Alma.

[H E N K IL Ö T :
E l in a .
A l m a , hänen tyttärensä.
M aura.
K a s p e r , A lm a n iso isä.
C o n o n .]

A vara sali vanhanaikasilla huonekaluilla; ovi perillä
ja kummallakin sivulla.
Vasemman oven kynnyksellä seisoo
E lin a , katsahdellen kohden avonaista ovea perillä, josta
A lm a, käsi otsalla ja kovin aattelevana, astuu sisään.

Elina. (Erikseen ) Tuossa astelee hän, toki toisialla
Hänen aatoksensa haaveksien käyvät.
(Ääneensä ) Alma, missä loukos olet aikaellut
Täm än ehtopäivän seurastani kaukan?
Alma. Tuolla partahalla polveilevan virran
Olen illan kuluessa viipynyt.
Elina. Onpa tosin kaunis tämä ilta.
Alma. Kirkkahaana kiirii aurinkoinen länteen.
Elina. Kirkkahaana mieles kuitenkan ei paista.
Miks noin synkeästi katsahtelee silmäs?
Alma.

(Hohottaen rintaansa ja ottaen päällensä ul-

Katsantomme usein hetkes vaihet=
telee;
Mutta raittiina ja vapaana mä seison:
Sointuenpa veri suonissani virtaa
Kuni lehdistössä tämän illan tuuli.
Elina. Kuitenkin: oi, oletko sä onnellinen?
Alma. Äitini, mä olen onnellinen.
Elina. Toki tarkoin katsoo aina äitin silmä;
Erhety ei nytkän, vaihk' noin korskeasti
Yhä kohottelet poveasi kurjaa,
Niinpä koetellet siellä peittää tulta,
Tulta synkeätä, sydämmesi polttoo.
Turhaan. Minä kaikki huomaan. — Tyttäreni,
jaamman muodon)
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Eiko ole ollut, ciko ole aina
Himonani, onnes tuoda, katsahdella
Olennossas immen puhtahimpaa kuvaa?
Himo taivaallinen! Soma, armas toimi,
Tulithan sä elämäni aatteheeksi,
Tuoden uutta eläkettä sielulleni
Murheen päiväl, kuolon niittäessä tässä.
M ut nyt onni kova ehkä toisin tahtoo,
Pyhän pyrktmisein tyhjäks tehdä tahtoo.
Alma. Minä tiedän sydämmenne murheen syyn.
Elina , Sinun sydämmesi ikävöitsemys,
Salasuudes olentoas polttava.
Alma. Olkaat rauhas, äiti! Voinpa tämän liekin
Viimein sammuttaa, sen tiedän, puhallanpa
Hänen aina meren syvyyteheen alas,
Vaihka saliinkin viel hänen aikaella
Tuolla muiston tummal, riutuvalla niemel.
Elina. Kuinka lapsekkaasti lausut! Miksi enään
Viivytellä? Mutta sinun sielus pohjaan
Turm ijokses juurtunut on miehen kuva,
Joka lempeäsi palkitse ei koskaan.
Alma. Olkoon niin, ja mahdottomuus välillämme
Olkoon mahdottomuutta viel korkeanapa,
Kuitenkan ei tämä pimittäköön
Näkömerkkiäni1 tuolla, jota kohden
Aina viittasitte, tarketusta pyhää,
joka sydämmeni rautapaitaan pukee
Kamppailemaan täällä. Minä melkein huudan:
Tulkaat vastukset ja myrskyt tuikeammat
Menneitä, ja minä tahdon teille näyttää,
1 näköm erkki
pää m aali.

(vrt.

ruots.

ögonm ärke) =

s ilm ä m ä ä rä ,

A lm a.

s

10

15

20

25

sn

327

Kasvattajani, minkaltahinen he'elmä,
Mikä tuote teidän kädestänne olen.
Enkohan ma toivois niin? ja tämän toivon
Lähde ylpeys ei ole. Niinpä toivon,
Koska taasen puhtauden jalo aate
Jumalallinen mua korkeuteen nostaa.
Elina. Ole ilman huolta, tyttö; sillä tiedä:
M issä täällä voima, siinä aina myöskin
Löytyy lähellä sen koetuksen=kivi.
Onpa meille kylliks kovan onnen päivii
Voimiemme koetteeksi. Toki luotan
Sielus vabvuuteheen aina. Pois siis varjo,
Ikävyyden iltavarjo silmästäs.
Alma. Oi mun äitiin! sehän murheen mulle
saattaa,
Koska onnetonta veljeäni muistan.
Kaksi vuotta, kaksi pitkää on jo mennyt
Laivan lähtiessä kotimaamme rannalt,
Mutta vielä viipyvät niin hän kuin laiva
Ilman sanomata lintusenkan pienen.
Elina. Siinä taasen ilosinta aavistan,
Ennustanpa, että kohta on hän meidän.
Alma. Suokoon taivas teidän ennustavan totta! —
Mutta nythän muistan hurskaan sairaan tuolla
Matalassa majassansa, vaimon vanhan.
Kuinka ollee hänen laitans?
Elina.
Kohta on hän
Tuonen vieras. Hänen luonnans kävin,
Ottain hänest kyynelhaikeet jäähyväiset,
A'm a. Oi! m ks viivyn minä näkemästä vielä
Elon aurinkoa hänen silmässänsä?

v8

Alma.

Elina. Sentähden
Ennen päivän laskuu.

jo riennä häntä katsomaan

_ _1

[A lm a.] Taivaallinen kuva! Tuossa hänen näen,
s

Selvemmästi kuni millonkana ennen,
Tuossa, tuossa ihan kuvattuna ilmaan,
Lempeyttä täys; ja niin hän katoo taasen.
Kilian, sun kauneuttas ihmettelen!
Elina. (Eriks.) Mitä!
Miksi seisot tirkistellen
10
tuossa?
Miksi haparoitsee sormes huivin niemis?
------------ tä otsaa painaa? 1
2

[M au ra.] rSielun kevät, ja niin taivaan voiman kautta3
is Tiellä hurskasten me vaelsimme. —
Mutta kohta meistä yksi lopettaavi
Elinkautensa ja heittää tomun kahleet,
Samoin kohta minäkin ja samoin kerran
Sinä myös, sä vaimoist ylevin. M u t kauvas
20 Olkoon toki kuolonkellos kolkahdukseen.
Nähköön silmäs vielä monta armast aikaa,
Liekehtien lemmen ihanissa töissä;
Mutta koska viimein kutsutaan sua täältä
Palkintoas saamaan, siilon paistavimmas
2.5 Korkeudes loistakoon sun istuimesi!
Elina. Vaimo, mitä haastelet sä palkinnosta
Enään suuremmast kuin onpi mulle onni
Täm ä, jota kuulen teidän majastanne?
1 K ä sikirjoitu kse sta leikattu pois puoli lehteä. — 2 K ä 
sikirjoituksesta leikattu pois lehti. — 3 R iv it 3 2 8 : 14 — 28,
5 2 9 : 1 — 9 on p y y h it ty käsik ir joitu ksesta, mutta ne on
kuitenkin otettu tekstiin, koska ne liittyvät jäljessä seuraa=
viin säkeisiin.

Alma.

Maura.
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kerran

hymyköön sun
sielus,
Kaupungissa kunnian! — M ut jää nyt hyvästi
Kuoleva mua odottaa, ja rientää täytyy.
Elina. Hyvästi! ja muista, koska taasen tulet,
T u le kertomahaan kuinka Iäksi täältä
Onnellisna matkamies.
Maura.
M ä pian tulen.
(Poistuvat, M aura perä=oven kautta, Elina vasemmalle.''

10

—

Kasper ja Conon tulevat periltä)

Kasper.

Haa!

mä tuskin tahdon

uskoo mitä
kerrot.

Leonard on tullut?

Conon.

Hän on huoneessani,
is Ilonen ja raitis, sama kuni ennen,
Mutta ilosempa toki hetkel tällä.
Kasper. Sen mä luulen, sen mä luulen, Leonard,
Päästyäsi monest kiljuvasta myrskyst
Yli monen ammottavan kuolon kidan.
20 Haa, sä poika!
Mille tuntui mailman kierros? —
Conon, Conon, urhee sotaveljeni!
Sinun lähetti hän edellensä tänne
Meitä laittelemaan mahtaviksi käymään
Vastaan tuota ilon ankarata puuskaa;
25 Mutta sinä tiedät, ettei olla täällä
Juuri vesikelloja, sen tiedät sinä.
Miks et tuonut häntä kanssas?
Mieltäin polttaa!
(H uutaa vasemmalle)

Mutta kuulkas tänne, naiset!
30

Conon. (H illiten häntä) Malta hieman!
Olkoon asja vielä salattuna hetken
Naisiltasi.

770

Alma.

Kasper.

Miksi?

Conon.
K uule mitä sanon.
Kohta on hän tässä, uljas nuorukainen
Mereltä, ja Kilian häll' kumppanina.
5
M u t he eivät tule ennen kuni palaan
Täältä taasen heitä vastaan sanomalla
Kuinka luonnistui tääl eräs toinen asja.
Jos se onnistui, niin ilosina tullaan,
Tullaan niinkuin voittoriemuitsijaa kolme;
m Mutta jos tääl toimeni käy kumoon, siilon
Kaksi vaan me tullaan, Leonard ja minä;
Murheisena siirtyy meistä Kilian.
Kasper. Mitä sommaelet *, miesi? Rynkää esiin,
Esiin oikopäätä sotilasten taval!
i5

Conon. Kuulkoot sitten korvas mielusasti. Huomaa:
Kilian, mun vainaan ystäväni poika,
Oiva miesi, puhtahimmal mainiolla . . . .
Kasper. Kyhkynen! niin puhdas, äänetön ja kaino,

Ilman yhtään miehen karmeata roimaa
20 Naamalla ja leukaperil; niinpä on hän,
Mutta niin hän olkoon; imehdinpä häntä,
Hänen tyyneyttänsä ja vakuuttansa,
Kuulet sinä. Mutta mitä tahdot hänest?

Conon.
25

Hän sun Almaas lempii. — Miksi häm=
mästyt?

Kasper.

Alma jalona kuin aurinkoinen loistaa!
Sano: kenpä uskaltaisi yritellä
Temmasemaan huoneestani taivaan=loimoo? —
Toki yksi uskaltakoon sankartyöhön,
1 so m m a illa =

p u h u a k ie rre llen .

Alma.
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Yksi ainokainen vaan maan pallerolla.
Terve, sinä oivallinen Kilian!
Conon. Sinä myönnyt siis?
Kasper.
Ahaa, vainiinf!], sä poika!
Mutta mitä sanoo hän, tuo peijakas,
foka ryöstäis meiltä hyvän enkelimme?
Conon. Kovinpa hän lempii; mutta saattaa asja
Omilt huuliltansa kaunokaisen korviin,
S e m ä 1 mahdotonta. Tänäpänä toki
Loimahtelee villi päättävyyden tuli
Miehen poves, ja nyt kitkeä hän tahtoo
Syämmens tuon epätiedon hämärästä.
Mutta mahdotonta hänen itse käydä
Tässä toimintoon. Sentähden tulen minä.
Kasper. Ja nyt tulkoon loppu epätiedollensa.
Astutaanpas!
Joko sitten kourissamme
Kantaa tahi kätkee nuoren miehen toivo.
Astutaanpas likan luoksi.
Conon.
Varro toki.
Viipykämme vielä kysymyksinemme
Neidolta, ja ensin tutkistele äiti,
Joka hänen parhain tuntee. Antakoon hän
Meille tiedoksi, — jos itse hän sen tietää —
Olisko jo ihanaisen lempilapsens
Sydän himostunut täällä toiseen mieheen.
Kasper. Himostunut toiseen mieheen? Kirkas
tuli!
Pitääkö siis hänen sydämmensä käymän
Väkivalloin meistä pois ja vierauman?
He mun kalleutein veisit? Kilianko
Häntä kiemailisi hänen sydämmensä
1 sem ä =

se.
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Hempuna ja kateheena vaitijaana?
M ene hiiteen maalinkeines', töhertäjä!
Conon. Mitä hulluttelet, sinä ukko?
Kasper.
Vaiti sinä! — Mutta kas jos häntä
lemmit,
Tyttäreni, ja hän tehdä voi sun onnes,
Niin ei mailman aarteet käykööt siinä tielles.
Ota hän sun kullaksesi, jalo miesi,
Mutta maalaa tuohon seinään yksi kuva.
Kesä=illan kukkasniitulle sä maalaa
Eräs impi aatoksissaan, jonka muoto,
Juhlallinen, kunnioitustamme vaatii,
Mutta jonka silmän lempee riutumus
Lausuu, että viimein toki perintömme
Onpi ilon ilta rauhan satamassa.
Maalaa tämä, mutta samaan tauluun kohta
Immen taivallinen kasvattaja maalaa,
Vaimo, kasvot kirkkaan kelmeyden loistees.
Tarkasti ja vakavasti katsahtaa hän,
Kuitenk' huomaa ihanilla huulillansa
Myhäilys tuo salanen ja laupeas
Ja tuo kasvohilla puhdas gloria.
Haa, mun veljein! katso tuossa mikä taulu
Verraton, ha haa! M u t ettes naura mulle?
Conon. Enpä juuri vaihka viehkeileekin mieles
Kuni hiljan rakastuneen nuorukaisen.
Kasper. Nuori olen uudestaan.
Nuo kaksi
tähtee,
Tähtee kultahista täällä naisten joukos
Ovat kirkastaneet vanhuuteni päivät.
Onnellinen sinä, joka immen lemmen
1 m aalinki = maali, maalaus.

Alma.
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Saavutat ja elos valkeudeks viet!
Mutta ken on miesi? Lieko Kilian?
JumaL avita! sen soisin ennen kaikist.
Toki tulkoonpa jo siitä vissi tieto;
Varro hieman, äitin luoksi tahdon käydä. —
Totta kaiketi myös hä e ilmi=annan
Heti yksin tein tuon sanomasi armaan,
Että meri meille takasin taas antoi
Leonardin ilosen?
Conon. T ee se, mutta kätke as ja neitoselta
Vielä hetki tuonnemmaksi.
Kasper.
Niinkuin tahdot.
Mutta iloitseepa sanomasta äiti;
Onhan sydämmensä lemmen=aarniosta
Virtanut myös poikaiselle täällä runsin1,
Vaihkei piehtaroinnut nalliainen koskaan
Hänen helmalapsenansa. Pentuksipa
lsäns emoselle hellälle hän joutui
Koska Tuoni ensimmäisen miniäni
Äiti=poven paadutti, ja kaksi pientä
Kuikuttelit, kantajaansa kaivatessa.
Mutta ilmestyipä siilon äiti toinen
Heille armastelijaksi, äiti vieras2,
Jonka moista päivän tähti ei viel nähnyt.
Niin, mun toverini. — Mutta riemu nousee
Huoneesemme tänä iltan! Varro hetki,
Käynpä hieman tirkistämään Kilianis
Esi=ajan kurkistimeen. (Menee vasemmalle)
Conon. (Y ksin )
Kilian,
Onni suosiva nyt tehköön parastansa;
Sillä tietystihän nostais jyrkkä kielto

11

1 runsin = ru nsaasti. — 2 vieras äiti = äitipuoli.
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Ahna.

Neitoselta, temmellystä poveheesi.
Enkä tuota ihmettelis. Kuitenkin,
Mitä luontoasi tunnen, luulen minä,
Ettes olekkan tuo viheljäinen narri,
5 Joka, halveksien elämämme lahjaa,
Kohta viskaseevi yli partaan kaikki
Yhden naisen tähden, eikä huomaa
Kuinka löyhä, kuinka yhä petollinen
Onpi onni, joka himoistamme syntyy,
10 Imettäjät monen tuhon, Mutta katso:
Viisaan tyyneydel aina täyttää velvons 1
Päivät täällä, siinä onni ainoa. (K asper tulee, nauraen,
hieroen käsiänsä)

is

Kasper. Ha ha ha, sä Conon, peeveli on irki!
Conon. Sano.
Kasper.
Peeveli on irki, sanon minä!
Conon . Mitä päätän tämänkaltasesta lauseest?
Kasper. M itä tahdot. Mutta riennä, Elinani! —

Älä, veljein, toki ylvästele liion.
§0 Mikä konsti, mikä kunnia on siinä,
Käydä esiin valmiiks tallotulla tiellä? (E lin a tulee)
Mutta sano heille vasten partaa, vaimo!
Elina. Conon, iloitsenpa kovin sanomasta,
Että saapunut on uljas Leonard;
25 Siitä kiitän sinua ja annan sulle
Vastalahjaksi nyt lupauksen sanan,
Sanan, joka vielä ihanemmin kaikuu
Kiiianin korvas. Tiedä, Conon:
Täm än miehen kuva kaunis on jo ammon
30 Nuoren immen sydämmessä kapinoinnut,
Kuluttaen hohteheena synkeänä;
' velvo = ve lv ollisuus.
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Sillä eihän Kilianin ulkohaamu,
Eihän sana huuliltans, ei silmän isku
Ole tähänasti juuri osoittanut
Povessansa lemmen armotonta valtaa.
Conon. Niin on miehen mieli; kovin suljettuna
Muilta. Mutta että vallitsevat siellä
Hyvät henget, sehän sydämmeni ijäks
Onpi häneen kahlehtinut.
Kasper.
Oiva miesi!
Conon. Hänen ulkohaamuns? Mutta katsoisitte
Tällä hetkellä nyt hänen sisustaansa,
Siellä huomaisitte myrskyn.
Levotonna
Astelee nyt poika vartoessaan täältä
Tuomioonsa. Mutta onnen tuomion
Kohta kuulee hän, ja mailmans kirkastuu.
Kasper. Onnen myyri on hän. Taivas, mikä
tyttö!
Enkeli maan päällä, Herran enkeli,
Sanon mä, ja vannon: joka toisin sanoo,
Hänpä tulee tekemisiin minun kanssain. —
Mutta mitä? Seraaffi on rakastellut
Poikanallia! Hai ja j ! Ja iso=isäs
Arvoisa ei ole saanut tuosta
Vallattomuudestasi tiedon=tipparaa!
Elina. Tuota ällös ihmettelko[!]. Vaivoin vallan
Saipa tästä äitinsäkin tiedon. Vihdoin
Koska moni karkulainen huokaus,
Monen yöseen valvominen tuskaa täys,
Enin toki katsantonsa synkee liekki
M ulle kantelivat kuinka hänen mielens
Ympärviehkeili, ja siilon häntä päädyin
Kysymyksilläni ahdistelemallaan,

Rukouksillani, mutta kauvan turhaan.
Kerran toki povelleni kallistui hän,
Tyttö, uiskennellen kyyneleitten virras,
)a nyt korvahaani salasuuden kuiskas.
Kasper. Sinä iemmenkukka iltakasteen alla,
Missä viivyt kuulemasta onnes arpaa?
Elina. Majasessa tuolla ahon liepehellä
Luona vaimon, käypä Tuonelaan, hän viipyy;
Hetken päästä, tiedän, takasin hän joutuu.
Kasper. Annas hänen tulla, annas hänen kuulla
Uutisemme Valtaset, ja emmekohan
Näe tässä kilttii kiikahdusta hieman?
Voisitkohan, likka, ensileimahtaissa
Seistä, vaipumatta tämän onnes alle?
Elina. Hänkö olisi niin heikko? Mitä voisin
Kerskata mä enään? Toki uskon toista,
Ehkä pahemminkin sanomamme kaikuis,
Vaihka hänen korvahaansa viskaisimme
Sanat, että ainoo veljens Leonard
K äy luurankana nyt meren kolkos helmas
Hirmukasten joukos, että Kilian
Onpi kihlaunut komeahaan neitoon
Kartanossa komeassa tuolla.
Kasper. Kamalia sanomia!
Elina.
Mutta vielä:
Että iso=isäns, likan silmäterä,
Lupauksen täyttääksensä, pyhän valan,
Lähtee keral kumppaninsa Conon'in
Taistelemaan Kreikalaisten sankarina
Vastoin Turkkilaista rumaa, joka taasen —

1

1 kiikahdus — keikaus; vrt. »meni että luikahti» (nu=
rin, N u r m i j. ) .
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Kuni kertoisimme — vihasena karkaa,
Vertajanoovana kohden Hellaksen maata.
Kasper. Perin armottomat, hirveen kovat sanat!
Elina. N e hän toki ensin huuliltamme kuul=
koon.
Kasper. Rohkeutes tunnen. Mutta kuitenkin,
Tuotako me uskaltaisin!?
Elina.
Niinpä teemme.
Ensin nämät murheelliset kertoelmat,
Jotka häitä syämmen rakkahimmat riistää,
Kuulkoon hän, mut samas hetkes kaikki riemu
Takasin taas virtakoon, ja kalliimpana
Kuni ennen. Sulhasena lähestyköön
Kilian kuin toivon saari, ennen nähty
Ainoastaan äärettömäs kaukaisuudes.
Niinpä hänen ensin tässä piiritämme
Kuolon koi j o i sumul, mutta pian taasen
Sumun synkeen poistamme, ja Alma
Seisoo onnellisimpana lemmittynä.
Siinä vimman pimeys ja taivaan valo,
Siinä korkeus ja syvyys yhteenkarkaa.
Kasper. Mahdotonta, Elinani, mahdotonta!
Conon. Vaimo, vaarallinen leikki, vaarallinen.
Elina. Siinä olkoon hälle koetuksen myrsky;
Senpä kaltahista hän nyt melkein tahtois,
Niin hän, tulisesti innostuen, lausui
Hetki sitten. N yt hän ottakoon sen vastaan.
Kasper. Mitä! Voiko Alman sydämmestä käydä
Toivotus niin mieletön ja julkea?
Elina. Ei; vaan sielun korkeassa ihastukses
Lensi tämä lause hänen huuliltansa.

1

1 koljo = kolkko.
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Alma.

Kasper . Mutta huoma[!J: ellei hän nyt voisi kantaa
Tuota koetuksen myrskyy?
Conon.
Huomaa tämä,
Kasper , Vaan me hänen sydämmensä musertaisin!?
Elina. Ilman huolta! Minä tunnen hänen sydäm=
mensa.
Nytkö vaipuisi hän alas, tullessansa
Kammiosta hurskaan, joka tällä hetkel

Täältä lähtee perimähään kruunuansa?
io Hänko vaipuis alas, vaihka pyörteliskin
Tuhon tuulispäät nyt hänen ympärillään?
Ei; vaan ilo vakaa, korkea ja tyyni
Hänessä nyt vallitsee, ja kantaa voi hän
Kovan onnen painon maahan kaatumatta,
ii> Kaatumatta alle verrattoman riemun.
Viivoitettuna taasen tämä myrsky
Lahjoittavi hänen sielullensa mahdin,
Korottehen ankaran, ja ihastuen
Muistelee hän aina lemmen .eikkilöitä.
20 Vielä elon syksysiltä vainioilta,
Koska uneksuen takasin hän katsoo
Samotulle tielle kohden entisyyttä,
Aina tämä ihanainen ilta
Hymyvänä helavalkeana loistaa
25 Hälle muiston riutuvasta kesä=yöstä.
Oi mi hetki toki! Kuvailkaatte
Etehenne juhlallista näytelmää:
Vilaukseksi vaan peittää hänen murhe,
Mutta halki mustan, uhkailevan pilven
ai Liepeästi leimahtaen aukaseevi
Ilon taivas kultahelottavan helmans
Helinä!, ja impi seisoo morsianna.

Alma.

Kasper. Verratonta, verratonta vallan! Ah!
Iske tulta, kiiriköhöön maa ja taivas,
Jalonahan seisoo aina Alma, kaunis,
Kuni pyhäin kuva tulen välkkynässä!
s Olkoon menneeksi ja tulkoon tuosta melske.
Conon, Conon!
Elina.
Cononille ilmestyköön
Alma hänen ylevyytens ankarimmas
Pukimessa, Alma, Kilianin onni.
10
Conon. Teiltä parhain tunnettu on immen
luonto;
Rakentakaat leikki, mä en estää tahdo.
Kasper. Oiva leikki, koska lempi takoo juonii
Lemmen korotteeksi ilon iltana,
is Leikki jumalten, »Divina comedia»!
Elina. Hänen näen minä. Tuolta lähestyy hän
Pitkin pellonpientaretta astellen.
Kasper. Olkam valmiit. Elinani, kuinka määräät
Meidän kohtamme 1 täs leikkinäytelmässä?
20
Elina. Minä tiedoks hälle annan haaksirikon,
Jossa meri kohtuuns Leonardin temmas;
T e , mun appeni, te hälle ilmoitatte
Sotaretkenne pois etäisille maille,
Jonne, ennen nousuu kolmen auringon,
25 On jo teidän lähdettävä.
Kasper.
Hyvä hyvä!
Sitten Conon tuossa. Huomaa, poika, läksys.
Elina. Conon luokseen meitä kutsuu viettä*
mähään
so Lähtöjuhlaa, viettämähään samoin retkin
Kilianin kihlausta.
1 kohta =

osa,

rooli.
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Conon.
l iedän siis nyt
Kohtani, ja miten voin sen tahdon täyttää.
Kasper. Siinähän on meillä ensimmäinen näytös,
Tulee sitten toinen riemun remunalla;
ja nyt myöskin tämän juoni=asemasta
Suoppas ahtööreilles
pieni viittaus.
Elina. Samas jarjestykses toimintomme juos=
koon:
Minä veljens hälle kuolemasta annan,
Tepä sodan hirveästä pauhinasta
Oman itsenne taas Ilosena tuotte
Hälle päiviensä huviks, mutta Conon
Häitä armahaasti kysyy jos hän tahtois
Tulla kauniin Kilianin avioksi;
Sitten nouskoon tämä ilovalkeamme
Vallatonna korkeuteen pilvien.
Kasper. Perin oivallista! Kaikki liittyy lukkoon
Ilman yhtään räminatä koneissamme.
Mutta jymiseehän porras! Olkain valmiit
Tuikeahaan ilveesen. N yt koetellaan
KeinoI koval, myrskyl vallan kiivahalla
Nuoren tyttäreni ryhtiä. No noo,
Onhan suonissasi ukko Kasperin verta, f Alm a tulee)
Elina. Almani, sun katsantosi meille lausuu,
Ettäs kuvauksen korkeen nähnyt olet.
Alma. Minkä ihanuuden täällä nähdä saamme
Hänen kasvoillansa, joka autuaana kuolee,
Koska sielu, itseänsä peilaellen
Valkeuden lähteen paistees hymysuin,
Odottavi kelmeältä enkeliltä
Suutelmaa, mi kovan solmun helläst päästää!

1

! ahtööri (ruots. aktör) = näyttelijä.
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Minkä pyhän rauhan, minkä viisauden
Korkean, kuin kirkastuisit elämämme
Himmeydet kaikki, sinä siilon näet
Hänen otsallansa! Näet kuni koitteen,
5
Koitteen heljän ijankaikkisuuden päiväst.
Niinpä vaimo kuolon kaunoisena
Lepäsi mun edessäni, tyyven tyyven!
Elina. Ja nyt on hän elämänsä päättänyt?
Alma. Vielä ei; vaan hänen hengittämään heitin
10 Koska hänest läksin, läksin käskystänsä;
Sillä äkisti hän katsoi puoleheeni,
Lausui kuni ennustaen: »hyvästi,
Hyvästi nyt, armas neito! Jätä huone
Kuolevan ja kohden kotoasi riennä,
15 Jossa hetki ankara sua odottaavi»,
Niin hän lausui ihanasti myhäellen.
Elina. Ja sä tulit. Mutta katsahtihan tarkoin
Vaimo pian sammuvalla silmällänsä.
Alma. Mitä on siis teillä tiedokseni antaa?
20 Tosiaankin tärkeätä, huomaan minä.
Toki murheen pimeyttä enemmin
Kuni iloa mä muodoistanne varron.
Elina. Muistele siis näkyäsi taivaallista
Ja nyt seiso lujana, mun tyttäreni,
25 Koska kuulet syvän murheen sanoman. —
Leonard jo heittänyt on päivän valon
Ainiaaksi; meren povessa hän lepää
Peittämänä sammalhienon kääreen,
Unohtaen kaikki.
i
Kasper. (Eriks.) Sydäntäni louhii;
Mutta en sua tahdo pettää, Elinain.
Alma. Kuollut olet siis, mun veljein, saanut hautas
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Meren syvyyteheen kauhistavaan, kylmään.
Korkeuden Herra, ole armollinen
Hänen sielullensa! Mitä tiesi hän,
Nuoruutensa hourees aina ilon lapsi?
Kauvan häntä murehdin ja itken, itken!
Leonard, oi Leonard, mun veljeni kurja!
Elina. Onnellinen on hän, ota lohdutusta.
Alma. Oikeutensa myös ottaa kuolon murhe!
Kasper . Lapsein, kuule vielä toinen murheen
sana,
Joka, tiedän minä, lisää taakkas painoo;
Mutta olkoonpa nyt ilmoitettu kaikki. —
Sinä tiedät meidät, Cononin ja minun,
Vannoneeksi kerran nuorna pyhän valan.
Katso, nyt on tullut meille vissi tieto,
Että villi, partaposki Turkkilainen
Maata Hellaksen taas tahtoo valtahaansa
Temmata, ja niin on käsissämme hetki,
Jona lupauksemme on täytettävä,
Vala: käydä puolustamaan Kreikalaista.
Siis aloo H M e ylihuomenna jo mennään.
Alma. Armas isoisän i, te, harmaapäinen
Kahden vihollisen valtakunnan ryskees
Murhatanterellaf Mitä aattelette?
Kasper . Että pyhä lupaus on täytettävä.
Mahdotonta Kasperin on toisin tehdä,
Mahdotonta! Älä vaivaa itsees turhaan.
Alma. Mikä vimman vihuri! Oi Leonard!
Sinä kuollut olet, isäni mun heittää;
Haaksi vanhettunut, heikko, mi jo kauvan
1 aloo (ransk. allons) — lähtekäämme.

Lepäs tyynccs satamassa, odotellen
Loppuansa hiljaista, nyt rynkää ulos,
Rynkää hurjapäisnä mailman kaikkein tuulten
Valtahaan, ja vaipuu ensimmäises myrskys.
Oi! mä nauttisinko enään yöseen unta
Tahi päivän iloo, aina muistellessain
Teidän kiharia hopeehohtavia
Vainon verisellä pellol? Sydän kätkee!
Conon, teihin minä vetoon. Aatelkaatte!
Conon. Neitonen, mun aatoksein ja askeleeni
Kasperia seuraavat nyt samaa tietä;
Se on kunniamme vaade; ei siis tilaa
Tinkimiseen, vaan on edessämme retki.
Mutta juhla komja toki vietettäköön
Ennen lähtöämme Suomesta. Ja meillä,
M inun huoneessani tapahtukoon tämä.
Ystäväni, huomenna siis tulkaat kaikki
Vieraiksemme. Teitä Kilian myös käskee;
Sillä eihän ole ainoastaan juhla
Vakaa lähtöjuhla, vaan myös riemun päivä,
Koska kaksi onnellista nuorta lempens
Kihlauksen sinetillä vahvistavat.
Niinpä Kilian teit iloitsemaan käskee
Kanssansa ja kauniin lemmittynsä kanssa.
Elina. Conon, mitä kuulen?
Conon.
Nuorten kihlausta.
Kasper. (Eriks.) Haa! miks lumivalkeaksi käy
sun poskes,
Likkasein?
Alma. Hän kihlaa itsens; kehen sitten?
Conon. Täm ä olkoon salaisuus viel huomiseksi.
Alma. Mutta kehen kihlauu hän?
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Alma.

Conon.
Minä pyydän,
Olkoon tämä kätkös juhlahetkeen asti.
Alma. Olkoon niin. M ut tietkäät, teidän sano=
manne
Kaikuu korvissani kuolon tuomiona
Sielulleni.
Kasper. Tyttäreni, mitä sanot?
Alma. Totuudenpa sanon.
Conon.
Suokaat mulle anteeks,
Jos mä saatoin syämmellenne jonkun iskun.
Alma. Uskotteko, että rakastan ma häntä?
Conon. Enpä toki.
Alma.
Uskottepa väärin, väärin!
Conon. Enhän usko, että häntä rakastatte,
Alma. Erhetytte. Minä häntä rakastan.
Kasper. Alma, Alma, sinä saatat meidän kaikkein
Silmät vaipumahaan alas.
Alma. Kätkisinko tämän, ja niin teeskennellen,
Kehnomielisesti valehdellen tässä
Teidän edessänne, vierittäisin tuskan,
Katkerimman kaikist, Leonardin kuoloon,
Iso=isäin poistumiseen surman kitaan,
Tuskan, jonka lähde toisialla kuohuu?
Ei! vaan hetkes ulosliehtoa mun täytyy
Sydämmeni ahdistuksen. — Kilian!
Unohtaa sun tahdon, ja niin kaiken riemun
Täällä elämämme kannikalla kaidat! —
Miehet, uskottepa, että olen hullu
Teille avatessain sydämmeni näin.
Mutta näiden kierrostuulten kiljuessa!
Kasper. Minä seison ihan kierrostuulen keskel.
Alma. (Eriks.) Tahtoisinpa itseäni tyyventää.
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Kasper. Tyttäreni, nosta pääsi korkealle!
Alma. Miehet, uskotteko, että olen hullu?
Elina. Ei; he kyllä käsittävät toivottoman
s
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Lemmen hurjat, huohottavat karkelot,
Alma. Käsittäkööt he ja tietäkööt he kaikki,
Kaikki myös he salakoot, ja nähkööt tässä
Kuinka heitän pois nyt turhan toivon,
Toivon päiviemme onni=autuudesta.
Mikä on se? Virvatuli elon suolla,
Houkutellen meitä petolliseen pyyntiin.
Tuonne tänne sinkoilee se, tuonne tänne
Sitä vainoten me turhaan ajelemme,
Kunnes hetteen musta loka meidät nielee. —
Rakenna siis ikikalliolle
T o ivos linna, jota myrskyt eivät kaada,
Mutta perintönäs ikuisena seisoo
Vartoen sua morsianna. Rakenna!
Koska sulle etu kallis tämä suotiin,
Koska saimme toki osan ankarimman.
Katso: kennen onni ihmislapsen voittaa,
Kennen miekkoisen? Hän taistelkoon tääl hetken,
Ristiin rastiin leimahtelkoon jyrinällä
Hänen ympärillään kamppauksen tiellä;
Sillä — huomaa huomaa! — iltaväsyneenä
Vaipua hän saapi Isän armaan helmaan. —
Miksi vaikertelsin? Tiedä: vielä kantaa
M ulle elon päiväkin tääl kohdussansa
Voittoo monta vaihka kadot suuret tein.
Tuossahan mun emoseni armas vielä
Aina omanani, omanani aina
Etäisihin aikoin! Oi mi onni, onni! (H alailee häntä)
Elina. En sua koskaan heitä, kaunis tyttärein.
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Alma.

Alma. En sua koskaan heitä, kallis kallis äiti!
Yhdessä me suremme ja iloitsemme,
Yhdessä me elämämme kiirastam m e1
Pyhäin kaltaseksi alla rauhan viirin.
Ja niin viimein, koska tyyni ilta onpi,
Kuolon enkel' kolkuttakoon ovellemme,
Meitä kutsuen, ja seuraammepa häntä
Hymyhuulin, kuni vaimo hurskas tuolla,
Valkeuteen ihmeelliseen käärittyinä.
Kasper. Oi mun Elinain, jo käännä lehti, käännä!
Elina. Minä teen sen, sillä sydämmeni tahtoo
Kauvas pois jo heittää teeskellyksen peiton. —
Tyttäreni, anna anteeks tämä ilve;
Yksi aate lemmen helleydest oil se,
Yksi aate, joka ilon kirkasteeksi
Murheen teki, läpikäytäväksi laaksoks
Pyhän vuoren kiirehelle päivän loistoon.
Oilpa syy viel tärkeämpi kiihotteena
Leikkiin: koetella tämän myrskyn kautta
Miltä voimas näyttivät; ja niinpä toivos,
Joinkin rohkean, nyt saavuttanut olet.
Kuitenkin viel karkaa päälles myrsky toinen,
Toki lentäenpä uljaal vinkunalla
Toivon kulta=kyhkysparvena se rientää,
Mutta ehkä tuimempana ensimmäistä;
Sillä ääretön on kimmeltävä parvi.
Alma. M itä, äiti? — Kuinka ymmärtäisin tämän?
Pian! Päästäkäät mua tästä häiriöstä!
Elina. Mitä äsken tuhona me kertoilimme,
Täm ä kaikki myötäkäymiseksi muuttuu,
Koska totuus leikitsevän valheen siirtää.
1 kiirastaa = kirkastaa.
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K uu le siis ja usko mitä ilmoitamme:
Leonard viel elää; kohta hänen näet,
Tulleheena lainehitten karkeloista.
Kasper. Kaikkialla rauha mailman tantereilla;
Turkki makaa kuorsaten Ja Hellas nousee.
Conon , M inä rakkauden lähettiläs olen,
Minä vanha; mutta kaino on tuo nuori.
Auta, Amor, huuliltani tämä sana:
Ihanaista Almaa lempii Kilian.
Alma.
Hurjat miehet, hurjat vaimot! mitä
ju.nta
Mitä mieletöntä narritusta teiltä,
Armottomat, kohtaan Almaa katalaa?
Elina. Totuus kaikki!
Kasper.
Totuus kirkas!
Alma. Pyörtyvänä vuoren jyrkällä mä seison,
Ja mun joko nielee hirvittävä hauta,
T ahi ottavat mua helmaans enkelit!
Laupeutta, ystäväni, laupeutta!
Elina. Sinä todeks pelkäät uskoo mitä kuulit,
Eikä ihme, koskenahan onnes vuotaa.
Toki mietiskele, ja sä huomat kohta,
Että autuutes on vissi. Eihän taida
Ystävyyden pilaleikki murhecl päättää
Mitä ilolla hän alkoi, mahdotonta;
Vaan päinvastoin varjost valkeuteen käy hän,
Eikä ystäväänsä haavotuksi heitä.
Ala aattele niin hirveätä meistä!
Silla jos nyt valheeks muuttaisimme tämän
Mitä ihaninta sulle lupasimme,
Pyöveleitäs oltas me, ei ystäviäs.
Alma, usko mitä ilmoitamme!

Alina.

Alma. Jumal'! mitä uskoisin ja aattelisin?
Elina. Mitä sulle sanomme ja vakuutamme.
Alma. Mitä mulle sanotte ja vakuutatte?
S a n k a a t 1, sankaat sanomanne uudestaan!
.5
Elina. Mereltä on Leonard, sun veljes, tullut.
Kasper. Rauhassahan rakentelee Kreikalainen
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Näkemättä haamettakan Turkin parrast.
Alma. Mitä lausui Conon? Sanan, joka tuntui
Kaiken taivaan kohtuhuunsa sutkenneeks!
Conon, Kilian nyt Alman kullaksensa tahtoo.
Alma, Mitä tahdon minä?
Conon.
Lupauksen sai hän
Varhain kyllä, onnellinen Kilian.
Alma. Mikä päivä tämä? Oi! mun ympärilläni
Mikä hämärän ja valkeuden vaihe!
N ytpä: millon taasen silmä kauvas kantaa
Halki avaruuden äärettömän helman,
Jossa kultapallot hymiseväs pauhus
Ympärsinkoilevat, ylistäen luojaans;
Mutta katso: taasenpa nyt hämäräinen
Pyhä peittää mun, ja vaipua sen kohtuun
Tahtoisin mä uneksumaan ainiaaksi
Iiankaikkisuuden autuasta unta. —
Mutta pois jo kauvas tämä houre
Vallaton ja jalosti nyt iloitkamme,
Sillä ankarahan toki tämä hetki.
Ystävät, nyt iloitkamme, iloitkamme!
Kasper. Iloitkamme kaikki ilon iltana!
Alma. Armahin mun isäni, mun äitini! (Ottaa
heitä molempia kädestä)

30

Elina. Alma, sinua mä kiitän.
1 sankaat = sanokaat.

Kasper.

Seppei tänne!

Seppel koristeeksi hänen kulmillensa!
Alma, sydämmeni ihastus ja aarre,
Kalliona seisoit koetuksen myrskys.
Elina. Alma, kaikki palkinnut on tämä ilta
Nähdyt vaivani; jos niitä nähnyt olen
Tähtes sinun, joka sieväst ylenit.
Kasper. Niin hän kasvoi, hyöstyi, tässä hän nyt
seisoo
Edessämme valmihiina miehelään.
Conon, eikö ole tässä emännäksi
Uroollesi? Mitä! Sinä seisot tuossa
Kuni vanha, tietoviisas tarhapöllö
Aatoksissas, miesi.
Conon.
Tiedä, tämä hetki
Ihanasti hengittää mun sieluhuuni.
Korkeaksi katson Kilianin onnen.
Kasper. Siis jo saata huoneesemme sankaris,
Sekä ylkä että meren uljas peikko.
Conon. Käynpä täyttämiseen tämän illan riemun.
Kasper. Riennä, että lyömme kerran naulaa kan=
taan!
C o n o n . Minä menen. (Menee)
Kasper.
Riennä!
Alma. Toki viipykäätte!
Kasper. rMiksi viipyisi hän enään poikinensa ’ ,
Miksi, likkaseni? (Ottaa häntä kädestä)
Alma.
(Laskien toisen kätensä Elinan olalle)
Oi
mun äitini,
Anna mulle jalo tyyneytes, anna!
1 R iv it
tuksesta.
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Alma.

Kasper. Ole rauhas, tyttö, näiden kahden tynkön
Nojalla kuin kahden vuoren.
Alma.
Ei! He tulkoot.
Minä jalona ja uneksuen seison

.1

