




TllEAfflFlli.

2U77AUS

4:sä KOHTAUKSESSA.

WIIPURISSA,

J. Cedervvaller poikineen, 1847.



Imprimatur:

G. Rein,



JÄSENET.

HÖLMÖNEN, Kyläwanhin.

PÖPERÖ, Tyttäresä entistä vvaimoo, yhä toi-
mittaissa töhkeimpiä töitä asuin liijoksiin
ääressä, hän on alti tuhkassa 3 josta nimi
Tuhkimus ja Tuhkapöperö.

PIRJO, Hölmösen ivaimo.

SOMA ja SORJA, Pirjon tyttäret entistä mies-
tä.

TYÖJÄTÄR, Pirjon seukku.

LEMMES, Pöperön emäneno.

KERSKO, Kuuluisa Nuoriso.





1; KOHTAUS
Hölmölammin rannalla.

1. NÄYTÖS.

Lemmes (ivalkainolla). Pöperö (toisella). Soma.
ja Soria (nurmella, elivät tiije toisistaan,

eiivälkä kuule Lemmeksen laulaivun).
Rauha näillen rannikoillcn,
Tämän lammin taiteillen
Jossa muinoin lassa lauloin,
Kussa poikana polaisin:
Poimin mansikat makiat.
VValvvoin tuolla ivalkainolla
Isän wesläissä vreneltä.
Nukuin tuohon nurmikolleu.
Airin pestessä pesua
Puhistaissa puukaluja.
Ojansuuhun onget niskoin,
Laitoin lahnoillen katitsat,
Kannoin Kotiimme kaloja.
Kalakeitot äiti keitti
Höllölöksct Hölmönämmä.
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Pöperö (laulaa valkamoita itekseen).
Heitti herttainen emäni,
Heitti kallis kantajani,
Ihana imettäjäni ;
Heitti kaikki heimokunta. (Puhuu).

Heitti heitoksi, hylyksi,
Lyötäiväks, lykättäwäksi.
Jätti ivaiwallen ivajaallen:
Pirjon piijaksi poloisen,
Sisärpuolillen poluksi;
Orjaksi omassa koissa:
Sekä nääntymään nälällä
Että vvaatteita ivajillen:
AVaikka ei ivaroa puutu
Ei ou tyhjyyttä elosta.
Pirjo pitääpi pitoja,
Syöttää kyllin Syöjättären,
Yhä lahjat laitteloopi.
Siitä syystä Syöjätärkin
Tyyvryttääpi tyttäristä,
Emänniksi ennustaapi
Kauniiinmillen kaupunnista:
Muilcn mustan Kiertolaisen
Elikkä ci ensinkään,
Omituista, ollenkaan.
Työtäk syövvät tyttärcsä,
Käwelööwät käissä puukkiu-.



_

Heilcn herkut hempeimmät,
Huparuuwat ruokittua:
Mutien wiskowaa muruja,
Pilkoin %ielä pilppinvaapi:
Wäkentää wähät palaiset.
Aitin walinna,
Höyhentyynyt tyttärillcn.
"iVapon vvaipat \vallannunna
Sekä paijoista paraimmat
Että uinvct uutimeni:
Sisärillen siistit hunnut,
Hurstit huonoimmat minullcn,
Bepalaiset reikäniekat
Helmukset miuullen heitti,
Joita Pirjo on pitämiä,
Kuluttamia kuusi tvuotta.
Mulla musta ajanjuoksu,
Minun iltani ikävvät;
Minun työni työläimmät,
Waiwannäöt
VVaan en kelienkään walita,
Saata kylällen sanoja:
Koen puolustoo kotia.
Itekseni toiste itken,
Yksin waiwani walitan
Yöllä yksin ollessani,
Maatessani maaperässä.
Waan mitä minä rralitan?
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Levrollincn on leponi,
Tunto schvä Tuhkimukscn.
Muita murehtii tulisi.
Pirjo pickscttyy Iseä
Itköö itc iltayöstä,
Aamun auringon -valosta
Tahi kelien tappcloopi
Eli pahoin pauhowaapi,
Yliyötä riitelööpi:
Tyttäresä tyynylöistä
Tanhuvvalla tappelootvat
Wihan kiivvoin kiistettyä
lumimaista on kuhtununna
Täti täyvveksi tälicksi,
Haluisammasti halainna?

Kelien tuopi Kcrskou pojan,
Kulien suopi sulhaiseksi? (Laulaa)

Kolkko on minun kotini,
Yltä kylmät kynnykseni.
Emänä emintimäni,
Isintimänä Isäni!
Heitti j. n. c.
Waan ei wanha IfäMitaJiitiJixEN.
Hylkeä hyvvä Jumala! (Puhuu)

Mitäpä minä vvalitan?
Pilkat leikkinä pitelen,
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Kärsin lyönnät lykkäykset,
Karsinta kuivimmat käskyt;
Työni toimitan toclla,
Jouivun aina työstä työhön,
Askarelta askarecllen.
Samat waiwat ivauhempana,
Askaret, talonasiat
Täytän tayshvaiiisena
Kuin jo piti pienempänä,
Silminnähen nääntyneenä,
'W'aiwanpakolta vvavristen
Pirjon piesten toimitella,
YVireesti viitan eholla.

Soma (näyltäin Somalien kukkia).
Kunka näistä kukkaisista,
Kun!;a ottaisit omaksi?
Minkä iniclesläis ivalihtet,
Minkä hvlkeisit minullen?

Soivia.
Kuin en tiije kuin nimesit,
Kuita kukkaiset kuwaawal
IViin on ivaikia walita.
Anna arwclen YväliäiscTi.
T«o on muita turpiampi
Kaunis pai ,iui];a.;l;araiuea.

Kousa vriel- runsaampi 5
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Se on mieleinen minnllen,
Sen minä otan omaksi,
Jätän jäänöksen sinullen.

Soma.
Se on senkkumme Simuna.
Jätit jäänöksen minullen,
Kerskon pojan Keskimäisen.

Soria, (Tatvoitlaa päiivänkakkaraa).
Et peto petä minua !

Anna poisi Kerskon poika,
Se on mieleinen minullen;
Mullen niuinon jo luivattu.
Simo omasa sinullen.

Soma.
Kehno Kerskollen olisit,
Simo liljaksi sinullen,
Simo sinua parempi.
Luvattuni pien lujasti. (Lemmes lähe-

ten heitäksen ojaan).
Soria.

Simo Kosiipi sinua,
Se on omasa sinullen.
Anna poisi Kerskon poika
Jos ei toilla niin toralla! (Hepäisöö

Somaa xvaan näköä Lemmeksen),



Mikä Kummitos Kumossa,
Kuka onneton ojassa?

Soma.
Olkoon onnesa nojassa!
YVeissä pehmiä wenyä,
Ropakossa moisen rosmon.

Lemmes.
Kulta kukkaiset, käköiset!
Somat neitoiset soriat!
Auttakaa avunalaista,
YVanhaa ivaivvaista lijasta,
Hätäisiä hätätilasta,
Saivikuoppaan kuolemasta.

Soria.
Puivin puhtaaksi käteni,
Sotkin sormeni somaisct.
Puhas out kuin pulsterisi.
Kuin et kurja tuohon kuolle
Rumanmotoinen mutaan,
Kuolet kumminkin keollen.
Kuole koiraukuotolainen
Tulemattasi tupaamme!
Sinun käsissais käteni
Koprissasi konnikainen
Elivät käy tuimin käteni! (Pöperöllen

joka ilmantuu)
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Tuossa sulien sulhapoika
Sekä nuori ja nopia
Että kaunis Kasivoillasa.
Ensin ivcislä poisvvetele
Sitten siiivoat Irjasta,
Peset muotosa munasta;
Hyivin puivet ja pullistat.
Tuilla pörhistät Pöperö;
Saaneesi leiivänsaajan;
Mieronkäyjän mielieksesi,
Ruuwanhankkijaks hakenna. (PöperS

ttutta Zemmeksen, pesee hänen ja omat käle-
-5« j Sisärekset juoksoo pois naurain ja käsiä

taputtain, sanoin)
Toentotta toisillenne
Outta oikein omanne,
Hurtat huonossa puivussa.

Lemmes.
Siuna sinua Jumala!
YValloin ivan ha fVjiiyJnöfxex I
Anna elämä etuisa.
Laita lapselle» hyivällcn
Elonolo ouuellineu,
BjiYä hyivätahtoisellcu!
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Pöperö (Ehtiin taluttaa Lemmestä)

Anna talutan taloomme,
Tuonne Isäni tupaan!
Ite on Isä kotona,
Kyllä se kyllin syöttelööpi,
Hoiteloopi holhoivaapi.
Kukallinen on kotini,
YVarakkaat on nauhcmpani,
Aina vvie.a.Hen apuisat.

Lemmes.
YVoin minä ominki ivoiniin
Ililjon tarpoa taloonne,
Jälestä tupaanne tulla.
Kultainen! Kuka Isäsi?
Kuka ivaiuio vvanhempasi?

Pöperö,
Isä Hölmölän isäntä.
YVappo -vainaja emäni,
Kohta kuollut kuusi ivuotta,
Kuusi keseä keossa.
Isä lesken leivättömän
Kohta korjasi kotiimme
Emännäksi, emäkseni
Ja ne neitoiset koriat
Oivat sisaren sijaiset.
Kyllä sie tupamme tiranet,
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Sen on seinät nestettynä.
Punamullalla punatut,
Sekä ikkunat isommat.

Lemmes.
Nekö piijat pilkkanuokat
Sinun sisar lentämäsi.

Pöperö.

IVc oli puhtaassa pnivussa
Ja kuin satuin saapunillen,
Minun jättiivät jälellen,
Sulien antamaan apua. (Talosta Pir-

jon ääni).
Tule Tnhkimus tupaan,
Jouivu joutavaa pihaan.

2. KOHTAUS
Tuvrassa.

1. NÄYTÖS.
PIR.O.

Tahon harmilta haleta,
Paisua iviliau pakolla.
Tuossa Tuhkimus tulookin
Tyly tytallentamani,
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Äimä äitisä kuivainen,
YViclä ilkecmpi iseesä.
Hallen mie ivihani niskon,
Häpiäni hallen kostan.
Minä pöyhötän Pöperön
Hylyn, mieleni hyvviksi,
Kypsyttclen kylkiäsä,
Suultumiscni suloan.
Ainama asian löyivän,
Aina ainetta torailen.

2. NÄYTÖS.
Pöperö.

Nyt oun pessynnä pesumme,
Hurstit, hunnut huiilitonunna,
Liinat nalkiat nalaissut!
Pirjo (Lyyxven Pöperöä).

Etkö häivytön häpiä!
Tuona tuommoista pesua!
Tuhma Tuhkimus oletkin,
Pahasiinoinen sikainen.
Liinat haisoovvat lipeellen,
Schvällen sekaporollen,
Paijat huuhotut pahasti;
Hurstit kuiivit huonommasti.
Tuossa sulien suuta nasteu,
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Tnosaa kohti komiasi.
Kylillesi tuossa kylpy,
Palkka pai toimme pesusta,

3. NÄYTÖS.
HÖLMÖNEN.

Taasko tyttö tyhmä ollut?
Se on äksy ja älytön.
Ei se oikeesta ojenna,
YVältä iväbällä kurilla.
Anna koivuutan kovemmin,
Anna nauhon n ahkaivyöllä
Taikka ruoskalla ropistan.

Pirjo.
Kyllä se sen tarvihtoopi,
Sen se aivan ansainnutina,

4. NÄYTÖS.
Lemmes,

Terive tultanaan tupaanne.
Rauha rakkaus taloonne.
Hyivä suosio sotvinto!

Hölmöiven.
Toen toivvotat hyveeä,
Ylimäincn ystäväni,
Aina ncuivoni apuni!
Eno entisen emännän!



Pirjo (Ilekseen).
Sekö se on Lemmes rctka,
Josta mieronjuoksiasta
Y^iiä Hölmonen höivännyt:
Joka kielii meijän kihlat,
Meijäu kättämme häpäisi.
Sanat saattoi ilkeimmät,
Kantoi konttia kovvasti,
Panetteli mun pahaksi.
Lausui lapsuuivcn nikani,
Tapani kotitalossa,
Mielitietot miehelässä;
Ilmi saattoi iriviliainnias
Kaikki retket rengin kansa.
YVaiivat miesi ivainajani
Hänen kuolusa kuivaili
Etsitä liiliojaik lisäsi?
Kaftenkesken heijät heitän,
En tuo einettä eteesä.
Ajan nälällä ahollcn,
Karkottelen kartanosta,
Kvyivihtcn koko kylästä.
YVaan se hitto hirivittääpi;
Mullen silmät muljautti.
Jokohan ivilioja -viskoi,
Ukko uhkasi minua?
En ole pelännä ennen

ii
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Enkä pakoa paennut
Tätä pakanaa pakenen,
Tämä hiittä hinviämpi.

Lemmes.
Missä entisen emännän,
YVapon ivainajan sikiöt?

Pirjo.
Hukat söiivät hukkuiscna,
Peot peltoimmc perillä. (Heristää mäti

nessään, suutanäylläin Hölmösen olla ivaili)]
Lemmes.

Se oil kauppa kauhistavaa;
Murcellinen mullen muisto,
Suru sulien surkiauipi!

Hölmöiveiv.
Se on vvaitnoni vvaleita!
Leikillään asetti akka.
Tyttö ilitcni tykönä,
Poika poikessa soassa.
Koti s a koiivennöon kotiimme?
Koska rauha rannoillamme.

Lemmes.
Paljo onn pahoa kuullut
Taivoista sinun talosi,
Elämästäsi emäuuin
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Kuin jo ennen ennustelin.
Ei ivauha vvälelta hauku.
Työllä sorrat tyttäresi
Yhä ylenpaitisella;
Pijät tvaivvalla, vrajaalla;
Turha turiva on sinusta,
YVara ivätiä wanhemmasta«
\Viclä päällen päätteiksi
Kurit isoimmat isältä.
YVapon vvaattcita pitääivät;
Tyttö ryysyissä rypööpi:
YVaikka YVapon waateorret,
Oliivat täpöisen täynnä,
Notkui ivaatteihen nojailu.
YVapon ivaipat ivallalluna.;
YVapen tyttö ivaipatonna,
Tyylyiväinen tyynytötitii.
Pirjon tytöt tyynyllissä
Pulsterillasa puloovrat.
Myöskin poikasi poloisen,
Täytyi koiiveta kotoosa,
Emätikonnuita erota
Joka joutui nainnau kautta
[iöplän Ilölniöscn käsilleu.
Nyt hän niarsiipi majansa,
Kaunis kapraali komia .

Hcvoisväissä keppiberr.a.
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Sota monia sovvaissut,
Tuskat monen turmellunna;
Hänen palivelus paranti,
YVirka taiivutti tapasa,
YThä totuuteen totutti.
Kohta joutuupi kotiisa,
Perimään emänperuja
Tahtoo hallita taloosa
Pitee kovemman komennon.
Tuohon turvea Tuhkimuksen;
Tuohon turivauiva ilekkin
Kuin out kunnoton isäntä.
Ole micsi, pijä mieli!
Pijä Pirjoa kurissa;
JYauho häntä nahkaivyöllä
Ropsi häntä ruoskallasi.
Elä pötki pöyivän alle
Konsa korwiais tapaapi
Pirjon pilkkana pitäyivyt,
Kylänvfanhimmaks -valittu
Olet iva imon ivallan alla,
Pahan porton polkittaiva.

HÖLMÖXEX.
Toentotuntta' sanelet.
Ncuivo nerokkaan uroiscu!
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Nyt otan isännän innon,
YYrallan ivanhimman talossa:
Pieksän Pirjon ivuorostani,
VYainion ivalkoan äkäisen.
Uios syöstäu Syöjättären,

3. KOHTAUS.
Etei sessä.

1. NÄYTÖS.
Syöjätär (Pirjolleti).

Upo uutoisen sanoman,
Toiivon toimitan sinullen.
Kerskon poika keskimäincn
Miesi kaunis kaupunnissa
Miesi miehistä vvaliliu,
Rikas riistalta, rahalta;
Oma kaunis kartanosa
Seisoo linnoa likellä,
Kaupunnin alakaulla;
Omat lainat laineilla;
Läksi koistasa kosiin
Emänteä ehtimään ,

YVaimoa ivalihtemaan.
Ei se kaho kauneutta
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Eikä vvalkeita ivaHhte.
Saisi naimoja ivalilcn
Kaunoisia kaupunnista,
YVaan ei taho tansijoita,
Kärsi kowin köuluttuja
Suuri oppisii suivaihte,
Kysyjijä kyntäjältä,
Millen maalien maltasi»,
Kulien kaskcllcn kanarivat,
Suolien suola kylivetlynä,
YVaan se tahtoopi taivoilla
Entisen emäsä laista,
Äiti vvainaasa älyistä.
Silämuuvfoin on mukana
Entisen emäsä kengät.
Kelteillä ne kengät käyivät,
Ken sjen pakloin pancksen.
Se sen jälct parsinoonkin,
Sen Tvaliktoo ivaimoksesa.
Neuvvoin teijän neitojanne
Enu&u muita ehtimään.
Siinä aineessa asuk.in
YVuosikaunen kaupunnissa.

Pirjo,
Ken ne kengät anvoasi,
Minkä pituuiven pilääivät?
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Laiveuiven kyllä laitan,
Rinnan korkeuivcn kohennan.

Syöjätär.

Oivat pieksut pientä kättä.
Soman jalat ja Soriau,
YVaiivoin sopiiivat somaisct,
Tuskin myöskin Tuhkimuksen;
YVaikha nälkä naiiventännä,
Työsäivaiivat ivaiivannunna,
Kasivun cstännä katalan.
Nerokkailla aina nenivo,
Yhä Tvasfauksel ivaroilla;
Altis ivalla ivaimopuolten
Miten miehet miettinöötkin.
YViekkaat iviisaila enemmät.

Piemmä jalkoja pillissä,
Kämmrnyksissä käpälät;
Taputellen taiivutellen,
Paamma pakloilla hoivasit,
Litistämmä liinaivöillä,
Kapaloilla kaijennämma:
Otamma sukat ohimmat,
Päällen ahtaiinmat ajamina.
Sukat vvoijamma sulalla,
YVoilla kengät ivoitelemma:
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YVäen ivoimalia iveämmä.
Kerran kengät koiteltuna;
Kerran Kerskoa petelly:
Suutari sukua tuullen
Ken ne kengät otnnicllunna,
Toiset koilta toimittaapi
Jospa pikkuista pitemmät,
YVäliän väljemmät terältä.
Samoin lestin saumoivaapi.

2. NÄYTÖS.
Soma ja Soria,

Pirjo.

Tehkee teriveykset tätillen!
Se nasta sanoman saattoi,
Hyivän toiivon toi minullen.
Kerskon pojan kcskimäisen
Täti tänue juohattanna,
Neuivonna nerokas ämmä,
Muija muita muitterampi.
Kohta joutuupi kotiimme,
Emänteä ehtimään,
YVaimoa ivalittteniaan.
Iläll on kenkiä keralla,
Pienet pieksut pehmeimmät.
YValihtoopi ivaimoksesa
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Kelien moiset kengät käyivät.
Pitäkää jalat pihissä
Yli yötä painumassa.
Aamulla tatin aivulla,
Ncunoln seukkuni neroisan
Yhäite kokoon koputan,
YVarmoin ivarpaanne ivarustan
Aivvan alle jalkapöyivän.
Otan sukista ohimmat,
YVapon ivalkciinmat ivalihtcn,
Ajan päätien ahtaimmat,
YVäen ivoimalla vveämmä,

YVaan jos waiwaksi tulisi,
Jos pahoin pakottaisikkin,
Työksi työlääksi tulisi,
Pitäkää kipunne kiini,
Tukeuttakaa tuimat tuskat.
Ei pie äänteä alistat
Päättäkäätten pättäviksi
Teijan sorkillen somillen. (Pirjo ja

Syöjätär takoot tyttöin jalkoja monin muu—-
ivoin muokaten. Tytöt alisten invistäät ike—
Yniään).

Syöjätär. (Ulos kahtoin.)
Tuossa sulhanen tulookin;
Tuolla lammin tuolla puolen
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Kuulen kulkusiin helinän.
Koivin Kersko on kerinnyt,
Hvivin ruutiasa hypänua.

Pirjo. (Somalien ja Soriallen).
Paneutukaatten paraten;
Täyttäkää tätinne käskyt! (Syöjättä

relle n).
Ehi puivut puhtaimmat
YVapon ivaatleista koreimmal!
YY^aan jos iva l ihtcis Pöperön
Ja cj tyyny tyttäriini?
Minun harmi halkaseisi,
Maalian kaatasi kateus.

Syöjätär.

Minä tukkoon Tuhkimuksen,
Pöperön pölyllä sieklon.

Pirjo.

Pistän piiloon Pöperön,
Kuurniin tungen Tuhkimuksen,
Uunin soppcen sovitan,
Tahi laitan läitutnellen,
Karjan katsantaan kiristän.

Soma.
Kehno Kersko meillen oisi,
Jos se tuhmaan Tukkimukscen
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Mieltyisi minua saanen;
Jos se Pöperön pölysen
Ottaisi minun ohalla.
Hän oisi narri naureltanja.

Soria.
Täytä nyt täti lupasi;
Muiicn muinon jo nimesit!

Soma.
Eikös ennemmin minullcn,
Muilcn ammoin äikojasa
Täti lujasti luvvanna?

Syöjätär.

Kelien teistä Kerskon saisin,
Hvwä osa, onni oisi.

4, KOHTAUS
Tulvassa.

1. NÄYTÖS.
Lemmes, llöemönex, PörERÖ.

Lemmes.
Tuossa ivieraita tuloopi.
Liekku posti portillasi,

Hölmöxejy.

Korvin konttisa komiat,
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Ajowärkit ivälkkyvväiset,
YVahvva vvarsa naljaissa,
Joka on jotai parempi,
Holliluhoja lujempi.

2. NÄYTÖS.
Pirjo. (Pöperöllen).

Mäne peitoin perillen,
Aja lampaat aholta!

Lemmes.
Ajoin lampaat aholta;
Ne on korjatut kotiinne
Karsinoissaan karihtat,
Lämpimissä läänissään

Pirjo. (Pöperöllen).
Aja tamma, tallin luokse,
Kanna kakroja eteesä!

Lemmes.
Ammoin tamma tallissanne,
Kappa kakroja rupussa.

Pirjo. (Pöperöllen).
Laske lehmät laitumellen
Irti iltasyötöllesä!

Lemmes,
Laskin lehmät laitumellen,
Tein jotakin joutessani.
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Pirjo (Pöperöllen kiiivaasti),
Totta tonvca hiivasta,
Ehi piiloa pihalla,
Tuossa ivieratta tuloopi.
Kuka kurja kulkenoonki?
Paavvin pakanan vväkcä,
Pirun Rirgerin uroja
Uunen uskon puoltajija,
YVainoojija ivaimopuolten.
Ei ou sijoa sinullen
Tuossa tuommoisten tulolla,
Liijoin out sinä likainen,
Konin pölyinen Pöperö.
Miss out ryysyssäis rypennä,
Reikiin repaleis repinnä?

Lemmes.
Tuossa tila Tuhkimuksen,
Pöperöllen pöyivänpäässä.
Koti, kontu Tuhkimuksen.
Se on oikia emäntä.

Pöperö.

Soivin istumaan sopessa:
Piiloin pimeessä pitäyivyu,
Uunin tumin turnaunun.

Pirjo (Kiiivaasti Lemmeksellen)
Pöperöä pöynän päähän!
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Mikä sitten mie olisin,
Enkö ensinkään emäntä?
Totta torivea pihatien;
Herja heittolas häivytön,
Konna koiraiikuotol.''incn :

Et ou ilmoin imeisten
Kerjuukko kelivollincn! (Pöperöllen)
Totta lyöttäyivy lyinuön
Kyykistäyivy kynkillesi,
Painu pankon siimekseen;
Kata kasvvosi kameilla,
Peitä ruumis peitteillä!

Lemmes.
Empä paikalta pakene,
Tuosta tultuini tulvasta;
Tämä tupa Tuhkimuksen;
Minä oun eno emäsä.

Pir JO.
(Riehkäisten Lemmestä käsikynkästä).

Ulos sitä sieivemmäsli,
Sitä pikemmin pihallen,
Kutka kunnoton pakene,
Pötki Pöperön omainen:
Kyllä sulien kyywin annan (Hölmö—-

nen ehtii puolustoo Lemmestä)
Tolatko torala muilcn,
YVastustella naimollesi?
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Joko ukkoni unohit
Monet saawut mammansaunat. (Höl-

monen pakenoo pöywän alle).
Kuule kulta ukkoiscni!
Nouse nopeesti jaloillen,
YVieraat tulooivat tupaamme!

Höemönex,

Näätkö Lemmes onko leikki?
Tokko tottelen toroosa?
Käynpä yli käskysläänki!

5. NÄYTÖS.
Kersko.

Tcrwe teiltäni taloonne,
Seurailen ihana ilta,
Isänuällen ilta kaunis! (Hölmönen

kaataa pöyivän).
Lemmes.

Tuossa ilinnutuu isäntä,
Kylältä nalitlu ivankin.

Kersko,
Kummat nään laivat talossa
Oikeuiven erinomaisen.
Mikä intoisen isännän
Asettanna pöyivän alle,
Kylänuiielien kyyvvinnynnä?
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Lemmes,

Missä ivaimot ivallan päällä;
Kussa emäntä enempi,
Siellä ihtoisen isännän
Pako ivaltvvinna ivarana.

Kersko.
Jätän hyivät jäähyiväiset!
Neuivoi muilcn neitoisija
Tästä talosta tavvata,
YVatusteli iva nha akka:
YVaan sanooivat sananlaskut,
Aasit aasista sikiivvät,
Tammat tammoja tekeevvät
Sukunsa on suopetäjät,
Tekijääsä tcrivaskanuot.

Lemmes.
Polivi muuttuupi pojasta.
Monesti emeä moiti
YVaikka tyynet tyttärcsä.

Kersko.
Tytöt owat kaikki tyynet;
YVasta vvaimoina ivibaiset.

Lemmes.
YVaimot ivallan pyytäjijä
Missä miehet puolimiehet,
Höplät Hölmösen tapaiset.
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Kersko.
Empä ensinkään ivaraja
YValtaa ivaimon multa saavvan;
Kuku kumpaiset tupaanne.
Kelien nämä kengät kävivät,
Sen ivalihten vvaimokseni,
Enkä naltaasa ivaraja,

4. NÄYTÖS.
Soma, Soria ja Syöjätär.

Syöjätär (joka salaa syöstäin uunlllen
tuhkin siekloo Pöperön ja alastultua sanoo).

Tuossa Soma ja Soria,
Tytöt tyynet työntekiät,
Hyivätahtoisct tasaiset. (Kersko ojen-

taa kengän. Soma ja Soria sysiit toisiaan
ivihalla pois. Pirjo ja Syöjätär kokooivat sa-
notuin neiavoin tunkee kenkää Sorian jal-
kaan: ivaan se ei mahu turtvonneesen jal-
kaan. Soria ähkää ja irivistää).

Oisi oikeen omasa,
Muutoin lykkynään mukaiva,
YVaan on kenkä ivanhennessa
Kutistumia, kuinanunna,
YVielä se vvirmipi kyllin,
Mukautuu jalan mukaau.
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Kersko.
Niin oisi sopu soivuton,
A'ivan arivoton awio,
Kuin on työläs työntekonne.
Ei ole mnkavva inullcn,
Emännäksi ei päteivä

Syöjätär.

Jo on oikcen jalassa,
Mahtui päätien mainiosti.

Kersko.
Pancppn nyt paklat kiiui,
Solet, palkimel soivita. (Syöjätär panoo

salaa paklat niekloilla kiini ja kaiivaa nuivet
palkimen reijät, kuin ei muutoin yllä).

Käyppä tuossa käpsyttele ;

Pitkin siltoa sileetä. (Soria yrittää
iä/määii; tuskassaan kaatuu, paklat ja solet
irtautuu).

Et ole emäni iverta ,

Etkä emäntä minullen.
Ehkä sisko sieivempäsi.
Somalla somemmat sorkat!

Soria. (ltkiin).
Minuu some,nmat Somalla!
Oivat pikkuisia pitemmät,
YVaraivauunat vvjrptilta;
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YVaikka naimot suurin vvaiivoin,
Kaksin kääntiivät käpälät,
YVarsin vvarpaasa ivarusti.
Ponnistiivat pohjan alle.

Pirjo. (JVäpistäin Sorina, jota
Sijöjätär tapaa purrakseen, tahtoo kenkiä So-
maa, joka iviimen akkain axvuin saapi kengän
Sofialta. IVielä työläämmäl reistauksets hän
parkuu äänissä).

Pijä suusi piil.ai.eni,
Kohta kenkä koiteltuna 1

Syöjätär.

Tallen käypi läyivellesä,
Tallen tehty tietettvkin.
Somalla somemmat sorkat.
Elä itke impiseni!
Heität herttaisen kotisi;
Muutat korempaan kotiisi
Kerskon pojan puolisona (Pontiisfais-

sa kenkä halkiaa. Akat ja Soma parsku hlaat
itkemään).

Kersko.
Nyt on koiteltu koriat,
Iviunisivaatieiset k .letut.
Kuka tuolla kurkistuksen,
Ken se piiioäau jijui,3 eii'.'
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Syöjätär. (Kerskollen, ivaan

Lemmeksen kuulla).
Se on Pirjon piikatyttö.
Ei ou puhas puolimieli.
Se on Pöperö pölyinen,
Toimenpuuttuiva, tomuinen:
Jalat laajat kuin lapiat.

Lemmes. (Puhuin tomun Pö-
peröstä, joka on muuttamia iveljeltäLemmek*
$in lähäletyt ivaatteet ja sukat).

Se on puhas pulmuiseni.
Toimen tyttö ja totinen!

Kersko.
Tule pieni piikaiseni!
Ehkä liet sinä emäntä,
Jota kaunan kaihoiinunna
Olen ehtinnä ehäten. (Pöperö koitta»

toista kenkää).
YVarsin on ivaroa kyllä
Että panna paklat kiini,
Sekä solki ja soiaten.
Niissä käyivä käpsytfääpi,
Kuin ennen kävvi emäui,
Oma äitini osaisi.
Tahotko minun talooni,
Elämään, emäntänäni?
Omakseni, onnekseni?
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Pöterö.
Kernaasti Kerskoiseni,
Hyivä sulhaineu suloinen!
Miten miettinöön Isäni?
Sano sana nauha naari,
Elä epäile emäni,
Eläkä eno emäni!

Pirjo.

Ei minua elossa ollen,
Sinun silmäni näössä,
Minä laske miehelään;
Lasta niillen laitumillen,
Pahoillen rekipajuillcn,
Likasillen liisteillen,
Kerskon pojan puolisoksi.
Koivin komia näöltä,
Kehno Kersko on taivoilta.

Lemmes.
Ole ivaili vvanha portto,
Pijä suusi suuri konna.
Tuossa on ite isäsä;
YVaikka ivallan antanunna,
Ollut alti allakynsin,
Niin on oman tyttäresä
Iho ihtoinen isäntä.
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IIÖLMÖXEJV,

Kuin on kerrau tunto tullut,
Pitkän piinani lopetan,
Ilautcuvtestani halvahan:
Enkä ota ollenkaan
Muilta tässä muistutusta.
Tyynyn työhön tyttäreni
Annan aivolla Jumalan,
YY7alloiu ivanhan JVäixähöisex,
Hänen häitä piettyiväni,
Kerskon pojan puolisoksi.
Tehköön Pirjo piijantöitä
Pojan poikessa ololla.
Konsa joutuupi kotiisa,
Annan ehtiä emännän.

Pieuimä Pirjoa kurissa
Tahikka talosta poisi,
Jos on mieli mierontiellen,
Josta korjaisin kotiimme.
Aj»n työllen tyttäresä
Tekemään talontekoja.

Kersko.
Kiitos ikuinen Isälle»!
Eoiätienolien enciii.uäu;
Toimen, toluuiven ukolleni
Jos tahot taloomiiic lulU

,
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Kilivoin kiilämmä sinua;
Sulien walta ivanhempamme.

Pöperö.

Kilivoin palvvellaan paraten!
Lemmes.

Poltin poikana poloissa,
Karjan, kartanon poroksi,
Kaikki taloni taivaran.
Murhe saattoi muillen mailien
Taivaroita tarjoili kannoin,
Kauppakatuja I;uletin t

Aina rossan alttinalla
YVoilin, säästin sääiveliini.
Tahoin takasi taloni
Ostoa, oman kotini.
Tuli muilcn tuttaivaksi
Kaunis Kapraali komia:
Otin ottopojakscni.
Nyt en tanvihte taloa,
Enkä tiijusta tiloa;
YThä eläminä yhessä.
Ei ou höplä Hölmön poika :

Konsa joutuupi kotiisa,
Kohta ottaapi komennon,
Tahtoo hallita taloosa.
Siks' en pääse paikan päältä:
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Aina tarpeita talossa,
Kahtomista kartanossa.
Käyn mie teillä käynnän tietä,
Olijammissa oleksin
Aika ajalta ajelen.
Ihailen iloa teijän,
Kahon kapraalin eloa. (Akat oivat

pyörtyivinään.)
Pöperö, (Laulaa:)

Aina luotin Luojan töihen,
YValtaan nauhan TVäixJisiöisen,
Ijankaikkinen Isämme
Kaikki kahtonna paraten,
Osuttanna onekseni.
Käwi toiivoni toeksi,
Luojan laitos luotolleni,
Ett' ei ivanha TVäixämöixeh
Hylkeä, hyivä Jumala!
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JÄLKIMAINE.

Moni loru, iskeytyneenä lapsuutemme
muistoon jospa halii empi arivoinen, ou nieil-
lcn mieluisa.

Kuulin lapsena kerrattavaan Tubkapöpe-
rSö kerrattuvvakin. Luivin poikana Askepot,
joka on sama satu Junvvin kielellä. Näin sen
Ccndrillonnina kuvvattona Franskan kielällä:
moni sitä moitti, enimmät kiitti ja ylenkiitti-
vrät. Ei mieleeni pyslynnä toimittaa tätä suo-
malaisen kuivaisto pukuun. Jotain puuttui.
Luvvcttuvvani Silmänkääntäjän, löysin Hölniö-
sessa omituisen isän Pöperöllen; ivaan hän oli
toisen oma. Saatunani luwan häntä ylentää
ja alentaa olen toimiltanna Pöperön senkaltai-
sena kuin sen oletta nähneet. Toivron, jos se
nyt ei ole otollinen, että saatuivainme kansal-
lista kuivaistoo, kuvvaislon kolhoja ej sitä hy-
li: sen ivuoksi että se oi eivä suorasanainen (A-
-leivasteinen) kepeesti pysyy muistissa. Eikä se
naai erinäisiä pukuja eli laitoksija eikä mo-
nia jäsenijä.

Senki suhteen että tämä kuveaus ivoisi
sietää vvertausta muukalaisina tarranneihin Pö-
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peröin, toimitin hänen suorasanaiseksi, että jos
kuivaistossa sattuu usiampia joilla on ääntä ja
mahtija niin ivoipi enimmät paikat laulattaa.
Kielestä muistutan sanojani Ruunulinnan Jäl-
kimaineessa. YVielä ivähemmin nyt oun pak-
loin paneutunna. Kiistäkää jos hyivää, ettei
Kcrskoniuksiin ja Hölmöliiniin esivvanhemmat
puhuneet semmoista Suomea: ivaan suokaa
Lemmeksclleu, Pirjollen ja Syöjältärelleu, jot-
ka oliivat monikotiset, moninaista murretta.

Kysymys on tehty ei kauivan (1837), jos
Italijan kielessä, kirjakielen tuloo mukautua
puhekieleen eli puhekielen kirjakieleen. (Se si
debba avvicinare la liugua scritta alia parlata o
sia la parlata alla scritta). G.R. Grossi luulee pu-
hekieltä pitänän muwata kirjakieleen. Jos oisi
paljo Italijauki kielen suhteen sano ttana, niinen
käy kiistämään. YVaan Suomen kielestä arnelen
aiivan toista. YVoipiko emä luottautua ivas-
tasyntyneesen keskoiseesa? Työ ivastaatta että
monesti ilman sitä keskoiseta äiti ajettasiin
pois talosta ja että tästä keskoisesta noipi tul-
la ylimys sukukunnassaan. Niin on; niin ol-
la pitääkin tallen emalien, että jos hän jäisi
hctelmättömäksi, niin häntä hiljoin pereestä
pois vvierautettasiin. Hänen keskoisestaan ivoi-
{i tulla ei ainoastaan sukusa; ivoipi tulla ko-

o kansan kaunistus: mutta siihen paljon tar-
vitaan, ennenkuin hän sillen vvarrellen pää-
SÖÖ; ja emäsä holhoomincn, emäsä eine oivat
soiveliaisinimat hänen ruumiillisellen hyösty-
Bii.cUeeuj mutta äitisä puhe paremmin muita
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vvtsoittaa hänen hengellisiä aivujasa. Seuraten
niurcttani sikäli kuin soiveliaksi nään, omistan
muistakin mitä mieleeni sattuu; hikiin ihteäni
perilliseksi kaikillen: luulenkin vvähemniäu
naartaivani kansapcrillisijäui, kuin jos en uuras-
tasi lisätä tätä perintöä.

I. F. Lacbrwall.
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