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HENKILÖT:

FRANS KALLIO.
KIRSTI, hänen vaimonsa
ENO SALMELA.





Näyttämö: Muone Kalliolla , oviperällä ja vasemmalla.
Vasemmalla etualalla sohva ja pöytä; oikealla taustalla kir-
joituspöytä, jolla kirjoja ja lehtiä.

ENSIMÄINEN KOHTAUS.
Kirsti puoleksi pitkällään sohvalla, syventyneenä luke-

maan. Salmela tulee perältä jääden kuitenkin sinne.

SALMELA

Hyvää huomenta! Ne eivät edes kuule. Kol-
masti olen kolkuttanut. Vaan tunnetaanhan tuo jo
vanhastaan, kun naiset pääsevät kelvottomien ro-
maanien käsiin, ovat he kaikelle muulle mykkiä ja
sokeita. (Myllää kirjoituspöydän etsien sanomalehteä). Sel-
laisia he ovat järestään kaikki, myöskin veljentyttä-
renikin, muutoin hyvä sielu mutta romaanien
jälkeen täysi hullu, täysi hullu. Käyhän tuo vielä
laatuun, vaan olen varma, kunhan se aika joutuu,
jolloin puoli tusinaa lapsentylleröitä ympärillä me-
luaa, että kirjat silloin lentävät itsestään uuniin.
Vaan mitäs uutta? (Katsoo lehteen

,
tavantakaa seuraten

Kirstin puhetta).

KIRSTI
(katsoen kirjasta).

Viehättävää! Kuinka suloinen kertomus! Miten
hän on polvillaan hänen edessään ja pyytää an-
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teeksi ja kuinka hän sitten viimeinkin liikutettuna
vaipuu hänen syliinsä. (Ivukee). „Pitkä suudelma oli
kuin sinetin vahvistus uudestaan yhdistyneelle lii-
tolle, ja huumaavasti vaikutti kuvaamattoman autuu-
den tunne äsken sopineihin. Niinkuin aurinko, la-
kanneen sateen jälkeen heloittaa kirkkaasti, niin
tässäkin säteili uudelleen alkaneen onnen aurinko,
ja unhoittuneet olivat kaikki viimeisien päivien ta-
pahtuneet varjot, vajoitetut sammumattoman rakkau-
den valloittavaan tunteeseen." {Nousee ja menee kirja
kädessä näyttämön etualalle.) Se mahtaa olla taivaallista!
Ja samallaista esiintyy joka kertomuksessa, täytyy
siis kai sellaista tapahtua elämässäkin. Miksikä ei
meille tapahdu kertaakaan sellaista? Koko vuoden
olimme kihloissa, ja nyt jo puolen naimisissa
mutta sellaisesta viehättävästä, ihmeellisestä koh-
tauksesta ei jälkeäkään! Miehenihän on niin hyvä,
niin sydämellinen, tekee kaiken, minkä hän vaan
voi silmistäni lukea mutta siinä onkin kaikki.
Se käy ajan pitkään ikävystyttäväksi. Kuinka mie-
lelläni enkö tahtoisi antaa hänelle jostain anteeksi,
jos hän vaan kerrankin tarjoaisi siihen tilaisuuden!
Vaan turhaan! Hän ei tule edes kertaakaan myö-
hään kotia klubilta. Ja kuitenkin mahtaa sovinto
olla kovin suloista! Ah! (Istuutuu jälleen, miettii ja
lukee sitten edelleen).

SALMELA
(on kuunnellut ihmetyksellä).

Katsoppas vaan,! Sehän on koko kaunis juttu.
Siis sellaisia liioiteltuja ajatuksia kokoo veljentyttä-
reni romaaneistaan! Se oli kerrassaan hyvä, että
minä sen näin ohi mennen satunnaisesti kuulin
tiedetäänhän siten kumminkin sattumalta, missä vika
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on. Vaan hän ei saa huomata, että tunnen hänen
sielunsa salaisuuden ei se ei ole tarpeellis-
takaan ! (Hiljaa perältä).

TOINEN KOHTAUS.

KIRSTI yksin.

KIRSTI
(lukee pienen väliajan kuluttua).

„Kuu oli tällävälin hävinnyt, ja vielä vallitsi
huoneessa tuttujen viheriöiden akkunaverhojen“

KOLMAS KOHTAUS.

FRANS. KIRSTI.

FRANS
(on tullut nopeaan perältä, kukkavihko kädessään).

Hyvää huomenta, Kirsiini!

KIRSTI
(kylmästi ja pitkäveteisesti, katsahtaa vain kirjastaan).

Huomenta!

FRANS

Noin syventyneenä.
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KIRSTI

Niin.
FRANS

Vaan onhan sinulla edes silmäys miehellesi!

KIRSTI

No?
FRANS

Katsohan tätä kukkavihkoa, jonka toin sinulle.
Miellyttääkö se sinua?

KIRSTI

Kyllä, se on soma; kiitän.

FRANS

Sinä vilkaiset vain välinpitämättömästi. Etkö
iloitse ruusuista? Ruusuthan olivat aina lempikuk-
kiasi!

KIRSTI

Kyllä, kyllä, olen iloinen niistä,

FRANS

Ja sen sinä sanot äänellä,, joka ei suinkaan
ilolta soinnu.

KIRSTI

Kuinka niin?



9

FRANS
Paras, rakkain Kirstini, mikä sinun on? Olet

viime aikoina ollut niin omituinen, tuskin saan ystä-
vällistä silmäystäkään sinulta. Mitä tämä kaikki oi-
kein merkitsee ?

KIRSTI

En ymmärrä, mitä tarkoitat. En minä ole muut-
tunut, tällainen olen aina ollut.

FRANS

Ja kuitenkin, kuitenkin olet sinä muuttunut.
Olenko minä syypää siihen ? Sano se tahdon
tehdä kaiken, joka vaan saattaa sinut iloiseksi.
(Aikoo syleillä).

KIRSTI
(torjuen).

Päästä minut.

FRANS
Mitä sinulla on minua vastaan, puhu toki!

KIRSTI
Ei mitään.

FRANS

Olenko tehnyt jotain, joka on sinuun koskenut?

KIRSTI
Et.
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FRANS

En käsitä tätä. Sinä siis et ole suuttunut mi-
nuun.

KIRSTI

En. en, miten minä sitä voisin olla!

FRANS

Se olisikin minulle kauhea ajatus.

KIRSTI
(katsoo kelloa).

Vaan johan nyt on aika mennä kyökkiin jo
vli yhdentoista. (Menee vasemmalle).

NELJÄS KOHTAUS.

FRANS yksin.

FRANS
(kukkavihko vielä kädessä).

Näin on ollut jo pitemmän aikaa. Minä en voi
ymmärtää, mikä hänen päähänsä on pistänyt
vaikka tekisin mitä tahansa, aina yhtäläinen.
Kukkia hän tuskin katsoikaan kauniita ruusuja!
Ennen olisin varmasti saanut jokaisesta nupusta suu-
delman! Nyt on se toivotonta! Kunhan Kirsti vaan
ei tulisi sairaaksi. (Ottaa seuraavan kohtauksen aikana
lasiin vettä ja laittelee kukkia sinne).
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VIIDES KOHTAUS.
Junia mmmini «Jim ,i)loJ nnriona

SALMELA. FRANS.

SALMELA
(perältä).

No, rakas Frans, mitäs hyvää sinä nyt teet?

FEA N S
(Mukkuisesti).

ma n/siluiii of, r.nAls uuniin .B/lioq nmioli/u/I
Ah, mitä hyvää! minä en tee mitään

hyvää. n9fi63h«J nennartut niin .cnJähnq äslriojl iimim

SALMELA

No, mikähän sinut sitten on jo näin aikaiseen
saattanut huonolle tuulelle? Onko Willberg kieltäy-
tynyt maksamasta? «nim niui

FRANS

Ei, päinvastoin, olen saanut heti kaiken.

SALMELA
Jy iinie .Mllunie SSJeivii «oai&iol ÄtJa ,bJlö- ■Onko sinulle sitten tapahtunut jotain muuta

harmia afäärin kannalta?

A J :1 U. J /.

FRANS
allia loini löiiiStalvi}

Ei, ei minkäänlaista. !l
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SALMELA

No, mutta sanohan toki, mitä kummaa sinulla
sitten on murisemista?

FRANS
(on jättänyt kukat).

Ei ylipäänsä mitään.

SALMELA
(suuttuu).

Kuulehan, poika, minua alkaa jo hiukan suu-
tuttaa, ja jos et sinä heti muuta naamaasi ja sano,
mistä kenkä puristaa, niin tuhannen turkanen

FRANS

Niin sitä sinä et voi kestää, yhtä vähän
kuin minäkään.

SALMELA

Mitä sitten?

FRANS

Sitä, että jokainen irvistää sinulle, ja sinä et
tiedä, miksi tämä tapahtuu.

SALMELA

En ymmärrä sinua. Irvistänkö minä sitten si-
nulle?
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FRANS

Et sinä, vaan

SALMELA

Anna tulla vaan!

FRANS

Oh, sekin on liian suututtavaa! Minä en pu-
huisi siitä sinulle vaan ehkä sentään voisit neu-
voa minua, olethan hänen enonsa ja lähimmäinen
sukulaiseni.

SALMELA

Puhu tko vaimostasi?

FRANS

Puhun, valitettavasti.

SALMELA

No, miten hänen laitansa sitten on?

FRANS
%

Jospa sen tietäisinkin! Siinähän se juuri onkin.
Olen ajatellut sinne ja tänne, jos ehkä olisin teh-
nyt hänelle jotain vastenmielistä, tai sanonut
vaan ei, en mitään kunniani kautta! Ja kuitenkin
on hän jo pitemmän aikaa ollut niin merkillinen
käytöksessään minua kohtaan, niin kylmä ja yksi-
toikkoinen, että totisesti suutun.
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SALMELA

Etkä totisesti ole antanut mitään aihettakaan?

FRANS

En, en vähintäkään.

SALMELA
Hm!

FRANS

Mitä sanot siihen?

SALMELA

Minä? Oh!

FRANS

Eikö totta, sinäkään et löydä siihen mitään seli-
tystä etkä neuvoa.

SALMELA
Mitään selitystä? Tietysti minä löydän yh-

den selityksen, ja neuvonkin, oikein ylenpalttisen.

FRANS
. ..

Älä tee pilaa, eno!
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SALMELA

En, en ensinkään. Mietin, miten parhaiten
voisi alkaa hyökkäyksen.

FRA N S
Ja sinä todellakin tietäisit? Ah, silloin puhu,

rakas eno, sano, millä minun pitäisi alkaa, jotta
Kirstini tulisi jälleen hyväksi?

SALMELA
(ajatellen).

Jaa hm! Yksinkertaisin keino on se, että
olet vaimollesi kerrankin uskoton.

FRANS

Mutta eno!

SALMELA

Kuule tarkoin, mitä minä sinulle sanon!

FRANS

Silloin ei Kirsti tulisi milloinkaan

SALMELA

Mitä vielä. Hän tulisi sitten heti hyväksi, aivan
kuin ennenkin, sehän on päivän selvää.

F HANS

Sinä puhut arvoituksilla.
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SALMELA

Heti tulet ymmärtämään kaiken. (Ottaa kirjan,
joka on vielä pöydällä, aukaisee sen). Minä kuulin salaa,
ilman minkäänlaista tarkoitusta, Kirsiisi yksinpuhe-
lun, joka sai tästä odotas tästä oikein
tästä alkunsa; lue itse. (Antaa kirjan F:lle, joka sitten
lukee). Mieletön aihe on noussut hänen päähänsä,
niin että hänkin nyt ikävöitsee samallaista hullua
kohtausta, ja siitä sitten hänen lapselliset oikkunsa.

FRANS
(hikien).

„Pitkä suudelma huumaavasti —' sopineihin
uudelleen alkaneen onnen aurinko valloitta-

mattomaan tunteeseen • —“ (hämmästyen) mahdo-
tonta!

SALMELA

Juuri niin, kuin sanoin.

FRANS

Miten kävisi silloin jumaloidulleKirstilleni, jolle
olen tehnyt kaiken rakkaudesta —?

SALM E L A

Yksinkertaisesti näin: sinun jumaloidulle Kirstil-
lesi kävisi siinä silmänräpäyksessä hyvin. Hän on
onneton paljaasta onnesta. Jumaloisit häntä —■ hiu-
kan vähemmän, niin
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FRANS

Mutta, eno!

S A L M ELÄ

No, no älähän kiivastu mokomastakin. Minä
vaan luulen, että se tekisi hyvää teille molem-
mille. Mutta asia on nyt kumminkin niin, ja siitä
voit suoriutua.

FRANS

Täytyyhän minun sitten uskoa sinua. Mitä mi-
nun pitää tehdä?

SALMELA

Seuraat neuvoani, ja silloin on taas kaikki enti-
sellään. Kirsti saa myös pitää oikkunsa, asian pitää
vain no, siitä puhumme sitten myöhemmin. Kun
minä nyt vain tietäisin (ajattelee).

FRANS

Mitä?

SALMELA
(ajatellen).

No, minä ajattelen miten me parhaiten
Hep! Jo löysin! Tämän kirjeen (ottaa sen tas-

kustaan) sain tänään neiti „ristilapseltani“ ja siinä
hänen kuvansa. Kaunis tyttö, vai mitä? Niin. Se
käy. Kirjeen uhraan kotisi onneksi näetkös, al-
haalle on kirjoitettu. Entisellä rakkaudella Marys
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muun revimme pois näin, ja nyt asetamme
molemmat lehtien alle kirjoituspöydällesi. Kirsti löy-
tää pienen lahjan. (Asettaa kirjeen ja kuvan sinne).

FRANS

Mutta emmeköhän sentään punnitsisi asiaa vielä
jonkun aikaa ja —?

SALMELA

Ja kiduttaisimme itseämme!

FRANS

Mutta Kirsti suuttuu.

SALMELA

Sitä parempi, sen olet sinäkin tehnyt.

FRANS

Mutta minä rakastan häntä niin ■—!

SALMELA
Ja juuri senkin vuoksi täytyy sinun

hänet oikuistansa.
parantaa

FRANS
Mutta

SA LM ELÄ

Äsh! Sinun ainaiset mutkasi! Tule toi-
selle puolelle, siellä sovimme lopusta. (Molemmatperälle).
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KUUDES KOHTAUS

KIRSTI yksin.

KIRSTI
(tulee vasemmalta).

Kas niin, kaikki on järjestyksessä. Nyt täytyy
minun kumminkin ensiksi katsoa keitä on kuollut,
ja keitä on mennyt kihloihin, en ole tänään vielä
nähnytkään lehteä. Missä se nyt onkaan? Ah, tuolla
pöydällä. (Menee sinne ja näkee kuvan). Mitä tämä on?
Nuoren naisen kuva mieheni pöydällä ? Kukahan
tuo lienee? Tuolla on vielä palanen kirjeestä
(lukee) „entisellä rakkaudella, Marysi." Jumalan täh-
den, mitä tämä merkitsee? Olisikohan hän (lukee)
„entisellä rakkaudella, Marysi" ja sitten tämä valo-
kuva! Jos se mahdollisesti olisi —! Varmasti! Oh,
aavistan kauheaa rikosta! , (Nyyhkyttäen). Minä on-
neton!

SEITSEMÄS KOHTAUS

SALMELA. KIRSTI.

SALMELA
(on tullut perältä; sivuun).

Kas vaan! Sehän on käynyt kovin nopeaan!
(Ääneen). Hyvää huomenta, lapseni.

KIRSTI
(itkee nenäliinaansa vastaamatta).
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SALMELA

Mitä sinä siellä oikein toimitat? Onko silmääsi
lentänyt roska? (Astuu lähemmäs). Mitä?
Sinähän itket?

KIRSTI
yhä itkien).

00, minä olen iin onneton!

SALMELA

Mi se on mahdotonta! Se ei ole totta!

KIRSTI

Totta? Se on totta! Kuolisin heti!

SALMELA

Mitä sinä puhut! Onko onnettomuutesi todella-
kin niin suuri?

KIRSTI

Minä olen onnettomin olento maan päällä!

S A L MELA

Älä peloittele minua. Jos joku kuulee sinun
puhuvan tuolla lailla, voi hän vielä luulla sinun tap-
pavankin itsesi.

KIRSTI

Ah, eno, leikkisi koskee minuun.
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SALMELA

No, sanehan, mikä sinun sitten oikein on?

KIRSTI

Se on kauheaa mieheni

SALMELA

Miehesi sinulla on luonnollisesti se sinulla
on, senhän ymmärtää jo itsestään; vaan tuota en
minä ainakaan käsitä miksikään kauheaksi.

KIRSTI

Uskoton, kunnoton!

SALMELA

Sillä et tietystikään tarkoita kunnon Pranssia!

KIRSTI

Häntä, juuri häntä minä tarkoitan! Katso itse!
(Näyttää kuvaa).

S ALMBLA

Valokuva! Hm! Kuulehan, pulska tyttö!
Varmaankin joku ystävättäriäsi.

KIRSTI

Ja sitten tämä paperilappu, lue!
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SALMELA
(lukee).

«Entisessä rakkaudessa, Marysi." Vai niin,
sehän on kovin somasti sanottu. Mitäs vielä?

KIRSTI
(uudestaan itkien).

Nämä ovat mieheni - löysin ne hänen kirjoi-
tuspöydältään.

SALMELA

Soo! Katsohan vaan! Rakkari! Sitä en olisi
koskaan uskonut hiljaisesta nuorukaisesta.

KIRSTI

Ja onko siinä kaikki, mitä sinulla on siitä sano-
mista ?

SALMELA

No, mitä muuta minun sitten pitäisi sanoa?
(Tarkastaa kuvaa). Totisesti ei hullumpi! Hyvä maku
sillä Franssilla kumminkin on, hyvä maku, sen täy-
tyy myöntää.

KIRSTI

Pthyi, että vielä viitsitkään katsoa koko kuvaa!

SALMELA

No, miksikä en? Hän on toki soma tyttö!
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KIRSTI
(kiukuissaan, puoliksi itkien).

Mene, en puhu enään sanaakaan kanssasi!

SALMELA

Rakas lapsi, sinä otat asian liian totiselta kan-
nalta. Se on niin pieni elämänkoetus, joka ei pal-
joakaan merkitse, siitä sinun ei tarvitse huolehtia.
Niin, sellaistahan tapahtuu joka miehelle, jonka si-
näkin tiedät ja tällaiset välikohtaukset tekevät elä-
männe sitä hauskemmaksi.

KIRSTI

00, miten kauheaa! Ja sen sanot sinä, äitini
veli, hyvän äitini! Kuinka halpamainen oletkaan sen-
tään! En olisi sitä koskaan luullut!

SALMELA
(lepyttäen).

Mutta rauhoituhan toki! Tiedäthän etten puhu-
nut tosissani. Ehkä asia onkin viatonta laatua ja
selviytyy, kun kysymme lähemmin Pranssilta.

KIRSTI

Kun se vaan selviytyisi! Jos hän vain olisi
viaton! Vaan sitä tuskin uskon!

SALMELA

Ehkä tuo pieni revitty kirjeenpalanen antaisi
selityksen.
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KIRSTI
(katsoo lappuun).

Ah, ei siinä ei ole muuta kuin joitakinkir-
jaimia.

Salmela

Sehän on kumminkin jotain!

KIRSTI
(tavaa).

S-e-u-r- mitenkähän tuo sana on kuulunut'?

SALM L E A

S-e-u-r- sehän on päivän selvää! suudelmaa se
On merkinnyt, toiset kirjaimet on revitty pois, (Ot-
taa lapun).

KIRSTI
I

Miten kauheaa tuo Mary kirjoittaa suudel-
mista! Siis noin on Frans voinut unhoittaa!

SALMELA

Ja tässä katso: „j-o-h-d- se ei voi olla muuta
kuin salaista kohtausta, sen huomaa jo lapsikin.

KIRSTI

00, minä onneton, petetty nainen!

SALMELA
Niin, olet todellakin surkuteltava!
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KIRSTI

Huomaatko sinäkin sen nyt?

SALMELA
Luonnollisesti. Tiedätkö, aluksi en uskonut,

että asia todellakin olisi noin päätä pyöristyttävä,
mutta nyt, tämän kirjeen todistuksista „s-e-u-r-“
ja „j-o-h-d-“ ajattelen aivan toisin.

KIRSTI

Ja mikä sinun mielipiteesi nyt on?

SALMELA

Oikein ymmärrettynä, tapaus on arveluttava ja
minä otan sen vakavalta kannalta.

KIRSTI

Se on minunkin näkökantani.

SALMELA

On itsestään selvää, ettei sinun pidä enään sil-
mänräpäystäkään viipyä talossa, ja että otat ratkai-
sevan askeleesi avioeron.

KIRSTI
(hämmästyen).

Avioeron! 00, Jumalani, onko se sitten niin
välttämättömän tarpeellinen?

2
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SALMELA

Ymmärräthän, kahleiden, jotka sitovat sinut
lurjukseen, täytyy katketa.

V I

KIRSTI
(uudestaan itkien).

00, ja minä kun olen rakastanut häntä niin
sydämestäni!

SALMELA

Nyt ei sitä auta enään mikään. Kaikissa mi-
nulle tutuissa romaaneissa seuraa tällaista silmin-
nähtävää petosta ero, vähintäin ero.

KIRSTI

Eikö sitten löydy minkäänlaista poikkeusta?

SALMELA

Ei minkäänlaista. Sitä ei sukusi kunniakaan
voisi kärsiä.

KIRSTI
(epätoivoisena)

Kun en olisi nähnyt koko onnetonta kuvaa!
Miten jaksan kantaa tämän kaiken! Ja hän —!

SALMELA

Ja sinä säälit vielä moista ilkimystä! Sydämesi
pitää olla pansaroitu kostonhalulla!
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KIRSTI

Ei *+• minä en voi rakastan häntä. Me
emme saa tuomita häntä kuulustelematta. Salli mi-
nun puhua hänen kanssaan!

iss«kÄ «otti--. .«VmwjwI *. mhfr
SALMELA
iuntai/i/g nniiJixißfhse m

Se ei ole ensinkään tarkoitukseni mukaista.
Vaan kun sinä nyt sitä niin hartaasti haluat, niin
haen hänet heti konttooristaan tänne. (Perälle).

iföjflinu/l nuiiifc nsdfTKTiT/l .ur/ntif
KIRSTI

Oh, miten jaksan hänet nähdä! Kauheata!

SALMELA
(tulee perältä).

Hän tulee siinä paikassa. Tee minulle pieni
palvelus ja ole olevinasi hyvin ylpeä.

KIRSTI
(tekeytyen mahtavaksi).

Kyllä, kyllä tietysti.

KAHDEKSAS KOHTAUS.

FRANS. EDELLIS ET.

PRAN-S
(tulee perältä).

Sinä kutsuit minua, eno.

27
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SALMELA

Niin (Kirstille)* nyt, ala nyt, Kirsti!
iilfir. ■ ,b).‘ r> : neWatjln in! iitnärf slimoui ««a emme

KIRSTI
(vilkaisten Franssiin, sitten Salmelalle).

En saa sanaakaan suustani.

SALMELA
V

Mitä joutavia, kerranhan sinun kumminkin täy-
tyy puhua.

FRANS

Mikä salaisuus hänellä sitten on ja mitä
minä täällä teen?

SALMELA
(Kirstille).

No, tuleeko jo?

KIRSTI

Puhu sinä hänelle, minulle takertuvat sanat
kulkuun.

SALMELA
(rykieri).

Hm, luu! Siis asiaan!

FRANS

Sehän kuuluu peloittavan juhlalliselta.



SALMELA

Se koskeekin vakavaa asiaa.

dinnyMtaUiiå .in/dom
FRANS

Sitten olen utelias.

SALMELA
(antaa hänelle huvan).

Tunnetko tätä kuvaa?
v

FRANS
(pelästy vinään).

Tätä kuvaa ? Miksi sitä

•(WMrttahri«S towm)
SALMELA

niov&t «Iloni aonsa tiov anis .anavl .10
Ei mitään verukkeita! vaadin suoraa

tausta.
vas

FRANS
Jonka jonka minä kiellän!

SALMELA
{uhaten).

Herra! Ajatelkaa!

FRANS

Minulla ei ole mitään ajattelemista.

29
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KIRSTI
(joka on seisonut syrjässä, on vähitellen kääntynyt molempiin

päin ja menee nopeasti heidän väliinsä).
Oi, Jumalani, tätä kovuutta!

SALMELA
(työntää hänet pois).

Jätä meidät! Ja teille, herra, ilmoitan rou-
vanne, veljentyttäreni päätöksen; että hän vielä tä-
nään hakee avioeroa.

FRANS

Minulla ei ole mitään sitä vastaan.

KIRSTI
(suuresti liikutettuna).

Oi, Frans, sinä voit sanoa tuolla tavoin!
v emoim uilmc.v • ! «Jiajljlirmv nkiilun Li

FRANS
(kylmästi).

Rouva, sallikaa meidän miesten toimittaa asi-
amme loppuun.

SALMELA

Niin, istuudu sinä vain ja lue sillävälin joku
uusi novelli. ■*

KIRSTI

Se olisi kuolemani minä en kestä häpeää.
Oi, Frans I ole jälleen hyvä ja rakasta minua, niin-
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kuin ennenkin. Polta tuo onneton kuva ja unhoita
hänet, minäkin tahdon unhoittaa hänet!

SALMELA

Kirsti, sinä et unhoittaisi kumminkaan!

KIRSTI
( its.).

Minä teen, minkä sydämeni pahoittaa. Pilkat-
koon minua, sysätköön minut luötaan, jos voi
(lankee F:n eteen polvilleen) minä en kestä tätä elämää
ilman sinua, Frans!

F R, A N S
(nostaa hänet ja syleilee).

Kirsti, oma Kirstiin!

SALMELA
(seisoo syrjässä, ottaa kirjan ja aukaisee sen; päätöksellä).

Ah, anteeksianto mahtaa olla taivaallista! Mi-
tenkä se taas kuulinkaan tuo mahtava paikka
(lukee) „Ja huumaavasti vaikutti’ kuvaamattoman au-
tuuden tunne sopineihin. “ No, onko se todellakin
nyt niin suloista, taikka olitko sinä, Kirsti, kuvitel-
lut sen vieläkin pyhemmäksi?

KIRSTI
(on koko ajan ollut levoton ja nyt hämillään).

Mitä? Sinä tiedät?



32

SALMELA
No, luonnollisesti, vanha teatterieno tietää kaikki.

KIRSTI’
Mutta Jumalani!

SALMELA

Nyt sinä olet varmaankin hyvin kiitollinen
meille, kun olemme täyttäneet tahtosi.

KIRSTI
( Us.)

Olen aivan hämmentynyt; mitä sinä tar-
koitat ?

FRANS

Säästäkää häntä, paras eno !

SALMELA

Me molemmat, sinun Transsisi ja minä vaiva-
simme itseämme kovin, voidaksemme täyttää tuon
pienen satuprinsessan sydämen toivon, panemme
toimeen mestarillisesti hankitun sovintokohtauksen,
ja nyt ei meidän toimenpiteemme saa edes asian-
omaista tunnustustakaan.

KIRSTI

Ymmärränkö sinut oikein? Olisiko tuo kuva
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SALMELA

Niin juuri, ristilapseni, neiti Mary Sanderin
kuva, jonka sinäkin heti huomaat. Katso (ottaa kir-
jeen taskustaan) tässä on lisäksi lapusta puuttuva
kirjoitus. (Sovittaa ne yhteen). Mutta kiitähän nyt jo
vihdoinkin !

FRANS

Älä ole enään ivallinen, eno, vaan onnellinen
kuten “me !

KIRSTI

Oi, miten minä häpeän! (Ojentaa molemmille kä-
tensä jääden seisomaan heidän keskellensä).

SALMELA
(sivuun).

Nyt on kellossa jo aivan toinen ääni, kuin
ennen.

KIRSTI

Tämä opetus on seisova aina silmieni edessä
silloin kuin onnen vakavampi omistus tahtoisi tehdä
minut ylpeäksi.

SALMELA

Siis tällä ainoalla kerralla olisit sinä parannettu ?

Se on vahinko, minulla kun oli jo huomiseksikin
ajateltu uusi suunnitelma, yllätystä varten. Sovinto
olisi silloin luultavastikin tullut paljoa kauniimmaksi.
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FRANS

Se ei ole enään tarpeen, meille on tästä yh-
destäkin sovinnosta ikuisesti kylliksi, eikö totta, ra-
kas vaimoni ? {Syleilevät).

KIRSTI

Ikuisesti, rakkain Franssini.

SALMELA

Kenenkähän minä sitten teen sillä toisella suun-
nitelmallani onnellisiksi? Pääsin vasta nyt makuuni

{Esirippu nopeasti).
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