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Jäsenet:
Hcilti, merimies.
Männistön Emäntä.
Tiina, Männistön maalla olewan Metfälamme»

torpan emäntä.
Hannu, Tiinan weljen>tytär.
Eräs luoilt-111111.
Eräs merimies.

Tapaus: Metsälammen torpan luon-'



Ensimmäinen Näytös.

Metsäinen seutu; mähäinen lampi uäkyy oikealla puo-
len ja masemmalla milkuttaa honlaen mälistä Metsälam-
men torppa. Heikki tulee metsä-polkua pitkin lammen
rannalle.

Ensimmäinen Kohtaus.
Heikki.

Suomi sulo, sorja, kaunis!
Oi! kun totta sanoo saan:
Suomi on mun koti-maan'!

Jaa, täällä nyt olen koto-maassani ja koto-
seuduillani! Sydämmeni lämpenee nähdessäni
näitä paikkoja, jossa lapsuuteni ajat olen miel-
tänyt. Tuossahan on torppa, tuo entinen ko-
toni. Oi! sclmcisti nyt muistan sen kesän, jol-
loin orwoksi jäin, kun polte-tauti manalaan »vei
isäni sekä äitini. Torppaan tnli uusi isäntä, ja
hänellä oli ainoastaan yksi tyttö, pieni Hanna.
Minä orpo sain jäädä Hannan isän luo, mutta
muutaman wuoden kuluttua Hannankin isäkuoli,
ja silloin minä lähdin merille. Oh, sitte on jo
muosill kulunut — kahdentoista-wuotias olin sil-
loin ja kaksitoista wuotta olen poissa ollut.
Missä lienee nyt »vähäinen Hanna? Olleeko jo
naimisissa? Ketä nyt torpassa lienee? Entä jos
lähden sinne. En mene toki mielii. Olen kowin
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wäsynyt, sillä neljä peninkuormaa olen tänään
kulkenut. (Hän katselee puitten marjossa olemaan muo-
reen päin). Tuonne wuoren pehmeille sammalille
tahdon mennä lepäämään, siellä olen lapsena
monta kertaa kuunnellut honkaen huminaa. (Hän
menee).

Toinen Kohtaus.
Hanna. Sitte Tiina.

HllltNll (tulee kantaen pesu-punkkaa ja laskee sen lam-
men rannalle, tuo sitte kiululla mettä kodasta, joka «n
puitten marjossa näkymättömänä, ja laulaa):

')
"Woi, moi! kuin lullallcin on niin pitkä

matka!
Kappaleen on kangasta ja wirstan werta

wettä.
Kaulan» mun kultan' on ja kauas tais

mennä;
Eipä sinne pienet linnut inssiinsä lennä".
Kaukana munkultani on— Tuommoista, hupsu,

laulelen, juurikuin minulla olisikulta, waikt'et o-
lekkaan —ja waikk'en rakastakkaan. (Tiina tulee.
kädessä ämpäri, jossa on pefu-waatteita). Täti! enpä
minä Main orpanieni siassa olisi naimisiin men-
nyt, lun heillä täällä kotona olisi ollut hywä ol-
tawa. Kumma, että tuo kaunis Miinakin otti
Mikkolan Matin, joka on marsin mustan-muo-
toinen ja niin wakawa, että tuskin ikänä nauraa.
(Molemmat rupeewat pyytlia hieromaan).

") Laulun nuotti löytyy Nuotti-wihosta: "det sjungande
Finland".
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Tiina. Sinä puhut kuin lapsi, mutta tiedä,
että minä en olekkaan kaswattanut tyttäriäni niin,
että ulkomuotoon olisiwat rakastuneet. He ajat-
telemat: Tamat miehenkaunistaa, maan ei muoto.

Hanna. Rakkaus! Tuosta rakkauden woi-
masta aina puhutaan, mutta, täti, mikä rakkaus
oikein on? Selmittäkää se nyt minulle.

Tiina. Ole mai, sinä pilkan-teliä. Pahoin-pa pelkään, että ennen pitkää olet rakastunut.
Tuommoiset tyttö-raiskat piankin omat ilmi tu-
lessa, mutta sen sanon, että älä ensimmäistä ota
eikä mielit toistakaan, mutta ota sitte kolmas,
jos hän muuten on kelmollinen.

Hanna (hymyillen). Mutta jollen satsi kol-
matta, niin jäisin ilman.

Tiina. Hohho, mitä mielä! silloin kuin mi-
nä olin hehkeimmällälii, niin kuin sinä nyt, niin
kyllä sulhasia oli tarjolla. Kolmannen otin, eikä
ollut minulla ikänä katumisen syytä. Minä ja
Mikko olimme aina hymässii somussa.

Hanna. Mutta Miina orpanani puhui, että
eräs akka kerran oli sanonut tädillä olleen sul-
hasen, joka oli merimies ja kaunis kuin enkeli,
mutta hän oli sitte kuollut, ja täti oli häntä
murehtinut niin, ett'ei enään tahtonut miestä ot-
taaklaan. Kuinka mones hän oli?

Tiina (juhlallisesti lausuen ikään kuin itseksensä».
Niin hän — Hän oli ensimmäinen. Se rakka-
us oli kuin lemmen-kukka, joka tuoksumana, lumi-
puhtaana piiimän kukoistaa, maan waipuu sittekuolemaan.

Hanna. Mutta, täti, enpä minä main ketään
maailmassa niin rakastaisi, että tätini jättäisin.
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(Taputtaa Tiinaa), En, täti hymil! Jollette Main
wäsy minuun ja syökse minua pois maailmaan.

Tiina ipyhtasee salaa kyyneleen silmistänsä). Sinä
tyttö hempukka, kuka sinua maailmaan malttaisi
syöstä. Siellä olisit, kuin otsalta marissut leh-
ti, turwlltoinlia,. tuulten miskamnana.

Hanna. Tunvatoinna! niin olisinkin, mutta,
tcit>7 älkää nyt suotta käsiänne wäsyttäkö waatteit-
tcn huhtomisella, kyllä minä nämät yksinkin pe-sen.

Tiina. No, minä jätän net sinulle. Minulla
onkin kotona ivähitn tehtämää. Täytyy laittaa
pannu-kakku maliniiksi siksi, kuin Männistön
Emäntä tulee; hän lähetti sanoman naapuri-torp-
parilla, että hän tänään tulee meille. Mitä asiaa
hänellä nyt lienee? — (Hän menee).

Kolmas Kohtaus.
Hanna. Sitte Heikki.

Hanna. Miksi olenkin nain yksinäiseksi luo-
tu? Miksi? Mitä, ranNanen, kyselenkäiin? Kuka
Moi luojan töitä tutkistella! <Hän jättää waatteitten
pesun ja lähenee lampea). Oi lampi wälllywil, sinä
metsän kaunis silmä! Sinäkin olet ylsin täällä
metsä-maassa, ja sinun pintasi on aina leivälli-
senä, tyynenilä — niinpä on minunkin sydämmeni,
maan jos olisin kaöwanut maailman tohinassa
enkä, niinkuin lampi, täällä metsän suojassa yk-
sin, niin kcntiest ei sydämmeni silloin olisi saa-
nut sykliä niin lewollisesti kuin nyt. Silloin olisise ehkä ollut kuin nnot suuret jänvet, joidenka
laineet miilistn ivaahto-pnisinä, rinhinvina aaltoi-
lemat. Täti on hywä ininnllc, mutta scnlääntin
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kaipailen yhden-itäistä ystälviitä. Jospa Heikki,
minun lapsuuteni leikki-kumppani, mielit olisi täällä,
mutta — hiin un meren aaltoja purjehtimassa;
lieneekö enäiin elossakaan? Waan mitä minä
kumppanista huolin — pianpa päiwät kulumat,
unikotkin micrimät, jos mölistä on Mmii, niin
laulan pois itämäni. (Hän laulaa):

Kun kuljen yksistäni
Tass' lammen rannalla,
Niin täällä humitseni
Mä tahdon laulella.
Kun metsä sitten taitaa,
Ia mastan ääneeni,
Niin luulen, että laulaa
Mnll' siellä kumppani.

Kun hongikossa tuolla
Puut kaikki humisee,
Mii luulen, että siellä
Ne mulle kuiskailee.
Näin hllllweksien kuljen
Ia tydyn päimiiiini,
Ia Herran haltuun suljen
Mä aina onneni.

(Hän menee taas pyykkiä hiihtomaan, ja Heikki nou-see sammal-muoteeltaan; pnun oksa sattuu hänen hattuunsa,
ja siitä mähäinen krapsahdus kuuliin. Hanna katsoo taak-
sensa). Mikä krapsahti? Kah! Outo — merimies.

Heikki (itseksensä). Ah! tuo ihana tyttö on siis
Hanna! (Ääneensä). Hylväit päiwllä, kaunis tyt-
töseni! Onko pyykin pesu kyllä hupaista työtä?

') Lauletaan kuin: "Nyt kesän minne tukka".
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Hanna. Eipä erittäin itämääkään. Mutta
mistä kaukaa olet?

Heikki. Olen marsin läheltä ja toki uiman
laukaa.

Hanna. Warsin läheltä ja aiman kaulaa,
mitä se puhe merkitsee? Se on minusta marsin
kummaa.

Heikki. Ehkäpä se asia mielii selmenee.s-Zrikseen).
Mutta minun täytyy mähän koetella hänen luon-
toansa, minkä laatuinen hän on. (Ääneensä). Oh!
siitä on pitkiä aikoja kulunut, kuin minä olen
saanut nähdä noin kaunista neitosta. (Hän me-
nee warsin lähelle Hannaa).

Hanna. Edemmäksi lohta!
Heikki. No, no, tyttöseni, sinä olet niin

kaunis — saahan sinua katsella silmiin hieman.
(Pistää päänsä Hannan nenän alle, kurkistaen häntä
silmiin).

HaNNll (hnimasee kädellään Heikkiä törmille).
Saa, tuommoista saat hiiwytöin! (Aikoo juosta
pois).

Heikki. Hanna! Hanna! Alii mene.
Hanna (palajaa hiljakseen). Mitä? Hanna —

Kuinka nimeni tiedät?
Heikki (wakawasti). Oi Hanna, sinä Metsä-

lammen kukkanen! Sinun nimesi on säilynyt
muistossani, maikka olen jo kaksitoista muotta
ollut poissa. Katso minua, eikö muistu mikään
hämärä muisto mieleesi lapsuutesi ajoista?

Hanna. Heikki! ethän ole main Heikki?
Heikki. Olenpa Heikki, lapsuutesi leikki-kump-

pani, ja nyt lyö kättä oikein hymän-sopuisesti
ja anna anteeksi iisköisen rohkean käytökseni; sen
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tein main koetellukseni, oliko Hannan sydän säi-
lynyt puhtaana.

Hanna. Kas meijaria! Noh siitäpä sait
palkan, ja nyt olemme kuitit. Mutta, Heikki,
mitenkä sinä tänne pääsit? Koska olet totia
tullut?

Heitti. Toissa päiivcinä tulimme Rauman
satamaan. Armaatpa, että sydämmeni sykki ilosta,
kun laskin jalkani armaalle syntymä-maalleni!
Mutta —sinä, joka aina olet kotonasi ollut, et
sitä toki saata ymmärtää.

Hanna (hätäisesti). Saatanpa kyllä,se sykkii
»varmaankin niin, kuin minun sydämmeni nyt,
kun sinun sain nähdä— (njo«ti> niin onhan —

onhan — aina hupaista nähdä lapsuutensa lcitti-
kumppaneitll.

Heikki. Oi Hanna, onpa todellakin! Näetkö
muodossani mitään, jota muistuttaisi sinulle en-
tistä ystäivätiisi?

Hanna. Sinun silmäsi omat sen-laatuisctkuin ennenkin. Wälistä katsoivat ne oikein mci-
liktllmaisesti, mutta samassa taas niin mukaisesti
ja rehellisesti, että niihin juuri täytyy mielis —

että niitä juuri täytyy uskoa, mutta muuten on
muotosi muuttunut. Sinä olet paljon kau —

(hypistelee myö-liinaansa ja katselee ujosti alaspäin!
niin, tahdoin main sanoa, että en sinua olisi
tuntenut, jollen olisi muuten anvannut, kuka olit.
Mutta Moih! tässä nyt puhun ja unohdan pyyk-
kini. (Hän menee taas hieromaan waatteita).

Heikki. Hannn! Tiedätkö, miksi nyt olen
täällä?
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Hanna (aina Main Maatteita hieroen). Mar-
inaankin katselluksesi näitä kllti-seutiijllsi.

Heikki. Tämä oli yksi syy, mutta toinen oli
mielii moimatkaanifti. Etkö jo arlvaa?

Hanna. En ollenkaan.
Heikki. No tahdonpa sen sinulle sanoa.

Minä tuliu töune kuulustelemaan, mistä si-
nun löytäisin, sillä minö tahdoin nähdä, sopisiko
hän, jota oli lapsena leikki-kumppaninani, nyt
minulle morsillninietsi. Hyivä onneni saattoi niin,
että sain sinua katsella, kun tässä tätisi kanssa
puhuit, ja ensi hetkellä huomasin, mitä nyt tah-
don sinulle ilmoittaa. Hanna! sinua sydämmeni
lempii. Tahdotko tulla merimiehen morsiammeksi?

HailNll (nostaa kätensä, katsellen lempimällä katsan-
nolla metsään päin). Ah lintuseni, minun kumppa-
nini yksinäisyydessä! tahdotteko wiedii terivehdyt-
sent armaalleni, kun hän on merellä purjehtimas-
sa lautana lempimästä Hannastansa. (Heilin ja
Hannan huomaamatta menee eräs juoru-akka näyttämön
poikki. Hän katselee heitä, wiipottaen päätänjä, ja katoaa
sitte metsään).

Heitti. Hanna! Minä ymmärrän Mastant-
sesi, sinä tahdot lempiä minua! (Aikoo syleillä Han-
naa).

Hanna (metäyntyy simnlle). Ei niin, Heikki.Lempiä tahdon sinua aina, ivaan »vielä en lupaa
omaksesi tulla, ennenkuin tädilleni puhun asiasta
ja hänen suostumuksensa saan. Mutta moi! nytsaan lvarmllantin toria, kun näin kauan olen
pyykillä ollut. Nyt täytyy wiedii waatteet äm-
pärillä lähteelle ja siellä net »virutella.

Heikki. Miksi et, kultaseni, miruttele niitä
täällä lammessa?
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Hanna. Lammen pohja on rutanen, mutta
lähteessä on kirkas »vesi.

Heikki. Minä tulen kanssasi.
Hanna. Tule »vain. Sinä saat lemitellii

maatteet lnimumaan, että pikemmin joudunkotia.
(Kotoo maatteet ämpäriin). No Nyt saamme Mennä.
Katsokaatte pienet lintuset, nyt on minullakin
kumppani. (He menemät, ja esirippu lasketaan »las).

Toinen näytös.
Metsälammen torpan huone. Seinässä on hylly, ja

siinä muntama puinen lautanen, kitattuja pos!iini-t»!t-
rikeita, k.nihoja, puii-liisitoita ja kahwi-kupit. Pöydällä
leipä-toppa ja silakka-kuppi, Tiina, Metsälammen emän-
tä, istuu luiin ääressä, pellawia kehräten.

Ensimmäinen Kohtaus.
Tiina. Sitte Inoru-atta. Mänistön

Emäntä.
Tiina. Pysyncetö pannu-kakknni knumana?

(Hän menee ank>isemaan -pesäi, oivia ja katselee kakku»,
ioka on taltrMllal. Oi, kuinka se on hylvö! sitä kyl-
lä kehtaa Emännälle tarjota. Jospa hän nyt
main tulisi! Mitäpä asiaa hänellä nyt lienee?
(Juoru-akka tulee sisälle). Klls, hymää päuväii muo-
ri! Luulin Männistön Emännän tuleman. No
istukaattc nyt, muori. Mitäs teiltä nyt kuuluu.
(Akka istnu tuolille, Tiina rukkinsa ääreen).

Akka. Eipä juuri mitään erinomaista. Mut-
ta jopa nyt on Männistö myyty; oletteko kuullut?

Tiina. Männistö myyty. Eihän mielii! No
kenellettö?

Akka. Eräs merimies sen osti ja maksoi
hywiisti, en muista, kuinka paljon, mutta sanot-
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tiin Main, että hymä hinta saatiin. Kyllä nyt
taas Männistön Emännän kelpaa pelata, mutta
jahka mämy ne rahat kynsiinsä saa, niin kyllä
niistä pian tulee kuitti. Emäntä on ylpeillyt komin,
mutta joka kuuseen kurkoittaa, se »vielä katajaan
krapsllhtaa.

Tiina. Niin, se siitä tuli, kun hän tahtoi
herraa miitvyksensä.

Akka. Niin kyllä. Sitäpä minäkin sanoin,
että hänen olisi sopinut ottaa esimerkkiä sinusta,
maikka kohta oletkin torpan emäntä. Sinä ope-
tit tyttäresi työtä tekemään, ja he saiwat hywät
miehet ja oivat nyt jo taloon päässeet. Männis-
tön pojat kulkemat pitkin kylän raittia papriikki-
mcrassa, papirossit suussa ja kädet taskuissa.
Tyttärelle opetettiin menskaa, asetettiin talan-
merkto päähän, teetettiin »aatteita kaupungin
mallin mutaan ja laitettiin mihdoin»viimein kaup-
pias Kauppasen rotnvaksi. Kauppasen kanssa nyt
pojat juomat pullo-olutta, ja Männistön tama-
rat omat menneet kuin koskesta alas heidän kur-
kustansa. (Akan puhuttu» tulee Männistön Emäntä
sisälle, ja alt» sanoo itseksensä). Kah tuossa hän on.
Jospa hän ei »vain olisi kuullut, mitä puhuin.

Emäntä. Hywiiii päimää!
Tiina. Jumal' antakoon!
Akka. Hywiiii Päimää!
Emäntä. Hohho. kuin olen oikein palawissani!

(Aukaisee leuan alta silliinsä solmun).
Tiina. Emäntä hymä, tullaatte istumaan!

(Nostaa tuolin pöydän päähän).
Emäntä. Kiitoksia wllin. (Tiina menee otta-

maan pesästä pannu-takuu jarupee.sitä osille leikkaamaan).
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Minä tulin nyt tänne puhumaan, että olen ta-
loni myynyt, ja että teidän, Tiina hywii, on
täältä »niittäminen, sillä —

Tiina. Minun? Totta uusi isäntäkin torp-
pareita tarmitsee, ja olenhan minä aina rehelli-
sesti meroni maksanut.

Emäntä. Olet niinkin, mutta tämä Söö-
kapteeni eli Styyrmanni — hlln, joka taloni osti,
aitoo rakentaa asunto-riivin tänne Metsälammen
torpan maalle, sekä tulee siinä itse asumaan.

Tiina. No hywänen aika! (Tarjoo emännälle
taliriltill, jossa on pannu-kalun pala j» kahweli).

Emäntä. Kiitoksia.
Tiina (kauppaa kahmi-kupin tassilla myöskin akal-

le pannn-taknn palaa). Tässä on, Muori, teillekkilt
pllla. (Akka ottaa sormin tassilta palan). Ottakaa,
muori, tassikin.

Akka. En minä siitä huoli. Kynsistänsä
haukklltin on monta hywiiii palaa syönyt.

Tiina (istuu tuolille, symästi hiio'atcn). Noi toti,
että nyt täytyy täältä muuttaa. (Miettien). Mut-
ta — jos Metsälampi taloksi tehdään, tehdään
kaiketi Männistö torpaksi. Minä muutan sinne
sitte.

Emäntä. Ei se käy laatuun. Nölvyni, Hcm-
telsmanni Kauppancn, on Männistön »vuokran-
nut, sillä minun tyttäreni, Hantelsmannin Rou-
wa, tahtoi halusta sinne asumaan.

Akka (mielinkielisestN. No sehän onkin sopimaa,
että Nonma taas pääsee entiseen kotiinsa. Niin,
niin sanon, kyllä kelpaa semmoisessa kartanossa
heilua, ja mitäs on heiluessa ja toimittaessa,
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kun on ison Kauppamiehen Roumana, jli on ta-
maraa kyllin.

Emäntä (ylpeästi, maan toki huo"ateu). Ouhau
sitä kokountunut tllwaraa meille.

Alta (erikseen). Eipä hän onnekseni sentään
suuttllnut kuulla, mitä iistön puhuin. (Ääneensä).
Onhan sitä tamaraa teillä, ja Kauppaselle kart-
tuu myöskin — hän onkin oima kauppias, mut-
ta mikäs on olla, kun teiltä mukaman tamaran
sai ja semmoisen toimektaan rouman.

Emäntä. Kyllähän minun tytärtäni ottaa
kelpasi, Maikka minä sen itse sanon. Mutta minun
nyt täytyy mennä. Kun, Tiina hymä, nyt olen
sintille puhunut, miten asiain laita on, tiedät tuu-
mailla, mitä sinulla on tehtäwänä. Hywiisti nyt,
»voikaa hywin! (Hän menee).

Toinen Kohtaus.
Tiina. Juoru-akka.

Tiina, Oih mokomia, mitä nyt tulimat ja
tekilviit. Olistlvllt eläneet ihmisten lailla, niin
ei olisi tarivinnut myydä Männistöä, ja minä
olisin saanut elää rauhassa torpassani. Mitä-
hän tuo olikaan, joka talon osti? Söötapteeni
eli Tyyrmllnni. Ei, oli siinä ässäkin — äs'tyyr°
manni — näin se kuului.

Akka. Niin, suoraan sanoen, se oli merimies
eli laiman perämies, mutta Emäntä ylpeydes-
sään ei osaa eniiim seliväii suomea, maan sanoo:
(Osoittelee limeäll» äänellä). Söötapteeni ja tyttä-
reni, Hantelsmannin Rouma, — Oohoo sentään!
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Tiina. Niin kyllä, »viitsis häntä, romvaksi
nimitellä omaa tytärtänsä, »vaikka hän mimmoi-
nen routvll olisi, en maarin sitä tekisittään. Woi
mitä nyt sanonee Hannakin, kun täältä täytyy
muuttaa. Tyttö hupakko, missä hän nyt miipy-
nee? Kylläpä hän nyt jo olisi ehtinyt tulla pyy-
kiltä.

Akka. Hanna — hän lipertelec, tiemmä,sul-
hasensa kanssa lammen rannalla. Teillä main
on ollut hymä onni. Tyttärenne tuliwat hywitn
naimisiin, ja nyt on taas taSivattinnc morsi-
amia.

Tiina. Hannako? Ei maarin. Hän ei »vie-
lä morsiamia ole, eikä hänen ole tiirutta naimi-
siin; tyttö on lapsi mielii.

Atk a. Ei sitä salata tarwitse —näinpä itse
omin silmin, että hänellä oli sulhanen. Lammen
rannalla puhuttiin ja kuiskattiin, ett'eiwät huo-
manneetkaan minua.

Tiina. Ei, ei, se ci moi olla totta!
Akka. Nyt on toki silmiinnepettyneet, nmtta

jos tahdotte Hannaa, tuommoista »vilkku-silmää,
uskoa enemmän kuin minua—niin ei se minua
haita. (Nousee istualta ja aikoo lähteä pois).

Tiina. Mene »vain, sinä kaksi-kielinen liper-
tcliii. (Rallitns kiinluu ulkoa).

Akka (owen suusta huutaen). Jopa rallitns kuu-
luu—nyt saatte kysyä tuolta siemältii »viat-
tomalta, minkä »vuoksi hän on »viipynyt. (Hän
menee).
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Kolmas Kohtaus.
Tiina. Hanna. Sitte eräs Merimies.
HllNNll (tulee omesta sisälle, laulaen nuotilla:

"ei ole ajat niin, kuin oli ennen"».
"Mitäs minä itseäni surulliseks' heitän,
Kyllä minä pienet surut ilollani peitän.
Tralla lalla lalla lalla lalla lalla lalla,
tralla lalla lalla lalla lallal la lalla."
Oi täti! kuinka olen iloinen. Koko maailma

on niin suloinen, ja laitti ihmiset omat niin hy-
miö, että tahtoisin niitä sydämmestiini rakastaa.

Tiina. Nai niin, mai niin — mutta sitä en
minä tahtoisi. Tiedätkö, mitä minä tahtoisin?

Hanna. No mitä, tätiseni?
Tiitta. Minä tahtoisin torua —ja hymiil-

lii lailla. Kuule! Miksi et ole ennen kotia tul-
lut? Luuletko, ett'en minä ymmärrä, kuinka kau-
an sinulle pyykkiä Piisasi? Olet siellä laiskana
liehllkoinnut. (Itkee). Enkö ole sinua työhön
opettanut pienuudesta pitäen? Sano, tyttö, onko
se minun syyni, että sinä olet kelwotoiu?

Hanna. Mutta, täti, miksi täti nyt noin
komasti toruu? Antakaa minun nyt puhua.

Tiina. Teeskenteliä, mielitteliii! Tiediinpä
nyt, miksi sinä minua tahdoit pyykiltä pois —

saadaksesi tuon sulhosi kanssa limerrellii; mutta
eipä Tiina oletkaan sokea — minä tiedän kaikki.
Kamalapa olit, kun »viattomalla muodollasi ky-
syit: "mitä tuo rakkaus oikein on". Hyi tuom-
moista!

Hanna (makamasti ja lempeästi). Täti! jollen
olisi niin onnellinen, kuin nyt olen, niin totta
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teille harmistuisin ja menisin pois tyköänne, sil-
lä lowllsti olette minua soimannut ja marsin
syyttömästi. Te olette lomin pettynyt, ivaan
kuinka se on tapahtunut, sitä en tiedä, mutta
uskokaa minua, kun sanon: Silloin, kuin ran-
nalta lähditte, en tietänyt rakkaudesta mitään —

maan nyt! — Täti, kohta teidän lähdettyänne
rannalta tuli simie Heikki, lapsuuteni leikki-kump-
pani. Hän on palannut mereltä ja tuli katso-
maan koti-seutujansa ja minua. Hän on muis-
tanut minua tuolla kaukaisilla merillä, ja nyt
ensi hetkellä, kun hänen näin, tiesin, että häntä
rakastaisin, maan en ketään muuta. Hän pyysi
minua omaksensa, ja minä annoin lupaukseni,
jos te, täti, liittoomme suostutte.

Tiina. Minä! En suinkaan. Tuommoinen
mettuli tulee mereltä ja tiesi mistä — mielitte-
lee minun hertta-uskoista hempukkaani, ja täm-
möisiin minä antaisin suostumukseni! — en maar.
(Taputtelee Hannaa), Hohho, HllNNaseni, oikein sy-
diimmeni kemeni, kun taas saatan sinua uskoa!
Ei tarivitsisi noita juoru-akkoja kuunnella, heillä
on aina turhia juttuja. (Wakamasti). Mutta
Hannaseni, tuota meri-poikaa et sinä saa ajatella;se on warsin turhaa,

Hanna. Oi täti! woiko estää lintua lento-
tiimasta puun yli.

Tiina. Sitä ei »voi. Mntta sinä woit es-
tää lintua tekemästä pesäänsä puuhun. Selmem-
min sanoen — sinä »voit estää nuot rattanden
ajatukset tekemästä pesäänsä sydiimmeesi. (Meri-
mies tulee oweöta sisälle).

Merimies. Hymää päimää! Outo täällä
näkynyt merimiestä Heikkilää?
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Tiina. Onpa Main, tunnetteko häntä?
Merimies. Tunnen kyllä. Olimme yhdes-

sä lailvassa jayhdessä tulimme muutamieu kump-
panien seurassa Männistöön, mutta nyt tuli
Männistöön Kapteeni, jota meitä laimaansa tah-
toisi, ja senpä muotsi haen Heikkilää.

Tiina. Minkä-laatuinen mies tuo on? Oli-
sipa oikein hupaista tietää — Hän tuli tänne
tnin tuuliais-pää ja tahtoi kihlata kaswattiani.

Merimies. Hohho, wai niin! Raumalla
hänellä on jo aikaa ollut kihlattu morsian.

Hanna. Mitä sanotte? Ei, se ei ole tosi.
Hänen silmänsä ei saata malhetella!

Tiina. Onpa kyllä se tosi, kas sitä nyt! Ei
tuommoisia hulimilia ole uskominen.

Merimies. Kyllä asia tosi on, mutta mi-
nun täytyy nyt mennä kumppaniani hakemaan,
jääkää hymästi! (Hän menee).

Neljäs Kohtaus.
Tiina. Hanna. Sitten Heikki.

Hanna. Woi täti! Miksi uskotte tuon »vie-
raan miehen puhetta? Jospa näkisitte Heikin,
kuinka rehellinen muoto hänellä on, silloin »var-
maankin häntä uskoisitte. (Heitti tulee sisälle). Kas
tuossa hän on!

Heikki. Ah, tässä nyt olen entisessä kodis-
sani!

Tiina. Olet kyllä, mutta tänne et enäiin tu-
le niin kauan, kuin. minä näissä huoneissa asun.
Tulit tänne mielittelemäön minun kasmattiani,
lasta, jota olcu rakastanut uiin, kuin omianikin,



19

enkä ymmärrä, kuinka hänen noin sait itseesi mie-
listymään, mutta mikäpä sinusta tietää, mitä sil-
mänkääntäjän temppuja sinä siellä ulko-nmilla
olet oppinut. Mutta et niillä pitkälle- pääse, nyt
tiedän jo, että sinulla Raumalla on toinen mor-
sian.

Heikki. Minulla? Kuka teille tuommoisia
on uskotellut. Raumalla en ole käynyt Me, kuin
täältä läksin, ja Hannaa rakastan enkä ketään mui-
ta. Uskokaa minua, tässä entisen kotoni kynnyk-
sellä en ivalctta puhua santa.

Hanna, Heitti, minä uskon sinua, eikö mei-
tä kukaan eroita!

Tiina. Nai ei? (Sanoen tuimasti Oeikille».
Menetkö pois täältä pikaa, ennenkuin minunkin
silmäni käännät!

Heikki. Hylvästi Hanna, kyllä toisemme nä-
emme! (Hän menee).

Tiina. Saa nähdä, kuka tässä iviimeiset sa-
nat sanoo! Täytyy katsoa, menikö hän jo pois.
(Hän menee ulos».

Hanna. Noi, kuinka nyt kotoni tyhjältä
tuutuu! — Ulos tahdon minäkin mennä, siellä
suruani tuulelle tarjota. (Hän menee).

(Esirippu lasketaan alas).

Kolmas Näytös.
Metsäinen seutu, torppa näkyy etäältä.

Ensimmäinen Kohtaus.
Hanna, Sitten Heikki, Tiina ja

Merimies.
Hanna (istun ki»Hä). Mihinkä meni tuikki

iloni? Oi, nyt tunnen rattanden lvoiman! Se
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on suloinen, taimaallinen, »vaan jos sitä wastaan
sotii, silloin on se hirweä, polttawa kuin tuli!
(Hän on hetken ääneti ja kuuntelee, kun metsästä kuuluu
Heikin laulun ääni).

Heikki. Tralla la la la la
Tralla la la la la
Missit on kultani,
Ruusu-kukkani?

Hanna. Lehdossa kaivelee,
Sinua muistelee,
Tule, mun sulhoni,
Tänne luokseni.Heikki (tulee metsästä ja antaa kätensä Hannalle,

laulaen): Nyt, minun armaani,
Olet mun omani,
Sinua rakastan
Minä ainian.

Hanna. Sinun oon kultana
Siksi, luin kuolema
Nie minun hautahan,
Tuonen majahan.

Tliltll (tulee torpasta päin ja huudahtaa Heikille).
No jopa peräti! wlli uskallat sinä »vielä täällä
wiiwyskellä!

Hanna. Täti! Heikin morsiammekfi tahdon,
sillä hän on ivarmaankin jalo! Merimiehellätäytyy olla puhdas omatunto ja wahwa luot-
tamus jumalaan, muutoin ei hän uskaltaisi wä-
häisellii, heilumalla aluksella purjehtia suurten
merien riehumia aaltoja. Katsokaa, täti, Heikkiä,
kuinka jalolta hän näyttää.

') Lauletaan samalla nuotilla kuin: "Engäng i bredd
med dig."
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Tiina. Ei laitti kultaa, kuin kiiltää, ei kaik-
ki hopeaa, kuin hohtaa. (Merimies tulee metsästä, ja
Tiina huudalit.ia). Kas tuossa hän ou, joka tie-
tää, että Heilillä on morsian.

Heikki (kiimaasti kääntyen Merimieheen). Nai
sinä täällä olet ollut malheita kantamassa.

Merimies. Seis poika! Maalla puhaltaa
ilkeiimmät tuulet kuin merellä, mutta ehkä täs-
tä lvielä onnen satamaan päästään, kun asiat
seliveneivät. Heikistä en minä ole sanaakaan
puhunut, maan Heikkilästä, mutta minä hoksaan
nyt, että waimo-wäki ei ole siitä lukua pitänyt,
että nimi oli »vähän pisempi, kun se ivain oli
sinne päin, mutta näette sen, että tämä on Heik-
ki Lampinen, ja hän, josta minä puhuin, on
Heitti Heikkilä. Niin, niin, muori, älkää siinä
jöröteltö, tman laittakaa häät. Tyttö on oikein
kaunis, olisinpa hänen waitta itse ottanut —no,
kyllä minä sinun, tyttöseni, sentään ystämälleni-
tin suon. Mutta, Heikki, toimita nyt asiasi pian
ja tule minun ja Heikkilän kanssa Männistöön,
sillä siellä on Kapteeni, joka tarjoo meille hyy-
ryii llliwaansll.

Heikki. Minä en hyyryii olattaan ennen,
kuin tulemana tewännii.

Merimies. No hywiisti sitte. Minä lah-
den, mutta toimita häät ennen, kuin merille me-
nen. (Hän menee).

Toinen Kohtaus.
Heikki. Hanna jll Tiina.

Hanna. No täti, nytpä on kaikki sellviin
selwiiii!
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Heitti. Ia nyt tiedätte, ctt'en ole mitään
silmänkääntäjä.

Tiina. Niin, mistäpä minä olisin tietänyt,
mitä mies sinä olet — ja mistä se rakkaus noin
hetkellä tuli, tuin raiska silmään?

Heikki. Kun salama lyö,
Se hetken on työ.
Mutta i'öks' jKIM se puuhun syö.

Haun a. Niin se on, näinpä laulaa rnnoilia-
till: sHäu laulaa),

*) "Mä hetken main
Sun nähdä sain,
Wuan tmvas ci katoa muistosta!».

Näin hetken on työ,
Kun salama lyö,
Mut ijnts' jöljeu se puuhun syö.

Oi riemuisaa,
Oi katkeraa,
Oi hetkeä yhtä ja ainoaaj

Unhottaa pois
Sit' en mä »vois,
Naitt' kuolon mulle se muisto tois!"

Tiina, (jok» Haiman laulaessa on pyyhtiellytkyy-
neleitä silmistänsä, lansun nyt juhlallisella äänellä».
Lapseni! Laulusi on saattanut mieleeni entisiä
aitojaj — minä muistin, että minäkin kerran
olin nuori Oltaatte, lapset, onnelliset!
Mutta, Hanna, minun täytyy nyt onneasi häi-
ritä, sillä minulla on sinulle itämä sanoma sa-
nottawllim.

') Ne nuotit, joittenka mukaan tätä lauletaan, omat
"Peipposen Wiserrys"°nim!sessä nuotti-mihoss» painet-
tuna.
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Hanna. No mitä? En nyt pelkää mitään.
Tiina. Istukaatte kuulemaan. «He istumat

kulin timelle). Männistön Emäntä tämi täällä
sanomassa, että meidän täytyy muuttaa torpasta
pois, sillä eräs merimies on ostanut Männistön
ja rakentaa talonsa tänne Metsälammen torpan
maalle.

Heitti (nousee seisoalle, sanoen iloisesti). Eipä
tarmitsettaan teidän muuttaa torpasta pois, sillä
minä olen se merimies, joka talon osti.

Hanna (iloiseni). Wai sinä!
Tiina (ihmetellen). Sinä! (Iloisesti,. No nyt-

pä saan kcislvattinikin talon emännäksi; hyiviutcn
aita! ja näin iikki-armaamatta! Hetken aitaa sit-
ten oli sydämmeni surua täynnä, ja nyt on kaik-
ki iloksi muuttunut.

Heitti. Niin, täti, näette nyt sen, että het-
kellä woi paljo tapahtua. Ia kuulkaa nyt, mitä
olen tuumamlul: Tähän rakennan minäkauniin
kartanon, jossa Hanna on emäntänä, ja täti jää
hänen luoksensa, sillä minä marinaankin usein
merille lähden, maitta en enään pisemmille mat-
koille mene. Mutta kun kesä tulee, ja järmet
sekä meri aaltoilemat mapaana jää-peitteistään,
silloin merimies, ikään kuin lintusetkin, jotka te-
wiiällii tllhottllwllt siipiimsit lentoon, tahtoo aluk-
sellansa rientää meren aaltoja purjehtimaan.

Hanna (läskein kätensä svdämmeUensä). Ia sil-
loin, kuin myrskyt ja tuulet puuhaamat, silloin
tiedät, että täällä lempiwii sydän rukoilee puo-
lestasi.

Heikki (juhlallisesti,. Niin, Hannaseni! Me
olemme nyt toinen toisemme emmekä siis orpoja
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enään, ja täällä Suomen humisewien honkacn
keskellä on meillä onm koti. Oi onnea suurta!

Hanna. Ia runoillan kanssa saatamme lau-
laa: (He laulamat molemmat».

"Honkain keskellä mökkini seisoo
Suomeni soreassa salossa,
Honkain wiililtci siintiiwa selkä
Wiltkuwi koittehen »valossa.
Hoi, la, la la 11l la,
Hoi, ln la la la lll:
Kaiku mun suloinen Suomeni maa!"

(Esirippu lasketaan alas).
Loppu.


