lukien edelleen, tarttuu hänen käteensä ja suu-
telee sitä). Horner on varma asiastansa tai oikeam-
min minun asiastani; Waterloo 5 yhtä vastaan, Baro-
meter 20 yhtä vastaan Attila 16 yhtä vastaan . . .

MARGAREETA
16 yhtä vastaan!

KLEMENS

Niin, ja lord Byron puolitoista yhtä vastaan! Ja
mehän valitsimme lord Byronin, armaani!

MARGAREETA

Tiedän.

KLEMENS

Sen pahempi, on kilpa-ajoihin vielä 6 viikkoa.

MARGAREETA

Nähtävästi pitää hän sitä varmuutena".

KLEMENS

varmuutena", haha! Tunnetpas sinä jo
kaikki kilpa-ajon salaisuudet, bravo!
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MARGAREETA

Ne minä tunsin ennenkuin sinut, Klemens. Oletkos
jo päättänyt, että itse ratsastat lord Byronilla?

KLEMENS

Kaikkia sinä kysytkin? Kenenkäs minä antaisin
ratsastaa sillä »naisten palkinnosta” ? Ja joll’ei Horner
tietäisi minun itseni sitä ratsastavan, niin ei sitä olisi
merkitty! puolitoista yhtä vastaan siitä voit olla varma.

MARGAREETA

Sen minä kyllä uskon. Mutta sinä oletkin kaunis
mies satulassa istuessasi, ihan kuin kuoliaaksi ammut-
tava! En ikinä unohda, kuinka sinä Munchenissä . . .

juuri sinä päivänä, jolloin tutustumme , ..

KLEMENS

Elä muistuta minua siitä. Silloin minä en onnis-
tunut ... ja sen minä sanon, ettei Windisch ikinä olisi
voittanut ajossa, elFei se jo lähtöstartissa olisi päässyt
10 pituuttansa edelle ... Mutta tällä kertaa se ei .. .

no, ja seuraavana päivänä matkustamme sieltä jälleen
pois.

MARGAREETA

Illalla.

KLEMENS

Niin .
. . mutta miksi?

MARGAREETA

Koska me aamupäivällä kai vihitämme itsemme,
eikö totta?
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KLEMENS

Niin, niin, rakkaani.

MARGAREETA
Minä olen kovin onnellinen. (Syleily). Ja minne-

käs me sitten matkustamme?

KLEMENS
Emmekös me jo siitä ole sopineet, että maatilalleni?

MARGAREETA
Niin, myöhemmin. Mutta voimmehan ensin tehdä

matkan Rivieralle?

KLEMENS

Se riippuu palkinnosta”, armaani, ja jos
minä sen voitan, niin . . .

MARGAREETA

„Kuollut varmuus.”

KLEMENS
Muuten ei Riviera oikeastaan enää huhtikuussa ole

hienon maailman yhtymäpaikka ...

MARGAREETA

Ah, senkö vuoksi sinä? .

KLEMENS

Tietysti sen vuoksi, lapsikulta. Sinun vanhat käsi-
tyksesi hienosta maailmasta suo anteeksi lienevät
kai noin niinkuin pilalehdistä, häh? (Nauraa).
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MARGAREETA

Mutta Kl6, minä pyydän

KLEMENS

No niin, saammehan nähdä. (Lukee edelleen). Bade-
gast merkitty 15:llä yhtä vastaan?

MARGAREETA

Badegast? Eihän sen ollut aikomus kilpaillakaan.

KLEMENS
Mistä sinä sen tiedät?

MARGAREETA

Herra Szigrigati kertoi siitä minulle.

KLEMENS
Kuinka niin? Missä sitten?

MARGAREETA

Tänä aamuna Freudenaussa sillä aikaa kun sinä
puhelit Milnerin kanssa.

KLEMENS

Herra Szigrigati ei mielestäni ole juuri sopiva seura-
mies sinulle.

MARGAREETA
Mustasukkaisuuttako ?

KLEMENS

Vielä mitä! . .
. Muuten aion minä tästä lähtein

esittääkin sinut ihmisille morsiamenani.
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MARGAREETA

(Suutelee häntä).

KLEMENS

No', ja mitä hän sinulle sitten sanoi, se Szigrigati?

MARGAREETA

Sanoi vain, etfei hän anna Badegastin kilpailla-
kaan palkinnosta^.

KLEMENS

Vai niin, mutta ei sinun häntä uskoa tarvitse, sillä
hän levittää usein sellaisia juoruja, että . . .

MARGAREETA
Vielä mitä . . . sehän olisi siinä tapauksessa suora-

naista keinottelua.

KLEMENS

No niin, ja etkös sinä luule hevoismiesten joukossa
löytyvän keinottelijoita? Ohoh, usealle se onkin vain
keinottelua. Vai luuletko sinä sellaisenkin kuin Szigri-
gatin välittävän mitään urheilusta? Yhtä hyvin voisi
hän pörssissäkin käydä kuin kilpa-ajoissa. Muuten
minä en Badegastia juuri pelkääkään, sillä . ..

MARGAREETA

Soo-o ? Minusta se näytti tänä aamuna vallan mai-
niolta.

KLEMENS

Vai jo sinä senkin ehdit nähdä?
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MARGAREETA
Tietysti! Herra Buttershan ratsasti sillä tänään

Busserlin kanssa?

KLEMEN?
Mutta kuinka herra Butters olisi Szigrigatin hevo-

sella ratsastanut? Eei, se on ollut hänen tallirenkinsä.
Näyttäköönpä Badegast muuten miltä tahansa, niin ei
se minua häikäise. Sinun terävä silmäsi onkin pian
oppiva erottamaan todellisen juoksijan ulkonaisesti ko-
meista hevos'sta. Ihan minua hämmästyttää, kuinka
nopeasti sinä olet voinut perehtyä kaikkeen, mikä kilpa-
ajoja koskee. Sinä olet todellakin kaikkien toiveitteni
edellä, rakkaani!

MARGAREETA
(Hiukan tikeissään): Toiveittesi edellä! Mitä sinä

sillä tarkoitat? Tiedäthän sinä, etfeivät ne minulle niin
uusia olekaan. Vanhempieni kodissa seurusteli aikoi-
naan sangen hienojakin ylimyksiä . . . kuten esim. kreivi
Lihowski ynnä muita jaensimmäinen puolisonikin ...

KLEMENS

Niin, no, tietysti. Eihän minulla periaatteessa ole-
kaan mitään pumpuliteollisuutta vastaan.

MARGAREETA
Ja mitä se minun persoonallisiin mielipiteisiin vai-

kuttaa, jos puolisollani olikin pumpulitehdas ? Minä
olen aina pyrkinyt kehittymään omalla tavallani. Mutta
olkaamme mieluummin tuosta ajasta puhumatta .. .

onhan se jo niin kaukana, Jumalan kiitos!

KLEMENS

Mutta entäs se toinen aikakausi . . . joka ei vielä
niin kaukana liene.
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MARGAREETA
Ja mikä aikakausi?

KLEMENS
No, sinun seurasi Munchenissä . . . Heidän kes-

kuudessansa sinä varmaankaan et urheilusta jutellut,
mikäli minä voin ymmärtää.

MARGAREETA

Ole hyvä ja lakkaa moittimasta seuroja, joissa
minä olen oppinut sinut tuntemaan.

KLEMENS
Moittimasta? Moitteesta ei ole puhettakaan. Minä

vain en käsitä, kuinka sinä sellaisten seuraan ylipäänsä
jouduit.

MARGAREETA
Sinähän puhut heistä kuin mistäkin roistojoukostal

KLEMENS
Lapsi kulta, tahdonpa sinulle vakuuttaa, että muu-

tamat heistä olivat todellakin ryövärein näköisiä. Ja
sitähän minä en voi käsittää, että sinä, joka niin huo-
mattavasti harrastat no, enpä tahdo sanoa muuta

harrastat puhtautta ja hyviä hajuvesiä, kuinka sinä
voit viihtyä ja istua samassa pöydässä sellaisten ihmis-
ten parissa.

MARGAREETA
(Hymyillen). Istuthan sinäkin heidän kanssansa.

ICLEMENS
Heidän vierellänsä tosin mutta en heidän kans-

sansa. Ja teinhän minä sen sinun vuoksesi, ainoas-
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taan sinun vuoksesi, kuten sinä sen hyvin tiennet. Muu-
ten en suinkaan tahdo kieltää, etfeivätkö muutamat
heistä voittaneet tutustuessa . . . olivatpa eräät aika
hauskojakin. Enkä minä suinkaan halveksi kaikkia,
jotka pukunsa puolesta eivät ole moitteettomia. Eihän
kaikki sentään ulkoasusta riipu. Mutta heidän käytök-
sessään ja olennossaan on jotakin hermostuttavaa.

MARGAREETA
Tuskinpa sitä niin ylimalkaisesti voitanee väittää.

KLEMENS
Elä ota pahaksesi, armaani. Myönsinhän minä

jo, että heidän joukossansa oli hauskojakin miehiä.
Mutta kuinka hieno daami ajan pitkään voi heidän
seurassansa viihtyä, sitä minä en ikinä voi käsittää.

MARGAREETA

Sinä unohdat, rakas Klemens, että minäkin taval-
lani kuulun heihin taikka ainakin olen heihin kuulunut.

KLEMENS

Olehan joutavia lörpöttelemättä.

MARGAREETA
Nehän olivat taiteilijoita ja taiteilijattaria.

KLEMENS

Kas niin, jokos me taaskin olemme siinä kysymyk-
sessä.

MARGAREETA

Olemme kyllä ... ja se lonkkaa minua aina, etfet
sinä voi heitä sietää.
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KLEMENS

„En voi heitä sietää? . . .“ Eipä niinkään .. . päin-
vastoin voin minä sietää heitä vallan hyvin . . . Mutta
tiedäthän sinä, mikä minua on harmittanut enin noissa
sinun kirjailijahommissasi ... ja tiedät myöskin, että se
on vallan persoonallista laatua . . .

MARGAREETA
Kyllä, mutta luulenpa löytyvän naisia, jotka minun

silloisessa tilassani olisivat pahempaakin tehneet kuin
runoja kirjoittaneet.

KLEMENS
No, niin, niin . . . mutta minkälaisia runoja! (Ottaa

kamiinin reunalta vihkosen). Siitähän tässä on kysymys.
Vakuutan sinulle, että joka kerran kun silmäni kohtaa
tämän vihkosen, hävettää minua, että sinä olet ne kir-
joittanut.

MARGAREETA

Sen vuoksi, etfet sinä ylipäänsä runoutta ym-
märrä. No, elä pahastu ... jos sinä todella vielä
runouttakin ymmärtäisit, niin olisitkin sinä jo ihan täy-
dellinen. Mutta täydellisyys ei näy olevan tästä maail-
masta. Mutta mitä minä siitä huolin? Tiedäthän sinä,
etfen minä ole kokenut, mitä minä tuossa olen kuvannut.

KLEMENS

Toivottavasti et.

MARGAREETA
Nehän ovat vain mielikuvituksen tuotteita.

KLEMENS

Niin, mutta tekisipä mieleni kysyä: kuinka voi
hienolla daamilla olla tuollaisia mielikuvia? (Lukee).
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„Ma riipun kaulassas kuin juopunut ja imen huulet
kiini huulihis ..

.“ (Päätänsä pudistellen). Kuinka voi
joku daami kirjoittaa tuollaista . . . kuinka voi hieno
nainen painattaa sellaista? Jokikinen ken tuon lukee,
ajattelee tietysti kirjailijatarta riippumassa jonkun kau-
lassa juopuneena imeskelemisestä, ush!

MARGAREETA
Mutta minä vakuutan sinulle, etfei sellaista tapausta

ole ollut.
KLEMENS

Minä en voi sitä otaksuakaan mahdolliseksi. Ja
siinähän se onkin minun niinkuin sinunkin onnesi,
Margareeta. Mutta kuinka olet sinä voinut joutua
sellaisiin mielikuviin? Ensimmäistä puolisoasi nuo
tuliset rakkausrunot eivät voi tarkoittaa sillä olet-
han aina sanonut, etfei hän sinua ymmärtänyt.

MARGAREETA

Luonnollisesti eil Ja siksihän minä hänestä ero-
sinkin. Tunnethan sinä sen historian. Kuinka voisin
minä elää miehen rinnalla, jolla ei ole muuta halua
kuin syödä ja juoda . . .

KLEMENS

Niin, niin. Mutta siitä on jo kolme vuotta . . . nämä
runot sinä olet myöhemmin kirjoittanut.

MARGAREETA
No, niin. Ajattelehan tilaa, jossa minä silloin

olin . . .

KLEMENS
Kuinka niin ? Eihän sinun suinkaan tarvinnut puu-

tetta kärsiä? Siinä suhteessahan menetteli pumpuli-
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tehtailija mielestäni sangen kohteliaasti. Sinun ei ollut
pakko ryhtyä rahaa ansaitsemaan . . . ja jos kustantajat
sinulle maksaisivatkin 100 guldenia runosta enempää
ne nyt kuitenkaan eivät maksane niin tarvitsikos
sinun siltä kirjoittaa niitä kokonainen kirja?

MARGAREETA

Rakkakin Kle, minä tarkoitin silloisella tilalla sie-
lun tilaani enkä aineellista toimeentuloani. Voitko
sinä aavistaakaan, että . . . Ah, silloin kun me tapa-
simme toisemme olin minä jo melkoisesti toipunut . . .
ja tottunut kaikenlaisiin asioihin maailmassa. Mutta
alussa ... Minä olin niin neuvoton, sisällisesti repa-
leinen ja ... kaikkea minä koetin . . .' maalasinkin jo
jonkun aikaa . . . annoin sitten tunteja englanninkielessä
siinä talossa, missä asuin. Ajattelehan, että 22-vuotias
kokematon nainen joutuu avioeroon . . . eikä ole ketään,
jonka puoleen kääntyisi . . .

KLEMENS

Miksikäs sinä et pysynyt Wienissä?

MARGAREETA

Siksi, että välini vanhempiini oli rikkoutunut . .
kukaan ei ymmärtänyt minua. 00, niitä ihmisiä! Luu-
letko sinä kenenkään omaisistani käsittäneen, että nuori
nainen pyytää muuta elämältä kuin puolison, kauniita
pukuja ja yhteiskunnallisen aseman? Voi, Jumalani
sentään! No, jos minulla olisi ollut lapsi, niin ehkä
olisi kaikki voinut toisin käydä ehkä ei. Sillä minä
en luonteeltani ole niin yksinkertainen. Onkos sinulla
mitään valittamista? Vai eikö ehkä ollut viisainta
matkustaa Mixncheniin, sillä kuinkas minä muuten olisin
ainutkaan tavannut ?
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KLEMENS
No niin, mutta niissä aikeissa sinä suinkaan et

sinne matkustanut?

MARGAREETA
Minä halusin päästä vapauteen ...tarkoitan, sisäl-

liseen vapauteen. Halusin nähdä voinko minä omin
voimin tulla toimeen missään. Ja sinun täytyy myön-
tää, että minä aloin jo tulla toimeen . . . minä aloin jo
tulla kuuluisaksi kirjallisessa maailmassa.

KLEMENS
.. .?

MARGAREETA

Mutta silloin tulit sinä ja olet nyt minulle kuului-
suutta rakkaampi.

KLEMENS
(Hyvänluontoisesti). Ja varmempi.

MARGAREETA

Sitä minä en ole koskaan tullut ajatelleeksi. Mutta
ensi hetkestä minä rakastin sinua .

. . sillä sinunlaistasi
minä aina olen uneksinut. Ja sen minä olen aina tien-
nyt, että ainoastaan sinunkaltaisesi voi minut onnelli-
seksi tehdä. Vanha suku ei ole tyhjää lorua. Mitä
kaikkea siihen sisältyykään I Katsos, senpätähden minä
olenkin aina uskonut, että . . .

KLEMENS
... että mitä?

MARGAREETA
Minä olen toisinaan tullut ajatelleeksi, että minus-

sakin mahtanee juosta aatelista verta.
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KLEMENS
Kuinka niin?

MARGAREETA
Muuten vain . . . eihän se niin mahdotonta ole.

KLEMENS
Minä en ymmärrä sinua.

MARGAREETA

Niin, sanoinhan minä jo sinulle, että vanhempieni
kodissa seurusteli ylimyksiäkin ja että . . .

KLEMENS
Vaikka vain, mutta

MARGAREETA
Kuka sen tietää?

KLEMENS
Margareeta .. . elä joutavoi! .. . Kuinka sinä voit-

kin sellaista lörpötellä!

MARGAREETA

Niin, no sinulle ei todellakaan uskalla puhua,
mitä ajattelee. Se vika sinussa on muuten sinä
olisitkin täydellinen. (Lähestyy hyväillen häntä). Kui-
tenkin pidän minä sinusta niin sanomattomasti. Ja heti
samana iltana, jolloin sinä ensi kerran tulit kahvi-
laamme Wangenheimin kanssa tiesin minä heti
paikalla: hän on se oikea 1 Ihan totta, sinä ilmestyit
sinne meidän pariimme kuin jostakintoisesta maailmasta.

KLEMENS

Toivottavasti. Etkä sinäkään, Jumalan kiitos, juuri
näyttänyt heihin kuuluvalta. Ei, kun minä sitä seu-
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raa vain rupean muistelemaan -j- esim. sitä venakkoa,
joka leikkutukkinensa oli kuin mikäkin ylioppilas, jolta
vain puuttui ulkonaiset merkit.

MARGAREETA
Ah, hän on sangen etevä maalaajatar, neiti Baran-

zewitsh.
KLEMENS

Tiedän. Näytithän sinä minulle hänen taulujansa
Milnchenin Pinakoteekissa; ja siellä hän istui korkeilla
telineillänsä kopioimassa. Ja entäs sitten se herras-
mies, jolla oli niin kummallinen puolalainen nimi .. .

MARGAREETA
(Aloittaen). Zrkd .

KLEMENS
Elä huoli vaivata itseäsi . . . sitä sinun ei enää ole

tarvis. Mutta kerran luki hän ääneen jotakin siellä
kahvilassa . . . välittämättä vähintäkään minun läsnä-
olostani.

MARGAREETA

Niin, hän on varsin huomattava kyky, sen voin
sinulle vakuuttaa.

KLEMENS
Tietysti . . . kaikkihan ne olivat kykyjä . . . siellä

kahvilassa. Ja lopuksi se kiittämätön poikanulkki .. .

MARGAREETA
Kuka?

KLEMENS

Tiedäthän sinä ketä minä tarkoitan . . . se, joka
aina niin hävyttömällä tavalla arvosteli ylimyksiä.
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MARGAREETA
Ah, Guilbert . . . varmaankin tarkoitat sinä Guil-

bertiä.
KLEMENS

Niin. Kaikkia säätyläisiäni minä todellakaan en
tahdo puolustaa . . . sillä roistoja voi kaikkialla tavata,
myöskin kirjailijain parissa, mikäli olen kuullut mutta
onhan vallan säädytöntä, että joku nulkki rupeaa
hävyttömäksi silloin, kuin joku aatelismies sattuu ole-
maan läsnä .

..

MARGAREETA
Niin, sellainen oli hänen tapansa.

KLEMENS
Minun täytyi silloin todellakin hillitä itseäni, etfen

käynyt hänelle suorapuheiseksi.

MARGAREETA
Hauska mies hän kuitenkin itse teossa oli . . . Sitä-

paitse oli hän sinulle mustasukkainen.

KLEMENS
Sen minäkin luulin huomaavan!. (Vaitiolo).

MARGAREETA
Herrainen aika sentään, olivathan he kaikki sinulle

mustasukkaisia. Tietysti ... Ja sinä olitkin vallan
toisenlainen. Minua he kaikki liehakoitsivat juuri siksi,
että olin kaikkia kohtaan samanlainen. Ja täytyi-
hän sinunkin se huomata —vai kuinka? Mutta miksi-
käs sinä naurat?

KLEMENS

Mutta onhan se naurettavaa 1 Sillä jos joku olisi
ennustanut, että minä kerran tulen naimaan „stam-
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kundin“ Maksimilianin kahvilasta, niin . . . Enimmän
minä oikeastaan pidin niistä kahdesta nuoresta maa-
laajasta . . . sillä he olivat todellakin kuin jostakin
näytelmästä siihen viskatut .. . Tiedätkös, ne kaksi,
joilla kaikki oli yhteistä . . . tuntuipa siltä kuin piisi se
venakkokin ollut heillä yhteinen!

MARGAREETA

Sellaisia asioita minä en ikinä kysellyt.

KLEMENS

He lienevätkin muuten olleet juutalaisia, ne kaksi.

MARGAREETA
Kuinka niin?

KLEMENS

No ... heillähän näytti aina riittävän kokkapu-
heita ... ja itse puhetapakin minusta todisti, että . . .

MARGAREETA

Juutalaisviholliset mielipiteesi voit itse pitää.

KLEMENS
Mutta, lapsi kulta, elähän ole niin kärtyisä. Tie-

dänhän minä, että sinä olet vain puoleksi ylimysvertä.
Eikä minulla itse teossa olekaan mitään juutalaisia
vastaan. Olipa minulla kerran eräs juutalainen opet-
tajanakin kreikan kielessä . . . ylioppilastutkintoa var-
ten . . . Mutta hän oli erinomainen mies. Eikähän sille
mitä mahda, että kaikellaisten ihmisten kanssa tulee
tekemisiin ... Muuten minä en kadukaan sitä, että
tulin tuntemaan sinun seurasi siellä Miinchenissä .. .

se kaikkihan kuuluu elämänkokemukseen. Mutta
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myönnä pois, että minä sittenkin olin sinusta kuin
mikäkin pelastaja hädästä.

MARGAREETA

Se on kyllä totta. Kle, Kle! (Syleilee).

KLEMENS

Mitä sinä naurat?

MARGAREETA

Minulle johtui vain mieleen jotakin.

KLEMENS
No?

MARGAREETA
„Ma riipun kaulassas kuin juopunut
ja imen huulet kiinni huulihisi.“

KLEMENS
(Pahastuen). Kas niin . . . joko sinun taas piti

häiritä minun kaunista unelmaani!

MARGAREETA
Sanoppas, K le, etkö sinä todellakaan olisi ylpeä

siitä, jos rakastettusi ... puolisosi olisi suuri ja tun-
nettu runoilijatar?

KLEMENS

Olenhan minä jo sen sanonut ... ja ajattelepa mi-
nusta mitä tahdot, mutta sen minä sinulle vakuutan, että
jossinä nyt jälleenryhdyt runojakirjoittamaan, jasellaisia
vielä painoon toimittamaan, joissa sinä muka minua
ihailet ja maailmalle onnellisesta rakkaudestamme juo-
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ruat niin silloin on avioliittohankkeemme mennyttä
ja minä menen tieheni, ole varma siitä!

MARGAREETA

Ja tämän sanoo mies, jolla on ollut tusina yleisesti
tunnettua lemmensuhdetta!

KLEMENS

Yleisesti! Mitä on yleisesti? . . . Mutta jos ne
tunnettuja lienevät, niin en ainakaan minä ole niistä
kertonut kenellekään enkä sitä koko maailmalle julki
tehnyt, jos joku olisikin kaulassani juopuneena riippu-
nut ... Ja siinähän se erotus onkin! Tiedänhän minä
ihmisiä löytyvän, jotka elävät sellaisesta toimesta, mutta
minun mielestäni se on kovin epähieno elinkeino. Se
on minusta todellakin inhoittavampaa kuin jos joku
trikoissa esiytyisi kreikkalaisena patsaana jossakin
kuuluisassa varieteessa. Tuollainen kreikkalainen pat-
sas ei toki puhu sanaakaan. Mutta mitä kaikkea nuo

niin kutsutut runoilijat rakkaussuhteistansa maailmalle
huutavat, se on todellakin jo arveluttavaa!

MARGAREETA

(Levotonna). Sinä unohdat vain, rakkaani, etfei
runoilija aina totta puhu.

KLEMENS

No, ja jos hän omiansa laskettelee, niin onko se
muka sinusta kauniimpaa?

MARGAREETA

Siitäpä ei sanota, että hän laskettelee“,
vaan että hän „tyylittelee“.
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KLEMENS
Mitä joutavia keksintöjä sekin on olevinaan!

MARGAREETA

Niin, taikka että me kerromme asioita, joita emme
ole kokeneet, vaan uneksineet tai suorastaan keksineet.

KLEMENS

Kuules, Margareeta, minä pyydän . . . elä toki sano
„me“. Ethän sinä, Jumalan kiitos, toki heihin kuulu.

MARGAREETA
Kukapa tietää!

KLEMENS
Mitä tämä merkitsee?

MARGAREETA
(Hellästi). Klemens, minun täytyy tunnustaa

sinulle, että . . .

KLEMENS

No, ... että mitä?

MARGAREETA
Että minä kuulun heihin: minä en ole lakannut

runoilemasta.
KLEMENS

Mitä ihmeitä?
MARGAREETA

Onhan asia sangen yksinkertainen: minä kirjoit-
telen yhäti sataa ... tai olen ainakin kirjoitellut. Niin,
se halu on voimakkaampi kuin ihmiset uskoa voivat-
kaan. Luulenpa, että olisin menehtynyt, jolFen olisi
niitä kirjoittanut.
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KLEMENS

No, ja mitä sinä sitten olet kirjoittanut?

MARGAREETA

Romaanin. Sydämmeni kävi liian raskaaksi. Minä
olisin muuten tukehtunut. Tähän päivään saakka minä
olen siitä vaiennut. Mutta nyt minun vihdoinkin täy-
tyi puhua siitä. Kiinigel on siihen kovin ihastunut.

KLEMENS

Kuka on Kiinigel?

MARGAREETA
Kustantajani.

KLEMENS

Joku on sen siis jo lukenut?

MARGAREETA

On. Ja yhä useammat sen tulevat lukemaan.
Klemens, sinä olet vielä ylpeilevä siitä . . . usko minua!

KLEMENS

Sinä erehdyt, rakas lapsi. Mielestäni se on sinulta
todellakin .. . mutta mitä asioita se sitten käsittelee?

MARGAREETA

Ei sitä niin helposti voi sanoa. Se sisältää kaikki,
mitä minä erilaatuisista asioista olen ajatellut ja tun-
tenut.

KLEMENS
Paljo kiitoksia!
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MARGAREETA
Mutta sen vuoksipa minä voinkin luvata, etfen

enää kynään tartu. Minun ei enää tarvitse sitä
tehdä.

KLEMENS

Rakastatko sinä minua, Margareeta, vai et?

MARGAREETA
Kuinka sinä sellaista voit kysyäkään? Sinua,

ainoastaan sinua minä rakastani Ja mitä minä muu-
ten lienenkin havaintoja tehnyt ... tai nähnyt maail-
massa, mutta kokenut minä en ole mitään. Sinua minä
mielestäni olen odottanut ikäni.

KLEMENS
No, tuo se romaanisi siis tänne.

MARGAREETA

Kuinka niin ... mitä sinä siis tarkoitat?

KLEMENS
Olkoon, että sinun on täytynyt kirjoittaa . . . josta-

kin sisällisestä pakosta. Mutta lukea sitä ei ainakaan
kenenkään tarvitse. Tuopas se tänne, niin viskaamme
sen tuonne tuleen.

MARGAREETA

Klel
KLEMENS

Sitä minä sinulta vaadin ja mielestäni minulla
on oikeus vaatia sitäl

MARGAREETA

Mutta se on mahdotonta 1 ... Se on nimittäin
2



26

KLEMENS

Miksi? Kun minä tahdon sitä ja selitän sinulle,
että koko tulevaisuutemme riippuu siitä . . . Ymmär-
rätkö sinä minua? . . . Ehkä se siis sentään on mah-
dollista?

MARGAREETA

Mutta, Klemens, se romaanihan on jo painettu!

KLEMENS

Kuinka? Painettuko?

MARGAREETA
Niin! Ja muutamien päivien kuluttua kaikkialla

saatavissa.

KLEMENS

Margareeta ja tämän kaiken olet sinä tehnyt
minulle sanaakaan hiiskumatta .. .

MARGAREETA

Klemens, minä en voinut muuta. Ja kun se kerran
on julkaistu, niin sinä kyllä annat minulle anteeksi,
ajattelin minä! .. . Paremminkin toivoin minä, että sinä
olisit ylpeä minusta! ...

KLEMENS

Tämä ei todellakaan ole enää leikkiä, lapsukaiseni!

MARGAREETA

Klemens!
KLEMENS

Hyvästi, Margareeta.
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MARGAREETA
Klemensl Mitä? Aiotko sinä todellakin mennä?

KLEMENS
Kuten näet.

MARGAREETA

Ja milloin sinä palajat?

KLEMENS

Sitä minä en tällä hetkellä voi sanoa. Hyvästi!

MARGAREETA
(Koettaen pidättää häntä). Klemensl

KLEMENS

00, minä pyydän! (Pois).

MARGAREETA
(Yksin). Klemensl Mitä tämä merkitsee? Hän

jätti minut? Mitä minun pitää nyt tekemäni? Klemensl
Kaikkiko on nyt lopussa? Eihän toki ... sehän on
mahdotonta! Klemensl Ei, minun täytyy hänen jäl-
keensä! (Etsii hattuansa . . . samassa soi eteisen kello).
Ah, hän palajaa! . . . Hän tahtoi vain säikäyttää minua.
Oi, rakkakin Klemensl (Juoksee ovelle).

GILBERT
(Astuu sisään ja puhuu palv lustytölle, Joka on

rientänyt avaamaan). Sanoinhan minä, että armollinen
rouva on kotona. (Margareetalle). Hyvää päivää,
Margareeta.

MARGAREETA
(Pettyneenä). Tekö se olitte?
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GILBERT

Minä juuri minä, Amandus Gilbert.

MARGAREETA

Minä niin kovin hämmästyin . . ,

GILBERT

Minä näen sen .
.

. mutta vallan aiheetta, tietääk-
seni. Minä olen täällä vain läpimatkalla .. . Italiaan.
Ja oikeastaan tulen, minä tänne antaakseni sinulle
vanhan kumppanuuden nojalla uusimman teokseni.
(Ojentaa hänelle kirjan, mutta kun Margareeta ei
sitä heti ota vastaan, laskee hän sen pöydälle).

MARGAREETA

Te olette kovin rakastettava .
. .

kiitän teitä.

GILBERT

Ei kestä. Sinulla oli mielestäni jonkunlainen
oikeutettu osasi tähän teokseen ... Vai niin, että
täällä sinä nyt asut.

MARGAREETA
Niin kyllä . . . täällä.

GILBERT

Väliaikaisesti .. . tiedän kyllä. Kalustetuksi huo-
neeksihan tämä ei hullumpi olekaan. Mutta nuo perhe-
muotokuvat saattaisivat minut hourupäiseksi.

MARGAREETA
Talon rouva on erään kenraalin leski.
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GILBERT
Sitä sinun ei tarvitse anteeksi pyytää.

MARGAREETA
Anteeksi pyytää? Se ei todellakaan päähäni juo-

lahtanut.
GILBERT

Hm . . . tuntuupa omituiselta ajatella sitä nyt

MARGAREETA
Mitä te nyt sitten ajattelitte ?

GILBERT
Niin, miksikäs minä en sitä voisi sanoakin: ajat-

telin sitä pientä huonetta Steindorffin kadun varrella,
jossa oli parveke lisarjoelle päin. Muistatko sinä sitä
vielä, Margareeta?

MARGAREETA
Emmeköhän mieluummin olisi toisiamme sinuttele-

matta?
GILBERT

Kuinka tahdot .. . kuinka vain tahdotte, Marga-
reeta. (Vaitiolo. Sitten äkkiä). Te käyttäysitte silloin
surkuteltavasta Margareeta.

MARGAREETA
Mitä ?

GILBERT

Vai haluatteko mieluummin, että puhun kautta
rantain? Sen pahempi, en keksi sopivampaa sanaa
kuin surkuteltavasta Ja olihan se vallan tarpeetonta,
Margareeta? Olisittehan te rehellisyydellä suoriutunut
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yhtä hyvin jutusta. Teidän ei todellakaan tarvinnut
yön sumussa ja hämärässä Muncheniä jättää.

MARGAREETA

Silloinpa ei ollut yö eikä hämäräkään. Kello 8
ja 30 min. läksin minä auringon paistaessa ... ja pika-
junalla.

GILBERT

Olisihan sentään voitu hyvästellä toisiansa ennen
lähtöä ...eikö totta? (Istuutuu).

MARGAREETA
Parooni voi tulla millä hetkellä hyvänsä.

GILBERT

Mitä minä hänestä? Otaksunpa varmasti, etfette
ole hänelle rientänyt kertomaan levänneenne kerran
sylissäni kuin ainakin ihaellun rakastajan. Minä
olen hänen silmissänsä siis ainoastaan eräs teidän van-
hoja tuttavianne Miinchenin ajoilta. Ja vanha tuttava
saanee teitä toki käydä tervehtimässä vai mitä?

MARGAREETA

Kaikki muut, vaan ette te!

GILBERT
Ja miks’en? Te käsitätte minut väärin yhäti.

Minä en tule muuna kuin vanhana hyvänä tuttavana.
Kaikki muu on aikoja sitten ollutta ja mennyttä . . .
No, saattohan nähdä .. . (Osoittaa teostansa).

MARGAREETA
Mikä se on?
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GILBERT
Uusin romaanini,

MARGAREETA
Kirjoitatteko te nyt romaaneja?

GILBERT
Tietysti.

MARGAREETA
Mistä alkaen te osaatte romaaneja kirjoittaa?

GILBERT

Mitä te tarkoitatte?

MARGAREETA
Muistanpa vain, että pikkuiset luonnokset. . . joka-

päiväisten tapahtumain havainnot olivat ennen teidän
varsinainen alanne.

GILBERT
(Kiivastuen). Alani? . . . Minun alani on koko

maailma! Ja minä kirjoitan, mitä tahdon ... ja mikä
minua huvittaa! Minä en salli kenenkään rajoittaa
toimintaani. Enkä muuten ymmärrä, mikä minua olisi
voinut estää romaania kirjoittamasta!

MARGAREETA
Mutta näyttihän määräävä arvostelu todistavan,

että . ..

GILBERT
Määräävä? Kuka on määräävä, tahtoisin kysyä?

MARGAREETA

Muistanpa vain erään arvostelun Neumannilta , Jul-
kisissa sanomissa14 . .

.
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GILBERT
(Raivostuen). Neumann on idiootti! Ja häntä

minä annoin korville!

MARGAREETA
Mitä? Te annoitte häntä .

GILBERT

Niin, sisällisesti minä hänelle annoin korvapuustin 1
Ja olithan sinäkin silloin yhtä vihoissasi kuin minä-
kin. Olimmehan me molemmat yhtä mieltä siitä, että
Neumann on idiootti. „Kuinka tuo idiootti uskaltaa-
kin“ ... ne olivat sinun omat sanasi. . . rajoja
sinulle . . . kuinka rohkenee hän ikäänkuin äidinkoh-
tuun tukahduttaa sinun seuraavan teoksesi? 2 Niin sinä
sanoit 1 Ja nyt vetoat sinä siihen samaan kirjallisuus-
kaupustelijaani

MARGAREETA
Pyydän, elkäähän toki huutako tuolla tavoin. Talon

rouvakin voi kuulla . .
.

GILBERT

Minä en välitä vanhoista kenraalin leskistä silloin,
kun hermostoni väräjää . . .

MARGAREETA
Niin, mitä minä sitten sanoin? Minä en todella-

kaan voi käsittää teidän kärtyisyyttänne.

GILBERT
Kärtyisyyttä? Sinä kutsut minua kärtyisäksi?

Sinäl .. . Nainen, joka sai hirmuisia täristyskohtauksia,
jos joku kirjoitti jonkun moittivan töherryksen johonkin
viimeisen vierimmäiseen rasvalehteen!



33

MARGAREETA

Minäpä en muista, kenenkään kirjoittaneen minusta
mitään moitteita!

GILBERT

Vai niin? .. . No, ehkäpä lienetkin oikeassa. Kän-
neille naisille ollaan aina kohteliaita.

MARGAREETA

Kohteliaita? Vai kohteliaisuudesta he siis ovat
kiitelleet runojani? Ja mitäs sinä itse niistä sanot?

GILBERT

Minäkö? Minä en tarvitse entisiä mielipiteitäni
peruuttaa, minä pyydän vain saada huomauttaa, että
sinä kirjoitit parhaimmat runosi meidän aikanamme.

MARGAREETA

Ja sen vuoksi kai sinä tahdot lukea ne ansioksesi 1

GILBERT

Olisitkos sinä ne kirjoittanut, ell’ei minua olisi
ollut olemassa? Ja eivätkös ne ole minulle kirjoitettu?

MARGAREETA

Eivät.
GILBERT

Kuinka? Eivätkö minulle? Sehän on mahdotonta
ymmärtää . . .

MARGAREETA
Eivät ne sinulle kuitenkaan ole.
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GILBERT
Minä ihan kivetyn . . . vai pitääkö minun muistut-

taa sinulle niistä hetkistä, joina parhaimmat runosi
syntyivät ?

MARGAREETA
Ne olivat vain ajatellulle ihanteelle.

GILBERT
(Viittaa itseänsä).

MARGAREETA

..
. niin, jonka satunnainen edustaja sinä olit aineel-

lisessa maailmassa.
GILBERT

Hahaa! Mainiota! Mistä sinä tuon sanelman kek-
sit! Tiedätkös, mitä ranskalainen tuollaisesta ajatuk-
sesta sanoisi: G’est de la litteraturel Tuo on kirjal-
lisuutta!

MARGAREETA
(Häntä apinoiden). Ge n’est pas de la litterature!

Sepä ei ole mitään kirjallisuutta . . . vaan totta, ihan
tottal Vai luuletko sinä todellakin, että minä sillä
norjalla nuorukaisella sinua tarkoitin? Ja että minä
sinun suortuvistasi lauloin? . . . Olithan sinä lihava jo
silloin eivätkähän nuo ole ikinä suortuvia olleet!
(Sakaisee hänen hiuksiansa).

GILBERT
(Tarttuu samassa hänen käteensä ja suutelee sitä).

MARGAREETA
(Hellemmin). Mitä sinä ajatteletkaan!
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GILBERT

Siihen aikaan ne sentään olivat suortuvia mieles-
täsi .. . Taikka niin sinä niitä ainakin nimitit. No
niin, mutta sehän lienee kaikki ollut vain runomuodon
ja soinnun vuoksi! Kutsuinhan minäkin kerran sinua
»älykkääksi impyeksil“ Hohhoo, etkä sinä sentään ollut
impi .. . etkäpä .. . Mutta ei nyt minä jo käyn liian
ankaraksi älykäs sinä olit . . . hävettävän . . .

inhottavan älykäs! Sinulle se onnistui! Muuten ei voi
sitä ihmetelläkään. Olithan sinä aina vain keikari!
Herra Jumala sentään, onhan sinulla nyt oma tahtosi.
Sinä kaappasit itsellesi aatelisnuorukaisen, jonka kädet
ovat hoidetut, mutta järki hoitoa ja harjoitusta vailla,
joka ratsastaa, miekkailee, ampuu ja pelaa tennistä kuin
joku Marlittin inhottava romaani-sankari, ushl Niin,
ja mitä sinä voisitkaan lisäksi toivoa? . . . Mutta eri
asia on, tuleeko hän sinua ajan ollen tyydyttämään,
sinua, joka olet parempiakin rakkaudensuhteita koke-
nut. Tahdonpa sanoa sinulle erään asian: minusta
olet sinä kuin rakkauden raunioille joutunut.

MARGAREETA

Tuo on varmaankin rautatiellä mieleesi johtunut!
GILBERT

Nyt juuri . . . tällä hetkellä se mieleeni johtui 1
MARGAREETA

Siispä kirjoita se muistiin, sillä se on hyvästi
sanottu.

GILBERT

Vielä yksi havainto: ennen olit sinä minusta nai-
nen, nyt sinä olet naikkonen. Niin, se sinä olet! Ja
mikä voima on sinua tuonlaiseen mieheen vetänyt? . . .

mikä muu kuin vietti .
. . alhainen sukuviettil
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MARGAREETA

Minä kiellän sinua käyttämästä sellaisia sanoja
siihen sinulla ei ole syytä eikä aihetta . ..

GILBERT

Rakas lapsi, minulla oli toki aina sielukin hereillä.

MARGAREETA
Eikä sinulla paljo muuta ollutkaan .

GILBERT
Niin, niin, koeta nyt vetää alas Ja halventaa

suhdettamme ei se kuitenkaan onnistu. Se on Ja
pysyy sittenkin kauneimpana, mitä sinä elämässäsi
olet kokenut!

MARGAREETA

Voi Jumalani, että minä kokonaisen vuoden olen
voinut sietää tuollaista kerskaavaa suupalttia!

GILBERT

Sietää? Sinä, joka olit ihan hurmautunutl Elä ole
epäkiitollinen, en minäkään sitä ole. Mutta niin sur-
kuteltavalla tavalla kuin sinä lopussa menettelitkin,
säilytän , minä siitä sittenkin ihanan muiston. Tah-
donpa vielä lisätä Jotakin.

MARGAREETA
Lörpöttele vain!

GILBERT

Niin, se on eräs selitys, Jonka mielestäni olen vel-
voitettu antamaan. Juuri silloin, kun sinä aloit kään-
tyä poispäin minusta, juuri silloin, kun niin sanoakseni
talli-ikävä sai vallan ylitsesi silloin olin minä
sisällisesti Jo sinun kanssasi valmis.
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MARGAREETA

Se ei ole totta!
GILBERT

Onpa muuten sangen tunnusmerkillistä, etfet sinä
sitä ensinkään huomannut. Valmis minä silloin sinun
kanssasi olin ( . . . usko pois. Minä en sinua enää tar-
vinnut. Sen, mitä sinä voit minulle antaa, olit sinä jo
antanut. Tehtäväsi oli täytetty. Sinä olit näyttänyt
minulle sielusi syvyydet sinä teit sen itsetiedotto-
masti ja juuri siinä .. .

MARGAREETA

Elähän siinä niin säkenöi, minä pyydän.

GILBERT
(Mistään välittämättä). Sinun aikasi oli siis jo

ohitse. Suhteemme täytti tarkoituksensa . . . minä en
kadu . . . sinua rakastaneeni, sen tunnustan.

MARGAREETA
Mutta minäpä kadun!

GILBERT
Mainiota! Tuo pieni huomautus näyttää asianym-

märtäjälle, mikä syvä erotus on tositaiteilijan ja tai-
teenharrastajan välillä. Sinusta, Margareeta, ei suh-
teemme nyt ole muuta kuin parin hurjan yön muisto,
muisto parista syvällisemmästä keskustelusta iltasin
Englantilaisessa puistossa käyskellessämme 1 Mutta
minä olen ne kaikki taideteokseksi koonnut, minä!

MARGAREETA
Minä myöskin 1
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GILBERT
Kuinka? mitä sinä tarkoitat?

MARGAREETA

Minkä sinä olet tehnyt, sen olen minäkin tehnyt 1
Minäkin olen kirjoittanut romaanin, joka koskettelee
meidän silloisia suhteitamme . . . minäkin olen silloisen
rakkautemme niin kai me sitä nimitimme pelas-
tanut ikuisuudelle!

GILBERT
Ikuisuudesta minä en sinun sijassasi puhuisi, ennen-

kuin edes toinen painos on ilmestynyt.

MARGAREETA
No niin, mutta onhan sillä vallan toinen merkitys,

jos minä jonkun romaanin kirjoitan, kuin jos sinä sen
teetl

GILBERT

Siinä lienet oikeassa.

MARGAREETA
Niin, sillä sinä olet vapaa mies, jonka ei tarvitse

varastaa niitä tunteja, jolloin sinä taiteilija voit olla,
etkä sinä silloin tulevaisuuttasi alttiiksi pane.

GILBERT

Entäs sinä?
MARGAREETA

Minä olen sen tehnyt: puoli tuntia sitten jätti
paiooni Klemens minut kuultuansa, että olin kirjoitta-
nut romaanin.

GILBERT
Jätti? IJäksikö?
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MARGAREETA
En tiedä. Sekin on mahdollista. Vihoissaan hän

vain lähti. Hän onkin kovin tuittupäinen. Mitä hän
on minun suhteeni päättävä, sitä en voi tietää.

GILBERT
Soo-ol Että hän siis kieltää sinua kirjoittamasta!

Hän ei kärsi, että hänen rakastettunsa käyttää jossakin
määrin aivojansakin ... ja ajattelee . . . sillä aivoillani
minä ajattelenl Se on todellakin mainiota! Ja tämä
on olevinaan kansakunnan kukkia ja ylimyksiä! Vai
niin! No, ja sinä . . . etkö sinä häpeä tuntea tuollaisen
epaton halauksessa niitä tunteita, joita sinä minun
sylissäni viettänyt olet! . . .

MARGAREETA

Minä kiellän sinua tuolla tavoin hänestä puhumasta 1
Et sinä häntä kuitenkaan ymmärrä.

GILBERT

Hahaa I Vai enl

MARGAREETA
Etkä sinä sitä paitsi tiedä, miksi hän vastustaa

runoilemistani 1 Hän tuntee näet minun niinä hetkinä
elävän maailmassa, joka on ja pysyy hänelle suljet-
tuna, ja hän häpeää puolestani, kun minä muka pal-
jastan sieluni koko maailmalle: hän tahtoo minut itsel-
lensä ... ja kokonansa, ymmärrätkö sinä? Ja siksi
hän syöksi tiehensä, taikka ei, hän ei syössyt, sillä
Klemens ei kuulu niiden miesten joukkoon, jotka syök-
syvät, vaan . . .

GILBERT

Sangen hyvin havaittu. Mutta poissa hän nyt kui-
tenkin on. Elkäämmekä riidelkö tempo-kysymyksistä.
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Hän poistui siis, koska hän ei siedä sinun seuraavan
sisällistä toimintakutsumustasi.

MARGAREETA

Niin, jospa hän sellaistakin ymmärtäisi! Mutta
sitä hän nähtävästi ei tee. Minä voisin ihan var-
maan olla maailman paras, uskollisin ja jalomie-
lisin puoliso, jos vain löytäisin maan päältä oikean
miehen 1

GILBERT
Tällä sinä kaikissa tapauksissa ilmaiset, ettei hän-

kään siis ole se oikea.

MARGAREETA

Sitä minä en ole sanonut!

GILBERT
Mutta tottahan sinä käsittänet, että hän sinut yksin-

kertaisesti orjistaa, saattaa henkisesti rappiolle ja koet-
taa pelkästä itserakkaudesta kukistaa kaiken, mikä
sinussa vieläomantakeista on. Muistahan toki sitä, Mar-
gareeta, minä sinä kerran olet ollut 1 Ajattele sitä
vapautta, joka sinulla oli rakastuessasi minua! Muista
niitä valioihmisiä, joiden kanssa sinä silloin seurustelit
ja niitä nuorukaisia, jotka kokoutuivat meidän ympä-
rillemme. Etkö sinä useinkin kaipaa niitä aikoja?
Etkö koskaan muistele sitä pientä balkongihuonettasi

jonka ikkunan alla lisarin vuolas virta kohisi . . .
(Hän on tarttunut Margareetan käsiin ja lähestyy
häntä edelleen).

MARGAREETA

Oi, Jumalani 1
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GILBERT

Tämä kaikki voi uudistua . .
. eikähän sen tarvitse

olla juuri lisar-virta . . . Tahdonpa tehdä sinulle erään
ehdotuksen, Margareeta. Sano hänelle, jos hän palajaa,
että sinulla on vielä jotakin toimitettavaa Miinchenissä
ja vietä se aika minun kanssani. Margareeta, oi, kuinka
sinä oletkin ihana! Olkaamme jälleen onnellisia niin-
kuin silloinkin, Margareeta! Muistatkos sinä (kuiskaa
vallan lähellä). „Ma riipun kaulassas kuin juopunut...“

MARGAREETA
(Loittonee äkkiä hänestä). Pois! Pois! Ei, ei!

Pois, sanon minä! Minä en sinua enää rakasta!

GILBERT

Oi! Hm ... Vai niin! No, pyydän anteeksi siinä
tapauksessa. (Vaitiolo). Hyvästi, Margareeta. Hyvästi!

MARGAREETA
Hyvästi!

GILBERT
Hyvästi! (Kääntyy vielä päin). Etkös sentään

tahdo antaa minulla jäähyväislahjaksi uutta romaaniasi,
koska minäkin toin sinulle omani?

MARGAREETA

Se ei ole vielä ilmestynyt. Vasta ensi viikolla
voit sinä sen saada.

GILBERT
Sällitkö minun kysyä; minkälaatuinen romaani se

oikeastaan on?
MARGAREETA

Se on elämäni romaani. Tietysti kuitenkin sen
verran verhottu, etfei minua siinä voida tuntea.
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GILBERT
Vai niin? Ja miten sinä sen sait tehdyksi?

MARGAREETA
Vallan yksinkertaisesti. Sankaritar ei ensistään-

kään ole mikään kirjailija, vaan maalaajatar . . .

GILBERT
Se on sangen viekas keksintö.

MARGAREETA
Hänen ensimmäinen puolisonsa ei myöskään ole

mikään pumpulitehtailija, vaan suuri keinottelija .. .
eikä sankaritar petä häntä tenorin kanssa . ..

GILBERT
Hahaa 1

MARGAREETA
Miksikä sinä naurat?

GILBERT
Sinä petit siis pumpulitehtailijan tenorin kanssa?

Sitähän minä en ole tiennytkään.

MARGAREETA
Kukas sellaista väittää? . .

GILBERT
Kas, itsehän juuri sen ilmaisit.

MARGAREETA
Kuinka niin? Minä en ole sanonut muuta kuin,

että romaanini sankaritar pettää aviopuolisonsa erään
barytonin kanssa.
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GILBERT

Basso olisi sittenkin suuremmoisempi ... jamezzo-
sopraani nokkelampi keksintö.

MARGAREETA

Sitten hän ei matkusta Muncheniin, vaan Dresde-
niin, missä hänellä on lemmensuhde erään kuvanveis-
täjän kanssa.

GILBERT

Se kai lienen minä . . . verhottuna?

MARGAREETA
Sangen verhottuna. Kuvanveistäjä on nimittäin

vallan nuori, kaunis mies ja nero. Siitä huolimatta
jättää sankaritar hänetkin.

GILBERT
Kenen vuoksi?

MARGAREETA

Niin, arvaapas?
GILBERT

Arvatenkin jonkun tallirengin?

MARGAREETA

Aasi!
GILBERT

No, jonkun kreivin ... tai ruhtinaan vuoksi?

MARGAREETA

Ei, kuin erään arkkiherttuan!

GILBERT
(Kumartaen). Sellaisen tieltä ei ole häpeäväistyä.
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MARGAREETA

Niin, erään arkkiherttuan, joka lemmittynsä vuoksi
jättää hovin, nai hänet ja muuttaa hänen kanssansa
Kanarian saarille.

GILBERT

Kanarian saarille sangen hienosti! Ja sitten—?

MARGAREETA
Kun pariskunta astuu maihin . . .

GILBERT

Kana-rian satamassa .
.

.

MARGAREETA

. . . niin on romaanikin lopussa.

GILBERT

Vai niin. Olenpa sangen utelias näkemään olleti-
kin, miten minä olen verhottu.

MARGAREETA
Et edes sinä tuntisi minua siinä, jolFei

GILBERT

MARGAREETA
JolFei?

JolFei romaanin 3:ssa luvussa koko meidän välinen
kirjeenvaihtomme olisi julkaistuna!

GILBERT
Mitä?
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MARGAREETA
Niin kaikki kirjeet, jotka sinä olet kirjoittanut,

minulle ja minä sinulle löytyvät sanasta sanaan romaa-
nissani.

GILBERT

Niin, mutta suo anteeksi . . . jos kysyn, mistä sinä
sait minulle kirjoittamasi kirjeet? Nehän ovat minun
hallussani.

MARGAREETA

Mutta minäpä kirjoitin aina konseptit jakopioin ne.

GILBERT
Konseptit ?

MARGAREETA
Niin.

GILBERT

Konseptit . . . noihin kirjeisiin, jotka olivat kuin
suurimmassa kiireessä kyhätyt. ,Vielä sananen, rak-
kaani, ennenkuin maata käyn, sillä silmäluomeni jo alas-
vaipuvat ja . . .“ No, ja sittenkö sinä ne vasta kopioit,
kun silmäsi jo olivat umpeen painuneet?

MARGAREETA

Mitä vaikeroimisen syytä sinulla sen johdosta
voi olla?

GILBERT
No niin, olisihan minun toki pitänyt se aavistaa.

Oikeastaanhan tässä pitäisi iloita siitä, ettei ne toki
olleet kopioita jostakin kaavakirjasta rakastavaisia var-
ten. Voi, kuinka kaikki runollisuus katoaa koko tästä
kirjeenvaidosta! koko kaunis suhde ihan kuin tahrat-
tuna! .. . Hän kirjoitti konseptit ... ja kopioi, 00l
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MARGAREETA

Olehan toki mielissäsi, sillä kukapa tietää, eivätkö
nuo kirjeet ehkä jää jälkimaailmalle ainoaksi muistoksi
sinusta. ,1.

GILBERT
Mutta sitä paitse on tämä asia muutenkin sangen

tukala.
MARGAREETA

Kuinka niin?
GILBERT

(Kirjaansa osoittaen). No, hiisi vie, ne löytyvät
myöskin tuossa 1

MARGAREETA
Mitä? missä?

GILBERT

Tuossa minun romaanissani.

MARGAREETA
Mitkä siinä löytyvät?

GILBERT
Meidän kirjeemme ... sekä sinun että minun.

MARGAREETA

Mistäs sinä sait omat kirjeesi minulle? Nehän
olivat minun hallussani. Ahaa, katsopas .. . sinä kir-
joitit siis myöskin konseptit?

GILBERT
Eikö mitä . . . minä vain kopioin ne, ennenkuin

sinulle alkuperäiset lähetin. Minä näet en tahtonut
hukata niitä. Sitä paitse on niiden Joukossa sellaisiakin,
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joita sinä et ikinä ole saanut ... ne näet olivat mei-
lestäni liian kauniita sinulle . . . etkä sinä olisi niitä
ymmärtänytkään.

MARGAREETA
No, Herran tähden, jos sinä sellaista väität, niin ...

(ottaa kirjan ja selailee sitä). Niinpä näkyy olevan!
Siis on tämä ihan samaa kuin jos me tekisimme julki
maailmalle, että me molemmat olemme. .. Taivaan
tähden .. . (Selailee kiihoittuneena edelleen). Oletko
sinä ehkä ottanut tänne senkin, jonka sinä kirjoitit
minulle heti ensimmäisen yön jälkeen? . . .

GILBERT
Tietysti . . . sehän olikin loistava eikö totta?

MARGAREETA
Mutta tämähän on kauheaa! Tästä tulee eurooppa-

lainen häväistysjuttu! Ja Klemens, voi, taivas sentään!
Minä alan jo toivoa, etfei hän enää palaisikaan. Olen-
han minä silloin vallan hukassa! Ja sinä täällä minun
luonani! Ja olitpa sinä, missä tahansa, niin kyllä hän
sinut löytää ... ja ampuu sinut kuin kurjan koiran!

GILBERT
(Pistää äkkiä kirjansa taskuun). Mitä hävyttömiä

vertauksia 1
MARGAREETA

Kuinka sinä voitkin keksiä tuollaista epäkavaljee-
rimaistal Naisen kirjeitä, jota sinä väität rakasta-
neesi . . . johan sekin osoittaa, etfet sinä ole koskaan
mikään gentlemanni ollut!

GILBERT

Tämähän on lystillistä! Vaikka sinä itse olet teh-
nyt juuri samoin?
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MARGAREETA

Niin, mutta minä olen nainen, minä.

GILBERT

Vai on se puolustus tällaisissa asioissa?

MARGAREETA
Totta, totta, etfei minun oikeastaan käy sinua

moittiminen. Me olemme todellakin molemmat tois-
temme arvoisia. Ja Klemens on oikeassa. Me olemme
pahemmat kuin ne, jotka itseänsä varieteessa rahasta
trikoissa näyttelevät. Salaisimmat, autuaallisimmat
hetkemme, surumme ja murheemme me asetamme kaik-
kien nähtäväksi. Hyil hyil oikein minä inhoan itseäni.
Me molemmat näytämme todellakin yhteen kuuluvan.
Klemensillä olisi oikeus ajaa minut luotansa (äkkiä).
Tule, Amandusl

GILBERT

Mitä sinä tahdot siis?

MARGAREETA

Minä suostun sinun äskeiseen ehdotukseesi.

GILBERT

Mihin ehdotukseen?

MARGAREETA

Minä tahdon paeta pois sinun kanssasil (Etsii
hattuansa ja mäntitjaansa).

GILBERT
Mikä päähän-pisto? Mitäs sinä riehut siinä?
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MARGAREETA
(Kovin kiihoituksissaan, asettaa hatunpäähänsä).

Elämämme voi tulla sellaiseksi kuin ennenkin . . . niin-
hän sinä sanoit äsken: eikä sen tarvitse tapahtua lisa-
rin rannoilla, vaan . . . no, minä olen valmis!

GILBERT

Tämähän on vallan hullua! Paeta mitä hassu-
tusta se on? Sanoithan sinä äsken, että hän on kyllä
minut löytävä? Ja jos sinä olet minun luonani, niin
löytää hän sinutkin. Eiköhän olisi viisaampaa, jos
kumpikin itseksensä . . .

MARGAREETA
Sinä kurja tahdot nyt hyljätä minut, sinäkin! Ja

vasta muutamia minuutteja sitten polvistuit sinä edes-
säni! Etkö sinä edes häpeä?

GILBERT
Miksi? Minä olen vähän sairalloinen, hermostunut

mies ... ja minulla on tunnelmia, jotka .. .

MARGAREETA
(Akkunan luona, kiljahtaa äkkiä).

GILBERT
No, mikä sinun nyt on? Ja mitä on talonemäntä

minusta ajatteleva?

MARGAREETA

Se on hän .. . hän tulee tänne?

GILBERT

No?
3
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MARGAREETA

Mitä? Aiotko sinä jo mennä?

GILBERT

Enhän minä aikonutkaan herra paroonin luo, vaan
sinun luoksesi . . .

MARGAREETA
Kaikissa tapauksissa tapaa hän sinut rappusissa.

Se olisi vielä ikävämpää. Jää siis, niin en minä ole
ainoa uhri!

GILBERT
Oletkos sinä vallan suunniltasi? Aivanhan sinä

vapiset! Eihän hän ole mitenkään ehtinyt lukea
molempain romaaneja. No, tulehan toki järkiisi! Riisu
hattu pois ja mantiljal (Auttaa häntä). Kas noinl Vaan
jos hän kohtaa sinut tuossa tilassa, niin rupeaa hän
aavistamaan ...

MARGAREETA
Se on minusta yhdentekevää ennemmin heti-

kohta kuin myöhemmin. Minä en voi vartoa sitä koh-
tausta, vaan kerron hänelle heti kaikki tyyni.

GILBERT
Kaikkiko ?

MARGAREETA
Niin ja juuri sinun läsnäolossasi. Sillä jos minä

nyt tunnustan hänelle suoraan kaikki, niin antaa hän
ehkä anteeksi minulle.

GILBERT

Entäs minä? entäs minä?! Minulla on sentään
mielestäni vielä parempaakin toimitettavaa tässä maail-
massa kuin tulla hullun koiran lailla ammutuksi musta-
sukkaisen paroonin kautta! (Soitetaan).
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MARGAREETA

Se on hän, se on hän!

GILBERT

Mutta sinä et saa puhua minusta mitään

MARGAREETA

Minäpä aion puhua.

GILBERT

Vai niin. No, mutta ole vanallasi 1. . . En minä
sentään helposti nahkaani myy!

MARGAREETA

Mitäs sinä aiot tehdä sitten?

GILBERT
Minä sanon hänelle myöskin muutamia sellaisia

totuuksia, joita tuollaiset paroonit eivät ole vielä ikä-
nänsä kuulleet.

KLEMENS
(Tulee sisään, kylmänä ja kohteliaana kuin outo

vieras). 00, herra Gilbert, ell’en erehdy?

GILBERT

Vallan oikein, herra parooni. Läpimatkalla etelään-
päin en voinut olla pistäytymättä armollista rouvaakin
tapaamassa.

KLEMENS
Vai niin. (Vaitiolo). Näyttää siltä kuin olisin ikä-

väkseni häirinnyt herrasväen keskustelua. Pyydän,
elkää antako läsnäoloni häiritä itseänne.
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GILBERT

Niin, mistä me puhuimmekaan viimeksi, armollinen
rouva?

KLEMENS
Ehkä voin auttaa teitä keskeytetylle alalle jälleen:

Miinchenissä te ainakin puhuitte teoksistanne . . .

GILBERT

Vallan oikein. Taisinpa tosiaankin puhua uudesta
romaanistani .

.
.

KLEMENS
Pyydän, jatkakaa. Te voitte nyttemmin puhella

minunkin kanssani kirjallisuudesta. Eikö totta, Marga-
reeta? Onko se ehkä naturalistinen eli realistinen
romaani? vai ehkä symbolistinen? kokemuksiin perus-
tuva . . . vai tyylitelty?

GILBERT
No niin, jossakin määrin koettuahan me toki kaikki

kirjoitamme . . .

KLEMENS
Ah, sehän on hauskaa kuulla.

GILBERT

Niin, ja jos joku kuvaa vaikkapa itse neron, niin
täytyy hänen kuitenkin .. . noin sisällisesti.. . polttaa
Rooma tai muu kaupunki . . .

KLEMENS
Tietysti.

GILBERT
Ja mistäs me saamme inspiratsioonia, elPemme

itsestämme?- Mistä malleja, joll’emme ota niitä elä-
mästä ympärillämme?
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MARGAREETA
(Käy yhä levottomammaksi).

KLEMENS
Vahinko vain, että itse malleilta niin harvoin

lupaa kysytään. Minun täytyy totisesti sanoa, että
jos minä olisin nainen, niin enpä todellakin haluaisi
sisällisistä tunteistani jarakkaudestani koko maailmalle
juoruttavan . . . (terävästi). Sivistyneessä seurassa nimi-
tetään sitä naisen komprometteeraamiseksi!

GILBERT
En tiedä, voidaanko minua sivistyneeseen seuraan

lukea, mutta minä kutsuisin sitä naisen aateloimiseksi.

KLEMENS
Oo!

GILBERT

Pääasia on vain siinä, että se sattuu! Sillä mitäpä
siitä .. . noin korkeammalta kannalta ottaen . .. jos tie-
dämmekin, että joku nainen on ollut onnellinen sen
tai tämän patjoilla . . .

KLEMENS

Hra Gilbert, minä pyydän vain huomauttaa teitä,
että te puhutte tässä erään daamin kuullen.

GILBERT
Minä puhun kumppalin kuullen, herra purooni,

joka tietääkseni näissä asioissa on yhtä vapaalla kan-
nalla.

KLEMENS
Oo!

MARGAREETA
(Äkkiä). Klemens! (syöksee Klemensin jalkoihin)

Klemens 1
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KLEMENS
No, mutta ... mutta Margareeta I

MARGAREETA
Anteeksi, Klemensl

KLEMENS
Mutta Margareeta! (Gilbertille). Minusta on tämä

sangen ikävä, herra Gilbert . . . mutta nousehan toki
ylös, Margareeta 1 Nouse toki ylös .. . kaikkihan on jo
sovittu!

MARGAREETA
(Katsoo ylös häneen).

KLEMENS
Niin. , Nousehan toki ylös.

MARGAREETA
(Nousee ylös).

KLEMENS
Kaikki on hyvin .. . kaikki on jo järjestyksessä.

No niin . . .ja jos minä nyt sanon, että sinun tarvitsee
vain telefoneerata pari sanaa Kiinigelille, niin . . . minä
puhuin jo hänen kanssansa asiasta. Me pänttäämme
sen vain toistaiseksi. Suostutko sinä siihen, Marga-
reeta?

GILBERT
Kenen aikoo herrasväki pantata, josuskallan kysyä?

Vai olisiko ehkä kysymys armollisen rouvan uudesta
romaanista?

KLEMENS
Ah, te tiedätte siis jo siitä? Kaikissa tapauksissa

näyttää siltä, hra Gilbert, etfei teidän kumppanuutenne
ole sen syvällisempi.
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GILBERT

Niin, herra parooni, minun ei todellakaan näytä
auttavan muu kuin pyytää anteeksi uskalletut sanani.
Minä olen todellakin häpeissäni.

KLEMENS
Minua pahoittaa vain, hra Gilbert, että teidän on

täytynyt olla läsnä kohtauksessa, joka vieraasta jo
melkein voi näyttää perhekohtaukselta.

GILBERT
00l Minäkään en tahdo enää häiritä armollista

herrasväkeä. Armollinen rouva . . . Herra paroonil
Uskallanko minä nyt ehkä jonkunlaiseksi osoitukseksi
siitä, että kaikki väärinkäsitys välillämme on kadon-
nut, tarjota hra paroonille romaanini luettavaksi?

KLEMENS

Te olette sangen rakastettava, herra Gilbert. Minun
täytyy vain sanoa, etfen juuri pidä kotimaisista romaa-
neista. No, tämä olkoon viimeinen, jonka minä todella
luen läpi tahi ainakin viimeisen edellinen . . .

MARGAREETA ja GILBERT

Viimeisen edellinenkö?

KLEMENS

Niin.
MARGAREETA

Ja mikä olisi sitten se viimeinen?

KLEMENS

Sinun kirjoittamasi, lapseni. (Vetää taskustansa
kappaleen). Yhden kappaleen pyysin minä sentään



kustantajalta tuodakseni sen sinulle taikka oikeam-
min meille molemmille. (Margareeta ja G-ilbert vaih-
tavat avuttomia silmäyksiä).

MARGAREETA
Kuinka hyvä sinä olet! . . . (Romaani kädessä).

Niin, se tämä näkyy olevan . . .

KLEMENS

Sen me luemme yhdessä, Margareeta.

MARGAREETA
Ei, Klemens, ei, niin suurta hyväntahtoisuutta minä

en pyydä enkä hyväksy. Kas tuossa ... (Viskaa kir-
jan kamiiniin). Minä en tahdo enää tietää mitään
koko asiasta.

GILBERT
(Riemastuen). No, mutta armollinen rouva!

KLEMENS
(Mennen kamiinin luo). Margareeta, mitäs ihmeitä

sinä?
MARGAREETA

(Kamiinin edessä ja heittäytyen Klemensin syliin).
Uskotko sinä nyt, että minä rakastan sinua!

GILBERT
(Sangen mielissään). Minusta näyttää kuin olisin

minä täällä liikaa...(Kumartaen). Armollinen rouva ...
herra paroonil ... (Itsekseen). Ettäs minä en tällaista
loppua keksinyt romaanilleni! (Pois).

(Esirippu alas).
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