
Olviretki Schleusingenissfi.
Néiytelméillinen osotelma 4:555 osassa.



HENKILOT:

PATRIK, kapteeni.
TOMMI.
ANTON.
ARISTARKKUS.
TIMOTEus.
Trrus.
MAks.
FUCHS.
1m, 2:11, 3:5.
MESTARI BONIFACIUS.
FAUSTUS.
GILBERT.
MIKKEL, fantrikki.
1m, 2m.
MAURA, kapakka=eukko.
MARIANA, palvelijansa.
Muom KUNIGUNDA.
SOTAMIEHIA ja NAISIA.

J

} Kapteenia.

Sotamiehiéi. Bayet‘ilaisia.

[ Preussiléiisiéi.

Tapaus: Schleusingenissa Saksanmaalla, keséilléi 1866.
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Ensimméinen Osa.

(Avoin paikka Schleusingenissd: oikealla olviz‘oikka 1,
Maura isz‘uen sen fakana; vasemmalla Izuone, erc’is sofa:
mieskorh‘eeri; samalla puolella perempc'inii rahi, jossa Timo:
feus isfuu varfijana kivc'z'iin' kc'idesséi ja olvifuoppi vieressc'i;
perillii ja oikealia puolella on foinen rahi, jossa varz‘z'jana
isfuu Tiifus kivdc'irfnensd ja olv.z'z‘uopp1‘nensa. jokaise't, scldi
sofamiehez‘ effc'i kapz‘eeni, ovaf favafloman Iihavia miehid
kow’n punertavilla nenillc'i.)

Timoz‘eus. Maura, mun frouvani!
Maura. Iaha, mun sankarini vieraasta maasta,

mikéi on toivonne‘?
Timofeus. Etta nukkuis toverini 'tuolla.
Maura. Miksi toivotte niin‘?
Timofeus. Hm!
Maura. (Erikseen) Haa! minéi jotain aavis:

tan. No, miksi tempoellen sykéihtelet taas, mun kurja
leskisydéimmeni? Aina levoton, aina iuonikas ja ka=
pinallinen! Mutta vaiti nyt, m'eiéi luulen, ettii toivon
saari siintéié.

Timofeus. Tuhannen peevelié, ettei h'ein nuku!

1 toikka 2': myyméipéiytéi, tiski.
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Maura. Se nukkuminen tulis héinelle kalliiksi.
Ai, ai! miksi tahtoisitte ko’ota tuhon myrskyiéi ”cove:
rinne kiirehelle?

Timoteus. Tosi, ettei sotavartiia saa nukkua,
mutta ensimméiisen nukahduksen vahtizajallamme,
joka kestéiéi kaksi tuntia, saamme anteeksi, niin on
kapteenin méiéir'aiys, vaihka onkin héin kiivas mies.
Siis hanelle tuossa ei paljon harmia pienestéi unesta
mutta muille kenties iloa ja onnee.

Maura. (Eriks.) Kymmenen vasten yhtéi, héin
lemmestéi kanssani keskustella tahtoo. (Korkeesz‘) Iaa,
héin valvoo eik'ei ole voimassanne hé‘intéi nukuttaa.

Timoteus. Mutta teidéin voimassanne.
Maura. Mi'ten, uljas sankarini?
Timoteus. Sen tuoppi oltta matkaansaattaa. Han

on jo huikeassa vauhdissa.
Tiiz‘us. (EriksJ Mitzi haastelee h'zin tuolla eukon

kanssa‘? Ionkun sanan kuulen, mutta yhtéiéin en j'eir:
jestyksessé‘i. (Korkeesz‘) Mitéi livertelet sielléi‘?

Timoi‘eus. Vai’ci, me saamme oltta, joka ei juuri
vahingoita; silléi pitkéi on vartijan aika.

Tiifus. Totisesti.
Timoz‘eus. Han on hyvéi muori.
Tiifus. Verraton.
Maura. Iaa, te mukulat siinéi. Kylléi minéi

teidéin annan. Sanosinpa jotain, mutta olkoon nyt
Silléiénséi. (Menee ja z‘dyz‘z‘dc'z' Tiifuksen tuom’n olvella)

Tiifus. Se vasta muori on.
Timoz‘eus. Niitéi ensimmaisia.
Maura. Iuo nyt ja istu kiltisti rahillas. (Tc'iyfidc'i

myé's Timofeuksen iuopin) Sinéikii myés, kanalia Siinéi.
Timofeus. Muori kuin kultanen heinéisuova! Hih!
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Maura. Iuo nyt ja ole vait, sanon mina. (Menee
isz‘umaan foikkansa faakse)

Timofeus. (Laulaa)

>>Wenn das die Preussen vfisten,
5 Das sie morgen sterben miis’cen.»1

Hurraa!

Maura. (Eriks.) Han nukut’caa toveriansa, ioka
jo nfiyt’téiéi kovin uniseksi. (Mariana fulee Mauran
huoneesfa) Sinéké siinéi taas sinkoillen mun tiell'eini
ia hyv'ein tilaisuuden kéisista'ni saattaen pois‘? Mutta
kylla sun tiedéin siirt'eiéi tasta. (Korkeesf) Mita siina
pyhiittéiv'déi‘? Tuopit ovat puhtaita kylléi. Mene
tiehees, lunttu. Sinua en tarvitse venyttelemasséi
tass' toikan nokalla. Mene tiehees, sanon minéi;

15 mene sepfilté hiivaa peréiéin. Paikalla, sina lunttu!
Mariaana. (ErikSJ Sun rutto nielkaan, amma.

(Menee)
Maura. (OHaa salmikirjan 3 ja lukee, huiskm‘ellen

ifsec’insc‘f) H011 hoo!

H D

‘30 Timofeus. Ia jumalinen myéis.
Maura. Hob boo, t'a'ta mailmaa! (Ainalula'en)
Timofeus. (EriksJ Ah sinéi noitazéimméi musta

niinkuin saunan raunio ja kiukkuinen kuin ampiain!
Ia héin on rakastunut minuun, sen tiedén varmaan.

25 Ha haa, ennen naskalisékin kanssa morsiusvuotee=
seen kuin syleileméiéin téitéi peikkojen patrunessaa.
Mutta tahdonpa kanssas leikitelléi ia leikitesséi voida

1 Tietfiisivfitpfi preussilaiset, et'téi heidéin téiytyy hue:
menna kuolla. -—— 2 salmikiria = virsikiria.
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niinkuin Otaheitissé‘il sekéi ruuan ettéi juoman puolesta.
Niin; tyhmépa on muotoni, mutta has kuin
léytyy toki, keltéiéin luulemat‘ca, joku mitta vik=
kelyytta téallé, luun ja nahaan véilisséi. (Laulaa)

>>Wenn das die Preussen vfisten,
Das sie morgen sterben mfisten.»

(Tiifus on nukkunuz‘)
Maura. No kas; toivos on nyt téiyttynyt. Han

makaa makeasti. Mitéi tahdot lapsikurialle‘?
Timoz‘eus. Mitzi meitistc‘i oikein luule’cte, muori‘?
Maura. Olettepa hyvia' vihollisiia.
Timofeus. Mutta minusta eritt‘éin?
Maura. Paras viholliseni.
Timow‘eus. Teidéin ystavfinnei Onneton se, joka

uskaltaa péallenne vaan katsoa karsastifl]! Hanan mac:
naan heti veriseen taisteloon.

Maura. (Erika) Ihanat sanat! Mun aavistuk:
sem visseydeksi muuttuu.

Timoz‘eus. Ma tahdon teille kertoa erééin tarinan.
Maura. Méi tahdon kernaas’ci kuultella.
Timoz‘eus. Kéivit kerran sotaa vastaan toinentois:

'Ezaan kaksi heimolaista valtakuntaa. Rynkéisipa akisti
vihollinen lauma viholliseen kaupunkiin ja otti siiné
i'tsellens'ei maian. Kaupungissa oli eras pulski muori

ja rupesitpa viimein néiméit kaksi keskenéinséi vaihetr:
telemaan armahimpia silmi—iniskuia. Mutta kiiti taas
ioukko pois kuin leimaus ja katos kaupunkilaisilta

1 Otaheiti (Tahiti), Seurasaarien ryhmfifin kuuluva
Tyynen valtameren saari, romantikkoien Onnensaari.

)& majailipa luonnansa myés eras pulski sotamies, ‘

15)
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tietéiméittéimiin, mutta kas, koska vihdoin jéillen [!] rauha
hengitti, niin, peiiakas vie! astuipa eréiéinéi koreana
iltana sen pulskin muorin huoneeseeh se pulski sofa:
pussikka 1. Noofkuinka kéivi sit‘ten? kysyy nyt frouva.
Kuinka kéivi? He ovat nyt samaa Iihaa ja verta, ja
sankari on ilonen ravin‘tolan iséinté ja muori vieléi
ilosempa emiintéi.

Maura. Kas noi’ca vaan.
Timoz‘eus. Se on tarina vaan. Mutta tarina, eiké

se todeksi muuttua taida, muori kultasein‘?
Maura. (Erikseen) No nyt hé-in on tehnyt lem:

penséi ilmoituksen.
Timoteus. Tarina, eiké se todeksi muuttua taida‘?
Maura. O jaa, o jaa.
Timofeus. (Eriks.) No nyt minéi Olen saanut: jaa.

Toki, enpéi ole mitééin luvannut, sentéhdenpé taidan
rauhallisella omatunnolla nauttia hanen hyvyytz
tanséi ja viimein kiepasta tieheeni.

Maura. (Eriks.) Toki, enpéi ole mitéiéin luvan:
nut, sentéihdenpéi taidan héinen jh‘ttaa taas, jos onni,
ennen téiméin liiton vabvistusta, saattais helmahaani
sulhasen vieléi uhkeamman hénta; sill'a‘ nyt on miehiéi
kurian ympfirillé kuin s‘ciékseéi. —“ Mutta yliste’tty
olkoon tama paiva! (Korkeesz‘) Miksi téiméi éiéinettéi:
myys? Miksi muutuimme akisti niin miettiviksi? Hei!
"- Ol’cta, sankarini. (Menee ja fdyz‘fc'ic'i Timofeuksen Iuopin)

Timofeus. Miliuunit kiitokse't. —— Tém'é péiivéi
on riemupéiivéi Timoteukselle.

Maura. Hi hi! Miksi niin, mun poikani‘? Miksi
niin, mun sotasankarini?

1 pussikka 2: urho (leikillisvivahteinen muodostus
ruots. 'buss’ sanan mukaan).
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Timoz‘eus. Hm!
Maura. (Isfuu toikan faakse ja offaa kirjansa)

Mutta muistelkamme aina loppuamme, rukoillen
Viisautta ja sydéimmen puhtau‘cta. Hoh ho! (Lukee
lzuiskutellen itsednsc'i)

Timoz‘eus. Ia jumalinen myés. Ihana asia. Aina
muistan emoni sanat: >>poika, katso, et’céi nainen, jonka
aviokses kerran vali’cset, on Herraa pelkéiéivéi, siinéi
léydéit ankkurikarin, joka myrskysséi kestéiéi.»

Maura. (EriksJ 00! tarvitseeko mun enéiéin
epéiilléi?

Timoz‘eus. Niin sanoi armas emoni; ja, taivas,
suo mulle téinkaltain vaimo!

Maura. Hy hyh! (Lukee)
Timofeus. (EriksJ Mutta Mariana tulee. Piki:

rakas tyttéén, piki=rakas tyyttéréia'syyn Olen, ja jos en
erehdy, niin eip'd ole héinenkén sydfinnippunsa kau=
kana minusta. Ios vaan saisin tilaisuuden muutaman
sanan vaihetukseen hénen kanssaan tuon toverini
maatessa. (Mariana fuiee, panee kc'z'desfc'ic‘in foikalle eréic'in
pofellin)

Mariana. Tasséi, eméintéi, hiivanne.
Maura. Kay siséiéin askareihis.
Timoteus. Mutta, frouvani: puoli mittaa oltta

viela'. Sen saattakoon té‘inne tuo tyttélunt’cu.
Maura. Onko sinulla korvia, flikka? (Mariana

Vie olfia Timofeukselle)
Timoz‘eus. (Kuiskavalla c'ic'inellc'i Mariana/1e) Pari

sanaa kanssas, kaunoseni, niinkauvan kuin tuo kump:
panini makaa. Mutta milléi keinolla siirrettéiisi téistéi
hetkeksi tuo éimméi?

Mariana. Tahdon koettaa. (Eriks) Hyvéi!
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Néinpéi Maalarin=Hannen matkustavan maalle. Siis
taidan sepittéiéi pienen valheen, pelkaématté heti
joutuvani kiin. (Korkeesz‘) Tietkéi'ait, eméintéi, m'ei
taidan kertoa uusia.

Maura. Iaa, mene sina kertomuksines. -—- N00,
mitéi tiedéit sitten‘?

Mariana. Mina kerron mitéi ker‘toi mulle Hanna,
jonka kohtasin léihteiss'ainséi maalle. Mutta enp‘ci
tiedéi, ios haasteli héin totta; h'ain oli niinkuin véih‘cin
paiss'eiéin.

Maura. Sinéi kiusan henki, mitéi tiesi héin kertoa?
Mariana. Etta vanha téiti on tullut kotia Rothen:

burgista monilla tuhansilla uutisilla kuningaista, ruh:
tinoista, prinsseisté ja verisist'ei tappeloista.

Maura. (Panes Imrvamyssyn pdc'ihdnsd) Istu téisséi
ja pidéi tarkka rakninki olven menekistéi. Istu
tass’ci; ia oletpa onneton jos hetkeksikin poistut toikan
éiéirestéi. (Menee)

Timoteus. Kas sitéi kanaljaa tyttéé.
Mariana. Mina tunnen eukkoni. Verrattoman

utelias, niinkuin piikansakin. Iaa, mitéi on sinulla
sanottavaa?

Timoi‘eus. Onpa jotain. Haa! oikwstaan1 ja
vauhdilla tahdon rynkéitéi esiin kuin kévis tieni vas=
ten kanuunan kitaa. —- Mariana, min'a pidéin sinusta.

Mariana. Kiitoksia vaan.
Timoz‘eus. Mini-i pidén sinusta palion.
Mariana. Kiitoksia paljon.
Timofeus. No no, ole kiltti lapsi.
Mariana. Iaa, kiltit lapsethan kiittéiéi.
Timoz‘eus. Mina kuria tarhapéllé Olen rakastunut

4 oikeestaan = suoraan.
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sinuun auttamattomasti. Sent'aihden teen nyt téiméin
kysymyksen, kaikkein kysymysten kysymyksen: Ra:
kastatko sin'ei minua‘?

Mariana. Ia miné teen ttiméin kysymyksen:
Olenko minéi silmisséisi naaraSr-tarhapéillé?

Timoteus. Sti olet kyhkynen, lupauksen lintu.
Mariana. Siis tahdot kurian kyhkysen lentéi:

méiéin tarhapéllén kitaan, téiméin petolinnun ruuaksi‘?
Timoteus. Tosi; sill'ei niin sua rakastan, ettéi olsin

valmis syéméiéin sinun, pistéméiéin kupuuni kuin
voissa paistetun poimullisen sianmakkaran. Mariana,
Mariana, mun sydéjmmeni loiskii 1, kimoilee2 ja sarkee
kuin likistelis sitéi pienet perkeleet, mutta sinéi taidat
sen auttaa.

Mariana. En taida ulos=aiaa perkeleité.
Timoteus. Sen taidat ja yhdelléi ainoalla sanalla.
Mariana. Mika on témti sana?
Timoteus. Se on: jaa. Sano: pid'éitké minusta?
Mariana. Yhdelléi ehdolla.
Timoteus. Ia téiméi ehto‘? Sano, ja minéi kéyn

vaihka vasten péyreéta 3 karhua pieni puukko ktidesséi,
ios niin vaadit. Sane, mik'a on ehtos‘?

Mariana. Etta otat minun vaimokses.
Timoteus. Kirkas tuli ja iyrinéi! sehéin on tarkoi:

tukseni, sehéin kultanen meininkini. Katsos tésséi.
(Sum‘elee hiim‘c'i) KatSOS. Mutta minéké suuteua
uskallan? Mina! Sité en olis uskonut. Mutta siinéi,
misséi klasit ja olvituopit kalisee, siiné paukahtelee
myés suudelmat.

Mariana. Ia siinéi on myés rakkautta.
1 loiskia z hyppiii. - 2 kimoilla 2 kivistellii. —-~

3 péyreé = péirheéi, pérrékarvainen.
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Timoteus. No no, piikaseni; mikéi ennen on
kyteny'l: syclémmen pohjassa, lemahtaafl] sillon voiz
malliseksi tuleksi.

Mariana. Sinisiksi liekeiksi.
Timoz‘eus. qri niin; sillé sininen on rakkauden

karva. "- Rakkaan miehen saa‘c, hyvéin miehen. Eléi
katso hanen ulkomuotoonsa, joka, ohimennessii 5a:
nottu, on véih'ein niinkuin h'zirkéiméiinen, vaan katso
sydémmeensé, 59 on hyvéi. — Tahdotko seurata mi:
nua Bayeriin, Marja, minun punertava mansikkamarz
jani? Tahdotko seurata sotamiestfi?

Mariana. Moni tytté ennen minua on ollut yhta
hullu ja iskenyt kouransa sotamiehen patruunatas=
kuun.

Timofeus. Oivallista! Ulias tytté, kelpo tyt‘cé;
mutta eméntés, luulen, ei juuri kohtele sinua ansio’tas
mukaan.

Mariana. Saakeli ottakoon sen tattariflmnfiin!
Han ei suo minulle hyv‘ciéi sanaa, ja kaikki héinen hai=
jyn kissansa rikkomat astiat on minun palkkani saanut
karsiii.

Timoz‘eus. Ole suruton; mini imen héinelté kaikki
takaisin kasvojcgrl]l kanssa. -—— Ké‘iy nyt taasen toikkas
taakse. Taytyy heréttaé tuon makaavan aasin. (K0:
valla c'ic'inelic‘i Tifukselle) Titus! Hei! KaraL1u12!

Tifus. (Heréiyy marisfen) Mitéi tahdot?
Timoteus. Huomaa, ettéi olet maannut.
THUS. Téiméi on ensimm‘ciinen kerta, ia sen saan

anteeksi.
Timoz‘eus. Yksi kerta vieléi, poikani, ja maksanpa

21 Kasvo : korko. —-— venéi. karaul =:_apua, auttakaa.
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lainan takasin; yht‘ci armottomasti pitéi‘ci kersantin saar=
naman sinulle kuin asken héin jyritteli minun korviini.

Titus. Tuoppi oltta, tyttb', unen karkottajaksi!
Mariana. Tuossa tulee eméintéini.
Timoz‘eus. Katso tukkas, se korea ja tun'zpurainen 1,

Mariana piikasein. (Maura tulee vihaisena)

sinéi
Maura. Sinéi naasikka, pidéitké mun narrina,
ilkeéi harakka, pidéitkéi mun narrina?
Mariana. Hyvé frouva, minéi Olen viaton;

sanoin vaan mitéi Maalarin=Hanne sanoi.
Maura. Mina sun maalaan keltaseksi ja siniseksi.
Timofeus. Hiljaa, naiset, hiliaa, koreat naise’r!
Maura. Eléi ihmettele, Timoteus, ettéi taytyy

mun n'a'in usein riidella kanssansa; silléi tiedéi, hénen
vertaistansa hévyttémyydessé ei léydy maan piirin
p'aiéllé-i. Iumala siunakkoon! on minulla ennen ollut
piikoja, mut'ta ei viel'al tuommos’ca. Iaazah, sen sanon
minéi: onneton tii‘aill’d se, jonka t‘ciytyy pitééi palvellus:
vékeéi, onneton 5e!

Mariana. Ia tuhannen kertaa onneton se, ionka
palvella téiytyy.

M’a’um. Kitas kiinni! Sinulla ei ole téisséi vapaa
sanavalta.

Mina rukoilen. (Tommi, Anflon, Arisz‘arkus ja mm’fa ‘
Timoz‘eus. Armahimmat Hikat, véihempéi éiém'!

sofamiebic'i olw'fu 0p1'2‘ kiisissd fulee huoneesfa vasemmalla)
Tasséi tulee teidéin ystéiviéinne. Véihempé fiani.

Tommi. Birl!
Am‘on. Bir, eukko!
Arisfarkus. Bir, eukko, bir!

olu’c.
1 Tumpura(inen) = tummanruskea. —- 2 saks. Bier =
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Maura. Kaada heille oltta. (Tuopit z‘c'iyz‘eflic'in)
Tommi. Onko muori ékeé? (Tapuflaa Maurau)

Maura. Suo mun olla rauhassa; min'ei pyydéin.
Tommi. No no; onhan se 52 iloinen frouva

Maura. Nyt en ole iloinen.
Tommi. Hyi! Eléi rumenna sun ihanata muotoas

'tuonkaltaisilla rypyilla.
Maura. Mit‘cim'zi sitten tassel-i, villittyien kanssa‘?

Kun ma sanonki.
Anton. Villittyjen‘? Meko‘?
Arisx‘arkus. Me olemme kuninkaan miehiéi ja

teidéin herrojanne. Yksi viittaus kapteenilta, ja kau=
punginne on tulinen meri.

Tommi. Hiljaa, Aristarkus!
Maura. Mitéi on minulla teitéi vastaan? Mutta

tuo vuorivuohi tuossa. -—— Mina taidan halietal
Tommi. Tyt‘téko‘? Hyv'a flikka vaihka véhéin val:

laton; mutta veri virtaa hanen povessansa kuin nuoren

ialopeuran povessa. Han tarvitsee miestéi, niinkuin

pieni frouvammekin. (Ottaa Mauraa Ieuvan alfa)

Iaa jaa, eikd tosi? No hymykéiéit nyt véihéin. Kas
niin.

Maura. Mene menel
Tommi. Niin; kirkas p'div'apais’te taas. O'tta:

kaamme tuoppimme, veliet, ia laulakaamme, ett'a maa
ia taivas huiskuu.

Maura. (Lukee huiskuz‘ellen itsec'insd) Hob hool

Iumala armahtakoon t'eitéi mailmaa! (Timoz‘eus nukkuu
rahille)

Tommi. »\X/enn das», sankarveljeni. (Sotamiehet
Iaulaa)



14 Olviretki Schleusingenissfi. I.

»\X/enn das die Preussen vfisten,
Das sie morgen sterben miisten.

Hurra!
Wenn das die Preussen viisten,
Das sie morgen sterben miisten.»

Hurra! Hurra!

Tifus. Heréiéi Sina siellfi, joka makaat.
Tommi. Makaat! Ken makaa meistéi? Etki') niaie,

ettéi iuomme kiltisti oltta?
An’sz‘arlms. Ia uljastamme itseéimme vihaisella

laululla. _.._ Sina' onneton Preussiléinen!
Tommi. Huikea eléiméi!
Arisfarkus. Sin'zi onne‘con Preussiléinen!
Tz'z‘us. Teitéi ja teidéin kéytésténne en moitik:

kaan, mutta tuota kiusankappalefia, joka istuu ja
makaa tuolla rahilla. Han on )‘o kolmannen kerran
nukkunut téilla' vahtisaialla.

Am‘z‘on. Ai ai, kolmannen kerran!
Maura. (Erikseen) Timoteus parka! Taivas

suojelkoon hénen selkéiéinséi!
Mariana. Ia te ette herétéi hénta.
Maura. Iaa, miksi ette sitéi tee, te hanen kump:

paninsa?
Am‘z‘on. Yléis, Timoteus.
Arisfarkkus. Ylés, ia 915 is’tu siinéi kuin huhkain s

Iadonkatolla.
Tommi. Yléis ja ole iloinen; silléi kauvan eléiéi iloi:

nen mieli.
Arisz‘arkkus. Heréitéi kantoa ennen.
Tiz‘us. Olenpa hfinen téihtens‘ei kiipaleissa. An:

karan méiéréyksen on kapteenimme tehny't, ja kuuluu

2f}

3?}
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se néiin. Ensimm'dinen nukkuminen anne'ttakoon an:
teeksi, toista seurakoonfl] kersantin nuhteet, mutta jos
se kolmannen kerran tapahtuu, niin tulkoon raportti
héinelle, nimittéiin kapteenille. Ensimméisen kerran
on hiin nukkunut, sen sai héin anteeksi, toisen kerran
on h’cin nukkunut, ja asken iuuri laksi téistéi kersant=
timme hirmuisella kirouksella, pauhulla ja jyryll'ai;
mutta nyt on mies nukkunut kolmannen kerran.

Tommi. Ia nyt pitééi sataman, sataman rakeita
jyrinén peré'an.

Tifus. Ei auta, vaan kap’ceenille tieto. (Huufaen)
Kapteeni! Herra kapteeni! Saata sana esiin, seu=
raava vahtimies siella.

Adm: (Ulkona) Herra kapteeni!
Maura. (Eriks.) Voi Timoteusta!
Am‘ton. (Ravisfaen Timoteusz‘a) Nouse ny‘l”.

ylés, muuton péihkin'eikeppi paukkuu. Nouse, hyvéi
toverini, nouse.

Aristarkkus. Eli-i marise, vaan avaa sun sonnisilméis.
Tommi. Ylés, ja eteenp'ain mars, Berliniin mars!

Sielléi juomme ja makaamme, ja saammepa vieléi tusi:
nan muhkeita Preussin tyttéj'ai miestéi p‘eiéille. Ylés,
Timoteus.

Anh‘on. Kuuletko, sinéi riiva’ttu‘?
Arisiarkkus. Kapteeni tulee.
AnHon. Hyv'éi, Timoteus, hyvéi!
Maura. (Erika) Voi sinéi onneton lapsi!
Mariana. (Eriks.) Kuinka k‘eiynee kanssansa nyt‘?
AnHon. H'ein tulee, ja onpa ukolla kiiru.
Tommi. Han kaapasee kuin Lunkentus 1, héin

1 sadun jéittil'éinen, ioka harppasi penikulman pitui:
sia askelia.
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lentéa nieié'sxwelienséi1 siivill'éi, joiden vinkuna kuuluu
aina tanne asti.

Aristarkkus. Ia ympyrjaiset, suuret klasisilméinséi
siiteilee ia loistaa kuin aurinko taivaalla.

Tommi. Ia nenia'nséi hohtaa kuin keka‘le halve:
tisséi.

Aniton. No no, héin on kapteenimme.
Arisz‘arkkus. Kapteeni kuin mies vaan.
Tommi. Hyvéi kapteeni, hyvé‘i! (Pairik fulee oi:

kealta. Titus kyldrc'ic‘i 2 istuessansa rahilla, Pam‘k vastaa
béntc’i, pannen kaksi sormea silméikulmallensa)

Sotamiehez‘. Eléikéién kapteenimme, elfikéén héin!
Antton. Elakéén hén kauvan, kauvan!
Tommi. Valaisten mailmaa!
Arisfarkkus. Han elékéén tuomiOp'ziivééin asti!
Tommi. Ia sitter: taivaassa iiankaikkisesti!
Kaikki. Hurraa!
Pairik. Kiitoksia, pussikat, kiitoksia. Mutta

mika‘ on kysymyksenéi?
Antton. Pieni ihmisellinen heikkous, pieni

komme3, jonka toivomme herra kapteenin antavan
anteiksi.

Pam'k. Mutta asia?
Titus. (Aim kyldrc'iz‘en) Kun héin makaa tuolla.
Patrik. Ken makaa, ken?
Titus. H‘a Timoteus tuolla rahilla, vahtia pi:

téiesséi.
Patrik. Han! Kuinka monta kertaa on héin

nukkunut‘?
Titus. Kolme.

1 néiéivelit == viikset. ———- 2 kyldriit'd =2 tehdé kunniaa.
~——- 3 komme 2 hairahdus.

c1
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Patrik. Haa! Saiko kersanttimme tiedon ha:
nen nukuttuansa toisen kerran‘?

Titus. Hetki sitten l‘ciksi héin téistéi piirméint:
téiiimiistéi.1

Patrik. Kuinka monta tuoppia on héin tyhjen=
téiny’t talla vahti=ajallansa?

Titus. Viisi.
Patrik. Viisi! Koska oli han tyhientéinyt k0]:

mannen, saatoitko raportin kersantille? Sano totuus,
ja kauhistu jos valehtelet.

Titus. Anteeksi, herra kapteeni, sitéi en tehnyt.
Patrik. Miksi €11, miksi et, sinéi harképaé‘?

Kuinka kuuluu tuima m'eiaré‘iykseni, ei ainoastaan
nukkumisesta, mutta myéskin olven nauttimisesta
vahdissa? Kuinka kuuluu se olvesta‘?

Titus. >>Yhden tuopin oltta tyhjentéikéjén vah=
timies vahtizajallansa, jos kaksi héin tyhjentéiéi, se
annettakoon hénelle anteeksi, kolmas saattakoon nuh:
teita kersantilta, mutta jos hé-in neljéinnen kumoo,
raportteerattakoon asia kapteenille.»

Patrik. Niin, >>raportteerattakoon asia kaptee=
nille». Téméi on séi‘cintéini. Ia >>lipparia>>, setahtoo sanoo,
oltta ja viinaa sekaisin, ei ollenkaan ole lupa nauttia.
Mutta jos ei tarkka katsan'toni erehdy, niin viittaapa
sun silméis véihéin sitéi kohden.

Titus. Ei, herra kapteeni, ei!
Patrik. Sano, etké ole pistéinyt vaksiis2 v’cihéin

lipparia?
Titus. Ei, ei!
Patrik. Sopiihan sitéi tutkistella. (Kumartaa
1 parmantata = kirota, noitua, menota. —~ 2 pist'eiéi

vaksiinsa = pistfiéi Iiiveihinséi, ajaa mahaansa.
2
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ifsenséi alas asefl‘aen nenc‘insc‘z‘ lc'iheIIe Tifuksen suufa)
Puhalla raikkaasti. (Titus puhaltaa, mm‘z‘a kovin hei:
keesti ja pitkc‘iijn) Puhalla tuimemmin, sinéi puukuva!
——~ (Lyé' jalkaansa) Tuimasti, hohauttaen! muuton law:
kee nyrkkini sun kiireelles kuin rautamoukari. (Tifus
pubah‘aa kolmannen kermn mafia fuskin fw'memmin en:
simmc'z'isz‘iz') Lipparista en kay vannomaan, mutta
oltta, oltta sangen palion, jaa, totisesti sangen paljon.
Tunnusta kuinka monta tuoppia.

Tifus. Kolme.
Patrik. Haa!
Titus. Anteeksi, korkea kapteeni; silléi asia on

sitéi laatua, ettéi rasittaa minua itsepintainen kéhéi,
niinkuin, sen pahempi, se nyt kuulla taittaan.

Pairik. Miksi saatat itselles kijh'aiéi, siné kirottu
mies‘? Miksi pinnaat oltta kylméinéi naamaas‘? Miksi
et Iéimmitéi sité‘? kysyn minéi. Haa! kylla sun Opetan.
Miksi et léimmitéi Olt’tas? (Kiiéinfyy Timofeusfa kobden)
Ia Sinéi. (Ravistaa Timofeusfa) Nouse 31155, lapseni.

{Vania miekkansa) Haa! jos ei uni olis pyh’ei, niin,
sankarkunniani nimesséi! sun heti léihet’c’disin Karo:
nin venoseen.

Tommi. Sepéi olis, kantaa kehtoon lapsen tork:
kuvan.

Pam'k. Mi'téi sanot‘?
Tommi. Sen héin olis ansainnut. Sotavartiia

nukkua!
Pam'k. Niin. Sotavartiia nukkua! (Raw’sfelee

Timoteusta) Nouse ylés, lapseni. Sotavartija nukkua!
Mutta nyt sun pit’ci'ei saaman aika rapsauksen.

Maura. (Erika) Voi, mun syd’dmmeni muser:
tuu!

f"d
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Pam'k. Viipyméittéi nyt saattakaat téinne Mes:
tari BonifaCius. (Yksi soz‘amiehisz‘c'i menee)

Maura. (EriksJ Iumal'avita! mita jaksan nyt
tahdon pyristelléi vastaan.

Am‘z‘on. Kenties on téiss'ai vieléi anteeksantaz
muksen sijaa, herra kapteenimme.

Pam'k. Ei yhtéiéin, pussikkani. Téilléi retkellé
Olen anteiksi antanut jo kolme kertaa Timoteukselle;
ensi kerta Nfirnbergissa‘, toinen ja kolmas kerta
Bambergissé; Tiitusta Olen armah’canut kaksi reisua 1;
ensin Erlangenissa ja sitten Bambergissa, mutta
nyt pitéiéi heidéin molempaen saada aika kropsun 2.
(Ravisz‘elee Timoz‘eusfa) Nouse ylés, Iapseni. Haa,
sotavartiia nukkua! Ylés, ylés! Mun saatat muuton
vimmaan, mun saatat vieléi upottamaan kirkkaan
miekkani oman maamieheni vereen. Heréiy! No pil:
vien leimaus, mun sappeni jo kiehuu!

Tommi. Tuoppi oltta heréittéikéién hénen.
Paz‘n’k. Mi'téi sanot?
Tommi. Valaus tuoppi oltta miehen kiireelle

héinen kylléi heréittéiéi.
Pafrik. He heh! Vikkeléi aije; mutta olkaamme

toki pilkkaamatta jumalanlahjaa. Vettéi kayttakaamme
elven siiassa, puhdasta vettéi. —— Muori sielléi toikan
takana, tuoppi vettéi tanne. (Erds sofamiehisfc'i valaa
fuopilh‘sen vez‘z‘d Timofeuksen pc'ic'ihc’in, joka berdc’i palm/la
marinalla, nousee ylo"s pyrisz‘ellen ifsec'insc’i. Patrik trauma
sydiimmeliisesfi jar kauvan, pidellen vafsaansa) Iaa, Sinéi
iunkkari. (Timofeus kyldrc'z'c'i, Pairik vasfaa hc'im‘c'i, pan:
nen kaksi sormea silmc'insc'i juurelle) Niin niin, mutta
kivéiéiri pois ia rahi esiin. (Rabi vedefc'ic'in esiin)
‘_——""—-"—-II———...______

1 reisu = kerta. -»— 2 kropsu 2 selkéisauna,
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Maura. Armollinen, korkea herra!
Paz‘n'k. Ole rauhassa, eukko, ole rauhassa. (Mes:

fari Bom’facius, punapan‘anen ja punaiukkanen mies puet:
tuna punasiin housuin, samankarvaseen bc'innysz‘akkjjn ja
hah‘uun, joka on tavafloman korkea ja soken’fopin Imava:
vanen, fulee vitsakz'ppu 1 kainalossa)

Maura. Herra minun jumalani!
Pam'k. Kas tasséi tulee mies, joka sankarlau=

mani pitééi Herran nuhteessa. --— Onko sinulla by:
via vitsoja‘?

Bonifacius. Ihan tuoreita Thyringenin metsas’cé.
Pairik. Hyvéi! Nyt tulet niitéi kéyttéiméiéin kuin

mies; silléi tassa ei ole leikki kéisisséi.
Bonifacius. Missé on minun poikani‘?
Pam'k. Ota takki péiéltéis, Timoteus, ja kumarru

tanne. Sinéi ensin, Titus sitten.
Timofeus. Armoo, kapteeni, armoo!
Pam'k. Ei, Iapseni, ei.
Maura. (Ryln‘yen kapfeeniin) Armollinen, ROI“:

keasti yliste’ctéivéi herra, teitéi rukoilen heidéin puoles=
tansa.

Mariana. Hyva kapteeni!
Maura. Kunnioitettava herra!
Pam'k. No n00, muoriseni, nyt ei auta. Heidéin

téiytyy saada; ei auta.
Maura. (Kovalla dime/Iii) Ei, ei! Mini—i rukoilen.

Tanne kaikki naiset naapureista! Tulkaat, tulkaat!
(Mariana poisz‘uu kiireesfi)

Patrz’k. He heh! Turha puuha, pikku frouvani.
——- Kéiykéiéimme kéisiin, Bonifacius.

Bonifacius. Takki pois ja taivu alas rahille, mics.
1 kippu 7—: kimppu.
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Maura. Kapteeni kulta, kulta kapteeni!
Pairik. Oikea mutta kova mics.
Bom’facius. Pois, muori! ~— Alas rahille, mies.
Maura. Ah ei ei! (Ha/Iifsee Timoz‘eusz‘a) AF:

mahtakaat héntéi ja kumppaniansa tuolla. (Mariana
ja seurassansa joukko naisia fulee fa ylzfyvc'z'z‘ rukoukseen,
mikiz' forjuvilla koikkauksilla pidellen kiinm' Timofeuksesfa,
mikc’i fartz‘uen Patti/(in Iiepeisiin. Kova ('1?a [(1 mere/i)

1:17 c'ic'ini. Anteeksi heille, anteeksi!
2:11 ddni. Heitéi armah’cakaat, niin armahtaa

teitéi Iumala.
3:5 ddni. Elkéiéit tuomitkaa’c, et’cei viimein teité

tuomittaisi.
Pam'k. Kas kas.
Titus. (Erittdin naisille) Téméi on hyvéi asia,

ettéi rukoilette. Iaa, jaa; rukoilkaat vahvasti vaan.
Maura. Korea herra!
1:11 ddni. Ihana herra!
2:17 dc’im‘. Makea herra!
Titus. Kas niin; rukoilkaat vahvasti vaan. Téméi

on hyvéi asia.
3:5 c'ic‘im'. Armon he saa, korkeasti kunnioitet=

tava sankari‘? Iaa jaa, he armon saa!
Pam'k. (Erikseen) Ha baa! Onpa téim'ei hetki

mulle ihastuksen hetki. Kynnet pystysséi mun ym=
péirilléini seisoo naisten kiriava lauma mua hartaasti
rukoillen kuin jyskyttéijéiéi Olympin kiireelléi 1. Nyt
Olen ukko, ukko itse. Tuhannen taaleria téistéi bet:
kestéi!

Maura. Minkéi tuomion kuulemme suloisilta
huuliltanne?

1 kiire = huippu, (péiéiflaki.
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1m dc‘ini. Oi, se olkoon laupias ja rakkautta
tays!

Pam'k. Kaykéiéit nyt siivosti kukin ko‘cianne sek‘a
eukot etta tytc'jt. Mua ette jarkayta. Asia on tarkea
ja aika ankara, sodansaika vieléi kaupanpéiéille. Ei auta,
ei, vaan saakoo‘c he nyt oivallisen saunan. -- Derschi 1,
mestari Bonifacius!

Bonifacius. Pois tieltéi, hameet!
Nlariana. Pois itse, Sinéi tulipunanen saatana!
Bonifacius. Tytté! (Tapuh‘aa kddellc'idn vifsakippua)
Maura. Kay kutsumaan muori Kunigundaa.

(Mariana menee, fempasfen mennessc‘insc'i Bonifaciuksen kai:
naiosz‘a vifsakipun, jonka kanssa hdn juoksee pois, Bonifa:
cius kiiz‘c'z'd julmisfuneena héinen periz'ssdnsd; Mariana 111's:
kasee Vifsaf feal‘erin perille ja kaz‘oo, Bonifacius, kippu Raf:
nalossa, fulee fakaisin hirmuisella muodolla)

Pam'k. Kas sitéi nenéikéistéi tyttééi. Hai djai!
Bonifacius. Saakoo‘c 'aimméit ensin, herra kap=

teeni. Olkoon se késkynne, ja kohta pitéiéi pléiikyméin 2.
He ovat vankeiamme; antakaat pléikya.

Paz‘rI'k. Pois se! Sankarin tulee suojella téitéi
heikkoa astiaa, vaan ei sita s'eirke'ei. Iumal’ avita! ma
vannon, ioka hiuskarvanki heiltéi vééristéiéi, ban kaatuu,
puree ruohoa kuin nauta.

1:17 dé‘ni. Sinéi sankarten sankari.
2:17 (idni. Sinfi korkea sielu!
3:5 c'idni. Tuhannen ker’caa korkeampi vieléi,

jos héin rukouksemme kuulee nyt.
Tifus. Niin; rukoilkaat vésymét'ta' meidén edes:

téin‘lme.
__..._ .._.. ._ -.-—._.._H_,_——_—.— .—

1 Vrt. nurmiiéirveléiistéi sananpartta Wtersii, sano ryss'é. o o u r) u. n u. nkelraa» (mm. usuttaessaan Slta). ——~ “ plalkya : Ialskya.
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Pam'k. Ei, armaat sisaret. Te ette késité sitéi
vastausta 1, joka painaa sotaherran hartioilla, painaa
sillon semmenkin, koska pyrskien juoksevat Areksen

huriat varsat, koska kanuuna jyrisee, tuima miekka

méisséiéi ia veri vuorilta koskena virtaa, tehden alas

laaksoon purpuraisen iéirven.
Naiset. Huu!
Pairik. Iaa, kristisiséiret, kohta punertavat Ger:

manian tantereet kuin iltaruskosta hehkuva taivas.

Kuolo véiijyy meit‘d kuni kissa kuriaa hiirtizi, tahi kuni

iénist'a kirkassilménen ilves. Talla hetkella seisomme,
toisella kaadumme miekkaen kilinéan. Ia koska
viimein taasen pasuunan pauhussa ylésnousemme,

sillonpa mun astua téiytyy néiiden pussikkojeni kanssa

sen ankaran tuomarin eteen, néin sanooden: tassa

‘olen minéi ia se komppani, ionka minulle annoit.

Ia voi minua, jos minun kauttani heidan kallis ve:

rens'ei hukkaan menetettiin! Sillon kohta kéyvéit tuo=

mion enkelit, kuin mustat iilimadot, mun kéimmenz

paistani imeméi'ein takaisin kaiken tiiméin veren. Niin

niin! -—- Ia véihéisséi palion seisoo. Pieni erehdys,

pieni laimiinlyéminen mailman kumota taitaa. Ker:

ran, koska se suuri Caesar kavi Galliassa sotaa,tapah=

tui eréiéin'ei pimea'n'a' yén'ei, etta koko Gallialaisten

sotaioukko léhestyi hénen leiriénséi salaa hiipistel:

len; mutta kas, eip'ai torkkunut sillon romalainen

vahti, ei, vaan nostipa heti hirmuisen r'eihinéin, ja

vilauksessa seisoi jalo Iulius valmiina vastustukseen,

ia, pahoin kuranssattuina, pakenit pian takaisin vas:

kimiekkaset miehet. Mutta posito 2, etta vartiia sillon

1 vastaus : vastuu. 2 latin. posito : olettaen,

edellytt'éen.
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olis maannut, niinkuin Timoteus éisken tuossa ra=
hilla, niin olispa kenties nyt ihan toisenlainen mailmanhistorja. Posito, etta’ éisken, Timoteuksen maatessa,Preussiléiinen akisti olisi karannut péiéillemme. Haa!ken menee takaukseen, ettei téistéi hetkestéi Europan
kartta muodostuisi perin toisin? Niinpéi taitaa pie:
nimmésté kipenéistéi nousta hirvein tulipalo. Sentéihz
den tahdon nyt teille kaikille varoitukseksi ase’c’caa
téihéin eteenne muis’cuttavan esimerkin. -—- Timoteus,
nyt takki koreasti péiéltéis ia taivu tanne rahille. Ole
nérisemétté, sinéi itsepin’caisin kaikista miehistéini.
Alas rahille! (Maori Kunigunda, Iihava, paksu eukko suuz
rilla ympyrjc'iisillc'z' silmc‘iklaseilla ja ryhevii 1 korvamyssy pc'ic'issc'i,
fulee ia Mariana)

Nlaura. Muori Kunigunda, tehki—iéit parastanne,
tehkéiéi'i: parastanne, kulta=muori. Téiméin miehen ai:
noa rikos on, etté héin pikkaraisen vaan nukahti kuin
kukko orrella.

Kunigunda. (Lankee polw’llensa Paz‘rikin efeen, pi:
fallen Izdnen sc'ic'iric'insc'i) I’ior-kea, laupias herra, tei’céi

'rul<oilen téisséi polvillani armahtamaan néiitéi kahta
kuriaa, heikkoa ihmislasta!

Pam'k. Nouskaat yIéSs, kunnioitettava mummo;
minéi hé‘ipeen; nouskaat yIi‘Ss.

Kunigunda. En nouse, téissii viivyn, vaihka
sankarmiekkanne mun maaban nauli’csis. Téisséi vii:
vyn siksi kuin suustanne kuulen sen suloisimman 3a:
nan téisséi murheenzlaaksossa, sanan, ioka jumalten
istuimilta kotosin on, sanan, joka langeneelle ihmis=
sukukunnalle- nuden, iiankaikkisen toivon 1501', iii
tfimé‘i sane: on armo.

2 ryhevéi = piirheéi, péyheéi, tuuhea.
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Pairik (Lyé'den kc'idellc'iéin vasz‘en ofsaansa) Ah !

Kunigunda. Mina varron, ystévéni vartova’c,
korkeuden sinert'zivéi vahvuus vartoo, vartoo hengittéi:
méittfi.

Patrik. No niin: olkoon armo! Nouskaat ylés,
korkeamielinen mummo. He heh! (Suufelee Kunigun:

daa) He heh! Talla suudelmalla vahvistan lupaukseni.
Kas niin. —-— Me olemme vihollisiianne, mutta tai:
datteko sanoa, taidatteko sanoa, ett'ei kaytéimme it:
seémme teitéi kohtaan kuin viholliset‘? Hi hi hi!

Kunigunda. Taivas, vuori‘ta1 kerran hénen kii:
reensa kunnian loistavalla kruunulla! (Menee. Eukoz‘
pyhkiilevc'iz‘ silmic'insii)

Maura. Eléi kauvan, eléi onnellisna, 55 armas
Sielu?

1:11 (MRI. Makea sankar!
2:11 c'ic‘ini. Nimes maine pian ympéir mailmaa

Viekfién!
Pam'k. No no no; menkéiéit nyt vaan, menkéiéit

nyt vaan.
3:3 c‘ic’ini. Sift kunnian helmalapsi, rakkauden

sydémmellinen sulhanen!
Pairik. He heh! Menkéi'eit nyt, menkéiéit nyt.
THUS. Naisille, joz‘ka kafovaf sinnen ffinnen) Suur

kiitost, eukot; suur kiitost, palion kiitoksia. (Kumarz‘elee
syvc'iéin)

Pairik. Ota kivaaris, Timoteus, istu sijalles
ja paranna itses, samoin Sinai, Titus; silléi muistakaat,
ios tastéiléihin Vielé kerran saman kompeen teette,
ei léydy teille armoni valosta kaukaisinta piirtoakaan,

1 vuorittaa = ymparéida, verhota.
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vaan vihani mustat ukkospilvet teidéit kéiéirii kierrok:
siinsa, nielee teidéit. Sentéihden ottakaat vaari.

Tifus. Kyll' kyll'.
Patrik. Te toiset myéis, ottakaat vaari.
Sofamiehef. Kylla me sen teemme.
Patrik. Niin, ja kuulkaat lupaukseni. Ios ker:

ran Vieléi olven henki mun leiriini jotain selkkausta
saattaa, niin kuluessa kahdentoistfl] pitké’n tunnin ei
tulkoon huulillenne téiméin nesteen pisarata. Se olkoon
tuomionne. —— Mutta toivonpa teilté kaikin tavoin oi:
keitten urosten kéytésté, niin 'toivon ja olen taas téiy:
dessa sovinnossa kanssanne, mun toverini ja veljeni
sodan veriselléi kentéill'a, ia mielin nyt tyhjentéia seu:
rassanne iloisen malian, tyhjentéi'ai sen pohjaan asti.
(Tuopif ffiyfez‘éidn)

Am‘on. Herra kapteeni piti eilen oivallisen pu=
been.

Tommi. Vaiti vaiti!
Pairik. (Seisten olvitqpi kc‘idessc‘i, ja samoin so:

famiehef) Iaa, viritetty onpi sodan tuli, sankar:
joukko kuni lohikarme ylés pohiaan kiemartelee, tahi
matelee kuin iilisko’cti1 hariasmetsé seliéisséi, harms:
mets'ai kirkkaista painetiista. Berlin, Berlin, séi jalo
kaupunki, mun ennustukseni kuule. >>Uhri1ammas
vavisten seisoo seppel péié‘issa ia uhraaja tulee.» Niin
ennustan ia kuulen korkuudesta Kostottaren huudon:
Mule tule!» Ia h'ain tulee. Ylés yléis kylméiéin Hyper:
boreaan tiemme kulkee, ia edelléimme kiitééi kipez
neitsevissé vaunuissansa hirmuinen Ares, tykkiiys=
keen ia trumpupéirinfin rakastaia.

4 iiliskotti = siili.
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Sofamiehez‘. Elakéén Ares, elékébn Ares! Hur:
raa! (Heilufz‘avat hatfujansa ilmassa ja Bonifacius Vifsaz

kippuansa)
Pairik. Liehuvilla hiuksilla kiitéiéi Villityilléi hat:

sannoilla héinen rinnallansa Eris ja Enyo, ia hénen
varsojansa ohjaa Doimos se kauhea ia Fobos toista
kauheampa vieléi.

Sofamiehez‘. Eléikéién Fobos, elékéén Fobos,
el'akéén ban! Hurraa!

Pam'k. Hep'ai liehtarimmel ovat pohjaan kor:
keaan ia iaiseen; ia vietetty'eimme ankaran helaval:
kean sielléi puolyén valtakunnassa, me taas takasin
loikerrarnme1 isiemme maahan kruutipoltetuilla p05:
killa, ia sankararvet otsissamme ja rinnoissamme.
Elakéén iséiinmaa ja sen uroslauma! Heidéin kunni=
oiksensa nyt tyhjenn’cin tém’én malian. (juovm‘ fuop:
pinsa pohjaan)

Sofamiehef. Hurraa, hurraa, hurraa! (Laulu;
Patrik 13/6 fahfia kc'idelldiin laululle)

>>Wenn das die Preussen viisten,
Das sie morgen sterben miisten.

Hurra, hurra!
Warm das die Preussen viisten,
Das sie morgen sterben miisten.»

Hurra!

(Sofamiehez‘ kam‘avai p01's Patrilu'n kovalla hurrauksella,

Bonifacius, heiluz‘ellen vifsakippuansa, seuraa heiw.)

1 liehtari := (tien)opas. ——- 2 loikertaa == madella, lui:
kertaa, kierrellen kulkea.
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Maura. Mika meno, mikéi huuto! Hirmuinen
on sedan meteli. 00, 001

Tifus. Huomaa, Timoteus, Bonifacius saa heilta
kyydin takasin.

Timofeus. Oikein hanelle! Mitéi tekee héin siinéi,
misséi kunnia kaikuu‘? Mielinpéi n‘ciytt'ziéi h'zinelle pit:
kan nen'ein; siihen on nyt kaksin kerroin syy.

Th‘us. El'ai, velieni, vaan l4iittéikéi'eimme, ettéi
asia sammui néin.

Timoteus. Han tulee. Sina' punapartanen G01:
iati! —- Sano, toverini, miké’. on sun sydéimmes salai:
nen toivotus tuota miest'ai kohtaan?

Titus. Antaa hfinen 011a. Han toimittaa vir:
kaansa.

Mariana. Hanen virkansa. Hanelle tahtoisin
antaa uuniluudasta, jaa, teenpa héinelle jonkun kc:
posen.

Maura. Lapsi lapsi, mitéi haastelet! Muista
muista, ettéi on h'dn Iumalalta pantu i‘aisen valtakun:
nassa, kuritukseksi syntisille ihmisille. (Bonifacius
fulee)

Bonifacius. (Eriksj Téiss’d patalionissafl] ei koh:
della minua ansiotani mukaan. Eikéi siis tullut nyt:
kaéin saunoi’custa. Peeveli! useinpa tass'ei kylléi uhkail:
laan, mutta harvoin paukkuu, ia sii’céip'd tuskittelee
paksu sydiimmein, vimmastelee, iaa, kasvaa, sen tun:
nen. Mutta nyt olkoon p'aiéitetty: koska kaikki1 on sodan
melske, niin tiistéi pois, pois toiseen pataliooniin,
iossa enemmin ruoskia kulutetaan. Silléi ihanata.
kéydéi kohisevassa metséisséi ia leikelléi suoria péih:
kinéikeppiéi koreaan kippuun ia sitten, sitten niita

1 kaikki = lopussa.
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vinkutella! Mutta téiss'ai, peeveli viekéén! tasséi saa:
vat he rauhassa kuivata lipeekaloiksi. Téim'ai ei k’dy
laatuun, Bonifacius. Pois toiseen pataljooniin, jossa
sielus usein péiéisee uiskentelemaan oikeaan element:
tiinséi: ilma, jossa vitsa kiliuu. Iaa, t‘asséi minua ei
kohdella ansiotani mukaan, minua, ioka pidét'ein mat:
kan p'ei‘cisséi alammaisen veitsen kuninkaan kurkusta.
Haa! ilman minua ei voittoa sodassa, ilman minua

mailma niinkuin vaska 1 uisakkaa 2 léis, vikuroitsis kuin

huriapéinen orhi. Mutta kiittamattémyys, niin kuin

tiettéiéin, on t'eiéilléi oikean ansion palkka. -—- Kay k0:
memos, Bonifacius, kay komeroos katselemaan iha:
nata péihkinéikippuas, ia sydé‘immes lohdutukseksi

nielkéén kitas korttelin pirunpihkawiinaa. (Menee)

1 vaska = vasikka. M 2 lyéidéi uisakkaa : iuosta ia

hyppiéi, peuhata.



Toinen Osa.

(Sama paikka kuin ensimmc'z'isessd nc'iyfc'iksesséi, ja sama
kappaleen [oppuun asti. Timoz‘eus ja Titus isfuvaz‘ Vielc'i
vabl‘eina, Maura foikan fakana lulu'en ja Mariana kuz‘oen
sukkaa.)

Timofeus. Ia ette anna meille oltta, ryhevéi
muori?

Maura. Ei ennen vahtituntinne péiéittymistéi,
eezeh!

Timofeus. Muorimme on kova, Titus.
Tifus. Koetetaan kéirsiéi, kumppanini. Eihéin

péiivéi niin pitka, ettei yéS peréisséi.
Timoz‘eus. Pitka on pia‘ivéi olla eroitettuna 3y:

dammenséi parhaasta ystéivéisté.

10

Maura. Olvi sydéimmes paras ystavéi! No mi: 15
nun Iumalani, minun Iumalani!

Timoz‘eus. Paitsi yksi toinen, jonka kéitkenyt
Olen sydéimmeni sisimméiiseen karsinaan.

Maura ja Mariana. (Molemmaz‘ erikseen) Se
on minéi!

Timm‘eus. No, muqri, péiéist'eikéiéit véihéin suljez
tusta kultahelmeilevéisté patamasta. 1

Maura. Eczeh!
patama : pato.1

20
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Timofeus. Haastel héinelle parhaaksemme, Ma:
riana.

Mariana. Sen tahdon tehdéi.
Timoteus. No, kuinka sanot?
Mariana. Mun frouvani, heille elkaéit anta=

kaat tippaakaan; uskokaat minua, se on heidéin par:
haaksensa.

Maura. Haasteleepa tuokin kerran viisaasti.
Timofeus. Te kaksi olette niinkuin véihéin ys=

téiviéi nyt; mutta, ah Herra! kuinka kauvan?
Mariana. Herran avulla aina (hiljemmc'illc'i

dame/1a Timofeukselle) iltaan asti, koska amma leipoo.
Timoz‘eus. Ios ei perkele tule véiliin.
Maura. (Huokaen) Hob hoe! (Kat‘sahz‘aa kor:

kum‘een)
Mariana. Perkeleitéi ei ole tasséi.
Timofeus. Ei krouvitoikalla‘?
Mariana. Té-im'ei on saarnastuoli, téiéiltéi puhalle=

team he huokauksilla pois.
Maura. Katso etten puhalla sinua helvettiin,

sinéi nenéika's penikka.
Mariana. No hyvéi frouva, miksi haukkuu héin

huonettamme‘?
Timoteus. Todistanpa tehneeni pahoin. Olkaat

kipenéitseméittéi hanen p'eiéillenséi, muorinen, héin
antoi minulle véhéin nuuskakammarin katolle, ja an:
siesta.

Tifus. Ole sinéi vait, Timo, minéi rukoilen. El'ei
sekau muiden asioisiin, minéi rukoilen.

Maura. Mina tunnen hanen, min'ai: koreaksi
véirjéitty karme myrkyllisella kielelléi, yksi vekama
syntiéi t'eiys, ia suurin jumalansanan pilkkaaia. Mutta
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ah, sin'zi lunttu! kylléis kuul'telisit vieléi lukua ia
sanaa.

Mariana. (Erikseen) I\/Iarrittele1 marrittele; se ohitse
virtaa samentamatta nuoren immen raikasta mielta'.
Kohta Olen sinusta vapaa, jaa kohta.

M'aura. Kuultelisitpa viel'a hartaastikin vaihka
seinéin takana paukahtelevassa talvipakkasessa. Mut’ta
ota siit'ai, koska tanssii ympéirilléis perkeleit’cen lauma
kuin Iaulava séiéiksiparvi.

Timoz‘eus. Téissa tulee heitéi kuin s'ei'akseéi vaan.
Tifus. Téisséi tulee Max ia Fuchs.
Timoteus. Ia heidan seurassansa koko joukko

pienia' ukkoja, niinkuin he kutsuvat ne muilta n'eiky:
m'aittéméit herrat. ——-— Misséi ovat pojat olleet, koska
en ole néihnyt heitéi kahtena vuorokautena?

THUS. Lasareetissii. Sinéi tiedéit, he ovat juo=
neet yhdesséi kolme kuukautta néikeméittéi yhtéi ainoaa
selvyyden péiivéiéi.

Maura. Voi hirmut, voi hirmut!
Timoz‘eus. Véilskéirimme on aprikoinnut, ettéi

olvi, jonka ukot talléi ajalla ovat ryypiskelleet par:
taansa, tekis pienen iéirven, jonka pinnalla he molemz
mat véih'disell'a venosella taitaisit itseéinséi huvitella
toin‘cumiseksensa, rekolligerataz itseéinsé—i, néetkés.

Tifus. Ei siis ihme, ettéi he ny‘t pitévéit itsens'ei
kenraaleina ia killistelevét ympéirillenséi, léylytellen
pikku=tonttuja ja peikkoia.

Timoz‘eus. Myés pit'dvéit he itsenséi veljinéi vaihka
eri éiiteistéi mutta samasta iséistéi, ja toki, yksi heistéi
hautasi iséinséi vuosi sitten ja toinen jéitti pappansa

1 marritella = marista, nupista. ———- 2 virkist'eiéi, toin:
nuttaa.

10

15

25

30



C"
!

10

20

25

30

Olviretki Schleusingenisséiaél I. 33

vetelemééin pikilankaa. — Kas kuinka rakkaasti he
taluttavat toinentoistansa, ja téinnenpéi pyrkivéit.

Maura. Oitta kohden. Oltta heillel En pisara=
takaan anna.

Tifus. Véihéin téiy'tyy heidéin saada; silléi jyrkkéi
lopetus on vaaraliinen, niin on véilskarimme sanonut.

Maura. Uskaltaisinko heille antaa?
Titus. Ilman peikoa; mutta saakoot kohtuudelia.
Maura. Siis vastakaat jos pahempata seuraa. -—-

Voi heidan muotojansa!
Timofeus. Kuin frouva Mauran simpulat1 tuolla

torilla honkasella toikalla, niin hiivaa ja ilmaa téiys.
Mariana. Ia pieni nenéi punertaa kuin poltettu

manteli sokerileipoian paydalla.
Timofeus. Hmi
Tifus. No no, ei nenasta puhuta mitaan. — Mutta

tuossa kumppanimme. (Max ja Fuchs, paljain pain,
taluttaen toinen ioisz‘ansa ja fuijoz‘ellen eteenséi, iulevat)

Fuchs. Hanellé oli vaan yksi silma'.
Max. Ia senkin olisin héneltéi ampunut pois il=

man sinun hétailemistas.
Fuchs. Parasta h‘ainestéi péi'eistéi niin kiireesti kuin

taisimme; ja pois hain kiiti kuin tuulisp‘ci'ei, jéittéien jéil:
keenséi kovan tulikivizsauvun.

Max. Haa! vieléipéi karvastelee kurkkuni. Tuoppi
oltta, eukko.

Fuchs. Tuoppi oltta, arvoisa mummo.
Maura. Hoh boo, kuriaa ihmislasta sentéiéin!

Kaada heille véihéin. Iuokaat nyt léiéikitykseksenne,
mutta kohtuullisesti.

1 simpula = er‘ééinlainen vehnfileipa.
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Max. Tietty asia. Kenraalein tulee aina kéiys=
kell'ei hyvilléi esimerkeilléi vakenséi edelléi, liionki mitéi
kuuluu juomiseen.

Maura. So so 500! Niinké on laitanne, kurjat
lapset‘? Voi raukko'ja teité! Ia teitéikin on kerran hellé
aiti huiskutellut kéisivarrellansa ja paliastanut teille
povensa.

Mariana. Ia sanonut: tule, pieni enkelini, tule,
kultapalloni, saamaan mammaita >>eijaa>>.

Timoteus. (EriksJ Ah, sinéi lunttu! Teethéin
mun hulluksi pééist'dni.

Max. Meill‘a on itselléi lapsia. Minulla on yksi
kohta. Kuinka monta taasen sinulla, veli kenraali‘?

Fuchs. Kylléi minulla on, Iumalan kiitos, kolme.
Max. Poikia vai tyttéjéi‘?
Fuchs. Kolme poikaa.
Max. Kolme kenraalin=poikaa. — Tule ism:

maan tanne viereeni, sinulta kysyn jotain syvimméiss'd
salaisuudessa. (Isfuvat Iaah‘ialle 01v1'fu0ppinensa) Nyi:

kieles totta sanelkoon. Miten tuomitset sen asian,
ettéi saatoit he meidéi‘i: kenraalein arvoon ja rankiin?

Fuchs. Paha merkki.
Max. Kas niin; mitéi olen minéi aatellut‘?
Fuchs. Paha merkki. Iotain on heilla nahaassa,

jotain hirveéitéi sepitellaéin meitéi kohtaan, siitéi olen
varmaa; ja ukko itse, se kaviojalkanen ruhtinas, on
heidén kanssansa samassa juonessa. —— Ah kuinka
kuiskutteli héin mua korvaan menneenfi yén'a! Arvaas
mitéi sanoi saakeli‘? >>Nyt ei ole sulla muuta tietéi téisté—i
puristimesta kuin péiistikkaan syéstéi itses Werran1
laineisiin», niin sanoi ban.

1 Werra, Weserin lfihdejoki.
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Max. Ahaa!
Fuchs. Niin, toverini. Eikéi ilman, ettei héin mua

saata véhéin kamaliin luuloin. En miestéi ole murz
hannut, en ryévéinnyt, enkéi héyhentényt patalioonin
kassazarkkua, mutta tuntonipa huutaa toki toisin, mua
tehden murheenlaakson suurimmaksi syntiseksi, jaa,
suuremmaksi Kukkaroduutasta ja Paapelin porttoa,
ehkei frouvani tarvitse minua moittia yhdestéi ainoasta
luvattomasta suudelmastakaan. Mutta mitéi olen minéi
tehnyt, suulla tai késilléi tai jaloilla? Miksi halaa
kaikki mailma meitéi kynsiéi, nielléi kitaansa kuin
néilkéinen haukka‘?

Max. He tahtovat kurjaa henkeéimme, mutta
sit'ei ei heille pistetéi juuri ilmatteeksi; vaan kilpi kéisiz
varrella, miekka kéidesséi seiskaamme kannallamme
yksimielisesti, selka' vasten selkéiéi.

Fuchs. Niin seiskéiéimme. Yksimielisyys antaa
voimaa. -— Iuodaan nyt. (juoval‘. Sofamiehef tulevm‘
takaisin)

Tommi. Bir!
Anton. Bir!
Arisfarkus. Bil“! (jokainen oflaa tu0pp1'nsa)

Haa! hiki virtaa joka huokuimesta.
Anton. Sepéi taakka oli. Iumala siunakkoon!

Taakka verraton.
Aristarkus. Mics painoi kuin seitteméin viikkoa

syétetty seitteméinvuotinen karju.
Tommi. Ia niin hén sylisséimme réhisi.
Am‘on. Iumala siunakkoon kasivarsiani! (Max

ja Fuchs kuiskuflelevat vilkkaasti keskenc'insd, sillon iiillc'in
ryypiskellen)
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Aristarkus. Ukko nukkui kohta makeaan uneen
kuin saunasta tullut lapsi.

Tommi. Kuin hautaan hannettu vanhus makeasti
nukkuu hienon santapeiton alle, ja me, hfinen kanta:
iansa, nukumme pian yht'ai makeasti. Kas nytpéi on
tuoppi oltta niinkuin Herve, rabbi»!

Fuchs. Hi hi hi! Olisko asia niin? Nyt ehk'ei
erehdyt, veli kenraali.

Max. (Pun‘en hammasfa) Hm, hm!

Arisfarkus. Kuka sielléi marisee‘?
Anton. Ne uskolliset toverit Max ia Fuchs, luu:

len minéi.
An'sz‘arkus. Se onneton héirkéipari. Katsos noita

kahta tuossa, Tommi. Mit'ei sanot heiste‘si?
Tommi. Kaksi Iumalan kuvaa, jaa totisesti, jos

he Atamista ovat kotoisin.
Fuchs. Iaa, me olemme kaksi yhdenkuvaista vel:

ie‘ci; kuin kaksi kaakkua, niin yksimuotoset veliekset,
vaihka eri iii'tien kohduista mutta samasta iséistéi;
iuuri kuin kaksi kaakkua.

Tommi. Kaksi kaakkua samasta viliasta mutta
eri uuneissa paistetut. Mutta kuinka ovat he p335:
neet ulos‘?

Anton. Kéyk’éat nyt koreasti hospitaaliin takai:
sin, muuton annamme teille luudasta, te viimeiset
vaivaset, te ryysyt.

Tommi. Mutta antaa told ryysyen tuultua.
Am‘on. Tuultua, pinnaen oltta naamaansa‘?
Tommi. Raikas ilma ia raikas olvi on paras

l'eiéikéiri.
Am‘on. T‘ciméi ei kéiy péiisin, mummo, teilléi ei ole

lupa heille antaa houreensa kannatteeksi.Me hiellémme.
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Maura. Pidéi kitas, sinéi roisto. Heille annan
véilsk'drin luvalla.

Anton. Valskérin luvalla?
Titus. Vahan t'aiytyy heid'ain saada; silléi

iyrkkéi lopetus on vaarallinen, niin on valskéirimme
sanonut.

Tommi. Samoin lausun minéi, lausun lakkaa=
matta. LOpetus tapahtukoon ankaran pitkéillisesti, jos
siitéi pikaista hyétyéi varromme. Ensimméiiselléi pa:
rannuksen péiivéilléi kymmenen tqpia, sitten péiiv'é
péiiv'ailtéi yksi luvusta pois kunnes on iéiljelléi viisi,
johon méiéiréiéin pyséiyt ja jossa seisot aina haudan
partahalle. Toki olkoon laki toinen pfiivinfi koska
vieraas kunnioittaa sun huonettas tahi koska kiivaasti
teet tyétéi tahi koska musta murhe tahi liekehtiv'ai ilo
sua kohtavat tahi ios muuton péiivéis tuntuu ikévéiksi,
sillon, senkaltaisilla péiivilléi, olkoon laki toinen, sillon
taasen virtakoonikihisev'd neste. — Ia nuo veljekset
tuossa eivéit joisi ol’cta koska tohtoori on kéiskenyt!
Haa! koska taidamme paremmallatomatunnolla oltta
kitaamme kulauttaa‘?

Anton. Iuokaat sitten mutta néitisti ia méi'airélléi
ja koettakaas kfiydé kaakertelemaan 1 11105 kaupunkiin.
Saatattepa pian patalioonimme pahaan huutoon.
(Max ja Fuchs juovat)

Tommi. Oikein! Istukaat siinéi ja ryypiskelk'déit
koreasti, olkaat iloiset ja karkoittakaat murhe meren
syvyyteen. Iloinen mieli el'ei'ai kauvan, iaa, kauvan
eléiéi iloinen mieli. Se on Tommin paéistin téiiilléi.
Elfikéén ilo ia eléikéiin vahtova olvi! Kosk ystéivéis séi
kadotat, iuo olt’ca, kosk tyttés sun pettéiéi, iuo oltta,

1 kaakerrella "2 hoippua, horiuen kéiydé.
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kosk sedan jumala sun taistelo’canterelta pieksee veri:
selléi péi'ailléi, juo oltta kuin ennen Olvi=C16ran se suuri,
ukko Herrassa lepéi'eivéi nyt. Yhdest'a suusta, toverit,
laulakaamme olven kunniaa. Heleiiaa! yhdestéi suusta.
(Sofamiehez‘, paifsi Max [(1 Fuchs, laulavaf)

Terve, ruskee ohranneste,
Terve, jumal' kultasuu!
Sua ain tahdon kunnioittaa
Kumartuen tomuhuun,

Sulle annan
Sydémmeni,
Sulle kannan
Kiitosuhrit

Ma temppelisséis kontien.
Oi olvi iiankaikkinen!
Valvoissani, maatessani
Muistan voimaas kuohuvaa.

Terve, ruskee ohranneste,
Terve, voima kuohuva!
Kaikki menkéén suren suuhun,
Kuin vaan olvi 011a saa.

Mitéi huolin
Vaihka iskis
Taivaan nuoli
Mailman halki

Ia polttais palleroisen maan,
Kuin méi ia olvi ollaan vaan?
Terve, ruskee ohranneste,
Terve, voima kuohuva!

U1
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Fuchs. (Kafselee olvifuoppiinsa ia huufaa kovalla

éiéinellii) Kivéi‘airiin! Tuolla on koko komppani Preusz
siléiisiéi! Karauul! Koko komppani! (Kova meno.
Sofamiehez‘ fuijoh‘elee vasfoin foinem‘oisfansa)

Timofeus. Kivéiéiriin! Pataliooni Preussiléiisi‘zi
karkaa péiéille!

Aristarkus. Misséi ovat he?
Tifus. Kiv'ei'eiriin! Preussiléiinen tulee, viidess'ei

patalioonissa!
3:3 vahfimies. (Ulkona) Kiv'aiéiriin! Preussiléii:

nen tulee! Kymmenen patalioonia!
Fuchs. Koko komppani tanssivia Preussiléiisiéi.
Max. Missa', mun rakas velieni, miss'ei‘?
Fuchs. Tuolla olvituopissa. Kas kas! Hii!

Taivas varielkoon!
Max. Pane kansi kiin. Pian pian! (Offaa Fuch:

sih‘a fu0p1'n ja painaa kannen Iujasi Iu'inni) Kas
noin, nyt ei enaan yhtaan hataa. Pitéiéi aina kohta
lyiiméin kannen kiin niin pian kuin iotain senlaista
huomaa. T5555 on suuri valtakunnan petos te:
keillfi.

Tommi. Misséi‘?
Anion. Olkaat meitéi pelafittfimét’cfi turhaan.
Arisz‘arkus. Misséi hiiesséi on teidéin Preussiléii=

senne‘?
Fuchs. Té'zilléi olvi’cqissa.
Max. Tosi, mutta kansi on luiasti kiinni, ia he

ova’c kovin pienifi.
Fuchs. Ia niin konstillisia.
Arisfarhus. Halkasenko péiéikollosfl], mies‘?
Tommi. Tunke héin olvituoppiin péi'ei edelléi pien:

ten piruiensa ruuaksi.
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Arisz‘arkus. Kuul, alarmi1 kay. Te kirotut kappa:
leet!

Am‘on. El'zi eléi koske h'eineen, héin on sairas.
Arisz‘arkus. Sairas, joka kuolee paikalla. (Nos:

z‘aa nyrkkinsc’i, Am‘on pidéiflc'ic'i hc'infc'i)
Am‘on. Hiljaa! Kapteeni tulee.
Arisfarkus. Exelent 2!
Tommi. Kontraraportti, kontraraportti! Kaikki

hyvin. Anna kéiydéi, mies.
Timofeus. Kaikki hyvin!
Tifus. Kaikki hyvin!
3:5 vahfimies. (Ulkona) Kaikki hyvin!
Arisfarkus. Han tulee, fikeéi ia unenpéyrefi kuin

kevéiéinen karlm.
Tommi. Mina néien ainoastaan léhenevéin pilvi:

patsaan. Vihansa ukkospilvi, joka niin olentonsa on
vuorit’canut.

Anion. Makeimmasta unestansa olemme nyt
heréittéineet kapteenimme. (Pam'k fulee, vahfimlehet
kyldrc'ic'i3, ja hc‘in vasfaa heille pikaisesfi)

Pairik. Surma ia kuolema! Mikéi saattoi téiméin
héilinéin‘? (Vefc‘ic'i miekkansa) Haa, totuus esiin, ios
hengenne on teille rakas! (Antonille) Sano paikalla,
sinéi onneton!

Am‘on. Herra, viaton olen minéi.
Fuchs. Kapakkamuori on keittéinyt téiméin sopan.

Ios héin vieléi voi pi’céiéi arvossa muutaman hetken
armonaiasta, niin ei suinkaanhéinjkielléi vetfimfisté
samaa nuottaa Preussiléiistenwkanssa.

Maura. Oih hoih hoih!

1 alarmi (ruots. allarm) = halyytys. —— 2 exelent
(ruots. excellent) = oivallis’ca. ———— 3 kyldréitfi = tehdéi kunniaa.
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Patrik. Todista sun péi’citiikses, onneton.
Am‘on. Herrani, he ovat kovin . . .
Patrik. Kitas kiin kitas kiin! Yksi véil'eiys ja

mailma pyérii mustana teidéin ympéir. Nyt Olen kuin
kruutitynnéri; hiisku Vieléi sananen ja 't'eistéi pilkusta
te kohta kimmahdatte sata syltéiéi pois. (Huufaa k0:
vin) Kimmahdatte tosin ja suutelette povea syntisen
maan, meidéin kaikkein, iiankaikkisuudesta iianz
kaikkisuuteen kukoistavan 'aiitimme povea. Haa, mun
sieluni silméi mustenee, aatukseni harhailee ja pyérz
tyy! Kitas kiinni vaan. (Huufaa)

Tommi. (EriksJ Suutella kukoistavaa povea;
eip'ei iuuri huonoin affair.

Pam'k. Te kaksi siinéi, nouskaat yliis. (Nome:
vaz‘) Ia sin‘ci, Fuchs, todista sanas.

Fuchs. Tietkéi‘cit, ettéi olvituoppini tuossa on
113315, ihan pisipinneill'aiéin1 pienié Preussin ka’ce’ttia.2
Tasséi on valtapetos kysymyksenéi.

Max. Tosi, mutta min'a, tietkéiéit se, kaméiytin
kannen kiin. Iloitkaamme! sill’ci surman suu on tu=
kettu, suliettu on sen kiukkuisen traakin kita. Iloit:
kaamme!

Panda Te viheliéiset.
Max. Mitéi sanotaan‘?
Patrik. Te viheliéiiset te viheliéiiset, sanon minéi;

silléi nytpéi néien kuinka laitanne on.
Am‘on. Korkea herra, he ovat véhéin niinkuin

sairaita ia erinomaisessa houreessa n'eikevét he alati
ympfirillfins‘d jotain pientéi kansaa, lintukotolaisia 3.

Fuchs. He ovat semmosia pikkuruhtinoita, jotka

1 pisipinneiliéi’én = lai’coia myéten t’ciynnfi. — 2 l<atet=

tia = kade’cteia. —— 3 lintukotolainen = kfiéipiéi.
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tahtovat meitéi nyljetéi ia sitten viskata nahaan saunan:
orrelle kuivaamaan.

Patrih. Vai niin, vai saunanorrelle kuivaamaan.
Voi viheliéiiset itsefinne! Ia te, te toiset heidéit sallitte
téiss‘é istua ia niell'ei kuohuvaa oltta, edistéien taudin
iuonia ia laskein kiveii kiven niskaan syntitaakkahansa,
ja heit‘ai kehties viela yllytéitte kiirehtimiiéin olentonsa
perikatoon. Haa, te onnettomat! kuinka uskallatte‘?

Anton. Herra, tehkéiéit hyvin ja kuulkaat mitéi
sanoo vahtimies tuolla.

Patrih. Tahdonpa kuulla. Sano pian.
Tifus. Véihéin téiytyy heidéin saada; silléi iyrkkéi

lopetus on vaarallinen; niin on véilskéirimme sanonut.
Pairih. Ryypiskelkéét sitten paranteeksensa hos:

pitaalissa ja olkoot kéiyskelem'aittéi ulkona kaduilla ja
toreilla saattaen alarmia péiéikortteeriin. — Menkat
nyt siivosti kotia.

Fuchs. Se kenties on parasta, ehkéi velvollisuu:
temme toki sanoo toista.

Pairih. Mikéi velvollisuutenne, te lurifaksit 1,
mikéi velvollisuutenne?

Max. Te ette siis tiedéi, ettii me olemme ylenne=
tyt kenraaleiksi‘?

Pam'k. No voi minun péiiviéini! Hi hi hi hi!
>>Ettéi me olemme ylennetyt kenraaleiksi»! Hi hi hi!

Max. Lakkaamatta tulee kenraalin ympéirkier:
toilla kuin kotka, vakoen joukkonsa tilaa ja kéiytést'ei.

Fuchs. Lakkaamatta lakkaamatta.
Pairih. Te kuriat!
Fuchs. Totisesti; silléi vaikea on virkamme harm

ioitus.

1 lurifaksi = lurius.
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Max. Tulkoon virkazero. Tastéi korkeasta at":
vosta me tahdomme astua alas, pyhk'éisten ialkaamme;
silléi téiss'd alla lepéiél ioku musta koira haudattuna.
Haa! jos tietaisin kenen konsti téméi, ettéi meité,mie=
lesséinséi kavaluus ia surmamme, nos’cettiin t'eihén
korkuuteen, niin Iumal' avita! hénen léihettéiisin heti
sinnen misséi pippuri kasvaa.

Tommi. Lfihetéi sitten pippurimaahan tuo mi:
nisteri von Birheim.

Pam'k. He heh!
Max. Duke 5?. héin?
Tommi. Totisesti.
Max. Sinéi tied‘cit sen?
Tommi. Varmaasta léihteesté.
Max. Hént‘d en tunnekkaan.
Fuchs. En tunne minéi héint'd.
Max. Mité hyvéiéi vartoo ban meilt'al‘?
Tommi. Etta kéitketi‘e h'ainen sydfimmihinne, ylis=

tatte hénen kunniaansa >>kurl<uill’, trumpuill', sym:
baleill'», mutta mitéi hén viimein teita kohtaan tar:
koittaa, se olkoon nyt minulta sanomatta.

Fuchs. Pahinta peliéitkéiémme.
Max. Kuinka tulee meid‘an nyt itseéimme kaytz

taa hanta kohtaan‘?
Tommi. Iyrk'eisti katsoa h'ein yléSn, ei olla h'einest'ai

tietéivéinéiéin, unohtaa h'ain perin, ia h'ain pian tekee
teist'a taasen simppelit1 sotamiehet.

Pam'k. (Tommille) Ah sin‘a kanalja! Oletpa
minun pussikkani, koira viekéén, sin‘ci olet minun

pussikkani! —-- Olvipa miehen tekee aika hanheksi,

mutta monelta taasen, sen olen huomannut, ei voi

1 simppeli : yksinkertainen, tavallinen.
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se sielun silméiéi himmentéiéi, ei, vaan kuni péiinvastoin
kirkastaisi sen. Ia niin on laita Tommi=pussikkani
kanssa. Totisesti!

Tommi. Mut'ta mitéi tuumailet niin hartaasti,
Max?

Max. Seuraisimmeko sun neuvoas tuota herra
Birheimiéi kohtaan‘?

Tommi. Tehkéi'ait niin.
Pam'k. qri niin, ja kéykéiét nyt koreasti kotia.
Max. Yksi rongi viel'ai, yksi ympérkéynti jokai:

seen kortteeriin.
Pairik. H611!
Fuchs. Se tehkéiéimme. Astukaamme hevo:

sen rattaisiin.
Max. Vaunuisiin, vaunuisiin. Hei! Vaunut

esiin iyrylla ia tarinalla!
Fuchs. Ia vinkukoon Pikkuzl‘lermannin piiska;

silla aika on téirkeéi ia ankara.
Pam'k. Kotia! sanon min'ai. Mars!
Max. Silentium 1, kapteeni Aakusti Patrik, silen=

tium, sanon minéi!
Patrik. Sinéi kirottu mies, kepeiletko‘?
Anfon. Tule nyt siivosti kanssani. So 500!
Max. Eléi ryhdy minuun; silléi nytpéi olen voi:

makas, jaa kaksinkerroin.
Tommi. Voimakas kuin kaksinkertainen olvi.

Mutta mene nyt ja kiitéi ettes saanut saparalles.
Patrik. Pois vilauksessa! (Huutaa)
Max. Tuommoinen Aakusti.
Fuchs. Ole moittimat’ca sitéi kapteenia. Hanen

tunnen minii. Han ei ole mikiiéin kéiméileuka, ei mi:

1 latin. silentium = vaitiolo, hiliaisuuus.
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kéi'an nurkkaiulli eikéi mikéiéin likahousu, sanalla sa:
noen, ei mikéiéin lammasnahkapeitturil.

Pairik. Mina sinun peittoon. (Tukisz‘aa Fuchsia)
Maura. Oi hirmuinen el'aim'ai!
Max. Olkaat héntéi tukistamatta, herra Aakusti

Patrik.
Pairik. Yksi sana vieléi, Max, ia miekkani tu=

kitsee sun kitas iiankaikkisesti.
Max. Olkaat hantéi tukistamatta.
Patrik. Haa!
Fuchs. Anna h'ainen tukistaa; héin syékéén sen

tukan, sen valkean tukan. (Paz‘rjk kc’iyskelee perilléi

edesz‘akaisin vinhasfi ja vdlillc‘i Iyé'den jalkaansa}

Anton. Kaykéat pois, mun rakkaat veljeni,

min'éi rukoilen.
Max. Sinus/ca Olen aina pitéinyt, sinusta ia Pikku:

Hermannista. Olis minulla tyttaria, niin teidat kohta

valitsisin véivykseni.
Fuchs. Olis minulla kaksi kaunista tyt'eirtéi!

Saata vaunumme t'zinne, Anton.
Anton. Ei, velieni, ei.
Fuchs. Sinéi syd'eimmeni veli. Ah! olis minulla

talo ja kaksi kaunista tytérta.
Anion. Ei auttais sittenk'a‘cin.
Tommi. Ei vaihka lupaisit h'dnelle puolen ta:

loas ja vanhimman tyttéres vaimoksensa, kuin ku:

ningas itéiiselléi maalla.
Fuchs. Ei kuningas, ei; kem‘aalikin piisaa, ja

siin'aikin on liiaksi. Haa, ne kavaltavat vintiét! Kohta

tekeméiéin meit'zi néiin suuriksi ukoiksi!

1 nahkapeitturi z: nahkain pehmittiijéi (peittooia),

valmistaia.
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Tommi. Ia tee kohta tekeméiéin pieniazukkoja,
te hunsvotit! Mutta pois nyt, muuton usutamme péiéilz
lenne kaikki teid'ain pienet perkeleenne.

Max. Katso itses, mies. Me olemme paasto=
neet kaksi vuorokautta, ia nyt ovat enkelit meidé’t
piirittéineet kuin sulttaanin henkivartiiat. Tasséi sei:
somme kuin kaksi tulista muuria. Ken uskaltaa meité
léhestyéi?

Fuchs. Ei kenk'aiéin ei kenkéiéin. Ia mitéi kuuluu
siihen pieneen kansaan, niin ovatpa meidéit jo jéitt‘a:
neet; sen teit he talléi ijankaikkisella hetkelléi.

Max. Mina tiedén jotain. Suotko sanasen
kuiskaavani korvaas, veli Tommi? (Erittiz‘in Tommille)
Katso, he meilta' kiepasitl teille. Ho hoo, mies, he
jo parveilevat sun ymparillas kuin pééskésliuta ym:
péri haukan. No peiiakas! jOpa yksi heistéi on otta=
nut kortteerinsa punertavalle nenéilleskin.

Tammi. (Erittc‘z‘in Maxille) Ihanata! Paaskénen
on hauska kortteerimies, ja ved'einpéi téistéiléihin sie:
raimiini puhdasta terveyden ilmaa lqeslcelléi héyryvéiéi
krouvii. Ihana asia!

Patrik. Mitzi kuiskasi mies‘? Mitéi tietéiéi ban?
Tarkan sotaherran tulee kaikkiaalta kiehtoa tietoja,
ja narrit ja hullut ovat usein ilmoi'ttaneet t'eirkeimméit
salaisuudet. Mitéi tiesi hén kertoa‘?

Tommi. Nyt en kernaasti tahtois . . . .
Pam'k. Et tahtois‘? Sano paikalla.
Tommi. (Eriks.) Iaa, mielinpéi nyt ravita sun

éimméikkéfin uteliaisuutes. (Adneenséi) Koko pikku=
ukkoin liuta, niin lausui hén, on nyt ympéiréinyt
herra kapteenin, ia yhden heistéi sanoo héin i0 rusottez

1 kiepaista 2 éikkiéi mennéi, pyéiréihtfiéi.
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levan itseéinséi teidéin nenéill‘dnnekin. Pyydén anteeksi;
silléi niinpéi kertoi Max. Nokkaviisas historia. Iaa,
nyt sano, ettéi valehtelen, toverini, puhuttuani ulos
polttavan totuuden.

Max. Kas kas ta'té ihmissukua!
Pairik. Iumalan téihden! saattakaat he silmis:

téini pois, muuton heidfit tempasen kappaleiksi kuin
kiukkuinen sonnikoira 1. Iumalan téihden, sanon minéi.

Anion. Nyt pojat, eteenp'ain! Muuton vankkaa.
Fuchs. Mennéiéin, Max, menn'ai‘ain.
Max. Kylléi me menemme, kylléi kyllé.
Fuchs. Mennéifin yhdesséi.
Max. Yhdess'd, k'aisi kédessfi! (Menevc'it; Anton

seuraa heiifi)
Pairik. (Toikan diz'ressd fyhjennel‘tyc‘insii fucpin

oltta) (Erikseen) Riivatut! Ei saada heilt’d unen rauhaa;
ja téiyttéié sydéimmeni néiin. (Aéineensii) Enemmin
oltta, muiia. (Erikseen, ja fylzjenneh‘yéinsc’i vielc'i yhden
Tuapin) Riivatut! (Idh‘déi c'ikisfi fu0pin ja kéic'infyy kii:

vaasz‘i sofamiehic'i kohden) (Adneensc'i) Muistakaat lupauk:
seni, te kirotut, muistakaat: jos kerran vieléi olvi lei:
risséini hairién saattaa, niin kuluessa kahdentoistfl]
tannin, jaa puolen vuorokauden aikana ei kenkéiéin
teist'ei maistakoon t'eitéi iuomaa, ios h'zin selkaéinséi tab:
too armahtaa. Sen lupauksen tein, ja tiedéinpéi nyt
seisté sanassani. (Hiljainen myrind sotamiesfen joukossa)
Ei yhtéiéin morinaa! Kahtenatoista tuntina, t'aistéi
Vilauksesta luet’cu, ei nielkéén kurkkunne luskalliSr:
takaan 2 oltta. Se on sanottu.

Aristarkus.01koot[!]toki armollinen, kapteenimme.
1 sonnikoira 2-— verikoira (bulldog). -— 2 luskallinen =

lusikallinen.
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Pam'k. Kaksitoista tuntia! ~— PI'éissé-i néiitte,
noissa kahdessa, surkeimmat seuraukset olven ylen:
palttisesta nautinnosta. Mutta ’cydywtéainpéi1 tiiméin oh:
ranesteen tulvan minéi, ja tahdon teitéi totuttaa kai=
pauksen2 ja itsekiellon herrauteen, joka sankareita
kasvattaa. Iaa, niinkuin ennen Moses santakorvessa
valmisteli kansaansa valloittajaksi luvatun maan,
niinpéi sepittelen minéi teitéi kunnianzsankareiksi Ber:
linin kaupungissa. —-— Nyt alkaen, tuomitsen méi tei:
déin kaksitoista tuntia neitseelliseen puhtauteen, ja
se, ioka téim'ein méi‘eir'aykseni rikkoo, se rikkoo selk'anséi.
(Hc'in fulee pdihinsd) Ia kovin erehdytte, jos qlette
mua taitavanne pettéé. Haa! enpéi tarvitse yhtéiéin to:
distajan silméiéi, mun katsantoni huomaa kohta mitéi
tavaraa veresséinne kiehuu, se katsanto, jonka séide
léipitunkee ohkasemman laudanki. Etteké usko siti—i‘?

Tommi. Sen vahvasti uskomme, ja kohtapa
hurraten saamme néihdé kuinka Preussiléiinen kaatuu
léivistettyné-i katsantonne séidemiekalta.

Patrik. Ai ai! Noh, olkoon menneeksi. -—-
>>Kuinl<a Preussiléiinen kaatuu». Sin‘ci kanalia poiaksi!
No noh, olkoon menneeksi téiméi kerta Vieléi. -- Mutta
minéi teidét lééikitsen.

Tommi. (Erikseen) Koska sitten kéiy sairas pa:
rantajana ios ei nyt?

Pam'k. Muistakaat tuomioni. Ia te, muori!
{Paukuz‘z‘aa kiivaasz‘i miekkaansa foikalla) IOS yhden
ainoan pisaran heille valotatte3, niin toikkanne ja
mékkinne kukistan ylésalas.

Maura. Iumala siunakkoon minual Kernaas=
1 tydyttéifi == seisauttaa. w 2 kaipaus = kieltéiymys,

vaillaolo. —— 3 valottaa = valaa.
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tihan tottelen teita, kernaasti, herrani. Heidéin ei pidéi
saaman niin palion kuin minun syntiseen silméiéini.

Patrik. Ei tuon vertaa. (Osoih‘aa sormellaan
miekkansa kdrkeen)

Maura. Ei ei, herra kapteeni.
Patrik. Iaazah, se muistakaat. -—— Huomen:

aamulla me murramme matkalle1 ylés Schleusinkié
kohden. Kaikki téiytyy 011a kuin masiina. —-—- Aris:
tarkus, tule téinne. (Arisz‘arkus Iéihenee Izéinfc'z') Eilen
illalla annoin min'ai helmikukkaroni Ieipojan piijalle.
N00, se on oma asiani. Mutta sin'ai satuit néikeméiéin.
N00, siitéi en suurtakaan huoli. Mutta sina' satuit
néikem'éiéin. (Kiristdc'i Arisz‘arkusz‘a kurkusz‘a) Iumala Si:
nua armahtakoon, ios téisté asiasta sanaakaan hiiskut
vanhimmalle sis'eirelleni, joka, niinkuin tiedéit, on mi:
nun em'einnéitsijéini.

Arisfarkus. Hellittéik'aéit! Herra! (Erikseen) Onko
mies mieletén‘?

Pam'k. Helmikukkaron annoin piijalle, mutta
sanotaan, ettéi se hukkui veriselle tappotanterelle.

Arisfarkus. Se tapahtui jo kaksi viikkoa sitten
Nfirnbergisséi.

Pam'k. Hah! Nfimbergissa‘? Misséi ollaan nyt
sitten‘?

Arisfarkus. Tuli ja leimaus! Schleusingenisséi!
Pairik. (Tuijoz‘telee hefken ympc'irillensc'i) Merle

nyt, ja —* éiéinettéi, fiéinetti-i! (Arisz‘arkus siin‘yy Ilfinesffi)
Niin; kaksitoista tuntia, pojat. Ei auta. —-— Nyt lahen
teist'd, ia jos vieléi kolmannen kerran olvi téisséi— jonkun
tempun tekee, niin ei tippaakaan ennenkuin ensim=
méiisess'ai tappelossa Voitamme; sillon juodaan 1min

1 murtaa matkalle (ruots. uppbryta) = léihteéi matkalle.
4
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miehet; mutta jos tappelossa alle kéiytte ja kiepasette
héipe'dlliseen kéipéiléim'zikeen, niin ravistakaat sitten
ké—itt'd olven kanssa ijankaikkisiksi jéiéihyvéiisiks’. Ei
pid'zi sen kastaman kielténne niinkauvan kuin minéi
eléin ja Olen péiéillysmiehenne. Ei, vaan haas‘celettepa
kerran keskenénne entisestéi olvesta kuin Mam:
mutzeléiimestéi. (Kc'z'y poispc'iin, hoiperfellen vdhdn, muh‘a
kéic'intyy c'ikisz‘i takaisin) Te uupistentitll luuletteko,
ettéi 'téim‘a on mikéiéin olviretki‘? Eisuinkaanfl], vaan
onpa kohta verta aina haaroja myéten.

Tommi. Verta, ettéi viisisyltéinen hirsi keveéisti
kéiéintyéi taitaa.

Pairik. Mi'téi sanot‘?
Tommi. Verta, ettéi mastohirsi siinéi tai'taa leis:

kua2 kuin pieni kiiski valtameresséi.
Patrik. Niin. Siis varustelkaa‘t itseéinne miehen

innolla téih'ein suureen kamppaukseen, kuin mies nyt
kestéikéiéit téiméi rangaistuksenne, ja tietkéiéit, etten Vi:
hasta rangaise, vaan olenpa taasen teille yhté suosiol:
linen kuin ennenkin. Heb! minéi Olen kuin helléi éiiti,
joka lastansa tahtoisi suutella yhtaikaa koska héin sité
vitsalla pieksee. —— Adm! (Poisz‘uu, vahz‘imiehef kyld:
rc'id, Patrik vasfaa)

Tommi. (EN/(5.) >>Aij66, sano éimméi.» (Adi:
neensc’i) Mutta eléikéén kapteenimme! Hurraa!

Sofamiehez‘. Hurraa, hurraa!
Pam'k. Iaa, kaksitoista tuntia. Ei auta. (Kafoo)
Maura. Nyt kaikki astiat ja kannut tupaan,

Mariana, ia olvensostajat kaupungista kaykéét sis'aiéin.
(Menee huoneeseensa. Mariana kam‘elee sisiic'in olviasfiofl‘a)

1 uupistentti = vallaton, itsepfiinen vekama (Nurmi:
iéirvelléi: »kyll’ te olette ne uupistentit»). —- 2 leiskua = hyppiéi.
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Arisz‘arkus. Kakstoista tuntia, Tommi, kaks:
toista tuntia!

Tommi. Oi ijankaikkisuus!
Aristarkus. Tulimmaista tuhatta! Kapinan nos:

tan, kaupungin hajotan!
Tommi; Ei, vaan tukeuta kapina sun ruumiissas,

tai toisin sanoen, leikkaa pois se j'eisen, joka sinua
pahentaa, se tahtoo sanoa, leikkaa pois sun kurkkus,
joka huutaa oltta, sanalla sanoen — nyt ei muuta
kuin mieheltéi kurkku poikki! Ia siinéipéi summa sum:
maruml. (Anton z‘ulee) Me olemme tuomitut, Anton.

Arisz‘arkus. Kahdeksitoist tunniksi.
Am‘on. Sen Olen i0 kuullut; mutta mennéiéin

maata ja koetetaan nukkua. --- Kas kas, sitéi kapz
teenia!

Arisfarkus. Istu ja pala!
Tommi. Aukene, musta maa!
Am‘on. Olkaat 'eirjyméittéi, veljeni, ja tulkaat

maata. Kova on tuomiomme, totisesti, mutta koetez
taan nukkua. (Kaikla' menevdf huoneeseen vasemmalla)

1 latin. summa summarum =2 summien summa; kaiz
ken kaikkiaan.



Kolmas Osa.

(Tommi, Anton, Arisz‘arkus, Titus ja muita sotamie:
bib} [.9q seinien nojalla vibeliiz'isinc'z' haamuina fuijotellen
eteensc’i. 1:11 ja 2:11 sotamies isfuvaz‘ vahz‘eina.)

Aristarkus. Sano, vartiia, mita' kello on.
1m sotamies. Neljéi lyényt.
Arisz‘arkus. Kuinka kauvan olemme hengittéi:

neet téitéi tyhiyyttéi?
1:n sofamies. Seitteméin tuntia.
Aristarkus. Viisi on siis jéiljelléi. Hyvéi! Haa! Hyva!
Anion. Viisi tuntia! Mina nfiénnyn, kuolen!
Titus. En minéi juuri kuole viel'ei, mutta kovin

kipeéi olen ja kohta per'aisséis tulen.
Aristarkus. Sano hanelle: terve tuloo!
Tifus. Mit'ai pallaa olisin minéi héinelle tehnyt,

ettéi sois héin minun kuolevan‘?
Aristarkus. Kerran maattuani haudassa, huo:

linpa Véihéin kuinka jaksavat ystéivéini ja viholliseni
eléiméisséi, iota itse en en’déin saa nauttia. Vaihka
kierittelisit heit’ci hirmumyrskyt sekamelskaksi, so:
paksi vallan, niin kaikkea téit'ei katselisin kylméilléi
silméill'ei kuin karhu talvikonnostansa.

Titus. Mikéi hirmuinen itsekkéiisyys, mikéi i—iéire:
tén omahyéty! Muistelenpa mitéi aina lausui minulle
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Koulumestarizseténi. >>Mun itseni kanssa kéiykiiéin
miten kéiy, m'ei sankarina tahdon henkeni heittéiéi ia
sieluni paetkoon vaihka korpiin synkeisiin, kuin vaan
oikeus ja hyvyys taalla viimein voiton saa.» Niin sa=

_ noi setéi.
Arisfarkus. Siis sanoi héin néiin: »istul<oon sie:

luni vaihka helvetin tulessa kaiken iiankaikkisuuden
yén ja paistukoon, kuin vaan viimein tfi'dlléi maapal:
Ion péiéill'ai oikeus ja hyvyys voiton saa. Ihanata!»
Niinpéi siis hénen meininkins'a.

Titus. Eléi tee pilkkaa helvetist'a.
Aristarkus. Ia perkeleista. Haa! mitéi sanot?

Pitaaké meidan heit'a kunnioittaman, sinéi anttikris=
tus? Pit'ziéiké heitéi kunniassa pidettaman?

Titus. Sitéi en sano.
Arisfarkus. Eléi sano mitéién, vaan ole vaiti

kuin hiiri, halkasenpa muuton tuon puupélkyn.
Tifus. Minké puupélkyn‘?
Aristarkus. Sen, ionka sina kutsut péiéikses.

Nyt olen kuin suola kuumassa uunissa, minii réiis:
kyn ja kipenéitsen. Haa! Oltta oltta! Mitzi olis
Saksalainen ilman oltta! Mitzi olis koko Saksanmaa
ilman oltta! Mun puhdas, viaton vereni kuivaa, haih=
tuu ilmaan kuin kirkas aamukaste auringon hohteessa!
(Viskelee vihaisesfi jalkoiansa) Tommi, lausu jotain,
sinéi tiedéit yhtéi ia toista; sill'ei onpa sinua kohtanut se
onni, ioka ei lankee osaksi kaikille kéyhien lapsille.
Sinua on, n'eietkés, aitis piesnyt kouluun muutaman
kerran aamusilta, ia olitpa oikein niinkuin véihéin
puolvillanen hen‘a ennenkuin pui't itses harmaaseen,
taysvillaseen sinelliin. Iut'tele meille mailmanhistorz
jasta iotain oikein sopivaa, esimerkiksi kuinka Hanni:
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balin sankarit elelit Syrakuusassa, tai jotain tiiméinkal:
taista. Tommi, Tommi!

Tommi. Anna minun 011a, minfi en jaksa
hyvin.

Arisz‘arkus. Enkéi mina myés. Huvita minua,
veljeni, huvita mun kipeéitéi sydéintéini. Tommi!

Tommi. Miksi e1: suo minulle rauhaa!
Titus. Mitéi héin huoli toisen vammoista‘?
Arisz‘arkus. Suus kiin, >>Titus tienvieresséi». -—

Tommi, >>ilonen mieli eléiéi kauvan».
Tommi. Kaikki menkéén hiiteen!
Arisfarkus. Tunsinpa kerran eraén miehen,

jonka mielilause, eli—iméin péi'aistin oli téiméi, >>ilonen
mieli elé—i'ai kauvan, kauvan eléiéi ilonen mieli».

Tommi. Kuinka kauvan meid'ein sitten pit'aiéi
el'a'man téiéilléi‘?

Arisfarkus. Oi, Tommi! pianpa séi peréiyt is:
tumaan epéilyksen tylsyyteen. Mutta koe toki her:
ran vielé jéinnittéiéi sun luontos ja eléi istu siinéi véiéiréinéi
kuin suutari.

Tommi. Kuin Ierusalmin suutari, niin huo:
kaen kuoleman peréiéin.

Aristarkus. Vaan viisi tuntia on iélelléi.
Tommi. Oi piina! Mina en kesté tétéi. Ilma,

iota hengitéin, on vimmatun ohkanen ia hieno, ja mau:
ton kuin vesi. Ia niin on koko eli—iméi.

Anton. Mina taasen tuskin taidan hengittéiéi.
Olennossani tunnen niinkuin jotain varjommaista,
1min véiikkyis ympéirilléini ihmeellinen sumukierros.

Tifus. Niin minunkin.
Tommi. Siis istutte korkuuden pilvissa kuin

Iumala.
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Anton. Nykyinen hetki on kuin éiskénen hetki
ja péiinvastoin.

TI'I‘LIS. Niin minunki.
Tommi. Ia viisi tuntia on kuin viisi vuotta ia

painvastoin. Tuhannen vuotta on kuin yksi vuosi,
ia, péiinvastoin, yksi vuosi on kuin tuhannen vuotta.
Niinpéi aika Iumalanki edesséi. Peijakas! kuin kaksi
Iumalaa pilvistén sumukerroksessa.

Arisz‘arkus. Kaipaus ia itsekielto, suuret ovat
ihmetyés! N'aiméit kaksi kumppania olet séi nostanut
korkealle, ett'ei tuskin silméimme hei't'ei erottaa. O ihme!

Titus. Ios told voisit 011a éiéinettéi, sin'ei omahyéi:
tynen ja ylpeéi kukko.

Arisz‘arkus. Ei mallannut juuri, ei ollut oikea
saksan vitsi.

Tommi. Tuskin tuskin. -- Kukko omahyéty:
nen‘? Vaéiréi soimaus. Katsele héintfi kanaparven se=
assa tarhassa, katsele jaloa ja korkeamielist‘d kaytés=
téinséi kansaansa kohtaan. I'Iéin néikee onkimadon,
ei ban sit’ci nauti itse, vaan kutsuu Iapsensa saalinja:
koon, iota ukko komiast katsahtelee. Kaikkia ban
rakastaa, kaikkia héin suosii, niin sitéi vilkasta, téiys=
héyhenistéi kanaa, kuin sit'ai, jonka siivet rippuu;
eikéi héin ketéi‘ain hylkéiéi. Ham on kuin Iséslumal
itse. Suo anteeksi, taivas! tamé kuva on kovin alhanen
ia halpa, mutta todempaa en léydéi sun iséillisyytes hue:
Ielle. Ia niinkuin meidéin iséimme meitéi suojelee
perkeleen juonista, niin suoielee myés kukko lau:
maansa ahneen kotkan kynsista'.

Arisz‘arkus. Katso, Tiitus, nyt seison minéi
itse samassa korkuudessa kuin te. Kiitoksia, ettéis
teit mun kukoksi, se teki mun Seus Iupiteriksi.



56 Olviretki Schleusingenissfi. III.

Kukko ja Jupiter, 5?. vertaus Iyé naulaa kantaan. —
Terve, itsekielto ja selvyys! te korotatte meitéi pyér:
ryttaviin tienoisiin. Ihanata! Skool! >>Skool, siIIe
asialle», tahdoin minéi sanoa; mutta Iéytyyké koiran
koiiussa I€ipéiéi 1? (Timoz‘eus fulee Mauran huoneesfa)
Mitzi se Timoteus sielléi muorin luonna kéiyskelee
niin ahkeraan‘?

Tommi. Luultavasti peseskelee héin muiian 01:
viastiioita.

Arisfarkus. Tai peseskelee kurkkuansa olvi=a3=
tiassa.

Timoz‘eus. (EriksJ Et ihanampaa eléiméitéi taida
aatella téiméin téhtisen taivaan alla kuin nuorenmie:
hen eléiméi rikkaassa huoneessa, iossa sekéi eménta
ettéi piika sua rakastavat 1min huIIut. Siinéipé on Si:
nuIIe kaikki yIt‘aikyllin, siinéi paistetaan sinulIe kilpaa
vehnéi=pléittyjéi, eméintéi péivélléi, piika yélléi, eméin:
nan nukkuessa, ja siin’d Iainehtii oIvi. Ia siitéipa se
suuri eroitus minun ia noiden vélilléi tuoIIa seinéin
juureIIa. Mina jaksan niinkuin Turkin keisari, he
niinkuin ne kuriat, riutuvat haamut, joista ei huoli
Iumala eik'ei piru. Kuin nyt vaan taitasin itseéni oi:
kein teeskennellé. (Tekee ifsensc'i kovin Vihelic'iiseksi
léihesfyessc'insc’i foisia) (A'c'ineensd) Aih, aih! Miké on
téiméi mailma‘? Autio eréimaa, iossa toivo alati eteemme
kangastelee, kirkkaita virtoja, vihantoia niittuia ja
vuoria kultasii, mutta harvoin harvoin kohtaamme
pienen kosteikon, iossa ianomme hetkeksi sammut=
taa taidamme. Sitten kahnailemme2 taasen eteen:

1 Vrt. sananpartta >>Se o harvon k0 koirankopis lei:
p55 0» (koira kun syéi sen kohta). —-—- z (kfiydéi) kahnailla
= Iiéiydéi I'litaasti.
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pain toivon ja epailyksen véilisséi. Mit'ai téiéilléi? Tule
'tule, sinéi kuri’ctu1 viikatemies! Téisséi on sinulle
valmis niitto. —-— Mitzi teette te téisséi‘?

Tommi. Me filosoferaamme; siIIéi me olemme
Saksalaisia. Me harkitsemme tatéi mailmaa ja sitéi
ihmeteltavéi'é, jéirestyksellist'a rakentoa, joka kutsu=
taan eléim'eiksi.

Timofeus. Kuinka jaksatte, minkaltaisiksi 16y:
déitte itsenne niisséi aatuksissa‘?

Tommi. Iumaliksi. Peiiakas kuinka se nos:
tattaa, ruoskia tuota kapinoitsevaa Vanhaa=Evaa.

Timoz‘eus. Vanhaa=Atamia, tahdoit sin‘ai sanoa?
Tommi. VanhaazEvaa, sanon miné, héintéi, joka

meit’ci nyt Viettelee ja kiusaa nauttimaan kielttyéi he:
delméiéi. Mutta héintéi pei'ttoa, se korottaa. Seitteman
tuntia vasta olemme kaivanneet oltta, mutta enemmin
kuin seittem'ain penikulmaa olemme jo ehtineet maan
pinnasta ylés, joka néikyy allamme kuin maamitta:
ri=kartta.

Timm‘eus. Istuttepa mielesta'ni nyt alempana
1min ennen.

Tommi. Tomu suutelee tomua, mutta henki
pyériskelee rinkitanssissa sineydesséi tuolla. Oi
herraus! Nytp'ai néien miksi filosooffit ovat niin tai:
puva’t kéyhyyteen ja puutokseen, ryysyin ja réipéiz
Ieisiin, likaan ja syépéléiisiin, miksi he suovat mic:
kan alati kéyskelevén I'eipi heid'ain sydfimmenséi, jaa,
ett'ai se revittéiis tuhanneksi kappaleeksi. Nyt sen naen
koettuani iotain samanlaista kuin muinoiset pro:
feettaat ja viisaat. Oi herraus!

Timoteus. Kilvoitellut Olen minfikin, mutta toki

1 kurittu = vasenkfitinen.



58 Olviretki Schleusingenisséi. III.

ehtiméittéi niin kauvas viel'ai. Nytpéi tunnen asian ole:
van kuin sanotaan, sanotaanpa, et’céi ylivoittaa itsenséi,
on téa'éilléi kamalin ja suurin voitto. Téméi on totuus.

Tommi. Mutta muotos ei juur néiytéi kuin olsit
olen’cellu’c1 syvéiss'ai kaipauksessa. Katsokaat, veljet,
héin punertaa ja hohtaa kuin téiyskuu keséilléi.

Timoteus. Taisteloni kova ponnistus néiin soit=
’caa2 kaiken vereni péiéihéin.

Tommi. Pelk‘ciéinpéi sun nostellees aivan raskasta '
olvikannua, Timo, ja siitéi kenties néiméit punertavat
posket.

Arisz‘arkus. Tarvitseeko epéiilléi sitéi. Timoteus,
katso selkéis.

Timoz‘eus. Selkéini‘? Se on jo kylléi murre’ctu
puutaakoista ja vessaaveista, joita olen kannellut
tuolle noitazéimméille.

Arisz‘arkus. Ken kéiskee herran kéiydéi palveli:
jansa palvelijaksi? Emmeké ole herroia tasséi, me?

Timoz‘eus. Mun noitusi hfin muuton téhéin seiso=
maan suolapatsaaksi, koska te toiset kaytte Ieikkaa:
maan kunnian laakeria. Ei ole juuri hyvéi lyédéi leik:
kiéi pirun=éiitin kanssa, mahdatte tietéiéi. (3:3 sofamies
fulee) Mutta tuossa tulee mies, joka taitaa jotain
kertoa, sen néen.

Tommi. Tulee niinkuin enkeli armon sanomalla
tuomituille sieluille téinne. Mutta mies, oletko us:
kaltanut kéiydéi yli linjan, siirtyéi téistéi kauemmas kuin
kaksikymmentéi syltéiéi‘?

3:3 sofamies. Ihan selvyytemme mailman rajalla
seisoin, katsellen kuinka eletéiéin juopuneitten maassa.

Tommi. No, kuinka siell'ei kiiriskelléiéin‘?
1 olennella = oljennella, oleilla. —- 2 soittaa = ajaa.
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3:5 sofamies. Olvilekkeria sielt'ei kiiritetéiéin tanne.
Tommi. Olvilekkeriéi!
Arisfarkus. Mitéi sanot?
3:3 sofamies. Tulkaat katsomaan. (Kaikki nou:

seval‘ yIc'is ja kafsahz‘avaf sitc'i kohden, jonne 3:3 sofamies
osoh‘aa)

Arisz‘arkus. Lekkeri helmeilevéiéi oltta! Totisesti!
Am‘on. Péiéit'eini pyérryttééi.
Titus. Sydéntani hiukasee.
Tommi. Kuinka ovat he kési’cténeet 1 téiméin?
3:5 sofamies. Kuulkaat, m'ai tahdon kertoa. He

ovat miehia toisesta komppanista, lekkerin he ry6=
véisi't kellarista, joka niikyy matkanpééisséi tuolla, ny't
he sitéi kiiritt'eivéit tastéi ihan ohitsemme tuonne kort=
teeriinsa, he onnelliset, ia tuhannen kertaa. Kuohu:
vaa oltta on lekkeri tays, minéi tiedén sen.

Arisz‘arkus. Kiusaus léhestyy, kiusaus verraton
Tommi. Véihempi voima turvaa suurempaan.

samanlainen etsii samanlaista; rautavuori lahestyy,
manjettia ja neula kéiy levottomaksi, mun veresséini
on iotain heimoutta tuon lekkerin siséillyksen kanssa,
ia siitéipéi sydéimmeni nyt ammah'telee.

Tifus. Ios se pieni tynnéri olis meilléi.
Tommi. Se taitaa vieléi 011a meilléai; silléi koska

ryévéiri ryévéirilta’ ryévaa, sita Iumalakin nauraa. '
Arisz‘arkus. Sen otamme heiltéi, tempasemme

kuin suret pallosen 2 porsaan.
Anion. Mina protesteeraan.
Timoteus. Mina samoin.
Arisz‘arkus. Min'ei myijnnyn.

1 kfisitt'a'ei : saada kéisiinséi. —~ 2 pallonen: pyérea,
palleroinen.
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Tommi. Mina samoin.
Anton. Onko teilléi jéirkeéi? Hullut ja villityt!

Mitéi sanot, Titus?
Titus. En péiin enkéi vastoin, sanonpa vaan:

jos se pieni tynnéri olis meilléi.
Anton. Pidéi nyt leukas siitéi tynnéristéi, kiiritpéi

muuton itse pienenéi tynnérinéi tuolla mullassa. Sinéi
sammakko!

Titus. Koetetaanpas! Luuletko minun paliaaksi
mamman=p0jaksi, eliitettynéi rieskalla1 ja simpuloilla.
(Kii'y Antonia kohden)

Anton. Pysy pois minusta, “minéi en tahdo
tapella.

Titus. Koetetaanpas!
Anton. Mina en tahdo tapella.
Tommi. Hiljaa, poiat! Nyt kaikki keskinéiinen riita

pois; silléi kohta tarvitsemme yhdistettyjéi voimia. Ia
sitten —- silléi kylma‘ tuuli kéy —-- majaamme iloinen
pystyvalkea, jonka ympéirilléi tyhjennéimme lekkerin.

Aristarkus. Sanotpa iotain.
Tommi. Ottakaamme vastaan iloinen hetki, koska

se tarjona on.
Timoteus. Mutta sitten, sitten‘?
Tommi. Sitten tulkoon Bonifaciuksen vuoro.

Mitéi huolimme‘? (Titus lyc'i nyrkillc'insii Anttonia niskaan)
Titus. Koe'tetaanpas!
Anton. Kas riivattua. Ole ny‘c siivosti. Mina

en milléiéin muotoa tahdo tappelusta. -
Tommi. Saakeliko astuu Titukseen, mieheen,

joka ennen tuskin rupesi matoakaan vastaan‘? (Nan:
raa vilkkaasti) Ia Anton seisoo silmat pystysséi, tun:

1 rieska = maito.
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teeksensa Titusta. Iaa jaa, Anton, jos oikein yhteen
iskisitte, niin arvaas kenen polvet luulsin leikiss'éi
notkistuvan? Respekt 1, Titukselle! sanon min'd.
(Nauraa)

Ti'fus. Mina lyén hanen kuoliaaksi juuri paikalla.
Tommi. Mutta onhan Titus niinkuin jéirkevéiéi

miestéi.
Titus. Niin minéi teen koska kerran vihastun.
Aristarkus. Nyt vihastun myés mina. Alalleen 2,

Titus!
1:nen sofamies. Alalleen kuninkaan nimesséi!
2:11 sotamies. (Tc‘irc’iyz‘fc'ien kivc'ic'iriinsc'i maahan)

Alalleen korkeakortteerissa! Kuninkaan nimessa,
alalleen!

Tifus. Tulkoon lekkeri saaliksemme, pojat,
vaihka olis meilla tuhannen selkéiéi tariottavana Boni:
faciukselle.

Tommi. Kohta on se tasséi. Olkaam valmiit!
Timoz‘eus. Téisséi melakassa tahdon olla osaton

ja pakenen siséiéin, koska vannoa en tahdo toverieni
péiéille. (Menee Mauran buoneeseen)

Am‘on. Viaton Olen min’ci.
Tommi. Iuo kuitenkin oltta kanssamme. ——- He

tulevat. Olkaam valmiit. Ensin toki vahan Véilipu=
het’ca, mutta jos ei hyéjtyéi siitéi, niin véikival’ca.

1:nen sofamies. Taidammeko antaa tapahtua
mité-i tapahtuu, me, ioiden tulee suoiella yleistéi rau:
haa?

Tommi. Mité tapahtuman pitéiéi tapahtuu, eikéi
auta siinéi ihmislapsen vastaanponnistus. Istukaat

21 ruots. respek‘c : kunnioitus, arvonanto. ~H alal:
leen 2* paikallaan, hiliaa.
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rauhassa vaan, niin olette viattomat kuin lampaat.
Ia tietk'dét, ettemme teitéik'eian jéitéi osattomiksi. (Mun:
tama sofamies tulee, kiirifellen olvilekkeriéi) Seis, kunil"):
kaan nimesséi, seis!

Tifus. Vartokaat Véihéin sen lekkerin kanssa.
Aristarkus. Seis, muuton leimahtaa, paukahtaa

ja kiljahtaa!
4:5 sofamies. Mitéi tahdotte?
Tommi. V'dhéin vuorotella kanssanne. Ettehéin

jaksa kauvemmas. Iumal avi’ca! te ette jaksa.
Aristarkus. Olvilekkeri tanne!
4:5 sofamies. Misté syyst'a?
Tommi. Me luulemme, ettéi 59 on hyvéiéi oltta.
4:5 sofamies. Hyvéié oltta. Onkonfl] téiméi syy‘?
Tommi. Hyvé—i syy.
4:5 sofamies. Totisesti on se hyvéi'ai oltta ja sen:

téihden pidéimme sen.
An‘sz‘arkus. Sentéihden otamme sen.
5:5 sofamies. Sit'ei emme usko.
Tommi. Te epéizuskoset, ette usko ennen kuin

lyémme teitéi sokeudella kuin ennen Damaskuussa.
Th‘us. Antakaat nyt olvi hyvéilléi téinne. T2146

vaan yksin joisitte‘? Vai niin! Kylléi sitten kéiskis. -—
Herrajesta! me olemme niin kauvan olientelleet tasséi
sydéimmen hivennyksess'eil. —— Iaa, kylléi teidén téiys
tyy antaa se meille. Luuletteko meitéi péiéiskésen poi:
kasiksi, tuomitut istumaan t'eisséi peséisséimme ilman
yhtéi'ein iuoma=ainetta? Kylléi sitten késkis.

Aristarkus. Lekkeri téinne!
4:3 sofamies. Te héivyttéiméit, milléi oikeudella‘?
Arisfarkus. Silléi vanhimmalla oikeudella, voiz

1 hivennys = ioku sydéinkipu.
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man oikeudella. Sepéi ny'i; vallitsee Saksanma’assa. -~—-
Mill'ei oikeudella‘? Milléi oIette sen itse kéisittéineet?
Lqetteko, ettemme taida ryévéitéi yhtéi hyvin
kuin te?

Tifus. Kyll'ei teidéin téiytyy antaa se meilIe.
4:3 soiamies. Se on kunniaIIinen sotasaalimme,

iota emme mieli jakaa muiden kanssa.
Tommi. Iakaus ei tuIe kysymykseen, tynnérin

otamme tykkéinéiéin.
5:5 sofamies. Sé rie’cas1 Vintié, pois tieltéi! Me

tahdomme retkeilla eteenp‘din.
Arisfarkus. Heleiiaa, pojat! (Tappelus Iekkerin

ympéirillfi)
Anton. Néhk'aiéit, minéi kéiteni pesen ja Olen via:

ton téihéin kahakkaan.
4:3 sofamies. Hengemme olven edestéi!
5:5 sofamies. Ioka veripisara!
THUS. KyIIéi Sitten kéiskis. (Lekkeri rydvéiz‘dc'in

foisen komppam'n miehilz‘c'i; Tommi in 3:5 sofamies kc'iyvc'it
kiiriflc’imc'iiin sifc'i korfleeriinsa kohden, Arisz‘arkus, Tifus ja
mafia sofamiebid tappelevaz‘, forjuen Iekkeric'i)

Tommi. Varielkaat trossi 2 varjelkaat trossi! OI:
kaat te hevosvéiki ja suoielkaat retrettimme 3.

Anion. Menen siséiéin koettamaan kéiéintéiéi kaikki
parhaaksi VieIéi. (Menee Imoneeseen vasemmalla, jc'iz‘fc'ien
oven aulu')

Tommi. Sankarteos ihmeteltéivéi, mestarillinen
retretti! (Lekkeri kannefaan kon‘feerihuoneesen, kaiklu‘
kc'iyvc'if sisiic'in ja ovi Iukifaan; toisen Immppam'n miehef
jc'ic'z'vc'ii‘ seisomaan ulkopuolelle)

1 rie’cas = ilkivaltainen. —— 2 trossi = kuormasto. ---
3 retretti = per'ziytyminen.
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4:5 sotamies. Haa! mini tunnen kuinka silméini
kurtis‘cuvat1 ja kéyvéit viherjiksi.

5:5 sotamies. Tama p'aiéistékéiin irki perkeleet.
4:5 sofamies. Sydammeni tahtoo haljeta kuin

tuliluorig. (Siséz'ltc'i kuuluu laulu, Izurmus ja ilomez‘eli)
Kuules riemupauhuansa.

5:5 soz‘amies. Nyt tunnen mik'd autuus kostossa.
Emmeké kostais?

4:5 sofamies. Ytimeen asti.
5:5 sofamies. Etta itse luonto itkee ja huokaa

kuin kurja 'aiiti, koska veli veljeéinséi verist'aiéi.
4:5 sofamies. Temmasta kéisistéimme saalin,

jonka kunnialla viholliselta ryévésimme vihollis:
maassa!

5:5 sofamies. He ovat viritt'aneet ilovalkean ma:
jaansa ja istuvat nyt ympar kultasen liekin, horien3
kitaansa kuohuvaa iuomaa.

4:5 soz‘amies. Ios toki péiéisisimme siséiéin hairit=
Seméiéin kestiéinséi Véihéin. (Tempoilee ovea, kierrellen

avainta edesz‘akaisin)
1:11 sofamies. Ole kierteleméttéi sitéi avainta; ovi

on kernas solaumaan 4, kfiyméi'ein takalukkoon.
5:5 sofamies. Kiertel sitéi kiukkusemmin, veljeni.
4:5 sofamies. Vaiti, nyt on se tehty. Nah:

kéét edes v'eihéin kiusaa, ennenkuin sieltéi ulospéiéiz
seevéitfl].

5:5 sofamies. Ia missé oltta juodaan, siinéi (wet:
kin paukahtelee. Hyv'ai! (IloIaulu sisc‘illc‘i)

1 kurtistua -—= supistua, kutistua. _ 2 luori = luoti. —~—-
3 horia = hérppiéi. H 4 solauta = mennfi takalukkoon (niin
ettei saa avaimella auki).
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4:5 sotamies. Mutta nyt -- no tuhannen saakelii!
-- nyt keksin keinon heitéi kostaaksemme.

5:3 sotamies. Sano.
4:3 sotamies. Ho boo! Ovi lukkoon, torvi1 tuk:

koon ja juomaleiriin sauvu virtakoon!
5:3 sofamies. Kiitos, veli kultanen! Mini-i rien=

nan katolle tukkemaan torven. Tuollapa eras vanha
niinimatto, niinkuin kéisketty. (Menee)

4:5 sofamies. Takalukossa niinkuin pitéiéikin;
mutta visseyden téihden téiméi tynké 2 vieléi vasten ovea;
samoin myés Muori Mauran ovelle, ja vartokoot bet:
ken ennenkuin ehti heille apu. (Asez‘z‘aval‘ raskaan
iukin sekd ovelle vasemmalla ettc'i Mauran ovelle)

Tommi. (Huoneessa) Hyv'eiéi oltta.
Aristarkus. (Huoneessa) Peijakkaan hyv'aéi!
Tommi. Skool! Elékéén kuningas!
Kaikki. (Huoneessa) Hurraa!
Tommi. Skool, te sielléi oven takana, skool, koko

mailma!
Kaikki. Hurraa! (Laulu)
4:5 sotamies. Hyvin tehty! T‘éméin pit’ciéi heitéi

puristaman véhéin, ja nahkansa pit‘ciéi heidéin jéittéimén,
ennenkuin runsaat ruumiinsa ovat likistetyt ulos téistéi
pienestéi akkunasta. (5:5 sotamies 'tulee)

5:5 sofamies. Sauvutorvi on tukettu kuin viina:
pannu, ja kohta pitéi'éi sielté kuuluman toisenlainen
musiiki.

4:5 sofamies. Kaikki hyvin! (1 :selle ja 2:selle so:
famiebelle) Ia te, jos kaytte askeltakaan heitéi aut:
tamaan, niin vartokaat sitéi pahinta meiltéi.

1 torvi = savutorvi. -- ” tynkés = pénkkéi.
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5:3 sotamies. Ensimm'aisen luorimme ensimmaiz
sess'ai tappelossa Preussiléisten kanssa lahjoitamme
teiile, olkaat varmaat siita.

4:3 sofamies. Ia toiseksi, muistakaat, ettéi vahti=
mies on sidottuna vahtipaikkaansa ankarimman ran:
gaistuksen kautta. (Yskimisic'i kuuluu huoneesz‘a} Mina

luulen, ettéi sauvu rupee vaikuttamaan ketun poikasiin.
Tommi. (I‘Iuoneessa) Pelti aukil
Tifus. Onhan se auki, niinkuin n‘ciette.
Arisfarkus. Helvetistéké se sauvu tulee?
Titus. Sitéi en totisesti ymméirréi. (Kova yslu':

minen. He lyé'vdz‘ ovelle)

An‘starkus. Ulos téialtal
Tifus. Me olemme teljetyt. Laskekaat meitéi

ulos, me tukahdumme sauvuun.
4:3 sotamies. Iuokaat oltta vaan.
5:3 sotamies. Se on hyvéié oltta.
4:3 sotamies. Peijakkaan hyvéi'a.
Tifus. Mitzi te sanotte?
4:3 sotamies. El'aiktién kuningas!
Anton. Mutta me kuolemme. (Kova .huuto ja yski:

minen)
Titus. Herra varjel meitéi!
4:3 sofamies. Iuokaat oltta juokaat oltta ja lau=

lakaat ja olkaat ilosia poikia.
Tommi. He ovat tukkeneet sauvutorven katolla,

nyt ymm‘cirrén. Peijakkaan keponen!
Aristarkus. Haa! Kuulkaat sielléi: niin totta kuin

vaimosta syntyneet olette, ette kostamatta péiéise.
Kuuletteko sanani‘?

4:3 sofamies. Sen kuuiemme ia ymméirréimme ys:
kéis myés.
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Aristarkus. Hyvé!
4:5 sofamies. Ia te nupisette viel'a! Téisséi seiz

somme me ihan kuivin suin, siell'ei istutte te ilovalkean
ymp‘cirill‘ci parrat vahdossa; te Onnettaren rintalapset.

5:5 soz‘amies. Ai ail
Aristarkus. Hyvéi! (Maura [yd 0ve1/ensa, pifc'ien

kovaa dc'z'm‘d)
5:5 soz‘amies. Io muijakin huomaitsee jotain.
4:5 sofamies. Nyt léhtekéi'eimme. ._.__ Iéékéétvhyz

v'eisti, kamraatit, voikaat hyvin ja juokaat oltta, se
maistuu hyvéille saunassa. (4:3, 5:5 ja muuf sofamiehet

menee)
Maura. Miké meteli siellé? Miksi on oveni

tiliettyfl]? Taivas siunakkoon minua! Auttakaat, aut:
takaat! '

Anton. Auttakaat meitéi myés, ovi murtakaat
ulkool‘ta, emmepéi voi sitéi taéiltéi.

Titus. Tulkaat ny't pian.
Aristarkus. Téméi on helve‘tillista. Akkuna séi:

péleiksi ja siitéi ulos!
Anion. Siit'ei emme mahdu.
Tifus. Mahdotonta!
Aristarkus. U105 ulos! Valkea on irki!
Anton. Palaa i0 véihéisen!
THUS. Iaa, v'aihéisen. (Maura huuz‘aa kovin)
1:12 sofamies. Sinéi kuulit‘?
2m sotamies. Meid'ein kenties téiytyy raporttee=

rata.
Anton. Hfitéikello soimaan, valkea on irki!
Imen sofamies. Valkea on irki! ——~ Anna kaydfi.
2m sofamfes. Valkea on irki!
Afini. (LI/Rona) Valkea on irki. (Timoteus,



68 Olviretki Schleusingenissfi. I I I .

tyé'm'isten auki Mauran oven fuimalla vauhdilla, tulee [a
jdlesséinsc'i Maura ja Mariana. Aina kova meno ja yski:
miner: vasemmalla. Timofeus kkc'ic'i tynké'n oveh‘a)

Timofeus. No tulkaat sitten ulos peséistéinne,
mesiéiiset.

Maura. Valkea irki, valkea on irki leipomushuo=
neessani! Tanne ruiskut ja vettéi!

Timoz‘eus. Olkaat toki kirkumatta, muori; enpé
luule vaaraa iuuri suureksi. -—- Tulkaat ulos sieltéi.

Titus. Ovi on takalukossa ja pitéiéi murrettaman
'ulkoolta. Me emme jaksa.

Anton. Pian pian!
Timoz‘eus. Ha ha haa! Mitzi voin miné?
Maura. Kiirehtikaat tanne sieltéi raheilta be.
1m sotamies. Emme uskalla.
Maura. Mité! Koska tuli riehuu ja ihmisten

henget on vaarassa.
2m sotamies. Me olemme sen jo raportteeran:

neet.
1:n sofamies. Vahtimies ei saa jéttéé vahtikop:

piansa ennenkuin on se tulelta sytytetty; niin seisoo
sota=arttikkelin jarkahtamattémassa séiéinnésséi.

Maura. Mutta eih‘cin ole teilléi yhté'én koppia,
vaan istuttehan raheilla.

2m sofamies. Siis saamme vartoa kunnes rahimme
rupeaa palamaan.

1m sofamies. Totta!
Mariana. Te olvipurkit, ioiden killisilmistéi ei

paista enemmin aatoksen valoa Ruin haraan silmistéi.
2:12 sotamz’es. Hah‘?
Mariana. Hah, bah, mitéi, pata=l<uningas siinii,

sin'a olvitynnéri!
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1m sofamies. E16 Sinéi . . . . (Huoneesfa vasemmalla
kuuluu aina kovempa yskiminen ja myn'm'i. Hc'ih'ikello 501')

Arisfarkus. Akkuna 111081! (Sc'irkee akkunan,
funkee ulos pc'ic'insc'i, yskien)

Am‘on. (Huoneessa) Riennéi riennéi, Aristarkus,
ettéi péiéisemme perésséis.

Aristarkus. Kuin mahtusin tasté ometanzau=
kosta.

Anion. Auta hénta’, Timoteus.
Timoieus. Kuin jaksasin téissi-i pelon vavistuk=

sessa. (Erikseen) Lystiéi! Kest'aikéién kauvan téitéi!
Anion. Auttakaat héntii, hyv'eit naiset.
Maura. Tanner, Mariana. (Maura ja Mariana

rupevaffl] kiskomaan Arisfarkusz‘a akkunasfa ulos) Voi on:

nettomat! Kuka on téiméin tehnyt‘?
Arisz‘arkus. Vetiikéiéit p'aiéille ja elkéifl] kyselké'dt.

(Patrik, kovin pc'iissiinsc'i, fulee paljasz‘effu miekka kéidesséi.

Vahfimiehet kyldrc'z'c'i, hc'in vastaa pikasesz‘i)
Pairik. Vai néiin! (Lyé' Aristarkusm, jonka jalaz‘

vieléi on sisc'illéi buoneessa, lappealla miekalla muufaman

kermn reiz‘een)
Maura. Kapteeni kuIta! (Arisfarkus vedez‘c’ic’in ulos,

Anton funkee ifsec'insc'i akkunasz‘a ulos)
Am‘on. Vet’dkéiéit minua nyt koreasti. (Naiset

kiskovaf hantéi)
Pm‘rik. Onko valkea irki?
Anton. Ei hatéiéi sentfihden 2, vaihka hédéin tus=

kissa niin luulimme.
Pam'k. I‘Iéitéikello seiskéén!
Maura. Voih voih! Kuka on téiméin tehnyt‘?

1 lyéidéi akkunav ulos == lyédéi akkuna rikki sisfipuolelta.
-- 2 sentéihden = sentéiéin.
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Anton. H‘ai toisen komppanin miehet; tukkesivat
sauvutorven Imtolla ja panit oven takalukkoon.

Pairik. Etteké saa héntéi sieltéi qs‘?
Anion. Karsimystéi, kunnioitettava kapteeni;

kylléi mina téiéilti—i véihitellen tulen.
Patrik. Vai néiin te tahtositte eléia', tansmestarit 1!

Kylléi sitten kelpais. Me olemme Saksalaisia,koko
mailman silméit on nyt teroitetut meitéi kohtaan,
iotka olemme Europan . . . . (Lyé' miekallansa Am‘fonia
reiteen)

Maura. Armahtakaat héinté, herra!
Patrik. Iotka olemme Europan sivistyneimpé

kansa. Tiedéittekii siit'ei, te Siat? (Anton veder‘c’ic‘in qs)
THUS. (Pisz‘c'iéi pdc'insc'i akkunasta ulos) N311: min’ci

tulen.
Timoz‘eus. (Eriks.) >>Nyt tulen min'a, minun Iu:

malani.» (Kierfelee avaim‘a kuin 'tahfoisi hc'in avm‘a ovea)
(A‘iineensc'i) Se noiduttu Iukkol (Naiset kiskoval‘ Tifusfa
ulos)

Paz‘n’k. Te rahiut! kasittakéiéit olevamme sitéi
kansaa, joka mailmalle toi tietoien valon, joka filo:
sofian tulisoiton nosti korkuuteen, joka tutkisteli ja
selitteli ihmissuvulle himpeéin entisyyden kalliit hen:
genaarteet, sitéi kansaa, jonka kieli kaikkialla maa=pal=
Ion kamaralla kaikuu, idéiss'ei, l'einnesséi, pohiassa ia
meress'. Tiedéittekéi, roistot, ettéi olemme ihan tatéi
kansaa‘? - ]a te nyt saattaisitte saksalaiset hapefién‘?
Patrikin komppani‘? Pois se! Ennen peittoon teidéin
maan mateleviksi. (Hakkaa miekallaan Tifusfa Vin:
hasfi reifeen) Kas néiin min'ai teille annan, néiin néiin,
has néin!

1 tansmestari = vallaton vekkuli.
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Tifus. Herra kapteeni!
Maura. Armoo armoo armoo!
Pam'k. KyIIéi sitten keIpaiS. (Tifus vedetc’ifin

ulos. Tommi, 3:5 sofamies ja pari muuz‘a fyc’inc'iseviif oven

aq' kovaIIa vauhdilla, Timofeus kiirahfaa seIc'iIIensiz', ja

rynkc'ic'ivc’if ulos yskien. Hc'iz‘c'ikello on vaijenm‘, muufamia

kaupungin asuiamisfa kokounut feaz‘erin perille)

Maura ia Mariana. (Yhfaikaa) Timoteus!
(Tarffuvaz‘ Timofeukseen)

Maura. Ole’cko Ioukkaunut‘?
Mariana. Rintas, luulen, sai kovan téirr‘ciyksen.
Timofeus. Rinta ia selkéi. (Pitelee rinfaansa ia

selkéidnsc’i)

Pairik. Iumalan kuolema! Tami—i péiv'ai olkoon
teille kauhistuksen péivéi, armo poistukoon Uranuk:
sen kaukaisuu’ceen ia véil'aihtelkéén rangaistuksen
miekka! Iumalan kuolema! Kuinka sai asia alkunsa‘?
(1:5elle sofamiehelle) Kerro minuIIe Iapsukaisen ViI:
pittémyydelléi.

1:17 sofamies. Tuolta kiirittivéit olvitynnériéi muu:
tama toisen komppanin miehistéi. >>Antakaat se tyn:
néri meiIIe», sanoit meid‘cin miehet, >>emme anna»,
vastasit toiset, >>jassoo, te ette anna», sanoit taas mei:

dé-in miehet, ia sitten nousi tuima tappelus ia has:
kfihméi . . . .

Pam'k. Kuinka kéivi tynnéirin kanssa‘?
1m sofamies. Meidéin miehet otit sen heiltéi ja

kannoit sen tuonne tupaan. Toisetpa sitten vihois:
sansa tukkesit sauvutorven ja panit suuren tynkén
oveIIe, ja siitéipéi vasta rahinéi nousi.

Am‘on. Mutta mité‘is min'ei tein?
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1:17 sofamies. Kielsit kumppanias téistéi iuonesta,
pesit kéites ennakolta ia menit koreasti siséiéin.

Am‘on. Niin.
Patrik. Kenen neuvosta tapahtui téiméi? Kuka

oli siinéi niinkuin johdattaja, péiéimies‘?
1:17 sofamies. Tommi ja Aristarkus, jaa totisesti;

ios valehtelen, niin niskani poikki.
Patrik. Onko tosi, Tommi?
Tommi. Tosi, herra kapteeni!
Pafrik. Onko tosi, Aristarkus‘?
Arisiarkus. Ei sanaakaan valetta!
Paz‘n'k. Haa! —— Ia Sinéi Tommi, niin nuori vieléi,

jonka nenéi tuskin on ehtinyt punertumaan, iaa, sinéi!
Pidinpéi sinusta palion, mutta nyt olet repinnyt alas
kaikki, kaikki. —— Oi te pedot! Mutta nytpéi téistéi io=
tain nousee. —- Riviin, poiat, koreasti riviin, lapsiset.
(Aseffaa heifc'i seisomaan riviin) Tfiméi ei Ole Vieléi
mitisiéin, ved'einpéi vieléi henkea'ni. Oletteko huomainz
nut pienen Iapsen kéytésté koska se itsens'ei oikein
todenperaéin Ioukkaa, koska se esimerkiksi kiirahtaa
portaan ylimméiiseltii pykéiléiltéi alas tanterelle‘? Ens:
teen kuulet kolinan, sitten on éénettémyys kauvan
kauvan, mutta paraseepa se viimein, ettéi qlisit
mailman repeevéin. Niin minunkin sydéimmeni tila
nyt, vasta olen kellahtanu’c alas, makaan viela' tante=
rella ia ankara kipu moioo éiéineténn'ei povessani,
mutta kohta remahtaa. (Kiz'yskelee hefken c'ic'inefiéi
jaw? vinhasfi edesfakaisin, Iyé’denmvdlillc'i tuimasfi jalkaansa)

seiskéiéit
kansan edesséi. Kfiykéiéit téinne sekéi nuoret ettéi van:
hat katsomaan téiméinkaltaisia miehiéi. Tulkaat, tul=

Kas

kaat!

niin, tasséi

(Taluz‘z‘aa esiin erc'ic'z'n

ja havetkééit

pojan kansan

kaiken

joukosfa
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sofamiesfen eteen) Tanne, poikaiseni, ja héivetkfifit
sinunkin edess‘cis. Sano heille jotain pelkéiéiméittéi;
sill’ci seisotpa minun siipieni suoiassa. Sano heille
pari sanaa, poika.

Poika. Tuommoisia' miehiéi; kaykaat te sotaan
sammakkoia vastaan.

Patrik. He hehi'?
Poika. Mikéi loistava koristuszkivi on tuo yléi:

puolella teidéin naamaanne‘? Voi te kiiltomadot, voi
sinéi heinéisirkka=parvi eteléiisiltéi mailta, ioka méisséiéit
meid'dn kedoilla.

Pam'k. No noh!
Poika. Te sotamiehia‘? Heitt‘eikéi'eit nyt kivéiéi:

rinne nurkkaan ia kaykéét saunaan Iapsen=synnyttéi=
iéin kanssa; ei, vaan saunan taakse, sillé onpa muo=
tonne kuin syymiikivi1 siellé, ionka p'ziéille tuskin
ilien sylkeéi. _

PafrI'k. (Kai'sahfaen tarkasz‘i poikaa kohden) Kylléi

véihempéikin sen’cé‘ihden2 piisais.
Titus. Syymékivi? Minussa ei ole ollut syyméiéi

sitten pienné lapsena. Pidé suus kiin vaan, poika.
Poika. Tuommoisia miehié! Mutta tasséikin

k'ay toteen vanha sananlasku: >>Millainen ampuja,
sellainen koiransa.» (juoksee kiivaash‘ pois, Patrik muu:
faman askeleen hc'inen jc’z’lessc‘insc'i)

Pairik. Sinai riivattu! Kyll'ai sinun opetan viel‘ci.
(Kc'idnfyen kansan puoleen) Kenen poika se oli?

Erc'is c'ic'ini joukosz‘a. On 52 raukka eréiéin 1463/:
héin lesken ainoa vekama, tekee tuskin muuta kuin
koiraniuonia ja pelailee knappeja kaduilla; vahinko

1 syyméikivi = ‘Pkivi, iota ki-iytettiin syyhyéi pois taim
koessa ia iohon syliettiin. —-~ 2 sentéhden =2 sentéiéin.



74 OIviretki Schleusingenissfi. III.

poiasta, suuri vahinko, ettei jaksa aiti parka hanta
kouluttaa; silla se on niin viisasta Iasta.

Pairik. Vai >>viisasta lasta», vai niin. -—— Menkaat
hiiteen t’asta! Mité on teilla tassa kurkisteltavaa?
Pois, roistokansa! (Ajaa pois heidc‘iz‘) >>Viisas1za Iasta»!
(Mauralle) Tuoppi oltta tanne, ja pian!

Maura. (Marianalle) Astu vahan pikemmin,
Sinéi laiskiainen. (Mariana menee siséic'in)

Patrik. (Eriks.) Se kirottu nallikka! (A‘c'ineensc‘i)
Kiireesti, eukko, kiireesti! (Huufaen) Sa saa!

Maura. Kohta, armollisin herra! (Mariana tuo
olfz‘a, Patrik juo)

Pam'k. (Erikseen fa keskeyflc'ien iikisfi juomis=
fansa) Riivatut! (Tyhjem‘c'id fuopin ja kc'ic'im‘yy Idi:
vaasfi sofamiehic'i kohden) Mitéi pitéiéi minun teke:
man teille‘? Sanokaat, mit'a pita'a minun tekemé—in‘?
Iaa, mita teen? Tommi, astu esiin. (Tommi [ahenee
hiinfc'i,Pa1‘1-ikpifeleehdnen knappiansa) Sano nyt, poi:
kani, mita pitaa minun teille tekem'an? Mitéi mitéi,
sina iunkkari‘? Sanoppas; aanest'a, ma mielin kuulla.

Tommi. Koska suotte minulle Iuvan aanestyk=
seen, niin tahdonpa sanoa sydammeni aatoksen.
Minun mielestani oIis meiIIe yleinen armo paras.

Pafn'k. Vai armo! Ha haa! Vai armo, vai armo!
Hm! Vai armo! Kaske ennen Helionin loimon astu:
maan istuimeltansa alas. Vai armoa!-——— Kay nyt riviis
taas, poikaiseni, ja kuulkaat kaikki mitéi Iausun.
Kakstoista tuntia teidéit tuomitsin olven kaipoon,
mutta rikoittepa téiméin tuomion, ja kaikki myllersi
taas olven perkel ylc‘is alas. Séiéintéini rikoitte, €111.31
tiesitte milléi uhkasin teitéi siitéi. Siis kuulkaat nyt

1 <3t == vaikka.
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miten uhkaus kéiy todeksi. Tastéiléihin ei kasteen be]:
men verta[!] teille oltta, ennen kuin veresséi ja voittaz
iina palaamme ensimméiisestéi tappelosta. Mutta
ios teit'ei sillon miellyttéiis néyttééi selkéitaulunne voi't:
tavalle viholliselle, niin totisesti ette néie koskaan enéiéin
olven vahtoo. Se on sanottu.

Anton. Hirmuinen tuomio!
Tommi. Verraton!
Patrik. Ia siinéi ei kaikki Vieléi. Tiedéttepé

mun ei millonkaan iakelevan miehilleni pryyliéi1 koska
labelléi on synkeéi y6, vaan pidéitéinp'ei aina kéttéini
seuraavaan aamuun. T5115 hetkellé—i siis pelastutte
siitéi, mutta mitii tapahtuu huomenna koitteessa iha:
nan p'aiivéin, sita takaamaan en kéy, mutta visseyden
téhden parkitkaat selkanne. Aavistanpa iotain.
Varmaan en ole viel'ei péiéittéinyt, mutta minéi pelkéiéin.

Tommi. Mina uskallan sanoa: nyt on kaptee:
nimme liian ankara.

Pafrik. Vait, siné kirottu kappale! Kaikki
fiéinetta kuin muuri! Haa! jos tietfisitte kuinka sy=
dammeni kiertyy ia véiéintyy, kuinka se kiiriskelee,
temmeltéfi ja teiskaag, juuri kuin koska katselemme
kirkkaassa vesilammikossa pientéi pussia elévifi kis:
sanpoikasia tays; se kierii ia se vierii, se liikkuu ja
se kiikkuu, semmenkin jos on pussissa liian véih'ein
kivipainoa. Haa! oletteko néihnyt t'dtéi leikkiéi, te
saatanat‘? (Ravisfaa AnHonia kauluksesta) Oletko nah:
nyt‘? Te kiusan henget, te saatatte mun riiviéién, at:
ten enéiéin huomaa mitéi teen ja lausun. (Ravisfaa Aris=
farkusfa Rauluksesta) Oletko nahnyt tata leikkia,

1 pryyli (ruots. prygel) = selkéisauna. -— a teiskata =
meluta, temmeltéiéi.
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sinii peikko? Oletko nahnyt téit'ai? (Ravistaa Tommie)
Oletko nahnyt tatéi? Sano sano, sinéi onneton.

Tommi. Olen Olen, ja vielé hullumpaakin, herra
kapteeni, jaa monin kerroin hullumpaa, niinkuin
koska aukenee pussin=suu ja poikaset ryémii ran:
noille. Sillonpa téydet kasisséis; s'ei hétéilet ja keikah:
telet, keikahtelet etkéi tiedé mihen ensin kéiéinnyt.
(Pairik asfuu mum‘aman askeleen fakaperin hoipertellen ja
kafsoen vissisfi Tommia kohden)

Pafrik. (Eriks.) Iassoo! (A'c'ineenséi) Tule tan:
nen, Tommi. (Tommi lc'ihenee hiim‘c'i) Kukas minéi
Olen?

Tommi. Kuninkaan kapteeni ja sankari. (EriksJ
Olinpa liian rohkea.

Patn‘k. Kukas sin'ai olet‘?
Tommi. Herra kapteenin mies. Kéiskekéiéit

minua tuleen, minéi menen; se on velvollisuuteni.
Pam'k. Mutta katsos, jos mielit kayda liian

pitk’cille sukkeluuksines, niin voinpa minéikin sanoa
jotain puolestani. Tiedéitkéis mit'a taidan tehdéi?

Tommi. Taidattepa asettaa minun alas maahan
suoraksi kuin ranka1 ja kaskea Bonifaciuksen 16y:
Iyttéiméiéin oikein sakramenskatusti.

Pafrik. Iaazah, sen minéi taidan. Kay nyt ri=
viis taas ia kiitéi onneas, piiéistyéisi néin. (Erikseen ja
kc‘iyskellen edesfakaisin hoipen‘ellen) >>Koska pussinzsuu
aukenee» . .. Hmm! >>Poikaset rannoilla ryémii.»
Haidiaj! (A‘éineensc'i) Saattakaat paikalla Mestari
Bonifacius téinne. Nyt ei auta.

Tommi. Herra! ti-isséi n'eiette viheliéiisen vikke=
léitsiiéin, oikein saksan vizailiian, ioka taasen héivetéi

1 ranka = hakatun puun runko.
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saa. Niinpéi kéy. -— Io vuosia sitten tein ma péiéitékz
sen, poisheittéi'ai kaikki kokkapuheet, mutta enpéi mie:
letén seisnyt siin‘d, ia sentéihden seison nyt téisséi syl:
léin pitkéilléi nenéilléi. Silléi se, joka téi'ailléi itseéinséi edes
iohonkin mé-iéirin viisaasti kéyttéiéi tahtoo, se olkoon
aina mykkéi, karmea ia kylma kuin rautvuorifl], mutta
voi sitéi, joka iyé itsenséi vizsailemaan, se olkoon var:
maa kerran joutuvansa narriksi kuin Tommi nyt.
Me luisahdamme niin pian yli rajan; silléi kiitos kii:
hoittaa omaa=rakkautta, joka taasen pimittéi'd ji—irjen
kirkkaan loimon kuin musta sauvu péiivéin valon; mies
rynkéiéi esiin itsetyytyvfiisyydest'd liekehtivéilléi katsan=
nolla tietéiméittéi ennenkuin on narrilakki péiéisséinséi
aina korvia myéden, kuin Tommin nyt, joka on perin
lyéty, ja lyé'tyéi miestéi ette enéiéin lyédéi mahda, herra.
(Erjks.) Ios ei taméi saarna ole pelastanut selkéiéini,
niin tahdon muuttua koiraksi.

Pairik. (EriksJ Ios ei téiméi liikuta sydéintéini,
niin tahdon muuttua koiraksi. (A'c‘ineensc‘i) Iaa, Tommi,
niinpéi kéiy. Toki, naenpé, ettéi kytee viel'ai povessas
pieni kipenéi johonki parempaan. Ia muista, ettes
laske sitéi sammumaan, miné rukoilen sinua: eléi
laske sitéi sammumaan.

Tommi. No noh.
Paz‘rik. Seis rauhassa rivisséis, seis rauhassa.

(Torven adm‘ kuuluu) Mitéi merkitsee taméi torven téréiys?
A’c‘inic’i. (Ulkona) Preussiléiinen tulee, Preus:

siléinen tulee!
Patrik. Siinéi on Win. Nyt katsokaatpas kuinka

kfiytte vastaan tata' vierasta néiin humalaisina ja sil:
missanne sauvun pusertamat kyyneleet. Oi synti ja
hépeéi! (6 :s sofamies z‘ulee kiireesz‘i)



78 Olyiretki Schlepsingenisséi. III.__ __

6:3 sofamies. Sana éverstilté. Han késkee teitéi
kohta kéiyméién esiin, rakentaen oikean fiygelin; silléi
alas vuorelta, sen taidatte néihda, jo astuu Preussi=
lainen, ja mentyéi'ei muutaman minuutin, seisomme
tulessa. Kerkeéi on aika.

Patrik. (Eriks.) Nyt tahdon olla lakoninen,
sill‘a vastaukseni kohta luetaan sanomissa ympéir
mailmaa. -— (Adneensd) Venio 1. Téimfi on ylevéiéi
roomalaiskielt'a ja tahtoo sanoa niin paljon kuin,
minéi mielin tulla. Téméi vastaus vie (fiverstilles: ve=
nio. (Sofamies menee) (Pairik ei‘iks.) Tama vastaus
on kerran léytyvéi mailmanhistorjassa ja useinkin
saattava ruoskan monen nuorukaisen kéimmenelle.
(Ulkona soivm‘ z‘orvez‘ ja trumpui' ja sekavia diinic'i kuuluu)
Niin léhestyy nyt kunnian ja kuoleman péiiv'd kuin
paiv'd tuomion jyrylléi ja pauhinalla. Nyt uljas mieli, ja
kaikki olkaat valmiit: jéintevéissé kourassa tulta ja kuo:
lemaa oksentava traaki 2 kirkkaalla teréiskielellanséi;
polvi jéiykk’d niinkuin kivipylvéis, kéisi tukeva ja silméi
kirkas, rinnassa sydéin ja sydéimmesséi Iumalan=poika,
ja sitten eteenpéiin kuin hirmumyrsky, joka mereltéi
rynkéiéi ylés, laineet kohinalla korkeuteen nostaa ia
murtaa satavuotiset mannyt vuorten harjanteilla!
Uljas mieli, pojat, ja kaikki viha pois, kaydesséimme
Bellonan haihin! Oi sinéi Aristarkus=poikanil (Suufelee
Aristarkusz‘a) Ia Tommi minun pikkuwarikseni!
(Suufelee Tommia) Ia Titus sitter]! (SuuteIee Tifusfa)
Iumala auta meitéi! Ia minun armas Antonini myés!
(Suutelee Antonia) Niin niin! teitéi kaikkia nyt mie=
lisin syleilléi ja suutella, mutta aika on hirveéin‘téirkki.

1 latin. venio = tulen. ——-- 2 traaki = lohikéiéirme.
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Sotatorvi soikoon, ja nyt eteenpéiin mars! Iumala
auta meit'd! IBSSUS! (Menevdz‘, Patrik edellc'i, heilui'ellen
miekkaa ilmassa ja hoipertellen sinnen tdnnen, sotamiehet
hiinen jc'ilessiinsc‘z' yksi ja foinen heisféi myé's boipertellen.
Kamanfohuudof, forvef ja frumpuf [(uuluvm‘ kaikkialta)



Neljéis 03a.

(Oikeah‘a kuuluu sotajyry; Maura istuu toikan takana,
avah‘u kirja helmassa, kddef ristissc'z' ja silmc'if teroh‘efiuna
korkeuteen; Mariana seisoo samaila sivulla, muh‘a perem:
péinc'z', katsahz‘aen sinne, josta kuuluu faistelon mel‘eli)

Maura. Oi! mille néiyttéiéi taistelon tienoo nyt,
Mariana tyttésein‘?

Mariana. Valkeita sauvupilvié pyérii lakkaa:
matta ylés laaksosta tuolla vuorien valisséi ja sillon
t'zillén kirmasee1 yksinéiinen ratsastaja salavan 2 vauh: 10
dilla yli lakeuden tuossa.

Maura. Oi kauheuksia, joita viel'ei silméini néi:
keméin pit‘ciéi ja korvani kuuleman! — Kuinka onpi
nyt, pieni Mariana?

Mariana. Siin‘d, jossa ensteen ilmaui sauvu,
se nyt haihtuu pois, mutta kappale siitéi se taasen m0:
nin kerroin sakeampana pyéréihtéiéi ylés ja jyrinéi niin:
kuin léihenis. Mutta nytpé néien yhdet vankkurit
t'eitéikohden kulkevan ja vankkureissa istuu miehiéi
rippuvilla péiilla ja kelmeilléi kasvoilla.

Maura. Kaiketi haavoitettuja sankareita sedan
kiihkellyksest'3.

Mariana. Nyt seisahtavat, ja alas astuu eras
___._.-...—.-——

1 kirmaista == nopeasti juosta. ~—— salava = salama.
-—- 2 kiihkellys = temmellys.
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mics, ioka ontuen rupeaa kéyskeleméi'dn tanne, mutta
toisialle pyériilee vaunut.

Maura. Ken ollee téiméi mies? Ehkéi Timoteus.
Riennéi hantéi vastaan; min'ei istun tass'ai rukoillen ja
kééint'aiméi’ctii kasvojani kohden hirmuista sotaa. (Ma:
riana menee) Taivas, suo voitto oman maamme so:
tajoukolle, mutta pelasta told Timoteuksen henki!
(Max ja Fuchs, paljainpa'in ja taluz‘faen foinenfoisfansa,
taievaf vasemmaita)

Fuchs. Mennéién yhdess'ai.
Max. Yhdess‘d, veljeni, yhdessé!
Fuchs. Nytpéi ei olis terveellisté vaeltella yksin,

silléi onpa heita taas ympéirilléimme oikein sakealta.
Mutta liikkukaamme aina yhdesséi.

Max. Yhdesséi, kéisi kédesséi vaihka surenz
ku0ppaan.

Fuchs. Menneen’ci yén'ei uneksuin surenkuopasta,
jonka 01in virittény‘t, ja koska kévin sitéi katsomaan, niin
oli se ulvovia susia téiys, jaa, olipa harja péiéilléi Vieléi.
Mitéi merkitsi se muuta kuin téitéi hirveéitéi sotaa?

Max. Kuules, mikéi meteli ja ryske.
Fuchs. Kuka olis luullut Berlinin niin pian

tuhaksi menneen?
Max. Se paloi kuin rohdintutti 1, ja onpa tus:

kin enéiéin kiveéi kiven péiéill'ai siitéi suuresta kaupun:
gista. Mutta kuinka istumme téisséi nyt ja missé‘i is:
tumme‘? Olimmehan ésken juuri tulisessa taistelossa
keskelléi sauvuvia raunioita. (Pc‘iivc'z' hamdrfyy)

Fuchs. Haa! Peittakaat meitéi, tunturit ja
vuoret!

Max. Miksi toivot niin?

rohdintutti = tappurakuontalo.
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Fuchs. Oi! me olemme jo toispuolella hautaa
ham‘aryyden maassa. Keihastih‘an meidé‘it molemmat
yhtaikaa eras par‘canen kranatééri siinii kadun ristiss'ei.

Max. Kaiketi 01in silion puoleksi jo kuollut
haavoistani, koska en muista taté. Siis k'aiyskelemme,
kurjat, nyt varioina varjoen maassa!

Fuchs. 00, 00! Mutta mik'a on t'eiméi seutu
oikeammiten‘?

Max. Ei rautahaarut eikéi kanget helise vieléi.
Fuchs. Eikéi palmutkaan kéisisséimme liehu.
Max. Me iossain keskisiiassa istumme, var:

toen tuomioomme.
Fuchs. 00, 00! Tuonen synkeéisséi maassa!

Millinen on mieles, veli?
Max. Ei koskaan povessamme lannistukoon

miehuuden into, vaihka kulkis iiemme kirottujen
alhoon, vaan purren hammasta vastaanottakaamme
mit'é tuleman pitiiéi. (Puree hummasfa) Hmm!

Fuchs. Oi onne’con! kopeiletko t'asséi vieléi?
Ylvéisteletkom, hirmu mics? Ken voi kéitkeéi poves=
sansa kipen'aékéin miehuuden jéntevyytté, koska pi:
téi'ai hfinen ainiaksi muuttaman asumaan syvyyteen
tulisen meren‘? Ken voi sitéi? Ei kenkéiéin maassa
eikéi taivaassa.

Max. Mutta toivo ei ole kaikki vieléi.
Fuchs. Olkoon niin!
Max. En karmettakaén, vaihka olis se mua

sadat kerrat pistéinyt, en vihamiestéini suurimpaa méi
syéksis téih'ain maasuuniinl, niin miksi sitten hén tuolla
pilvien pééill'ai, iolla tiedén olevan sydémmen palion
paremman kuin minulla, mielisi sinne viskata minua,

1 maasuuni = sulatusuuni.
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joke en koskaan ole héntéi pisté‘inyt, ehdolla en suin:
kaan, vaan itseéinipéi enemmitien pistellyt olen‘?
Sen on ban tekeméittéi, niin uskon ja vakavana varron
mitéi annetaan, ia téih‘cin péiéini torkahtaen kallistan.
(Painuu alas)

Fuchs. Olkoon niin! Niin tahdon uskoa ja
vakavana varron mitéi annetaan, ja téihéin p'aiéini tor:
kahtaen kallistan. (Painaa pdc‘insc’i alas Maxin viereen)

Maura. (Erikseen) Te raukat miehet, kuinka
sairas mielenne nyt kiitelee! Ihmislapset! yksi teistéi
verta vuodattaen téiéilléi tais‘celee, toinen vehkeilee
luulokuviensa kanssa, ja aina ja kaikkialla on murhe,
801:6 ja surkeus. 00! (Preussilc'iinen kansalaulufl] kuuluu 01':
keah‘a}

Fuchs. (Nostamm‘z‘a pc'ic'iz‘c'inséi ylc'is) Enkeiit laulaa.
Max. Ia perkeleet kiljuu. (Mariana ja Timo:

teus tulevat kc'isi kc'idessc'i, jdlkimmdinen om‘uu)
Maura. Timoteus! Siis eléit vieléi!
Timoz‘eus. Vaihka yksijalkasena Ruin savi=

kukko.
Maura. Onko se pahoin haavoitettu‘?
Timofeus. Ei juuri héitéiéi; vahfin nyriéiynyt

vaan, mutta pakoittipa mun kuitenkin jiittémééin
kamppaustantereen.

Maura. Ioka nyt hirmuisesti riehuu.
Timoz‘eus. On sielléi kuumaa; ia nytpé olvi kur:

kulleni kuin vaimo miehelle niin luotu sen toisen
tarpeeksi.

Maura. Se on kieltty, Timoteus, 59 on kieltty,
ja' sentéihden en uskalla.

Timoz‘eus. Mitéi nyt? Olemmehan tapelleet
kuin jalopeurat; olenhan puhkaisnut auki kolme preus:
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silaisté mahaa kuin kolme séikkipilli'a vaan, sen olen
tehnyt, ia eivétpéi toverinikaan ole juuri hévaisneet
itsi'zinséi, totisesti ei. Aristarkus kiljuu, raivoo ja tap:
pelee, vaihka tuntuupa kuin tahtoisi héin talléi leis:=
kunalla, huudolla ja k'eisivarsien va'syméittéméilléi vis=
kelemiselléi niinkuin estell‘d nékymasté jotain pientéi
oravata, ioka hyppelee hanen housuissansa, mutta
tappeleepa ban told kuin mies; Tommi on kuin
kiiski, Vikkel'a, ja pistelee ettéi tuntuu, Titus, éiéinetén
ja huulet nipistetyt myttyyn, kulkee esiin eikéi jéir:
kéhdéi, ia Anton héin huokailee ja lyé.

Mariana. Hyvin tunnet kumppanies luonnon.
Timofeus. Etké luule mun haastelevan totta?

Sen kuulet kohta, kuulet, ett'ai olemme itsemme
kfiytt'aneet kuin miehet. (juo) Mutta vastahakoinen
on t'ainéipéinéi onni meitéi kohtaan, ia luultakseni kéiymme
téisséi kahakassa tappiolle, niin n'ziytti taistelon muoto,
koska sen iéitin, ja arvattavasti ioutuu Timoteus
Preussil'aisten vangiksi; silléi tuskinpa taidan paeta
nyt. Mutta iloinen Olen sent'eihden, etta henkeni
pelastui; silléi minéi Olen yksinkertainen ia tyhméi
sotamies enkéi taida itseéini teeskennellé. Ios olisin
upseeri, niin eip'ei t'aiméi iuuri mallaisi, vaan taytyis
minun antaa huulen rippua ia silméin tuiiotella mur:
heellisesti eteeni, vaihka sydéin povessa salaisesti
laulaa: >>sull' kiitos», ettéi pa'aisin kuin madammi
Bergstrémska. (Sotahdlinii Iiibenee) He léhestyvéit.
Niin niin! Niinpa' kéiy kuin ennustin. Meidfin joukko
pakenee ja Preussil‘ciinen vainoo.

Maura. Taivaan Herra! He rynkéi‘civéit ihan
t'dtéi kohden! (Timofeus ia Mariana kuiskailevat keske:
néinsc'i)
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Timofeus. Olkaat ilman pelkoa, muori, ilman
yhtéiéin pelkoa, armas muorisein. He kulkevat rau:
hallisesti ohi; minéi takaan sen. (Pam'k, ilman haflua
fa miekka ka'dessa', juoksee yli teaterin oikealta vasem=
malle ja hénen ja'lessc'insa' Arisfarkus, Tommi, Anton, Titus
ja muifa sotamiehic'i. Timofeus, om‘uen, Ia'hl‘ee myé's lair:
masemaan samaa fiefa', ham‘a' seuraa Mariana hallifen 1761':
mm pafruuna=faskusfansa. Maura juoksee muui'aman aske=
[een heida'n perc'issa'nsc'i buufaen kovin, muh‘a samassa am:
putaan muuz‘ama kivc'z'a'rimampaus oikealta vasemmalle, ja
Maura kaatuu kiljahfaen; Kasper, Gilbert ja preussiléiisic'i

sofamiehic'i fulee. Max ja Fuchs kuorsavat maassa)
Kasper. Poiat, nyt ottaa teidéit peijakas, jos

olette ampuneet taméin vanhan vaimon.
Gilbert En usko sitéi, vaan luulen, ettéi kaatoi

hanen pelko vaan ei luori.
Kasper. (Offaa Mauraa kadesi'a) Ylés, eukkoni!
Maura. Mina Olen amputtu, kuollut, iiankaikz

kisesti kuollut!
Kasper. Te olette ehe'ai ja terve, sanon mine.

Ylés, ja olkaat iloinen; sillé voitto on meidéin.
(1m preussila'inen sofamies fulee)

1:17 sofamies. Herra kapteeni, minéi saatan saz
nomata kenraalilta.

Kasper. Mikéi on hanen tahtonsa?
1m sofamies. Etta kortteeraatte téihéin jouk:

konne ja jiitéitte pakenevaen vainoomisen, sen toi:
men méi'a‘réiéi h'dn arierkardillemmel.

Kasper. Hyvé! Ia jos ei ole sulla muuta sanotz
tavaa, niin kéiéinny ymp'eiri taas, ja ne miehisténi,
jotka seuravat nyt vihollista kantapfiisséi, palatkoot

1 ransk. arriéregardie = iéilkiioukko.
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takaisin ialleen, koska toiset on heid'eit ehtineet. (In: so:
tamies menee} Hyvéi on levéit'éi kamppauksen Vfli:

voista, mutta eipéj toki ollut téim'ei péiivéi kovin raskas
eik'a verinen.

Gilbert Se oli mun ensimmainen péivéini kun:
nian kedolla, ia, totta sanoen, téiméin taistelon alku
mun vereni saattoi niinkuin véihéin kuumeelliseen
juoksuun, mutta tasoittupa se pian taas, ja nyt lo:
petan téméin péiv'ein kuumeella toista laiiia, voitto:
horrouden kuumeen hohteella sen lopetan. Oi kuinka
kernaasti nyt tytté‘cini syleill'ei tahtoisin!

Kasper. Hiiteen t'eim‘ci taistelo! -- Oltta, muori!

(IUO)
Gilben‘. Siiné pamahteli toki ia luorit vinkuit.
Kasper. Olipa se kahakka! Vihollisemme kil:

listelit péiéllemme kuin keitetyt kravut, niin he kat=
selit meitéi lapitse juopumuksen sumun ja kaasun ja
levitit ymp'eirillenséi karvaan tikuran ja sauvuhaisun,
kuin olisit he kfiynneet ulos suomenzsaunoista. Mutta
olisit he tyhient‘éneet muutaman kannun vahemmin
vahtovaa oltta, niin luulenpa, ettemme seisois téissé'i
juuri néiin eheill'a nahoilla; silléi, jos told totuuden
tunnustan, niin eipa ollut nytkzin téimisi leikki iuuri
lasten leikki, vaihka he humalassaan kaakertelit kuin
karilla nahkahanhien lauma. Iaa, olipa se lystillinen
kuolemanleikki. Sentéihden olkaamme lystillisiéi ia
juokaamme, me myés, mutta kohtuudella. Iuokaat,
poiat! Te tappelitte uliaasti t'ainéipéin. Mitzi sanotte‘?

Sofamiehez‘. Elékéén Preussi!
Kasper. No niin! Iuokaat nyt, mutta onneton

se, jonka néien kéyskelevfin kylkimyyryiil! Iuokaat,

1 kylkimyyry'd = sivuttain, kylki edellfi.
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iuokaat! (Sofamiehef offavaz‘ kukin fuoppinsa, asetfavaf
ifsensii faaemmaksi joukkoon ja Imasfelevaf iloisesfi kes=
keniinsc'i) Mina luulen, eukko, etté olvi on virtaz
nut kaupungissanne oikein koskena.

Maura. Oi hyvii herra! uskokaat minua, sen:
kaltaista olven molskinaa ei ole mailma kuullut vieléi.
Mik‘ci meteli ja pauhu, mikéi puheen mélinéi ia kiroi1e=
minen yét ia péiivéit yét ia p'aiivét! Iaazah, minéi sa=
non sen ja panen sen luoksi; ei semmoista melakkaa
ole viel'ai kuullut téma syntinen mailma. Iumala
siunakkoon!

Kasper. Oi Saksanmaa, mikéi etkéi olis séi il=
man tété kuohuvata juomaa!

Gilbert Mik'd etkii olis séi ilman kaikkiia syn:
nin himoia!

Kasper. Vaiti, luutnanttini, vaiti, poika!
Gilbert. Anteeksi, ettéi voiton péiivéinéi vilauk:

seksi unohdin suhteeni teit'ei kohtaan, mutta se ei
tapahdu enéiéin, vaan tahdonpa seistéi vaiheellanne
vaiti ia oikeena kuin kynttylfi.

Kasper. Ios sen séi teet, niin katso etten niistéi
sua véih'én nééveliistél. Kuin kynttyléi? Nyt hiiteen
kaikki teeskellys ja turha kunnioitus ja vallitkoon ilon
siivitetty henki, niin kauvan 1min teréstykki mykkéinéi
ammottaa. Nyt vapaus ja riemu! Ia anna minun pe=
rustella; silléi olenhan kaynnyt ulos tietoviisauden an:
karasta linnoi’cuksesta ia seison kuin mies Hegelzpa=
talioonin vasemmassa flyygelisséi. Eiki‘i sano muo:
toni niin? Kas téta’ tukkaa kiemurais’ca, tat'ei jéiistéi,
kankeata katsantoa, néiita unipussia silmieni alla, néiité
kalveita ja véih'ein niinkuin kohis’cunei’ca2 poskia; ia

1 néiéivelit = viikset. — 2 kohis‘cunut = péhfittynyt.
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viikseistéipéi sitten alkaa sotamies. Enkés ole sekéi kir:
jallinen ettéi sotaisa? Kaksi omaisuutta 1, ioiden yh=
distys on naiselle ihastus suurin.

Gilbert. Mutta eivéitpéi ole vieléi kaikki iéiljet jo:
kap‘eiivéiisestéi ihmisestéi la’astu pois. Niinpfi esimer=
kiksi luulen huomaavani iotain prosallista léimpy:
myyttéi katsannossa ia huulilla kovan taipumuksen
nauruun.

Kasper. Ne ji—iljet kyllfi pian peitetéiéin tuisku=
ilmoilta korkuudesta. -—-- Mutta mihen Iopetin filoso=
femini, tai kuinka alotin sen? Saksanmaa, mikéi etké
sii olis ilman vahtovaa iuomaa, ioka nyt sun tahtoo
upottaa! Mutta enpéi ihmettele, ett'eis mielit naukkiilla
ia viett'eiéi aikas humalan humussa. Séi olet suurin
nero kaikkein kansoien joukossa t'eiméin Telluksen p0=
vella, mutta voi! séi olet rikkirevitty nero muserretulla
sydéimmelléi, ia sentéihdenpéi pyllistelet kannua niin
ahkerasti. Oi! séi kohtuisena hengen aikeista kéiyt, ja
siité tuskas, siitéi runsaat rohtoryypit. Mutta ole 10h:
dutettu, kaikki 2 on nyt koe’cukses aika, lyényt on péiéi:
sinpéiivéis hetki. T'aiél’céip'ei me, kuin pohioisesta raikas
liehaus, nyt sua parantamaan tullaan ja teemme Si:
nusta oikean Saksan. Ole rauhassa, me sun léiéikit:
semme, puhallamme sieraimiis uuden hengen ja rie:
muitseepa kerran vieléi saksoien maa. Ia téiméin pééille
’rahdon tyhientéiéi' kannun oltta. -— Kallistakasfl]
tuonne tuoppiin, muorisein.

Gilberz‘. Ia té—illéi tavallapa, kannu kfcidess'ai, pa:
rantaiana toimiilette. Lystillistéi!

Kasper. qri niin, sinéi veitikkéi; silla pahallapa
paha parannetaan. (juo) Mutta muori sielléi toikan

1 omaisuus = ominaisuus. -— 2 kaikki = lopussa.
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takana, miksi istutte niin murheellisna, huiskutellen
itseéinne ja vuodattaen kyyneleitéi‘? Néiinkéi vietéitte
voiton péiivéiéi‘?

Maura. Taidanko minéi téitéi kutsua voiton pé‘iiz
v'eiksi‘? Ensuinkaanfl], vaan murheen ja tappion
péivéi on se minulle kurjalle.

Kasper. Miksi niin‘?
Maura. Tahtoopa sydéimmeni lentéiéi kappaleiksi.

Koska pakenit t'eista Bayerilaiset, seurasihan heitéi
karkurina piikani myés, se noiduttu naasikka.

Kasper. Oh, pieni asia! Niin tapahtuu aina ja
ioka paikassa misséi sotilasjoukko maiailee, ja jos ei
juuri niin, murtuupa kuitenkin yksi ja toinen sydéin
ikéivyydestéi harmaatakkien perééin. — Tytté meni,
te otatte itsellenne toisen, asia on autettu silléi.

Maura. Ei ei! Kuulkaat, tahdonpa ilmoittaa
kaikki, kaikki kaikki, muuton mun tukeuttaa ikuinen
kiusa ja vimma. Kuulkaat. Mies, iota lunttu seurasi,
oli mulle antanut ihanimmat lupaukset, joihin luotin
mina mieletén ja iakelin héinelle yhtéikin parhaastani,
mutta koska hetki tuli, kaapasi héin tieheenséi ja vei
mun tytténi vieléi. Timoteus on peikon nimi, sofa:
mies kapteeni Patrikin komppanissa. Oi! jos saisitte
hanen kynsiinne, niin paistinvartaassa hint'ai korven:
takaat kuin héyhennettyfi pyytéi ja samoin porttoansa
myiis; kolme tynnéirié oltta annan mennéi palkinnoksi
téiméin tyén.

Gilbert. Sepéi eukko, se!
Kasper. (EH/(3.) Peiiakas amméiksi. (A't'ineensc'i)

Te olette leski, muoriseni‘?
Maura. Leski turvaton, iota kaikki sekéi

tutisevat vanhat ettéi pienet lapset ilman pelkoa
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hammastaa; silléi eih‘cin ole mulla oikeuteni puolus=
tajaa.

Kasper. Sen tahtoisitte itsellenne?
Maura. Olinpa hempeéi ja pidin téistéi miehest'a‘,

ioka mun petti ny’t.
Kasper. Mina tied'én komppanissani eréiéin ul:

jaan uroon, joka eilen teki kummallisen lupauksen.
Sanokaat, muori, etteké taitaisi pitéiéi vieléi toisesta
miehes’céi.

Maura. Hm.
Kasper. Iaa, mitéi sanotte‘?
Maura. Siihen vastakoon sydéimmeni koska sil:

méini on taméin toisen néihnyt.
Kasper. Saattakaat Faustus téinne. (Eras sofa:

miehisz‘ii menee. Max [(uorsahz‘aa) Ken makaa niil’l
makeasti ihan sodan jaloissa tasséi‘?

Gilberf. Onpa meilléi téissé kaksi vankia.
Kasper. Ia makavat kuorsaen! Kuinka ymméirz

réin téiméin‘?
Maura. Oi! kaksi onnetonta siinéi makaa, kaksi

sotamiestfi Max ia Fuchs, iotka kuluessa kolmen kuun
eivéit ole néihneet yhtéi ainoata selvyyden hetke'ei;
mutta nyt on jérki sanonut liittonsa yléis ja paennut
heidéin aivonsa kammareista, ia nytpéi he alati néikevéit
ympérilléinséi ainoastaan petosta ja kavaluut’ta ja pieniéi
olentoia, iotka véisymfitt'zi vaivaa heitéi. Ashen, koska
painoi’c he itsens’ci tuohon alas ia kuulit 141aukc‘aelltal1
sodan jyskeen, niin llitpa he Berlinin kaupungin i0
seisovan tulessa ja sauvussa, ja ettéi he itse olit kaa:
tuneet sen rynnfikfissfi ia olientelit nyt kuolleitten
hamaréisessa maassa haudan toisella puolella. 00 00!

1 kaukaalta = kaukaa.
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Niinpéi he uskoit, onnettomat, ia siinéi uskossa lyy=
histit itsensiri vasten maata kuin kaksi kurjaa jéinik:
senpoikasta itsenséi lyyhistéi’oi ruohistoon kuultuansa
korvesta haukan 'eiéinen.

Kasper. Ha ha ha! No siinéipéi kaksi kummallista
veitikkaa.

Gilbert. Luulenpa keksiv'dni heitéi kohtaan suk:
kelan iuonen, herra.

Kasper. I‘véi. Mikéi on tfim'ai? Mutta varto:
kaamme, tuossa tulee mies. (Fausz‘us tulee)

Fausw‘us. Mitéi tahtoo herra kapteeni‘?
Kasper. Sano minulle: kuinka kuuluu se lupaus,

ionka eilen teit‘?
Fausfus. Nam, herra: koska ehdin Schleusingenin

kaupungin, niin otanpa aviosiipakseni ensimméisen
naisen, joka vaan mielii kanssani nahista 1, sen teen
vaihka olis héin se viimeinen hurnakka. Niin Iupasin,
ia siinéi seison.

Kasper. En tiedéi syyt'ei t'aihéin péifitéksees, mutta
yhtakaikki kuin sen vaan t'eiytéit. -——- Mite tykkééitte
tastéi miehestéi, frouvani‘?

Maura. H00, ulias muoto, mutta néiin vilaukz
sessa en taida péiéttéiéi mitéién.

Fausfus. Vilauksessa on se tehtéva’, iaa éikisti
kuin leimaus. Ei yh’ciiéin yléslykkéiysté, muori, vaan
ios ei kay kauppa tass’d, niin lqiepoompa2 kohta toi:
sille markkinoille kuin Iuori.

Maura. (EriksJ Ui! kuinka hirmuinen ja kii:
vas mies! Mutta miehukas kuin Herkkules. Haa!
mitéi teen?

Kasper. Téiméi arveluttaa teitéi kovin.
1 nahista = riidelléi. -——- ’ kiepoa = mennéi véiéintéiéi.
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Maura. Ah!
Faustus. Kerran kysyn vieléi: otatko minua,

eukko?
Maura. Astukaamme edes sisééin véhén keskus:

telemaan. Kunnioitettava herra kapteeni, tehkéiéit niin
hyvin ja tulkaat todistajaksemme ja véilimieheksemme
téisséi asiassa.

Kasper. Frouvani, mina vaan esitéin teille poian
kéym'eittéi toki puhemieheksi, hyvin tietéien vanhastaan
kuinka huonon onnen siin'a annan. Mutta siné ia
Sinai, menkéiéit heidéin kanssansa véilipuheesen.
(Maura, Fausfus ja kaksi sofamiesfc'i meneva'l‘ sisc’idn}
Niin, eukkoni, saatpa nyt miehen, joka voi masentaa
moninkerroin kiukkuisemman amm'ain kuin sinéi,
h'ainpéi sinusta pianki tekee hiljasen hiiren, siivon kaz
ritsan, vaihka olisit nyt itse saatana ja hanen emonsa.

Gilbert. Tasséi saamme kenties pian juoda pas:
tii—iisiéi 1.

Kasper. Niinpéi néiyttéiéi. Mutta, poikani, mitéi
on mielesséis tekeilla noita kohtaan tuolla?

Gilbert Suotteko mun hetki 011a johtajana, ja te
toiset téisséi véihéin oleskella ahtééreina 2‘?

Kasper. Olkoon menneeksi, kuin vaan vikke:
léisti tehtavas teet. ~# Mutta valoa téinne, 316 kéiy
pimeaksi.

Gilbert. Ei, herra; tam'a' pimeys kuuluu asiaan;
silla nyt seisomme varioen hém'aréiisess’ei mailmassa,
Kimmeerien murheellisessa maassa. Miellyttaéké
teit'ei, herra, asettaa itsenne seisomaan téihéin? (Osoh‘:
faa vasemmalle sivulle Maxista Ia Fuchsisfa)
r...“

1 pestifiiset = kuuliaise’c, kuulutuskestit. —— ' ahtfiéri
(mots. aktfir) == naytteliia.

GI

10

15

20
go U"!

30



10

15

20

25

30

Olviretki Schleusingeniss'é. IV. 93

Kasper. (Tekee m'in) Téisséi seison.
Gilbert (2:116 ja 3:elle sotamiehelle) Te S€iS=

kéiéi’c t‘ciSS'Ei. (Aseffavat Ifsensc'i makaavien pc'ic'ipuolelle)
Te toiset seisk'ai'at téiss'ei alakuloisina ympéirilléi; minéi
asetan itseni téihéin heid‘dn oikealle sivullensa, ja j0h=
taja itse pelaa teidéin kanssanne. -——— Nyt huomakaat:
koska sanon, soikoon vaskitorvi kummeasti kuin
tuomiopasuuna; he heréiéiv‘cit samassa mailmassa, jossa
he nukkuissansa luulit itsenséi varjoina kéyskelevan,
Kimmeerien synkeéisséi maassa; he heréiéivéit, néikevfit
ymp‘cirilléinséi meidéit, jotka taas olemme varjoja nii:
den kurjien Preussiléiisten, joille he itse annoit hat:
keran kuolon rynnh‘késséi Berlinin portilla. Me moi:
timme heit'ai t'aistéi, haastelemme entisestéi el'aiméistéi
maan p‘ciéilléi ja nykyisest'd tééilléi, léhelléi monen suu=
ren miehen varioo. Herra kapteeni ja minéi olemme
puheen kannattaja’c, te kaksi siin'd sanotte sanan ai:
noastaan sillon tallén, koska sopii, koska katsahdan
puoleenne, mutta kavahtakaamme puhumasta it:
semme séikkiin ja sillfi kurilla havitt'a'm'eistéi koko il=
veemme.

Kasper. Pannaanpa siis nyt kokeeksi kunkin aa=
toksen Vilkkaus. No pain tuuleen sitten, ia auta
minua, improvisationin henki!

Gilbert. Nyt méiréikéén torves. Kummeasti,
kovin kummeasti. (Toinen sofamies puhalfaa vaskitorvea,
Max ja Fuchs herc'ic'i, nostavat vir‘kon pc'ic'insc'i maasfa ja
jiic'iviz't istumaan, fuijoz‘ellen ympc'irillensc'i)

Fuchs. Hoh hoo!
Max. Keta olette te?
Gilbert Huu huu! Etké minua tunne enéiéin‘?

Mina olen sen miehen vario, jonka armottomasti
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keih'astit kuoliaaksi léihell'd porttia Berlinin kaupungin.
Tahéin paikkaan syéksit sin'ei siséi'an painettis, ja haava
tailléi kohdalla on kuolettavainen. Mina kaaduin ja
kalisit aseeni kaatuessa.

2m sofamies. Hii haa huu, oi yétéi pitkéiéi t'eiéilléi!
Etké minua tunne, sina' Fuchs Bayeristéi? Olenpa sen
miehen vario, jonka pistit kuoliaaksi kadulla lahelléi
nahkuri Kéhlerin taloa, siinéi minun tapoit, teit les=
keksi mun nuoren vaimoni, sen uskollisen, ihanan
Konkordian, ja is'aittéméksi kurjan lapsein. Voi
sinua voi!

Fuchs. Paras ystéivéini, minun taytyi tehd'a niin:
kuin kapteeni kéiski.

3:5 sofamies. Voi sinua voi! Tunnetko minua,
mies‘? Mina olen sen miehen varjo, jonka péiéin sinéi
halkasit Berlinin palossa léihelléi kasarmia, jossa rie=
huit vinkuvat liekit. Voi sin'ei kirotun miehen kirottu
varjo t'ei'ailléi hfim‘ciréin alhossa, voi!

Kasper. Aih, iuh, valedikavauvau! Ei kahlekoi:
ran talvinen yé ole niin surkea kuin kuolleen miehen
varjon eléiméi t'aiéill'ai. Tunnetko minua? Olenhan sen
sankarin sielu, jonka niskan sinéi katkaisit kuin nau:
riilta naatin. Etpéi minua armahtanut, vaihka polvil:
lani edesséis rukoilin, nain sanooden: séiéistéi henkeni,
iéitéinpéi muuton t'ainne suojattoman tytén, jolla on seitz
"tem'ain minun siittéiméiéini poikaa, héinen tahdon ottaa
lailliseksi vaimokseni, koska sodasta takaisin palaan.
Niin rukoilin miné, mutta etpéi armahtanut sinéi,
vaan iskit minua téhéin, ja isku siihen paikkaan on
kuolettavainen. Mina kaaduin ja kalisit kaa’cues aseet,
ja niinkuin unelma poisvaikkyi pakeneva sielu. Tasséi
seison nyt helistellen hampaitani, ja sinun kauttas,
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vertajanoova villi. Oi! kiitéi ett'as olet nyt tyhjéi su=
mukuva; jos olisit vielfi lihaa ja luuta, niin sydéimmes
nyt povestasi kohta temmaisin, niin totta kuin olen
kunniallisen sankarin sielu.

Fuchs. Resuun 1, veli kulta, resuun! Oi Oi! me
olemme jo kylléi kiipaieissa. Pienia' kiusanhenkié,
1min vihainen ampiaisparvi, ”Lassa kiheléitsee ympéiril:
léimme ehtimiseen ehtimiseen.

Max. He eivéi‘c suo meille rauhaa enemmin
téi‘zilléi 1min teit sen siellé—i.

Fuchs. He ovat semmoisia pieniazruhtinoita, k0:
vin néilkéisiéi; jos tahdon viedéi luskallisen SOppaa sun:
huni, he kohta siitéi sieppaavat osansa, ja jos en an:
tais, imisitpéi minusta veren kuin kirput ja hyttyset.
Niin on laitamme. Sentahden katsahtakaat nyt Vii:
héin armeljaammin p‘ciéillemme. Mina “capoin sinun,
sin'ai olsit muuton tappanut minun, niinkuin yksi
teidén miehisté viimein tekikin. Ia t'aisséi istumme nyt,
tapettuina kaikki. Mité‘is tehd‘ciéin, veljeni?

Kasper. Iaa, téisséi ollaan, kaukana heimostamme
ia armaista ystéivistéi. Oi minun entinen eléiméini!

Gilbert Mik'ei ollee tuo téihti lounaassa tuolla,
iota kohden sieluni katsanto niin kernaasti kiit'eiéi?

Kasper. Se on Maa, veljeni, se on se kuria
maamme.

Gilbert Mutta se on pyrstéitéihti tulisella ham:
n'eilléi.

Kasper. Oi! maamme se on ja Berlinin ankara
palo, joka kestéiéi vieléi, sille antaa taman tulisen hannén.

Gilbert Oi kfirsimykseni ja iloeni armas mailma!
Kuinka kaukana mahdamme sinusta olla‘?

1 resuun (mots. reson) = ifirki, maltti.
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Kasper. Kymmenen miliuunia kymmenen tu=
hatta kymmenen sataa kymmenkymment ja kymme=
nen péiéiskésen p'aiiv'einlentéiméiéi, niin kuiskasi minulle
eréis henkizééini.

Gilbert. Onpa se kappale matkaa.
Fuchs. Kauhistava matka.
Max. Haa!
Fuchs. Kuinka monta penikulmaa tehneenfl]

témé? Mitzi sanoo henkizaéni‘?
Kasper. Vaiti! —- Mutta hén ei sano mitééin ny't.

Sen tahdon toki yhteenlaskea vahvistettuani vario=
ruumiini ruualla ia iuomalla.

Fuchs. Saammeko téiéilléi kuitenkin jotain ravin:
toa?

Max. Mitzi sorttia téiéill'd murheen ja ikéivyyden
maassa‘?

Kasper. Huhkaimen haukotuksia purtavaksi ja
merituulta olveksi péi'aille.

Max. Haa!
Fuchs. Onko tame ruokaa ja juomaa!
Gilbert Aina varioille, yst'aivéini.
Fuchs. Mutta voi! misséi ollaan told? Sano:

kaatte, hyvét miehet; silléi sydéimmeni kay kovin mur:
heelliseksi. Misséi ollaan‘? Portillako tuomittuen
kaupungin tai taivaan=linnan esikartanossa‘? Sane:-
kaat!

Kasper. Vai taivaan=linnan esikartanossa! Et:
t'eis uskallat niin arvellakkaan. Taivaan=linnan‘? Mistéi
syysté‘? Sin'eiké siellé siité, ettéis olet ammentanut ki:
taas oltta niinkuin valaskala, ja minéikii sielléi sii’céi,
ettéi naisia halaillut Olen véisyméittéi kuin Turkkilainen‘?
Voi veikkosein, kuinka taidat n‘eiin aatella‘?
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Fuchs. Me olemme siis . . . .
Gilbert. Keskelléi leukoia sen suuren traakin; se

kohta meidat nielee mahaansa, téiys laava=virtaa,
ioka kuumuudesta rymisee.

Max. Kauhistunpa.
Fuchs. Min'zi kauhistun ia vapisen.
Kasper. Tyyntykéiéit toki véihiin, kuultuanne to:

tuuden. Olemmepa siinéi keskipaikassa, onnellisten
ja kirottuen véililléi, yht'ei kaukana heistéi molemmista.
T'aisséi téiy'tyy meid‘cin olientella kunnes tuomiomme
aikoien lopussa ylitsemme langetetaan. Tasséi sei:
somme seurassa monen muun, seurassa monen mah:
tavanki miehen.

Gilben‘. Minua miellyttéiéi kysyéi ja tutkistella. —
Ken on tuo jalo haamu, joka seisoo m'aien rinteella
tuolla?

Kasper. Aleksander Magnus Macedoniasta. Kat:
sos, mikéi yhtaikaa peloittava ja ihastuttava sankar:
voima vieléikin hénen olennostansa virtaa ulos.

Gilbert. Minua miellyttéiéi kysyé ja tutkistella.
——~ Ken on tuo haamu, ioka seisoo tuolla Okeanoksen
virran partaalla? Kaksi siipea héinen rautalakistansa
korkealle kohoo, yksi kummallakin sivulla.

Kasper. Se on Romin kauhistus, Punian ylevéi
sankari. Katso héinen olentonsa vakavaa miehuutta,
joka vertaistansa ei léydéi uroen joukossa. Siinéi hiin
liikkumatta seisoo katsahtaen vapaalla silméilléi 6iseen,
kuohuvaan kaukaisuuteen. Siinéi héin seisoo, huulilla
katkera hymy.

Gilbert. Minua miellyttaa kysyéi jai-tutkistella.
Ken on tuolla tuo kolmas haamu, ioka kééintéiéi kas=

7
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vonsa puoleemme nyt‘? Mina vapisen hanen katsan:
tonsa edesséi.

Kasper. Iumalan vitsa, Hungarian ruhtinas, se
lyhyt, palleroinen mies, ban, muodon viivoilla niin
pienoisilla; mutta niin ei keséizaurinkoinen sateile,
niin peloittavasti ei kivé'ari leimahda vasten kuole:
maan tuomitun rintaa, niin voimallisesti ei iske jy:
ristéiiéin nuoli kuin katsanto tam'ein miehen, ioka sei:
soo siin'ai, huulilla katkera hymy.

Gilbert. Iaa, 32 on héin, mies, jonka véikevéi‘povi on
kuumempa kuin Etnan kohtu. —- Mutta vielapéi mie:
lin kysyéi ja tutkistella. Ken on tuo kunnianarvoinen
haamu pitkallé parralla ja silm‘cilléi niin liepeallal, han,
ioka seisoo alla tuon suuren ja synkeéin tammen‘?

Kasper. Se suuri Kaarle, Saksoien masentaja,
seisoo siin'ai, vyélla ankara miekka. Siinéi héin seisoo,
huulilla katkera hymy.

Gilbert. Kerranpa vielé mielin kysy'd ja tutkis=
tella. Ken on tuo haamu kummulla tuolla, kuin
kari, niin liikkumaton‘? Mutta hanen tunnen nyt.

Kasper. Etké tuntis hanté, kolmen mailman=osan
sankaria, Corsican poikaa. Siiné kasivarret ristissé
rinnoilla héin seisoo kylméi ja aanetén, syviss‘ci mietteisséi
h'ain seisoo kuin tahtoisi h'ein kasittéié elam‘an arvelon.
Iaa, siinéi h'ain seisoo, huulilla katkera hymy. --
Niinpéi téiéilléi varjoja olientelee lukematon paljous.
Katso tuonne, ja nfietp'a heitéi loppumattomassa lin:
iassa seisovan tuolla valtavirran autiolla rannalla.
Niinpéi vieteta‘a‘éin pitkéi y6 walla yéseen synke‘cisséi,
ihmeellisessé maassa.

Gilben‘. Ihmeelliseksi ihmeelliseksi kyllé taidan

1 liepeéi = lauhkea, lempeéi.
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kutsua téim'ain maan. Eihéin kasvaafl] tanner téi'ailléi ruo:
hoa ia kukkaisia, ei, vaan nahkasiipan1 karvoja ial:
kani tallaa kuin astelisin plyyssimatolla.

Kasper. Ia puitten murheellisesti rippuvat 19h:
det téiéilléi eivéit ole tavallisia lehtié.

Gilbert. Ei, vaan yéisiikon2 sulkia ja héyheniéi,
ja itse puu on kamoittava peikko ja kuin kamoittavat
peikot téiéilléi kalliot ja vuoret péiéilléimme longottaa.
Huu! tuolla naen pimeéin luolan, joka ahnéesti am:
mottaa t'einne.

Kasper. Tartaruksen ovi, josta tie k'ay alas on:
nettomien asuntoihin. Séi kuulet kuinka se humisee
ia kiljuu.

Gilbert. Kuin myrskysséi musta aukio hirmuisen
tynnérin kyljesséi. -— Mutta minkéi maan, kaukaisuu:
dessa sinertéivéin, néikee silméini tuolla vuorten tut:
kaimilla? Siellé kuni vallitsisi aamu lempeéi ja ikui:
nen, niin séiteilevéi ja niin ruusuhymyv‘d. Oi! téiméi
néiky mun sydéimmesséini her'dtt'ziéi riutumuksen ih:
meellisen ja halun kerran péi’cist'ai sinne. Mikéi on
téimé—i maa‘?

Kasper. Siell’dhéin on maa, jonne kaikki ovat
aikeissa, mutta harvatpa sen ehtii toki. Séi kaunis maa!

Gilbert. Ios kaiken t'aimén ennen varmaan tien=
nyt olsin, niin toisinpa olisi eléiméni muodostunut.
Oi! ios lievitettéiis mulle vieléi elon langasta muutama
vaaksa, niin kuinka tekisin? Kohta kaiken hekuman
ia turhuuden karkoittaisin kauvas, pienen majan it:
selleni rakentaisin salokunnahalle viheriéiiseen man:
nistéén, iossa kayvat raikkaat tuulet, ja sielléi paastoen
ia rukoillen méi aikani viettéiisin, puettuna lumival:

1 nahkasiippa = yc’ikké. "-— z yésiikko = kehrééij'ai.
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keaan liinakauhtanaan ja vyélléi itsekiellon antura=
nahkanen vyé, ja krassiruoho ia kirkas vesi ainoa
nautintoni olis. Niinpa, huolimatta petollisesta mail:
masta, elelisin sielléi, vakaana aina ja totisena kuin
tuomiokirkko; eip'ai sillon suuni naurahtais.

Kasper. Niinp‘ci elelisin vaipumatta naisen hel:
maan, joka maanp'a‘dlléi helmasyntini 011.

3:5 sofamies. Niinpéi elelisin, enk‘a valehtelis ia
vieléi vafiemmin varastaisin.

2:11 sotamies. Niinpéi elelisin ja ios kurkkuunipi:
saranki oltta kallistaisin, niin kohtapa tyhjentéiisin
kannun palavaa piki‘d, itseéni rangaisten.

Max. Kuinka olen minéi eléinyt‘? Haa! Vet'zinyt
kitaani oltta kuin puutiainen1 verta. Haa!

Fuchs. Voi minua! kuinka Olen el'anyt? Miliuu=
nia antaisin ios vuoden elostani takaisin saisin. Vel:
kakirjat, kalut kappaleet ia kaikki nuttuni aina
viimeiseen siekaleesen, kaikki antaisin mennéi, kaikki.

00, 00!
Max. Minéi ianoon. (Kasper oHaa toikalta

kaksi olviz‘u0ppia) I

Fuchs. Tippa vettéi ianomme sammutteeksi, kal:
lihimmat ystéiv'eit!

Kasper. (Anfaa heille kummallekin tuopin kateen)

Tassé! Nyt sammuttakaat ianonne niiden san:
karten verelléi, jotka te surmasit’te Berlinin kaduilla.

Iuokaat!
Max. Haa!
Fuchs. Olkaat armeliiaat!
Kasper. Iuokaat! Onpa t'aisséi léihelléi kuoppa

syllfin syvéi, sylliin leveéi ia pitkéi ia t'aiynnéi verta,

1 puutiainen = punkki, puuntéii.
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jonka olette ulosvuodattaneet meistéi ja muista mei-
déin onnettomista veljistéimme. Iuokaat!

Max. Ah!
Fuchs. Voi meitéi!
Gilbert Iuokaat! muuton teidéit paikalla vis:

kasemme tuonne syvyyden pimeéiéin kitaan.
Kasper. Tahdotteko juoda!
Fuchs. Me juomme, hyvéit yst'eivéit, me iuomme.

00, 00! (Vievc'iz‘ molemmaf tuopil‘ huulillensa)
Max ja FUCIIS. (Yhz‘aikaa ja vefc'ien suunsa suu=

reen ilveeseen) Das ist Bierll (Toisef nauraa. Pausfus
ja Maura, falufiaen foinentoisfaan ka'sivarresta, tulevaf, ia

seuraa beifc'i ne kaksi sofamiesz‘a, lampuz‘ kasissa')
Kasper. Toivotamme onnea morsiuskunnalle.
Faustus. Kihlatut olemme.
Kasper. Faustus, sun tiedéin mieheksi, joka

ei siirry sanastansa vaihka repeisi allansa maa.
Fausz‘us. Antakaat mulle morsian, nuori ja

kaunis 1min seraaffi ja monin kerroin rakkaampi
1min henkeni kultakipenéi, ia iospa héinen lupaisin
r'di'aiyttéiéi ilmaan tynnérillfi kruutia, kuin sihisevéin
raketin, sen tekisin heti, tulenleimauksella hanen
kyyditté‘iisin pilvistéén ylfis. (Maura vefc'ia' itsenséi
a'kI'sz‘i hc'z'nesfa? irki)

'Maura. Uu! Sinéi kauhea mies!
Fausfus. Peréiytkéi‘? —- Yhden kerran kysyn

viel'ai ia sitten téista niinkuin vuoripéissi. Per'aiytké‘?
Maura. (Ryhfyy faasen Fausfukseen) KatSO

sinun palveliias.
Kasper. Kas niin, SOpii hyvin. Onni teille,

kauvallinen onni!

1 Se on oltta.
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Sofamiehef. Hurraa!
Maura. Uskallanpa kaskea teitéi kaikkia tyh=

ientéiméi'an kihlausmaliamme tén’ci-sehtoona tassé.

Kasper. Siihen, frouvani, emme varro toista

késky'anne. (Muuz‘ama Preussin sotamiehista fulee falut:

faen Timofeusta ja Marianaa vankeina) Ketéi tuodaan

tassé?
Maura. H00! (Kay Timoteusta ja Mariaanaa v05:

faan, niiaz‘en syvc'ia'n heidéin ea‘eensc'i) Néyrin palveliianne!

No terve tuloa, terve tuloa! Ha ha haa! Kaikin n6y=

rin palveliianne!
Kasper. Hiliaa, muoriseni! He ovat voitettuia

vihollisia ia tulee siis heit'ai katsella séiéilin silm'alléi,

muistaen, et’c'ai pyéréi pian taitaa kééinty‘é ympéir.

4:5 sofamies. Namat kaksi otimme vangeiksi,

herra kapteeni; ja tuntuvatpa he kovin rakkaiksi.

Timofeus. H'ein on minun morsiameni . . . .

Maura. Ah sinéi!
Timofeus. Se on hén. Mina Olen invalid, siis

voima’con seka pakoon etta taisteloon ia sentéhden

Olen nyt vanginne. Mitzi tahdotte‘? Minun surmata

ja katkaista rakkautemme siteet? Se tehkéi'ait, ios teitéi

miellytt'iiéi.
Kasper. Miksi tekisimme sen? Preussin léi:

hetys1 on nyt, ei haiottaa vaan kokoa ja yhteenliittaé,

vaihka tfiytyykin sen téisséi toimessansa tehd'ai syvia

leikkauksia ia pistoksii; mutta kaikki on hyvin jos

loppu on hyvin. —- Sane, tytté, onko téméi mics sun

sulhases‘?
Mariana. Sit‘d en hépee tunnustaa.
Maura. Sinéi mailmanlintu!

1 léihetys = kutsumus, tehtéivéi.
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Kasper. Frouvani, vihanne sammuttakaat ja
tytykéét onneenne. Saittehan miehen, jalon kuin
salon partanen kuusi; sama onni suokaat téille ty’célle
myiis. Ia sen teette, minéi tiedéin sen, vaihka mie:
lenne nyt kipenéitsee hieman. -—- No, kasi kadesséi
nyt seiskéi'eit molemmat kihlausparit. Soma on lem:
men toimi keskella sedan ryminéiéi; ihanata, katsella
sireenilehtoa ia kukkastarhaa kolkossa linnassa, jonka
muureilta kanuunat irvistelee; siinéi sekéi taistelo
etté sovinto. 0i ettéi veliet toinentoistaan raatelevat!
Mutta sovintoon he kayv‘cit kerran vieléi, sovintoon
niin rakkaaseen kuin nyt téiméi Preussin impi ia téiméi
uljas poika Bayeristéi. Pois riita ia vaino Germanian
velisariasta! (Maxille ja Fuchsille) Te kaksi sankaria
Siina, tunnetteko jo mailman ymp‘eirilléinne?

Max. Minun t‘ciytyy itkeéi.
Fuchs. Samoin minun.
Kasper. Miksi niin‘?
Fuchs. Olemmehan vieléi eléivien ioukossa,

vaihka iisken i0 luulimme itsemme varioina niiéinty:
van kuolon maassa.

Kasper. Olkaat lohdutetut. Kaikki on kohta
hyvin taas; ia sen tuumakansan, ne pienet=ruhtinat
me teistéi siirréimme kauvas kuin pohioinen myrsky
iyvistéi akanat sinkoilee. Kaikki on kohta hyvin,
koska péi'ailléimme lepaé sovinnon ja rauhan taivas
ia Germanian téihti kirkkaana loistaa taas.

Max. Mua kuolon valtakunnan kamottava
muoto on herétt‘dnyt unestani ja kaikki kasitéin nyt.
Oi mennetté eléimfifini! Nyt se kauvas poistukoon!
Mina hiipeen. (Peifla'ii hasvonsa)

Fuchs. Se poistukoon kauvas, kauvas! Mina
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hfipeen. (Peittc'ic'i kasvonsa, ja istuvaf niin [Oppuun

asfi)
Gilbert. Olenpa kuullut, etta niinkuin peloi:

tus saattaa viisaan hulluksi, niin taitaa se myés tehdéi

viisaaksi hullun. Sen niiemme nyt.
Kasper. Hyéty'zi siis matkaansaattoi ilveemme.

-- Iaa, kaikki hyvin! No, em‘dnt'dmme, mielimmepéi
kaikki nyt tyhient'aiéi onneksenne malian.

Maura. Kaikki kaikki! (Olifa annetaan ympc'ir.

Maura tc'iyz‘z‘dii myé’s Marianalle ja ifsellensc'i pikarilh‘sen

oIfla)
Kasper. Iuokamme! Ia soikoon vaskitorvet

kihlausiuhlan kunnioikSi! (Iuovaf torvien pauhinassa)
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