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NÄYTTÄMÖ:

Asuinhuone, ovi perällä. Vasemmalla ja oikealla etu-
alalla pöytä ja tuoleja

Ensimäinen kohtaus.

AINOjaE S T E K I
(Molemmat istuvat eri pöytien ääressä, ajatuksiinsa

vavpunWia, Esterillä on kynä kädessä).
j

K S 'l' E K I
(kääntyen).

Etkö ole viekkaan löytänyt mitään ideaa'.

A I X ii

En. Sinä?

E S T E \{ I

En minäkään pääse pitemmälle,
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MOI.E M M A T
(huokaavat).

Ah! Miten?

ESTERI

Huokasin, luulen.

A I N <)

Minun laitani on samoin. -

EST E R I

On vallan kauheaa mutta; minähän häiritsen
sinun ajatuksiasi ?

AI N O

Se ei merkitse mitään, mieleeni ei johdu kui-
tenkaan mitään.

EST K H 1

Minunkin runoni näyttää surulliselta. Alku on
kaunis kuulehan!

Saa tervehdyksein runotar,
Sa enon majaan iloisaan,
Kuiskaa hälle

niin näetkös, nyt en osaa eteenpäin. Se on epäi-
lyttävää !
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Ja jo huomenna on enon syntymäpäivä! Me
häpäisemme itsemme kauheasti.

EST E R I

Kun nyt vain tulisi mieleeni joku sopiva lahja
enolle! Mutta on todellakin vaikeaa löytää jotain
sopivaa.

A 1 X O

Miettikäämme vielä kerran oikein vakavasti, täy-
tyyhän jotain keksiä.

ESTERI

Minä ainakin olen kadottanut kaiken toivoni.
(Molemmat istuvat miettien).

Toinen kohtaus.

EDELLISET ja Lll SA.

1, 1 I S A
(its.)

No niin, molemmat neidit istuvat yhä. Koko
aamupäivä kuluu huokauksiin ja uikutuksiin. Mitä-
hän niillä oikein on tekeillä? Ovatkohan he kaiken
muun lisäksi rakastuneet? (Ääneen). Tässä on
teidän lehtenne, neiti .Vino, ja nämä nuotit käsket-
tiin juuri antamaan Esteri neidille. (Its.) Nyt he*ei-
vät edes vastaa. (Oikein-kovaa). Neiti Aino, lehtenne.
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Hyvä, minä kuulen. Pankaa ne sinne jonnekin,
älkääkä häiritkö meitä.

LIISA
(Us.)

Häiritkö ? Onko se mahdollista 1 Kohta he kieL
tävät minun puhumastakin. (Kalle on tullut sillävälin
hiljaa ja suutelee häntä). Herra Jumala, no, mitä te
teette, herra Kontio! Ja näin varhain aamulla!
(Pois).

Kolmas kohtaus.

EDELLISET ja K AL LK
(tulee hiljaa etualalle ja laulaa jonkun iloisen laulun).

Huomenta, huomenta, serkut!

AI N O
(kylmästi).

Hyvää huomenta!

E ST 1-; li I
(samoin).

Hyvää huomenta!

KAh L E

Noin kylmästi'.' Teitä ei ole hyvin lämmitetty.
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Häpeisit hiukan!

K ALLE

Kenen suhteen ?

AI N 0

Luuletko ettemme huomanneet, kuinka suutelit
Liisaa.

KAL L E

Liisaa? Minä? se on erehdys.

ESTERI

Ja lisäksi meidän läsnä ollessamme !

KALLE

No mitä sitten? Olisiko minun se sitten parem-
min pitänyt tehdä salassa?

AI X o

Mene, sinä olet kovin häpeemätön!

KAL L E

Taikka seis! Niin, se on oikein teidän läsnä-
ollessanne ei minun olisi pitänyt suudella ensinkään
Liisaa, vaan mieluummin heti (suutelee nopeasti vas-
tustavaa Esteriä),
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ESTERI
(Pyyhkii suunsa).

Pthyi, sinä olet sietämätön.

AINO

Me emme puhu enään sanaakaan kanssasi.

KALLE

Ah! älkää olko hupsuja, todellisesti ette kui-
tenkaan ajattele noin pahaa!

ESTERI

Kuitenkin, jätä meidät!

AI N O

Ja sitäpaitsi on meillä tärkeämpääkin ajatella
vissa. Äiti on toisella puolella.

KAL L E

Se on niin paljon kuin, että menisin sinne
Eipä hullumpaa! Mitä te oikein hommaatte'?

ESTERI
(Ainolle).

Sanommeko hänelle?

AINO

Hän taaskin viisastelee sille
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EST E R f
Ehkä hän tietäisi neuvon!

KALLE
No, pian ! Anna tulla vaan !

ESTERI

Kyllä, mutta ehdolla, ettet tee minkäänlaista
pilaa.

AINO
Ja että annat parhaimman neuvosi.

K ALLE
Tietysti, sehän on itsestään selvää. No anna

kuulua!

ESTERI
Niin, sinä tietysti tiedät, että huomenna on

enon syntymäpäivä.

KAL L E
Kenen enon sinä tarkoitat?

AINO
Eno Kontion tietysti, isäsi!

KAL L E
Mitä? Hiisi vieköön oikein ukolla on

huomenna syntymäpäivänsä. Ja siitä hän ei ole pu-
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hunut sanaakaan! Mutta sehän on minulle aika
yllätys!

AINO

Etkö muistanut sitä?

KALLE

En hituistakaan, lapset. Jolla on niin paljon
ajattelemista kuin minulla, sille voi sellaistakin ta-
pahtua. Ette usko, mitä kaikkea ajatuksissani liikkuu.

AINO

Niin, siellä mahtaa liikkua kovinkin kirjavaa!

KAi L E

Minua iloittaa todellakin, että minulle siitä huo-
mautitte, itsestäni en olisi sitä muistanut.

ESTERI
Ja nyt neuvot sinä meitä, eikö totta ? Me

olemme miettineet turhaan koko pitkän aamun, minkä
yllätyksen tekisimme enolle syntymäpäivänään.

KALLE

Hm! Yllätys! Niili! Ja mitä te sitten olette
niin hirveästi ajatelleet?

AINO
Jos me sen tietäisimme, emme sitä enään si-

nulta kysyisikiiän.
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KALLE

Se on oikein, sinä tyttöset ole laisinkaan tuhma!

AINO

Esteri on kyllä tehnyt alun ihmeellisen kaunii-
sen runoon, vaan siinäpä sitä ollaan, loppu puuttuu

KALLE

Runo! Katsohan vaan, sehän on kaunista!
Näytähän tänne.

ESTERI
(Pitää paperia piilossa).

En. sinä naurat minulle.

KALLE

Mitä vielä, olen totinen kuin j haudankaivaja
(Ottaa häneltä paperin). Hei vaan! (Lukee).

Saa tervehdyksein runotar.
Sa enon majaan iloisaan.
Kuiskaa hälle

Hahahaa! Mainio! Loistavaa runotaitoa!

ESTERI
(Arasti).

Heti naurat. Auttaisit mieluimmin, kun kerran
osaat paremmin. ~
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KAL L E

Ei helpompaa kuin tämä! Seuraa nyt:

Saa tervehdyksein runotar
Sa enon majaan iloisaan
kuiskaa hälle kaunotar,
ett' loppui tähän runous.

Eikö totta, se on oikein originelli loppu !

ESTERI

Sinä saatat kaiken naurun alaiseksi, suutun si-
nuun, sinä ilkiö!

K A LL K

Älä käytä tuota rumaa sanaa, kallein serkku,
sano toki „Kalle", taikka jos ei tämä kaksi tavui-
nen sana sinun suuresti runollista mieltäsi tyydytä,
niin minun puolestani vaikka: „rakas Kalle".

AINO
Saatat hänet vielä itkemään, kuten tavallisesti.

Parempi kun emme olisi puhuneet koko asiasta sa-
naakaan.

KALLE
Vai niin, koko asiasta, ja sitten te olisitte mo-

lemmat raukat istuneet mieluimmin koko päivän pu-
lassa.

AI N O

Kthän sinä nytkään voi meitä auttaa.
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KAL L E
Mitä? Minäkö? 00, minulla on idea, sen

non sinulle, hullu ajatus, suuremmoinen idea.

AINO
No, sano se sitten!

KAL L E
Kuulkaa sitten. Miten se nyt olikaan, jos me

ESTERI

Mitä?

KAL L E
Ei, se ei käy päinsä. Vaan malttakaas!

AINO
No ?

KALLE
Ei, sekään ei käy päinsä.

ESTERI
(kääntyy poispäin).

Sekö se oli parhaimpasi!

KAL L E

Aha! Sanohan Esteri, passaako. Sinä laulat
kai tenoria. Minulla olisi ihmeellisen kaunis kolmi-
ääninen laulu miesäänille.
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AINO
Älä kuuntele häntä enään

KA L L E

Ei, mutta pila sikseen, mitäs te ajattelette
soihtukulkueesta, jonka me kolme huomen iltana
panisimme toimeen. Se olisi suuremmoista, me kolme
suuret tulisoihdut käsissä, soittokunta edellä

E' S T E R 1

Vaikene, sinä olet hupsu !

KALLE
Taikka voisimmehan laittaa eläviä kuvia, taikka

serenaadia. Isä-ukkoni on jumalattoman musikaali-
nen, jonka te tiedättekin, ja minä osaan taivaalli-
sesti soittaa kammalla, jos te sitten vielä säestäi-
sitte, vaikka triankelilla ja patarummulla, se olisi
kerrassaan viehättävää. Te ette edes vastaa, ja
se on kuitenkin niin fiksi ajatus! Hm. Mutta
te annatte minun pitää yksin huolta puhelusta.
Minä koetan parastani, ja te käyttäydytte vanhojen
piikojen tavoin. (Tytöt juoksevat suuttuneena häntä vas-
taan). Pardon, mesdames, enhän sanonut teitä van-
hoiksi piioiksi. (Its.) Se olisikin voinut maksaa sil-
mäni.

AI N O
(on jälleen istuutunut),

Tahdon sinulle sanoa jotain, Kalle, vaikka et
kuitenkaan ole sanankaan arvoinen, mene nyt, äläkä
häiritse kauempaa.



17

EST K K I
Niin, ja tarkoituksesihan olet jo saavuttanutkin,

olet suututtanut meidät mene!

KAL L E
Tämäkö siis on palkkani! Mutta väärinkäsitys

on ollut alusta asti jalon sieluni kohtalo. Minä, täyt-
täen rehellisen tarkoitukseni, auttaakseni teitä, ja
nyt 00, tämä on ankaraa, liian ankaraa !

E STERI
Säästä ilveilysi toiseen kertaan, me luovumme

seurasi lopusta huvista, sinulla on kaiketi muutakin
tehtävää.

Iv" A L L E
Jos ei teidän neuvoton tilanne olisi niin sydäm-

mellisesti surkuteltava, niin menisin todellakin. Mutta
jalo, auttavainen sydämmeni tehän tunnette sen

niinä tulen liikutetuksi missä on nenäliinani!
(Etsii rintataskusta, ja vetääkin paperin, jota katsoo).

A I X ()

Ole nyt hiljaa, ja mene nyt vihdoinkin'

KAL L E
Sois! Idea!

KST E R I

Ei sanaakaan enään !
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KAL L E
Mutta kun kerran lupasin auttaa on kysy-

mys hauskasta yllätyksestä isä ukolleni.

AINO
Sinä ikävystytät meitä; mene nyt!

EST E R I
No, puhu sitten. Mutta se on viimeinen sana,

jonka vielä sallimme.

KALLE
Hyvä, olen iloinen, kun olisi aina saatavissa

viimeinen sana.

A 1 N Q
Ei minkäänlaisia verukkeita, asiaan!

KAL L E
Hyvä. Tiedän erään isäni salaisen toivon, joka

on hänen sydämmellään. Tämän toivomuksen voitte
te täyttää, luonnollisesti minun avullani. Jos teillä
on halua ilahduttaa enoanne, niin luottakaa minuun.

KST K R I
Sinä puhut niin salaperäisesti! Selitä tarkemmin !

KAL LE
Sitä minä valitettavasti kyllä en voi tehdä;

mutta annan kunniasanani, että asia on todellakin
niin.



19

AIN 0
Mutta mitenkä voimme toivomuksen täyttää,

jota emme tiedä?

KALL E

Sen saatte pian kuulla. Ensimäinen kysy-
mys on: lupaatteko ?

ESTERI

No, kun sinä kerran kunniasanasi annoit, niin
vaikka se olisi mitä tahansa, me lupaamme.
Eikö niin, Aino?

AINO

Niin.

KAL L E

Siis yksimielisiä! Nyt tulee toinen pykälä. Mi-
nun täytyy olla uskoton mieluisimmalle periaatteel-
leni.

A I N ()

Ja me?

KAL L E

Teidän tulisi vaan uhrata muutaman kolikon.

KST E K 1

Ilolla, jos kassamme vaan riittää.
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AI x n

Kuinka paljon siihen tarvittaisiin?

KAL L E

Jaa (katsoo paperiin) no säntilleen 22
mk. ja 50 penniä.

ESTERI

Saammekohan niin paljon kokoon?

A I X ()

Tietysti, katsokaamme! (Etsivät laatikoistaan).

KAL L K

Kuinka hyviä tyttöjä ne ovat se on liikutta-
vaa. 22: 50! Omaa tuntoani hiukan kirvelee.
Vaan mitäs tuosta! Tottahan se on kuitenkin.

A 1 N O

Kyllä, ivalle, kyllä on !

EST E R I

Tässä on rahat, 22: 50 p.

KAL L E

Sehän kävi nopeasti. Minulta se viipyy hiukan
kauemmin.
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EST E R I

•Ja nyt?

K ALLE

Annahan tänne' (Latkeej. 3,0, 9, 12 ja 10 on
22 22 mk. 50 p:iä, oikein on. Xyt teemme tär-
keän askeleen yllätykseen.

AINO

Sinä et sano vieläkään tarkoitustasi';'

KAL L E
Heti, (Kuulaa). Liisa! Lii-sa!

ESTERI

Mitä sinä hänestä?

KAL L E

Hänet juuri lähetän tuolle tärkeälle matkalle.

EfS T K R I
Riippuuko se hänestäkin, tuo yllätys?

K A L 1. E

Luonnollisesti. (Liisa tulee). Aha, siinähän onkin
neiti. Kuulkaahan. Liisa, ettekö olisi hyvä ja tekisi
meille pientä palvelusta. Mutta se olisi tehtävä heti.
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Neljäs kohtaus.

EDELLISET ja LIISA

LIISA

Kyllä, mielelläni, herra Kontio.

KALL E

Kuulkaa siis. (Menee hänen haussaan perälle, kuis-
kii ja osoittelee ja antaa rahat ja paperin).

EST K H 1

Onpas niillä nyt kuiskailtavaa toisilleen ! Ym-
märrätkö tätä Aino?

Ai N O

Ei aavistustakaan!

KAL L E
(Liisalle).

Ymmärrättehän?

LIISA

Enköhän?

KALLE

Ja oikein pian sitten. Tästähän on vain muu-
tama askel sinne, heti kolmas talo nurkasta laskien.
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LIISA

Minä lennän ! (/W*;.

Viides kohtaus.

EDELLISET.

KAL L E

Kas niin, se on siis valmis.

ESTERI

Mikä ?

KAL L E

Yllätys!

AI N 0

Se on kaunista. Vaan eikö totta, Kalle, sinä
teet nyt meidätkin osalliseksi aikomuksiisi.

KALLE

Rauhoittukaa nyt hetkiseksi, heti kuin Liisa on
tullut, saatte kuulla kaiken.

A 1 N 0

Hyvä, sangen hyvä. Sinä olet kuitenkin tällä
kertaa esiintynyt meille pelastusenkelinä.
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KAL L E

Vastako sinä sen huomaat?

K STERI

Kuinka minä olen iloinen, että olemme nyt
päässeet yhdellä ainoalla iskulla onnettomasta pään-
vaivastamme.

KAL L E

Minä toivon, ettette koskaan sitä unhoita.

EST E R 1
Ei, varmasti emme. Sinä olet tosin pikku vintiö,

vaan on sinulla sentään kauniitakin ominaisuuksia.

KA L 1. i-:

Niin kun vaan ottaa lukuun hyvät puoleni.
Sanon teille, että voin olla aivan erinomaisen kun-
non mies.

A 1 N 0

Kunhan Liisa nyt tulisi!
ESTER]

Xiin, minäkin palan uteliaisuudesta.

K AL 1. E
Olettepa te uteliasta väkeä I Vaan olkaa rau-

hallisia kuulen hänen ähkimisensä jo ala por-
tailta. (Liisa tulee). Oikein. No Liisa?
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Kuudes kohtaus.

EDELLISET ja LIISA.

LIISA

Kaikki on hyvin. Tässä on kuitti. (Antaa sen
hänelle).

KALLE

Hyvä, kiitän teitä, (Liisa pois). Niin, tässä kä-
dessäni on nyt koko lahja. 00, hyvä isäni ei var-
maankin tule saamaan unta silmiinsä!

AINO

Yllätys on siis siinä paperissa?

KALLE

Tässä paperissa. (Esteri aikoo ottaa paperin). Seis,
minä sanon itse teille kaiken. Te ette varmaankaan
tiedä, että isäni on kuulumattoman säännöllinen
mies taikka tiedättekö sen jo? Hyvä, sitä pa-
rempi. Hänellä on kaikki selvänä, hän pitää kirjaa
tuloista ja menoista, ja kaikki lyö pennilleen.

ESTERI

Sen uskomme kyllä.

KALLE

Mutta ukko ei tyydy siihen, hän tahtoo järjes-
tystä minunkin asioissani, ja erittäinkin on se hänen

2
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päähänpistonsa, että minäkin maksaisin laskuni.
Eikö se ole naurettavaa?

AINO

Miten niin?

ESTERI

Minusta se on vallan oikein.

K ALLE
Mutta ajatelkaahan toki taivaan tähden. Minun

pitäisi maksaa laskuni! Ei, periaatteeni tähden en
koskaan!

EST E R I

Mutta kerrohan nyt enolle valmistetusta yllä-
tyksestä.

KALLE
Annahan minun nyt puhua. Äskettäin juuri, kun

hän taaskin puheli sellaisista ikävistä asioista, ? sanoi
hän saarnansa lopuksi, hänelle ei voisi tapahtua
mitään suurempaa ja iloisempaa yllätystä, kun se,
jolloin minä näyttäisin hänelle kuitatun laskun, ja
tässä

AI N O
No?

KALLE
Ettekö vieläkään ymmärrä'? Tässä se on. Tei-

hin mieltyneenä uhrasin lujan periaatteeni tässä
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on viimeinen laskuni räätäliltä, jonka minä annoin
Liisan maksaa. Syleilkää minua!

ESTERI
Ja siihenkö sinä käytit rahamme?

KALLE
Siihen. Tosin, uhraukseni minun puoleltani oli

suuri, vaan mitä en olisi tehnyt, pelastaakseni tei-
dät pulasta. Ottakaa toki tuo vähäpätöinen paperi-
palanen.

AINO
(lukee).

Todellakin räätälin lasku! Herra Ylioppilas
Kalle Kontio! An. ratsastushousut, 22: 50. Kuita-
taan kiitollisuudella Eenokki Kaljunen.

KALLE
00, rakkaan isäni ilo tulee olemaan suureni-

moinen.

ESTERI
Sinä olet inhoittava ihminen, narrata meitä

tuolla tavoin !

AINO
Se on hävytöntä!

KALLE
(hämmästyy).

Kuinka niin. Ettekö ole tyytyväisiä'.'
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ESTERI

Laita pian itsesi silmiemme edestä sinä sinä

KALLE

Merkillinen maailma! Riittämättömyys on hy
vyyden palkka. Tieto jalosta työstäni lohduttaa mi-
nua. Hyvästi! (Pois).

Seitsemäs kohtaus.

EDELLISET.

AINO

00, tuo "kauhea ihminen! Iloitsin jo niin yllä-
tyksestä, ja nyt

ESTERI

Nyt olemme päässeet rahoistamme ja täytyy
alkaa uudestaan miettiä; syntymäpäivähän on huo-
menna!

(Esirippu).
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