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Kolmas Näytös.

(Katu Hämeenlinnassa. liwcni pohmeloissa, istuu erällä portti-
kiwellä).

liwari. Mika päiwä lienee tänään? Luulen, maanan-
tai, ja huomena on Gsko waimonensa kotona haista, ja täältäpä
pöhnää tuliais-kestiksi warrotaan, mutta hukkaan. Kaikki on juotu,
niin nauriskuorman hinta kuin sekä kodon että kylän säntirahat,
ei äyriä jälellä löydy. Tyhjä on kukkaro, mutta täynnä on pää,
täynnä myrkkyä ja kirousta! — Nyt perkele on irki ja helwetin
porstuassa seison minä ja rautahaaruin kilinän kuulen sieltä kuu-
masta tuwasta. Nh! Tämä ompi ilkeätä! Sentähden kaik' kat-
seleminen ja natus pois, ja tahdompa elää sen hyönteisen eloa,
joka, tuskin syntynyt, poikia tekee ja kuolee, huolimatta,kuinka on
talossa toimi. Maata silmäni katselkoon, katselkoon se tuota san-
nan-jywää tuossa tuon toisen sannanjywän wieressä! — Ken tu-
lee? Hywä enoni, Saken, juomntowerini tällä onnettomalla ret-
kellä. Hän on paljon syypää siihen, että näin on nyt miehen
laita. (Sakeri tulee).

Sakeri. Kuinka jaksat poika ja mitä arwelet tässä?
liwari. Anvelmpa selwän miehen elon tässä mailmassa

Parhaaksi! Nyt koittaa mulle taasen raittiuden päiwä, mutta
kauhistuupa nähdäkseni kaiken wiheliäisyyteni tämän päiwan täy-
dessä walossa. Peijakas! Olis raittiuden liitto tässä, niin kohta
pyhän lupauksen tekisin ja uutta uskallusta saisin, pueta taasen
päälleni ihmishaamun!

Sakeri. Olin minäkin kerran jäsen raittiuden liitossa,
mutta paninpa sisään apskeetin.

liwari. Olittepa kerran polisikin, mutta panitte myös si
sään npfkcetin!

Sak eri. Teinpä pienen, ihan wiattoman sommanksen ja
sen melkein ehdolla, koska ei miellyttänyt minua pölisin wirka.
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liwari. Minä tiedän asian.
Sak eri. Sanoppas, mitä tiedät!
liwari. Te waan wähän ryypiskelitte luwattomasti pois-

otettua wiinaa sen miehen kanssa, joka wiinan luwattomasti ot-
tanut oli, ja jota junkkaria juuri teidän oli määrä kiinni-
saattaa.

Sakeri. Niinpä tapahtui lcppyisän sydämeni tähden! Tai-
finko kiristää kruunun hanskoilla häntä, joka mulle ystäwällisesti
ryypin tarjoi?

liwari. Gi kernaasti se, joka niin paljon ryypistä pitää!
Sakeri. Gn tehnyt sitä itsen ryypin tähden, waan sen

ystäwyyden, sen hywätahdon tähden, jota hänen tarjomuksensa
osoitti.

liwari. Vhden ryypin ainoastaan saitte?
Sakeri. Sainpa, että olin aika tellukassa, sain wielä tay'

tetyn matin taskuunikin!
liwari. Mitä on se, että luwattomasti jotain pois-otetaan?
Sakeri. Varastamista!
liwari. Mikä on hän, joka jotain luwattomasti pois

ottaa?
Sakeri. Maras!
liwari. Mikä on hän, joka warkaan kanssa yhtä pitää?
«Hakeri. Waras! Mutta tässä on perin toinen laita.
liwari. Uleinen totuus on tämä: joka warkaan kanssa

yhtä pitää, hän on waras! Mutta teidän asianne, niinkuin sa-
noitte, on perin toista laatua; niinmuodoinnäin: te warkaan
kanssa yhtä piditte, sentahden ette ole waras!

Sakeri. Sinä nokkawiisas nallikka, tiedä, että olen enos^
että lepää kiireelläni enemmän kuin wiisikymmentä talwea, ja sina
tahdot toki tutkistella minua, tahdot minua warkaaksi soimata.
Mikä häwyttömyys!

liwari. Gno! Olemmehan olleet tähän asti oikein hy-
wat ystäwät, ja yhdessä juoneet kaikki rahani, ja yhdessä, kuin
porsaat pahnoissa, kieriskelleet ylisniskoin krouwiu nurkissa. Pi-
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täiskö siis nyt meistä tuleman wihan weljet jonkun sopimatto-
man sanan kautta, pikaisuudessa sanottu?

Sakeri. Sinä olet suuri kanalja; mutta minä en kos-
kaan rakenna eripuraisuutta. -- Mtäwät siis wielä eteenpäin!

—
Sano minulle wakaasti: käskikö isäs minua Gskon tuliais-pitoi-
hm?

liwari. teki hän, mntta äiti kielsi.
Sakeri. Hywä! Minä tulen kanssas, ja wietämmepä

iloista tuliais-juhlaa maakyläisessä majassanne siellä nummella!
liwari. Mutta jos äiti ajaa teidän maantielle?
Sakeri. Ole sinä surematta siitä! Me olemme weli ja

sisar, ja waikka riitelemmekin, waikka tappelisimme kuin koira ja
kissa, niin olemme kuitenkin weli ja sisar! — Minä tulen kans-
sas. Nyt riennämme matkalle wnan. Missä on hewoises?

liwari. Porwari Nyylunnin kartanolla seisoo se luukasa,
ruskea nahka päällä.

Sakeri. Se seisoo kuitenkin wielä!
liwari. seisoo ja liikahtaakin wälillä, josta nähdään,

että kurja elää. Peijakas! sydäntä nipistelee, katsella eläintä kor-
wat lotkassa ja roikkuwalla alihuulellaan, jotaei ketuu kauwan war-
toa tarwitse.

Sakeri. Minä annan sille uutta wireyttä; heiuiä ja kau-
roja sen saaman pitää!

liwari. Onko teillä rahaa?
Sakeri. Wähän taisin itselleni toimittaa tuhansilla wal-

heillä ja koukuilla.
liwari. Sitten teemme ne tärkeimmät ostokset!
Sakeri. Ei yhtään maraa ostoksiin, ei yhtään! Näillä

rahoilla saamme wanu kaasia hewoiselle ja tuopin wiinaa tiellä,
jonka ostamme Puolimatkan krouwissa.

liwari. Kaikki hywin, mutta minun ei kotiin lähtemistä!
Sakeri. Miksi haastelet lapsikkaita? Wikkelä mies itsensä

suorittaa tempusta kuin tämä.
liwari. Mahdotonta tästä Mistä päästä! Kuorman
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hinta on juotu, juotu on säntirahat, ja tässä toimessa olette te
olleet minulle hywin awulias!

Såkeri. Ja olenpa awulias wieläkin sva päästämään
tästä pulasta!

liwari. Taidatteko saattaa minulle kymmenen riksiä?
Sakeri. En äyriäkään, siinä keinossa olen perin woima-

ton!
liwari. Ja ainoastaan tämä keino minun pelastaa tai

taa!
Sakeri. Msi toinen on jälellä wielä. — Kuule minua!

Kotimatkalla ryöstit meidät ryöwärit perin Pohjin ja löit meitä
Vahoin, että täytyi meidän wiipyä jonkun päiwän jossain metsä-
torpassa ja parannella hnawojamme, ja niitä lahjoja on, Juma-
lalle kiitos, molemmilla meillä tarpeeksi sekä päässä että kas-
woilla.

liwari. Sanokaat: wiinalle kiitos!
Sakeri. Mutta mitä meinaat tuumastani?
liwari. Gpäilempä, että uskowat tämän historian.
Sakeri. Muuta eiwat taida, kuin ohjat wielä leikkaamme

poikki, ja teemme weitsellä Rnskon reiteen pienen wiilloksen, jonka
sai hän kärhämässä, koska tappelimme ryöwärten kanssa. Kaikki
tämä tekee asian hywin uskottawaksi, ja omat ruwcttuueet ar-
pemme lyöwät wiimein naulaa kantaan, ole warma siitä! —
Se on sanottu, ja hywin kaikki onnistuu. Wakaalla mielellä la-
hemme nyt matkaan kotoas kohden!

liwari. Olkoon menneeksi! Juoneen suostun, onnistu-
koon tahi ei. Hiiteen menköön kaikki! — Eno, kuinka saisimme
korttelin wiinaa?

Sakeri. Gi enään pisaraakaan, ennen Puolimatkan krou-
wia!

liwari. Riennetäänpä sitte. Huikeasti, Eno! Mitä huo-
lin minä!

Sakeri. Me lähemme, mutta muista, että käytät itses sii-
wosti tiellä matkustawia kohtaan. Sinulla on äitis kuraasi ja
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mielenlaatu; hywä kuraasi, mutta eipä hänen leweitä hartioitansa,
woimaa ei enemmin kuin kärpällä, ja waaralliset owat semmoi-sen miehen retket. Gi ketään, jota hän ei päällensä ärrytä, ei
ketään, joka pelkäisi päällensä karata eikä ketään, jonka käsiwar-
tensa pitäisi matkan päässä; jaa, liwari,sinun seuras on waa-
rallinen!

liwari. Lupaanhan olla siiwo ,kaiken tien!
Sakeri. Ole aina niin; usko minua, se on sinulta wii-

saimmasti! — Heikko tekee kaarroksia, nielee monta kanvasta mar-
jaa, monta huutisanaa, mittaen aina herjaukset wähäwäkisyytensä
mukaan, ja niin hän Pujoo läpi mailman ehjemmällä nahalla
kuin jättiläs, joka woimaansa luotti.

liwari. Mutta kas kuin sappi karwastelee!
Sakeri. Heikolla sekä on että ci ole sappea. Hän wasta

sillon sen katkeruuden tuntee, koska hän tietysti on herra mie-
hensä ylitse ja sillon on hän perkele; eikä ihme, hän ottaa wa°
hingonsa takaisin. — Usko mitä sanon: heikkous on onni,kuin
waan oikein sitä lahjaa käyttelemme.

liwari. Onni suurempi wielä, jos woima ja tarkkuus
yhtä seuraisit. Olisin wahwa kuin kontio, siiwo kuin lammas ja
wiisas ja warowa kuin kettu, pensaston tulisilmäinen heilahäntä,
niin koskematta kuin noidan wasama kulkisin halki tuhannet mail-
mat.

Sakeri. Niin monta hywää ei kernaasti yhdelle jaeta; se
on elon laki! — Mutta tielle nyt, ja olkoon siunaus kanssamme!
Wähän pelkään, kuinka matkamme päättyy!

liwari. Saisimme waan tytön korean rattaillemme!
Sakeri. Mitä wielä, sinä könsikkä! Kuin ei olisi meissä

kahdessa jo kuormaa hewoiskaakillesi. Gi yhtään narssua rat-
taillemme, poikani, ei yhtään! Nyt menemme! (Menewät. Niku
tulee wasemmalta, Eerikki oikealta).

Niko. Terwe, wanha towerini! Mitä uusia teidän ky-
lästä?

Eerikki. Gn tunne teitä!
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Niko. Waikka yhdessä sawikukkoja tehneet olemme, waras^
telleet mäkimuijain kananpesiä M niinkuin suokukot toinentoisem-
me tukkaa kiskoneet, tapelleet kuin aika pojat. Tunnenpa sinun
wanha kelmi.

Eerikki. Kuka olen?
Niko. Se suuri kanalja, Keihäskosken Eero!
Eerikki. Kuka olet sitte sinä'?
Niko. Se wielä suurempi kanalja, länvelän Niko, jos

muistat häntä!
Eerikki. No tenve miestä!
Niko. Tässä kopero, sinä mannermaan turwikko!
Eerikki. Elä helkkonas likistä niin kowin!
Niko. Nyt on maamyyrin kääppä merikrawun saksissa.

Jaa jaa, opetanpa miestä tuntemaan entisiä ystäwiä.
Eerikki. Ken peijakas olis tainnut nähdä Nikon muotoa

tuon partawihcn takaa?
Niko. Tämä on waan turha ripsu sen suhteen, jota pari

nmotta sitten kannoin, ja joka ulettui aina polwilleni ales. Se
naiset hulluiksi tehdä tahtoi; käydessäni kaupunkien kaduilla olipa
heitä aina jälessäni ääretön liuta, niinkuiu lukematon lauma
pientä kalaa, walaskalnn pyörrewettä seuraa, koska meren jättiläs,
kuin kumottu laiwa, laineita kyntelee. Olipa se parta, ja katke-
rasti kadun wielä, että niin kevytmielisesti siitä erosin. Mutta
mitä ei tehdä rahan tähden?

Eerikki. Mitä teit sinä rahan tähden?
Niko. Myin soman partani batun-töyhdöksi turkin sult-

taanille, ja sataan piastiin, mieletön, sen mennä annoin.
Eerikki. Mutta toiwothan sen kaswawan ja ehtiwän sa-

man mitan kerran wielä?
Niko. Ei kaswa se enään tätä pidemmäksi, sen kauppa

pilasi; sillä lahja-kalua ei myydä saa, ja parta on pyhä lahja,
jonka alkn ja juuri on ylhäällä; korkeudesta sen kaswanto riip-
puu, päinwastoin esimerkiksi pilwiä tuolla taiwaan alla, joiden
karttuminen riippuu siitä kohdasta, kuinka paljon sumua, josta
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pilwi syntyy, nousee alhaalta ulos. Ei, entistä partaani en ta-
kaisin cnään saa; mutta lohdutaupa itsiäni toki sillä knnuialla,
jossa hän nyt heilun. Tiedäthän mua ahneeksi kunnialle, ja aat-
teles: miljoonittain päitä nyt kumartelee partaani, joka Turkin
keisarin kiireellä keikkuu!

Eerikki. Sano minulle wakaasti, oletko ollut sinä Turkin
maalla^

Niko. Sen pääkaupungissa hummannut olen kuukausia
kolme, ja iloinen, peijakkaan iloinen oli se aika. Joka päiwä
siellä uhrijuhlaa imetettiin, ja siinäpä kaikkia yltäkyllin;siinä sian-
lihaa, peloittawan lihawaa, syötiin ja kalliita wiiniä jnotiin niin
paljon kuin kutakin miellytti. Öisiltä taasen naisten kanssa tans-
sittiin ja kaikenlaista uisakkaa lyötiin, ja pulskeita owat turkin
tytöt. Pää ja rinta on heillä aina peitossa, mutta rinnasta
polwiin owat he ihan paljaat.

Eerikki. Paljaat?
Niko. Alastomat juuri; mutta polwista alespäin alkaa

taasen mustat sukat, ja jaloissaan on heillä punaiset kengät. —
Juuri uiin, uiin eletään Tnrkin maalla, eletään, knin wnohethuh-
dassa; ja ikäwäksi pisti sieltä seilata pois. Roomiin sieltä sei-
lasimme, mannaa ja hunajaa lastina, ja tultuamme tähäu mail-
man°kaupunkiin meitä kohtasi kowa pauhina ja ryske. Tiedä, että
wietettiin siellä paawin häitä, ja juuri täksi juhlaksi oli manna- ja
hunajalastimme tilattu itäisiltä mailta. Sentähdcn olimmekin
hywin terwetultnja wieraita, paawi itse ja morsiamensa kiitit
meitä sydämellisesti ja käskit meitä kaikella mnotoa waan Pysäy-
mään häihinsä. Otiminepa käskyn hywäksi ja hummasimmepa
nytkin aika tawalla, kunnes wilmein taasen tuli meille aika
purjehtia pois. Täydessä tohussa jätimme Roomin ja koivin
oli laiwamme lastattn, synti-kuiteilla ja side-awaimilla. Kir-
jeet tuli meidän jättää Hispanian maahan, mutta awaimct wiedä
Englantiin. Niin teimme myös ja Englannista purjehdimme
taasen pohjaan, sen napaan knvihiili-terwaa kaatamaan; silla se
on Englanti, joka maan akselin terwassa pitää. Laiwa, jolla



62

seilasimme, mailman hirwein oli; sen kromeli, tenvaa täynnä,
kuin puinen Miläis-linna meressä uiskenteli ja maston kärjet
pilwiä piirsit. — Mutta onni kowa meitä kohtasi toki. Jää-
wuorten keskellä Pohjan synkeillä merillä eräs walas°kala, mailman
hirwein, meitä terwehtimään käwi ja hännällänsä laiwamme kyl-
jen auki löi, jotta rupesimme waiftumaan, ja juuri tätä peto ta-
woittikin häntä-iskullansa, sillä waipuessamme hän miehistä yh-
den toisensa perään melasi, mutta pelastuinpa minä. Mös mas-
toon kiipesin kuin orawa — laiwa oli herennyt waipumasta, ehkä
tenvan tähden — huipun ehdin wiimein ja pilwien rajalla is-
tuin, sallimustani wartoen. Ja niin lähestyi mua musta ukon-
pilwi, minn loiskasin sen niskaan, ja jyristen ja tulta iskein se
minun Englannin kliituwuorille takaisin wei. Läksinpä sieltä ko-
timaahan taasen, ja tässä seison nyt!

Eerikki. Mutta merimiestä, joka laavastansa karkaa, uh-
kaa kowa rangaistus!

Niko. Sen olen kärsinyt; kymmenen päiwää wettä-leipää
Turun linnassa söin.

Eerikki. Se ei tyijä; kowemmat owat asetukset siinä koh-
dassa!

Niko. Mitä? Luulenpa, että olet tullut oikein lakimie-
heksi!

Eerikki. Tunnenhan, niitä yleisesti lautamiehen tuntea
tulee!

Niko. Sinäkö lautamies? Suurin huliwili nuorna ol-
lessamme, eikä maa-lappua omaa jalkamme alla sinulla enemmin
kuin minullakaan!

Eerikki. Wtawäni, siitä asti, koska erosimme, on elämäni
kertomus lyhyesti tämä: Eräs tyttö, talon perillinen, korea ja
nuori, taisi ihastua minuun, hurjapäähän. Niinpä tapahtui.
Minä nain hänen, unohdin lasin, tein ja toimitin ja parhaaksi
kääntyi kaikki. Arwoni Pitäjässä eneni päiwäpäiwältä, ja lauta-
mieheksi määrättiin poika wiimein, josta, ymmärräthän, Pöyhis-
tyin knin kalkknuna-kukko!
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Niko. Sinulla on liian paljon järkeä kalkkuunaksi. —
Siis tuli sinusta mies, ja, niinkuin tuntuu, oiwa. Hywin si-
nulle! Minä myös yhtä ja toista kokenut olen, olenpa monessa
huhmarissa pehmitetty, josta kaikesta pitäisi seurauksen oleman:
perään-aatus, mutta Jumal' tiesi toki, missä nahkani wiimein nau-
litaan! — Kuitenkin, neuwot eiwät ole kaikki wielä, se muuut-
tumaton, wnkaa aika mittailewi wielä sylihiini ijäisestä langas-
tansa, wielä nousee päiwä toisen perään ja sydän raikkaasti rin-nassa lyö; kaikki taitan hywin päättyy wielä! Seisonhan taasenisänmaani kamaralla, ja onneani kiitän tällä hinnalla Päästyäni
sen turwetta polkemaan wielä.

Eerikki. Sitähän ihmettelen, ettäs pulasta itsesi niin hel-
posti suoritit.

Niko. Tämä on asia: Tuli minun kertoa oikeuden edessä
retkistäni ja menoistani karkutiellä, ja kertosinpa tuomarille, ihansamoin kuin äsken sinulle, matkani merellä, ja tämä ilautti anka-
rasti koko oikeuskuntaa, ja olenpa warma siitä, että juuri tämä
juoni nahkani pelasti; sillä Pampa tuomari estin kaikenlaisia lie-
wittäwiä kohtia asiassani ja, niinkuin sanoin, kymmenen päiwän
wesileipään karkurin tuomitsi waan.

Eerikki. Nytpä taidat sanoa sitäkin leipää syöneekses, ja
likistipä, luulen, nämät päiwät wähän miehen kärsimystä.

Niko. Ei yhtään hätää, Eero!
Eerikki. Olethan harras tupnkkimies!
Niko. Siihenkin seikkaan neuwo pian keksittiin. Palanutta

leiwänkuorta rikki jauhettiin, siihen puoliksi tuhkaa sekaan, ja
nuuska oli walmis, oiwa wapriikin nuuska. Takuista aikaa taa-sen ci ensinkään hätää sen, joka nallia pureksii; joutuupa sisään
Haapanen halko, sen kimppuun kohta miehet niinkuin jänikset, ja
pian on jokaisen poskessa aika märepala, ja käypä se laatuun tu-
pakin puutteissa. Sanalla sanoen, koko elämä wesikoijussa käy
laatuun, waan että kaasi on joteskin tiukka. Olinpa walmis toki
kärsimään enemmän, paljon enemmän päästäkseni kurjan tyttäreni
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luoksi, joka, niinkuin kuullut olen, on nyt suojaton, ilman äitiä
ja isää.

Eerikki. Olet siis kuullut waimos kuolon?
Niko. Albionin rannalla sanoman sain, muistelin, mitä

tehnyt olin, ja kotimaahani kohta purjehdin. Eerikki, sinä kai-
keti tiedät, missä ja kninka tyttöni nyt elää!

Eerikki. Äitinsä kuoltua, perintönsä, niin huone kuin ir-
tain tawara, myytiin huutokaupassa; suutari Topias, lähin naa-
puri, esimiehcksensä joutui, ja haltuunsa otti hän sekä tyttärenne
että tyttären rahat. Kninka rahat owat käytetyt, sitä ei tietä,
mutta niinkuin orja on tyttö raiska saanut työtä tehdä suutarin
huoneessa.

)tiko. Tulenpa kohta ja sun pelastan ja suutarin tilin-
tekoon wedän. — Muistatko jotain kummallista jälkeensäätöstä
siltä wanhalta korpraalilta, saatosta joko tyttäreni tahi suutarin
pojan hyödyksi, aina ken ensin heistä jontuisi naimisiin?

Eerikki. Asian tiedän! Kaikki näyttää toki käywän suu-
tarin pojan hywäksi. Hän on nyt parhaillaan naimaretkellänsä,
jonne wanhimpansa kiiwaasti jondntit häntä, estäin tytärtäsi saa-
masta Kristoa, eräs nuori seppä, oiwa mies. He tiesit, kuinka
toimitit.

Niko. Sen tiesit; mntta kulta on multa. Sinä Kristos
saat; naittajas on tässä. Sua himoon nähdä, laana-kynäsein.

Eerikki. Seuraa minua, niin pääset kyydillä, mntta tiellä
wiiwymme toki kaksi tahi kolme päuuää. Nsiaini tähden täytyy
mun koukku tehdä!

Niko. Suoraan ketokylää kohden koukkuja tekemättä!
Nyt, towerini, hywästi!

Eerikki. Pian taasen toinen toisemme kohdataan!
Niko. Niiden tuttawien mäkien, kuvien ja kantoin wai-

heilla. — Hywästi jää! (Menewät kumpanenkin eri haaralle).
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Wäliwerho.
(Puol'matkan krouwi. Kummallakin siivulla wähäinen pöytäOikealla :stuu Sakcri ja liwari, wiinaputM ja lasit edessä; wasem-malla siivulla Niko olwihaarikan ääressä).

Niko (itsekseen, juotuansa haarikasta). Saakelin wäsyksissäwaan; mutta eihän ole merimiehen työ,mäkistä maantietä mit-tailla, tomussa ja pöllyssä. - Peijakas! kangistuuhan miehenkintut kuin ajetun jäniksen, enkäpä tiedä koska matkani päässäolen, ell'eu pääse jonkun maamnoukan reteliin. Mutta meneepä
tähän haarikkaan wiimeinen äyrini, ja sitten on Puhdas hywä.— Mutta hätää ei wielä, ei yhtään; aika neuwoja antaa. (Juo).Mitä narriahan lienewät nuo kaksi tuossa pöydän ääressä?

"

liwari. Aatelkaas perään, euo Saken, tänä ehtoona,
juuri tänä ehtoona tulee Esko kotiin naimaretkeltänsä nuorenwaimonsa kanssa, mutta ininä, jonka, niinkuin tiedätte, piti tuo-
man höystettä jälkihäihin, olen tässä kahdella tyhjällä kouralla.
Kirkas tuli ja leimaus, eno Saken!

Sakeri. Kaikki käy hywin, jos teemme niinkuin olen sa-nonut. Luota minuun waau, liwari Poika! Kaikki käy hmvin!(liwari ryyppää).
Niko (itseks.) Suutari Topiaksen nuorempi poika ja Mar-tan wcli; nyt tunnen seuran! - Näyttää kuin ei olisi laitansajuuri niinkuin pitäis. (Kromvari tulee).
liwari. Mitä sanot, kromvari, smä hyväntahtoinen ih-minen, niin awulins kaikkia ivastaan; unitta saatpa pnlkkas wii-meisenä päuvänä sinäkiu, täyden palkkas saat, sillä sinä pientä

janowata lähimmäistäs täällä juottanut olet!
Krouwari. Hi hi hi! sinä wcitikka! — Mutta ompa

minulla teille jotain ilmoitettawaa.
liwari. Mitä? Eikö ole kaikki maksettu?Krouwari. Kaikki maksettu!
liwnri. No, mitä mutiset sitten?
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Krouwari. Mutisempa, että jos tahtoisi nyt onni, niin-
taitaspa hän antaa meille aika potkauksen!

liwari. Jos hän potkaisis sinun helwettiin, niin olispa
se meille kaikille onni snnri!

Sakeri. Nyt olet päissäs, liwari!
liwari. Siitä kiitän krouwaria, sitä Pelssepuupin tulli-

micstä?
Sakeri. Kitas kiinni, poika!
Kronwari. Gi, hywä wieras; sanawalta on tässä kaikilla

ja lupa leikin-laskuuu! Gi mitään waaraa, wieraani, ei yhtään!
Sakeri. Haastelittepa jotain onnen potkaukscsta, mikä oli

tarkoituksenne '?
Krouwari. Asia on tämä: niinkuin kerrotaan, on näillä

seuduilla ihan äskettäin nähty se suuri waras, joka eräältä ulko-
maan kreiwiltä warasti niin äärettömän summan, ja jonkakiinni-
ottajalle luwattiin seitsemän sataa riksiä.

sakeri. Milliseksi kertoiwat miehen muodon?
Krouwari. Keritty, tumpuri tukka, pieni piikkiparta, ja

musta pilkku lähellä wasenta sierainta!
liwari. Niinkuin naulaan!
sakeri. mies!
Krouwari. Pitäkäämme tarkka wahti; hän ehkä astuu

huoneeseni pianki. Ia jos saisimme pojan kiinni, niin eikö olisi
se onnen potkaus?

Sakeri. Aika potkaus!
liwari. Joutuisi hän kynsiini waan, niin nuoriin pani-

sin miehen kohta, istuttaisin hänen koreasti rattailleni ja riemu-
ten kotoa kohden karsisin rahakuormallani, ja sitten nimismiehelle
hänen kanssaan!

Niko (itseks.) Tuhat' tulimmaista! lohtuupa mieleeni kuje,
saakelin lystikäs, ja taitaa minulle wiela antaa ilmatteeksi kyydin
kotia, jos se waan onnistuu. — Koettaa kelpaa! Päin tuuleen
waan, Niko, ja ole yhtä sukkela kuin ennenkin! — Krouwari
auttakoon minua juouessa. (Krouwarille). Kuulkaatpa, isäntä!
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Krouwari. Kernaasti!
Niko (mennen erillensä krouwarinkanssa). ette

tunne minua?
Krouwari. Näen teidän ensi kerran!
Niko. Erehdys, isäntäni. Monta kannua olemme yhdessä

tyhjentäneet!
Krouwari. Sitä en muista. Sanokaat nimemie!
Niko. Jos tempaisitte pois tämän parran, niin Inulempa,

että töytäisitte sen takaa entisen lärwelän Nikon kaswot.
Krouwari. No koira wieköön! (Kättelewät).
Niko. Mutta hiljan, isäntä! — Minulla on mielessä wik-

kelä, wiaton juoui, johon pyydäu teidän apuanne! Nyt käymme
porstnakammariinne, ja minun ajaessani tätä partaani, te keritsette
tukkani ja annatte päälleni toisen takin ja hatun. Lenkapääbäni
jätän piikkiparran ja teen pienen, mustan pilkun nenäni Mereen,
ja se suuri waras on walmis. Minä astun taasen sisään, nuot
tuossa ottawat minun kiinni, ja sitokoot minun nuoriinki, se ei
tee mitään, mntta kotia pääsen wapaalla kyydillä. Ia aatelkaas:
se nanru ja riemumeteli sitten kaikelle tälle!

Kronwari. Tuo taitaa olla saakelin wikkelätä, mutta kat-so, ettei saata se sinua pitempiin kinsauksiin. Taidatko kohta ja
warmaan toteennäyttää kuka olet?

Niko. Kuinka hywäänsä, mutta empä ylen-anna tätä juonta
jonkun pienen kiusauksen tähden, ja toiseksi, niin warkanden ta-
pahtuessa istuin minä Turun linnassa, söin wettä-leipää ja Tur-
kuun tulin suoraan Gngelsmnnnin laavalta.

Krouwari. Hywä! Me käymme käsiin!
Niko. Malta! (Korkeammalla äänellä). Mitä olen wel-

kaa?
Krouwari. Kuusi kopekkaa, hywä wieras!
Niko (maksaa). Nyt hywästi!
Krouwari. Onnea matkalle! (Niko menee).
liwari. Mielisinpä tietää, mikä partaleiju tuo oli!
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Krouw-ari. Jos oikein muistan, niin on hän merimies.
(Kntsellcn ulos akkunasta). Sille näyttää käynusensä myös.

liwari. Hän näytti minusta kuin kelpaisi hänelle toi-
sen miehen koni.

Krouwari. Minä luulen hänen kunnialliseksi mieheksi.
<Menee).

Sak eri. Mutta nyt lähemme, poikani!
liwari. Mitä kohden?
Sakeri. Kotoa kohden, tiedäthän!
liwari. Gi koskaan!
Sakeri. Mitä sanoit?
liwari. Gi koskaan, eno Saken, ei koskaan kotoa koh-

den!
Sakeri. Mihcn sitten?
liwari. Hirteen!
Snkeri. Poika, Pidä suusi, sanon minä, semmoisista pu-

heista! — Hei! olethan' wielä nurrnmiclissä, waikkas olet jo ku-
monnut usean ryypin!

liwari. Kaikki on nyt entistä toisin, kaikki edestakaisin,
nurinniskoin, niinkuin Jaakkolan muorin tallukka. Gi askelta, ei
hiiren tolaakaan cnään menneitten paiwäin muotoista. Gnnen,
nieltyäni kaksi, kolme ryyppiä, olinpa iloinen ja kiclewä kuin
pääsky, mntta nyt, waikka kauhalla kitaani kaataisin, niin har-
maiksi käywät silmäni waan, ja entisen suloisen liehauksen siaan
tnnnen nyt ainoastaan tuommoisen humajnwnn sekamelskan pääs-
säni, ja mieli on aina musta kuin wiinapannun kylki.

Sak eri. Hiiteen kaikki mielen mustuus, me suoritamme
itsemme tästä retkestä kuin enkelit. Asiat käywät hywin, peijak-
kaan hywin, eikä yhtään syytä Päätä kallistella!

liwari. Kaikki hywin, jos toimitatte minulle kymmenen
riksiä!

Sakeri. Gnnen taidan kääntää auringon juoksnn, kuin
saada sinulle kokoon kymmenen riksiä!

liwari. Mutta juuri sev summan tekee sekä kuorman
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hinta että kylän säntirahat yhteiseen, jotka inc yhdessä olemme
juoneet kaikki wiimeiseen äyriin! —

Pitihän minun ostaa Lee-
nan-Kallelle kruutia ja haulia linturahoillansa, Anna-nluorille
naulan nuuskaa munien edestä, Ali-talonMaija-rukalle naula kah-
weeta ja puoli sokeria, ja wirolais-ukko Hanssulle kaksi naulaa
tupakkia ja kolme ryssän-limppua, ja monta muuta säntiä wiela.
Herra armahda minua! Minä olen hukassa!

Hakeri. Kaikki ottiwat ryöwärit,kaikki!
liwari. Se konsti ei kestä. Kerrottaisi minulle tämän»

kaltainen historia, niin uumoisinpa kohta toista ja anvaisin pian
asian oikean laadun; ja tiedänhän löytywän mnita yhtä wiisaita
kuin minäkin. Ei, tämä wale ei pelasta meitä. Hummaustamme
Hämeenlinnassa, jonka niin moni todistaa taitaa, ei woida salata,
ei millään woimalla; se tulee tietyksi!

Sakeri. Mutta malta, että sillon en jo ajan wileä käsi
ehtinyt tnlla wäliin, asia jymisee heikeesti kuin kaukainen ukon-
ilma, ja siksi on kentiesi uusia nemvoja keksitty paranteeksi kaikelle;
mutta jos me nyt kohta sanoisimme alastoman totuuden, niin
tiedä, että paukkuu, ja karttakaamme wasamaa!

liwari. Se wasama on terwapamppu!
LHakeri. Mutta siitä ei yhtääu pelkoa, jos waan oikem

käytämme sukkelan ncnwoni!
liwari. Huono neuwo! He ehkä tietäwät jo kaikki.
Sakeri. Mahdotonta. — Tielle nyt waan, poikani!
liwari. Ei! — Kymmenen riksiä tänne!

Sitä en taida!
liwari. Teidän täytyy, en päästä teitä muuton. Te tä-

hän häwitykscen mun narranneet olette, teiltä tulkoon apu myös!— Kymmenen riksiä, eno!
sakeri. Sula mahdottomuus! Ota niskani ennen!
liwari. Olkoon menneeksi! Niska maksakoon kaikki; juuri

niin aattelen minäkin, ja nyt seuraamme minun neuwoaui, nyt
lähemme koreasti hirteen molemmat, yhdessä menemme, seuraa
teemme aina kuolemaan asti!
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Sakeri. Waiti, liwari, waiti!
liwari. Sittenpä waikenemme ja nukuuune makeasti, ja

suokoon Jumal', että taidamme molemmat riippua samassa puussa;
sentähden mennään nyt ja etsitään joku wäärä-oksainen, järeä,
kaikin tawoin sopiwa mänty. Itse työssä, työssä wiimeisessä,
lupaan auttaa teitä, miestä wanhaa, ja sitten wastapidän huolta
itsestäni, ja enpä tarwitse apua minä, taidanpa silpoa kuin tikka.— Nyt mennään, eno!

Sakeri. Poika!
liwari. Te luulette muu lyöwän leikkiä, että kuuluu pu-

heeni hieman niin. Nojah! taidanpa leikitä keskellä kuolon kuri-
musta, taidan nauraa Manalaista wasten partaa; sillä niin on
luontoni. Mutta onpa aikeeni wakaa, järkähtämättömän wakaa.
Kuoloon menen! Tunnin päästä mua taittaan polttopuuna pis-
tää kattilan alle. — Mustaan kuoloon! Mutta ensin pitää tei-
dän saaman hywin ansaittu osanne! (Uhaten Sakeria). Tämän
nyrkin nimessä! Te olette ollut minulle perkele, kiusaama pimey-
den enkeli!

Sakeri (käyden pelästyen owea kohden). Älä, liwari, älä!
Minä hundan krouwann awuksi! (Niko, tukka keritty, piikki-parta
leualla, pieni pilkku lähellä wasempaa sierainta ja toinen hattu ja takki
päällä, astuu sisään. Sakeri katselee häntä suurilla silmillä).

Sakeri (itsekseen). <He on hän!
liwari (itsekseen). Seittcmän sataa riksiä, jos waan on-

nistuu!
Sakeri (itsekseen). Mailinani rupeaa walkenemaan!
liwari. Siina on minulle pelastuksen kallio! (Sakeri ja

liwari tekewät tärkeitä wiittauksia toinen toisellensa. liwari asettaa
itsensä owelle).

Niko. Onko talossa wiinaa?
Sakeri. Sepä kysymys. Tämä on krouwi, iloinen krouwi.

<Itseks.) Hikoonpa ankarasti. Jos nyt waan kaikki käwis hy-
win!

Niko. Missä owat tämän hnoneeu baltiat?
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Sakeri. Kromuari tulee kobta; olkaa hywä ja wartokaa!
Niko. Aikani on tärkki!
Sakeri. Ei niin, ettette hetkeä lewätä jouda. — (Itseks.)

Se on hän!
Niko. Meillä on karmis ilma!
Saker i (itseks.) Kookas mies. Minä tnlen kowin lewot-

tomaksi! (Ääneensä). Se käy laatuun, se ilma!
Invari. (Itseksensä owclla). Onnetar, sua rukoilen, näytä

umlle etupuoles kerran wielä,hetken aikaa sen loistaa anna! Näytä
edes pieni wilanZ, minä rukoilen! — Kaikki käy hywiu!

Sakeri. huokaat anteiksi: mistä kaukaa on wieras?
Niko. Naantaalista!
Sakeri. Mikin knlkee tie?
Niko. Naantaaliin!
Sak eri. Kotomatkalla siis!
Niko. Kotomatkalla Käkisalmen kanpuugista!
Sakeri. Arwattawasti owat hywin tärkeät asiat teitä Pa-

toittancet tälle uiatkalle?
Niko. Knolihan multa täti siellä, ja luulin saawani pe-

riä ämmän, mntta, saakeli soikoon! tulenpa takaisin tyhjcmpänä
kuin mentyäni. Miehensä sukulaiset weiwät kaikki ja minun hauk-
kuiwat he hyivän omaksi; sillä kaikkialla, hywät ystäwät, wääryys
parastansa koettaa!

Sakcri. Kohtaloonne surkettelen. Ia käynyt olette kaiken
tien?

Niko. Käynyt kuin Jerusalemin suutari!
Sakeri. Ei kouttia selässä eikä nyttya kädessä?
Niko. Köyhä saatana, köyhä saatana!
Sakeri (itseks.) Gi yhtään epäilystä enään! (Häristää nyrk-

kiinsä, wciroittaenInvarille. Ääneensä). Lait ja oikeudet owat kii-
waat, hywä naapuri; näyttäkää minulle Passinne!

Niko. Mitä huolimme passista; olemmehan Suomalaisia
kaikki!

Sakeri. Tosin haastat kieltämme, nr^ttn ken taitaa waan
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siitä sua wannoa Suomalaiseksi? Ia luulenpahawaitscwan niin-
kuin jotain wierasta murrosta puheesi laadussa. — Näytäppäs
minulle passis, mies! (Niko katsahtelee lewottomastiympärillensä).
Passi!

Niko. Sinä et taida sitä lukea!
Sakeri. Taidan, jos se waan on äitimme kieltä!
Niko. Se on ruotsia!
Sakeri. Näytä se kuitenkin! (Niko juoksee owea kohden,

liwari ja Sakeri karkaawat päällensä. Säteri huutaa).

liwnri. Seis, mies! (Kaikki kolme yhdessä kimpussa kier-
toilewatrynniötellen ympäri teateria).

Sakeri. Pidä kiinni kuin kuolema, liwari, pidä kiinni!
(Krouwari tulee). Köysi tänne, Krouwnri! Jumalan tähden,
köyttä ja nuoraa tänne!

Krouwari. Paikalla, paikalla! Glkäät laskekaa häntä!
(Vienee).

Sakeri. Iske häneen kyntesi, liwari! Elä hellitä, elä
hellitä!

liwari. Gn hellitä; en, waikka lapani lähtis kylkiluita
myöten. (Aina tuimempi temmellys).

Sakeri (walittawalla äänellä). Hän pääsee meiltä karkuun,
karkuun hän meiltä Pääsee. Nientäkaät apuun meitä kaikki ihmiset!
(Krouwari tulee nuorankanssa).

Krouwari. So, so, hiljaa, junkkari! (Ottelus pysäytyy).
Sinä hukkaan ponnistelet, mies parka!— Käpälcet koreasti tänne
waan!

liwari. Antakaas nuora minulle! (Sitoo Nikonkädet nuo-
riin).

Krouwari. Wnin niin, tässakö on nyt lintumme, ja niin
pahasti takerrettuna paulaan? Ahaa, sina weitikka! (Itseks.) Pei-
jakas! kuinka hän taitaa pitää wakawnn suun!

Niko. Elä sido niin kownsti!
Krouwari. Gläpäs sentään kiristä pahoin, kurjan saa-

tanan käsiä!
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Sakeri. Niin kuitenkin, että istmvat kiinni, kiinni kuin
kruuwi-penkissä! — Haa, onpa mies kädessämme kuitenkin ja
seittemän sataa riksiä!

liwari. Seittemän sataa riksiä! (Niko tekee äkkinäisen ryn-
nistyksen tawoittaen owea kohden, Sakeri huutaa; kaikki karkaamatpäällensä eotäen pakonsa).

liwari. Ei juuri niin, poikani!
Sakeri. Siiwosti waan! Saatpa muuton korwillesi!Niko. Noh, olenpa siiwo, siiwo kuin lammas! — Olkoon

menneeksi ja tulkoon mitä tuleman pitää! Suru ja murhe el
luoutooni kuulu.

Sakeri. Mielisitkö sanoa meille nimes?
Niko. Nimi seisoo Passissa!
Sakeri. Missä on passis?
Niko. Powitaskussani!
Sakeri (ottaa taskusta passin). Hywä hywä! Tämä tu-

lee snlle kalliiksi passiksi; sillä hywin tietysti on se oma kättes
työ. — Se pistetään talteen! (Panee passin omaan taskuunsa).

Niko. Mutta mitä anvotte nyt parhaakseni?
liwnri. Panen sinun koreasti rattaille ja kyyditän ko-

tiani ja siitä saatan sinun meidän pitäjän wallesmannin hal-tuun!
Niko. Minkäwuoksi hänen haltuunsa?
liwari. Miksi kysyt syytä, jonka tiesit ennen kuin me?
Niko. Gn tiedä syytä; wiaton olen kuin taiwaan tähti!Krouwari. Ha ha ha!
Sakeri (itsekseen). Häwytön wintiö miekeksi. Tahdoinpa:

hieman ilweillä kanssaan. (Ääneensä). Minä kysyn sinulta, mies,
tunnetko yhtään ulkomaan rikasta herraa?

Niko. Monta!
Sakeri. Tässä Suomessa?
Niko. Monta!
Sakeri. Niin niin! Mutta yhdeltä warastettiin ankara
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rahasumma, ia sentäbden kysyn sinulta nyt jos tunnet ybtään
suurta, sunrta lurjusta?

Niko. Phden tunnen parhaasta sortista, ja bäu ehkä hoi-
taa sitä kadonnutta rahasnmmaa!

Säteri. Miehen muoto?
Niko. Pää on kiinalta otsaan niinkuin kapin paljastama,

alipuolella otsaa kaksi pientä, Punaista silmää killistelee, ja sen
oikean alla on parhaillaan jökn keltasininen koristns; muuton on
kaswoillansa nauriiu haamu ja wiinau karwa. Se on miehen
muoto, ja, sen takaan, suurimman luriukseu muoto maapallon
päällä!

liwari. Enon kuwa. Minä julmistun. Mitään lurjuk-
sen elkeä ei ole laki wielä koskaan tainnut oikein saada Sakerin
päähäu. Minä julmistun enoni pnolesta!

(Viikolle). Sanoitko mun warkaaksi?
?^i ke. Sanoinko sun warkaaksi?
«Hakeri. Kysynpä sinnlta: sanoitko mun warkaaksi?
Niko. Kysynpä sinulta: sanoinko snn warkaaksi?
Sakeri. Sen teit, pääwaras!
Niko. Se todista, ja todista myös että olen pääwaras!
Invari(itscks.) Enemmin tätä lajia, enemmin!
Sakeri (itseks.) Ryökäle!
liwari. Gno, me teemme tampftua tuosta häpeemättö-

mästä miehestä!
Sakeri. Ei, liwari! Miksi olisimme lapsekkaita ja saat-

taisimme tuhon narrin puheista? — Mutta oupa hau hieman
wikkeläkin. Hi hi hi! Totisesti, hieman, ja saakoon hän ryypin
siitä! Aksi ryyppi, Krouwari, yksi ryyppi miehelle! (Krouwari
kaataa Nikon suuhun ryypm). Jokainen neron merkki, waikka pieni
kuin saiwar, pitää oikeutensa saaman; ei anta! Ja sukkeluuspa
tämäkin, ehkä joteskin laiha. Noh, se taitaa kuitenkin ansaita
ryypin!— liwar! Onpa aika lähtea, ja riemuten nyt lähemme;
kotiasi, sen tiedän, nyt halaat päästä, ja äsken wielä pelkäsit lä-
hestyä sitä! Wilauksessa kaikki muuttui.
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liwari. Äsken köybä niinkuin rotta, nyt seittemän sadan
riksin mies! Pelkäisinfö kotoa nyt, waikka olisin hawittänyt kym-
menen kertaa enemmän ?

Sakeri. Me tulemme sinne kuin herrat!
liwari. He ottawat mnn ivastaan kuin patruunan!
Sakeri. Hywin kaikki!

—
Mutta rientäkäämme!

Krouwari (itseks.) Mielinpä wäbän lisätä tämän leikin
hulluutta. (Ääneensä). Suokaat anteeksi; mutta malttakaat: mies
otettiin kiinni minun huoneessani, ja itse kiinniottamisessa teitä
autoin myös; Pyydänpä sentähden tnlla osalliseksi luwatnn pal-
kinnon kolmannesta osasta,

liwari. Hunti, krouwari!
Sakeri. Tydy wiiteen ritsiin!
Kronwari. Naapnrini, muistakaat, mikä on oikeus ja koh-

tuus! Minä pyydän kolmatta osaa, enkä ansaitsematta.
liwari. Mene hiiteen, krouwari! Tahdotko pilata on-

neni, sinä saatana keskellä sinisiä liekkiä?
Sakeri. Hiljaa hänen huoneessansa! (Erittäin Invarille).

Annas kuin minä kuittaan hänen! (Menee kromvarin kanssa si-
ivulle). Neljän silmän wälillä taittaan sanoa ja tehdä uuta hy-
wäänsä. Sen tiedätte? — Knulkaatpas: Minä olen mies, joka
on kappaleiksi pnrrnt hämyn pään ja waroiksi Parkinnut selkänah-
kani tuuman paksuksi, ja taidan siis tehdä ihmeitä, jos tarwitaan.— Uskokaa, mitä sanon, ja kunlkaatpa wielä: Jos ette kohta luo-
wu kaikista waatimuksistanne tämän wankitnn miehen kautta,
niin tuleen huoueeuue leimahtaman pitää joku pimeä syksy-yö, ol-
kaat warma siitä. — Minä olen wimmatnilta kohtauksilta kiu-
sattu mies!

Krouwari (pelciotywinään). Suokaat anteiksi, jos olin ne-
näkäs! Minä rukoilen!

Sakeri. Sinä et ensinkään tahdo sekautua tähän asiaan?
Krouwari. En äyriäkään pyydä!
Sakeri. Kuule, liwari, mitä hän ilmoittaa!
Krouwari. En äyriäkään pyydä!
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liwari. on häneltä wiisaimmin tehty.
Sakeri. Nyt on meitä waan kaksi osamiestä!
liwari. Kaksi! Kutka owat he?
Sakeri. Minä ja sinä, tietysti. Kuin weljekjet me ja-

taamme palkintosumman; kolme sataa wiisikymmentä kummalleki
tulee.

liwari. Minä julmistun uudestaan!
Sakeri. Sinä juonikas nallikka, emmekö häntä yhdessä

ottaneet kiinni?
liwari. Minäpä hänen hallitsin ja minun hewoiseni ja

rattaani saattaa hänen kruunun korjuun!
sakeri. Enkö auttauut sinua miten jaksoin?
liwari. 'Hentähden lanketkoon teille wiisikymmentä.
Sakeri. Puoli kummalleki, poika, puoli kummalleki.
liwari (käy Sakerin kaulukseen ja uhkaa häntä weitsellä).

Kaunu werta!
Sakeri. liwari!
liwari. Tulija leimaus! Nyt en takaa, mitä weitsi tekee.
sakeri (polwillansa). Minä rukoilen sinua, rukoilen.
liwari. Kaunu werta! jos mielitte mutkistella.
Sakeri. Minä sataan tydyn.
liwari. Viiteenkymmeneen.
Sakeri. Olkoon menneeksi!
liwari. Hywä! Nyt taidamme taasen jatkaa tiemme

yhdessä.
Sakeri (itsekseen). Niclköön sinun perkel' kerran, sinä peik-

koin sikiö! -^ Vcutta lain kautta kuitenkin sinulta osani waadin.
liwari. Käy rattailleni waras!
Niko. Minä seuraan teitä, mutta muistakaat, että olen si-

dottu ja saakeli teidän ottaa jos pahoin kanssani menettelette.
liwari. Kuin kuningasta sinua kuljetan; sillä olethan

kallis aarteeni.
Krouwari. Katsokaat waan, ettei pääse hän teiltä kar-

kuun. Aatelkaas: seittemän sataa riksiä!
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Sakeri. sataa riksiä!
liwari. Seittemän sataa riksiä! (Vtencwät).

Neljäs Näytös.

(Metsänen seutu. Wasemmalla tienhaara ja siinä wiittapatsas.
Sepeteus ja Topias tulewat oikeata haaraa).

Topias. Tämä tienhaara, hywä kanttoori, on minulle mer-
killinen esiknwa. Tuo oikea, katsokaas, on kaitasempi wasempna
tuossa, ja tuolta wartoon Gskoa ja häitä, mutta tuolta tulee
meitä wastaan liwari ja krouwien helwctti. Se juutas on
wielä kaupunkimatkalla, jonne hän lähti jo wiikko takaisin. Aatel-
kaas kiusausta, jonka hän saattoi meille. Häätnwarain ostoon
hänen lähetimme kaupunkiin, ja wartosipa Martta aina eilän-
aamuun, mutta silloin käwi muija liesuun,kaapasi kuin pyry naa-
purista naapuriin, toimittain yhtä sieltä, toista täältä, ja ivalmiina
seisoo nyt harjallinen haäpöytä wieraitten tulemaksi. Toimikas
eukko, se meidän eukko, sitä ei taida kieltää.

Sepeteus. Mutta tulkaamme takaisin siiheu nuorempaan
poikaas, joka, murheellista kyllä, polvestansa kaikki siweydeu hen«
get karkoittanut on.

Topias. Hänen ylitsensä en ensinkään sure, koska tiedän,
kuinka elämänsä wiimein kääntyy. Hän tnlee setäänsä, joka myös
nuorena willitystiklasia kallisteli,mutta nyt kolmekymmentä wuotta
takaisin ei pisarata maistanut ole. Setäänsä hän tulee, sen näen
kaikista kujeistansa, ja sentähden toiwon hänestä wielä paljon
hywaä. Kuitenkin wartoo häntä nyt kotiin tultuansa aika piet-
siäiset, jaa-ah, saakoon hän oikein Sipin sannan, ja sitten aatel-
koon hän wähän asiaa. Mutta unohtakaamme se kanalja ja
muistelkaamme wanhempaa poikaani, Eskoa, joka saattaa meille
tänä ehtoona iloa ja riemua. Hän lähestyy kohta korean wai-
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monsa kanssa. Tässä tienhaaransa lupasi kraatari Antres wartoa
heitä, ja sitten pillin pauhinalla nuoren parin nmnmitölliimme
tuoda. Me riennämme walmiiksi heitä. Te,
kanttoori, weisaatte ruokawirreu juhlankorotteeksiPoikani häissä. —
Me menemme! (Mennvät. Mikko ja Gsko tulewat. Eskon ewäs-
pussi on tyhjä. Ätiiko istuu kuuelle).

Mikko. Wäsynyt kuin koira!
Gsko. Ia miuä nälkänen kuin talwinen susi, mutta ennen-

kuin tiedänkään, mnistnn taasen mieleeni tämän hääretken monet
kiusaukset, ja nälän kita on hetkeksi tnkittu.

Mikko. Unohda menneet asiat ja kiitä, ettäs pääsit sillä
hinnalla. Olisiwat sun saaneet kiinni Karrin kujalla, josta eiwät
juuri kaukana olleet, niin luulenpa, ettes tassnttelis tässä nyt.

Gsko. Enpä kadn wielä mitä tein, koska hierottiin minua
kohtaan siellä niin häwytöntä petoskauppaa. Karrin kumottu ruoka-
pöntä ja särjetyt akkunat ja Teemun murskattu winlu, ne asiat
eiwät ensinkään tnntoani soimaa; mntta olentoni käy synkeäksi,
mnistellessani kotoa, josta olen ollut pois enemmin kuin kolme
wiikkoa. — Mikko! onpa mieleni melkein kuin miestappajan.
Juttele minulle jotaiu hauskaa, Mikko Wilkastus, ja ilautna ih-^
missydäntä.

Mikko. Tahdotko kuulla jotain herra Mnnkhansista jahä-
nen matkoistansa'?

Gsko. Intteleppas! — Gi, elä mistään juttele, nyt en
sietä kuulla mitään, waan mykistän itseni äänettömäksimurhepat-
saaksi tienwiereen tähän, nukun ijäksi enkä tiedä ihmisten nau-
rusta tämän hääretken ylitse. — Tuhannen sarwipäätä, Mikko!
Olisin nyt mäkimökkiläineu jossain wuoren winkalossa Amerikan
maassa.

Mikko. Sinnenpä pian tultais, jos minulla waan wielä
olisi jälellä parooni Vtunkhausiu noitalinko. Sen omistaja olin
muntama wuosi sitten ja tein sillä monta lystireisua; sillä tie-
sinpä käyttää sitä wielä paremmin kuin Munkhausi, minä linkoi-
lm itseäni mihin tahdoin.
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Esko. Nyt walehtelet, ja tältä walheellnsi on, niinkuin
sananlasku sanoo, hywin lyhykäiset jäljet.

Mikko. Gi yhtään jälkiä. Lavi ilman menin winkuen
tuin nuoli. — Olisi se nyt tässä waan, uiin pianpa seisoisimme
molemmat Amerikan mantereella. Minä linkosin itseni sinne eu°
sin, sinä kohta perässäni.

Esko. Maltas, poika: kninka pääsisin perässäs, koska si-
nulla olis linko?

Mikko. Sinä tulisit sen perään minulta ja linkoisit itses
sitten tästä Ameritkaan.

Esko. Jos näin sinä haastelet wataasta mielestäs, niin
Jumal' järkeäsi warjelkoon, mies! Mutta enhän ihmettele, jos
oliskin aatnksen woimas hien:an häinnientynyt, koska en ole itse-
kään kaukana siitä, ja molemmat olemme samassa puristimessa.
Sinun tnlee tili tehdä rahoista, ja minun kaikesta muusta, ja
nyt on kysymys, kuinka rohkenemme lähestyä kotoa?

Mikko. Ketä pelkää mies?
Esko. (^inä tiedät, että on minulla karhu nitiksi, jonka

kanssa ei ole hywä leikitä.
Mikko. laa°ah, naaras karhu kaksi Penikkaa hännässä, sen

kanssa ei ole jnnri hywä leikitä.
Esko. Tiedänpä hänen kanssaan harwan miehen wcrtoja

wetäwän, mutta tiedänpä toki, että woittaisin hänen minä, mutta
enpä tahdo häntä kohden kättäni nostaa; sillä olla äiti, se on
pyhä ja korkea asianhaara.

Mikko. Hänpä, luulen, teidän huoneen pitää kurituksessa
ja Herran nuhteessa.

Esko. Ahden asian sinulle salaisuutena ilmoittaa tahdon.— Altillani on patukka, tuon pituinen tenvapamppu, jota mei-
dän kaikkein, niin isän kuin poikien, syystä pelätä tulee;sillä totta
sanoen, niin saammepa sillon tällön — milloin yksi tahi kaksi
milloin koko nummisuutarin huoue — tuntea tämänpampun pie-
nempää päätä. Ia aawistanva siitä nonsewan taasen aika pamppu-
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tanssin, ehdittyäni kerran kotiini ivaan. Selkätanlnni, siitä olen
warma, saa tämän onnettoman hääretkcn maksaa.

Mikko. Mutta wanhempasi, niinkuin järjelliset ihmiset,
muistakoot asiain ci aina käywän tonuon mukaan. Luoti ei satu
aina pilkkuun.

Esko. Haasteletpa oikein. Luoti ei satu aina pilkkuun.
Mutta kninka selitämme tämän kamuallisen wiipymisemme, koska
«lisimme tainneet kääntyä takaisin kohta, nähtyämme millä kannalla
asiamme seisoit, ja olla kotona kolmantena tahineljäntenä pänvänä,
luettu siitä asti, koska läksimme häihin? Antteles, nyt olemme
wiipyneet kolme Mikkoa ja juuri sinun tähtes, Mikko. Niinknin
ruoto-ukko olet sinä kulkenut sukulaisista sukulaisiin ja krouwista
kromuiin, ja minä, näetbän, en ole tahtonut jättää puhemiestäui.

Mikko. Esko, minä sairastuin tiellä ja sentähdcn wii-
wyimme.

Esko. Mutta rahat, mihiu sanottaisiin niiden menneiksi'?
Mikko. Sööt^rskalle.
Esko. Mutta mitä olisin tehnyt minä sairantesi aikana?
Mikko. listnit wuotceni ääressä ja itkit etkä tahtonut

jättää uskollista puhemiestäs.
Esko. Se wale ei auta meitä kauwas, ja toiseksi, tiedät-

hän lupaukseni pyhän, etten koskaan walheen kengillä kuljeskele. —
Totta puhukaamme ja olkaamme sitten walmiit ottamaan was-
taau mitä annetaan.

Mikko. Ota sinä; minä en ole äitisi pampun alaa.
Gsko. Gt siis aikoo tulla kanssani kotia?
Mikko. Gn selkääni saamaan. Mntta jos tulen, niin

totta täytyy puhua minuu myös. Nyt kysytään minulta asian
laitaa, minä kertoon kaikki, ja, walitettawasti kyllä, täytyy mun
lopettaa kertomukseni sinun ilkiwnltaisnuksillasi Karrissa, täytyypä
maiuita siitä nuriin wiskatnsta pöydästä, särjetystä wiulusta ja
akkunoista.

Esko. Sitä sinun ci tarwitse, wann sano, että laksimmc
Karrista wähän ennen kuin minä ruokapöydän nuriin luiskasin.
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Mikko. Ole sitten olewanas äitis ja kysy minulta milloin
jätimmeKarrin.

Esko. Mikko Wilkastus, koska läksit poikani, Eskon, kanssa
Karrista.

Mikko. Me taksimme wähän ennen kuin Gsko ruokapöydän
nuriin wiskasi.

Gsko. Mikko, tässä ei ole pilkan paikka. — Sano, että
läksimme sieltä sillon, koska talomväki heinään meni.

Mikko. Glä opeta minua
Gsko. Waletta pistänyt olet tuhannet kerrat ennen tätä,

ja tämä on wiaton sana, ei wahingoksi kelienkään.
Mikko. Sinä et tiedä lupauksestani pyhästä, jonka teinpari

sekuntia sitten, ja se kuuluu: etten koskaan walheen hengilläkulje.
Gsko. Asiaani et pahentaa saa, sitä et tehdä saa, waan

yhdessä käymme isäni huoneesen nyt ja koetamme kaikki parhaaksi
kääntää. — Mutta warro minua tässä hetken aikaa; minä,näet-
kös, menen poimimaan pussiini riisiä, joita tiedän löytywäntuossametsässä muutama syltä tiestä.

Mikko. Mitä riisillä sinä?
Gsko. Niitä Wien äitilleni, joka kenties taitaa wähän lep-

pyä siitä asiasta.
Mikko. Mitä tekee äitisi niillä?
Gsko. Tahdonpa sinulle wielä toisen asian salaisuutena il-

moittaa. Sinä tiedät isälläni olewan tawan wälillä wähän ryy-
piskellä, ja synnin himo tahtoo joskus saada kowankin wallan,
mntta sillon juottaa hänelle äiti riisiwcttä kaljan seassa, joka sie-
maus pian saattaa ukon sänkyyn, ja hän hikoilee kuin saunan»löylyssä, puhkaa ja okseutaa ja mullistelee silmiänsä kuin härkä
teuraspenkissä. Kuitenkin kestää tämä ainoastaan muutamantun-
nin ja hän on raitis taas, mutta, usko minua, sen tempun pe-
rään, ei sietä hän nähdä wiinaa moneen kuukauteen. Mntta tot-
tumus tekee, etta hän tarwitsee yhä woimallisemman annoksen jota
wanhemmaksi hän tulee, ja muorilta menee riisiä paiwä Päiwältäaina enemmän, ja sentähden juuri, luulen minä, on pussillinen
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tätä ainetta hänelle hywin terwe tultu. Minä ehkä olen keksinyt
onvallisen hywityksen. — Warro tässä hieman! (Vienee).

Mikko (yksin). Marronko sinua, wai pistänkö itseni ko-
reasti siwulle nyt ja omaan kotooni tawoitan? Mutta taitaapa
se toki näyttää niinkuin wähän warkaan kujeelta. — Minä war-
ron sinua, mutta koska sieltä tulet, niin rakennan wälillemme
pienen riidan. Syytä löytään aina. Riidan rakennan ja sitten
jätän sinun omalle onnellcs. Nummisuutarin mökkiin en kans-
sas tule, en askeltakaan sua seuraa enään. (Kristo tulee). Hei,
Kristo! Mihen knlkee ties?

Kristo. Kuokkimaan Eskon häitä; perässä tulee nuoria
«luitakin.

Mikko. Tässä on puhemies!
Kristo. Missä sulhainen?
Mikko. Metsässä tuossa!
Kristo. Entäs nuori-muori, se entinen Karrin Kreeta?
Mikko. Miehensä sylissä!
Kristo. Soo-oh! He owat rakkaita, tulisia. Ia sinä

pidät wahtia tässä, warrot, kunnes nuori pari käy metsästä ulos?
Mikko. Ei yhtään paria, yksinään ja pariton on Esko,

niinkuin suora-lesti. — Tuolla hän istnu ja noukkii Pussiinsa
riisiä hywitteiksi äitilleen, jonka wihaa hän pelkää kowin, wiiwyt-
tyään niin kauwan hääretkellänsä, tuomatta toki nuorta-muoria
huoncesen.

Kristo. No peijakas! Kuinka owat asiat? Eikö saanut
hän Kreetaansa?

Mikko. Puusuutari hänen kieppasi, ja heidän häitään wie-
tettiin paraikaa, koska tulimme Karrille, minä ja Esko, ewäspussi
selässä. Mutta sepä lystikästä, että käskettiin meitä häihin wielä
ja mc tottelimme kernaasti käskyä ja annoimme kaikki maistua
hywin.

Kristo (nauraa). Oiwallista, kaikki oiwallista! Mitä sit-
ten, Mikko?

Mikko. Tähän asti olemme nyt wiipyneet kotomatkallani'
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m?, muuttaen yhdestä lysti-paikasta toiseen, häärahoja liotellen,
mutta nyt on kassa kaikki, aina nmmciseen ropoon.

Kris to. Ryyppäsikö Esko myös?
Mikko. Ei pisaraakaan, mutta seurasi minua toki uskolli-

sesti kaikkialle; sillä pitipä hän häpeänä sulhaiselle jättää puhe-
miestänsä tielle. Tosin närkästyi hän usein päälleni, ja motkot-
teli kuin punainen kukko, mutta enpä huolinut siitä, waan hum-
masin miten jaksoin; ja nämät kolme wiikkoa owat menneet kuin
säkissä. — Siinä, Kristo, on Nummisuutarin Eskon hääretki.

Kristo. Niinpä jo alusta wähän arwelin asian käywän,
kuultuani morsius-talosta yhtä ja toista, ja scntähdeu olen nyt
kaikin woimin koettanut jouduttaa naimistani Jaanan kanssa.Suutarin kcräjiin wein, ja kaksi kertaa olemme jo kuulutetut
minä ja tyttö, mutta nyt prowastimme, wirkansa toimessa tur-
han tarkka, waatii wielä Topiakselta uaimalupausta, pidätellen
kolmatta kuulutustamme.

—
Nyt owat tosin Eskon häätuumatkäyneet aiwan toiwoni mukaan, mutta kaikki taitaa äkisti muut-

tua wielä. Nyt tulee poika takaisiu asiaansa toimittamatta, ja
äiti, muistellen kuinka lähellä wiiden sadan perintöäminä olen,
taitaa wimmassansa naittaa Eskon jonkun wiheliäisimmän naasikan
kanssa. Ia tämä tapahtuu prowastin wartoessa tytön naima»
lupaa Topiakselta, ja minä jään wiimein kuitenkin kaikesta paiti.
Olis nyt neidon isä tässä, mahtawin naittajansa, niin kaikki kä-
wis hywin. Tulcwaua sunnuntaina kuulutettais kolmas kerta, jasamana päiwänä häämme wietettäisiin myös.

Mikko. Minä ennustan sun woittawan!
Kristo. Jos totta ennustat, niin oletpa häitteni paras

wicras!
Mikko. Niin toiwon, ja .niinkuin sinä toiwot niin si-

nulle tapahtuu", sanoo Esko, selittäin raamattua muistonsa mu-
kaan, se komea sulhainen, jota tänään kotiinsa warrotaan täy-
dessä kunnian kemussa. — Katsos, Kristo, kuinka sukkelasti so-
weltni: samana päiwänä, jona meitä warrotaan nuoren emän-
nän kanssa, me tulemme myös, mutta niinkuin sissit liassa ja
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nälkäisinä, ja mitä naiswäkecn kuuluu, niin on Esko wielä yhtä
wiaton kuin mentyänsä.

Kristo. Kaikki hywin! Nouscepa tästä hauskat wehkeet
ehdittyämme suutarille. Minä käyn kanssanne, Mikko, lisäksi
mustan ämmän kiukuille!

Mikko. Parempi wielä, jos lähct edellä Eskon kotiin, ja
ilmoitat hääwäcn lähestymän; sanot heidän pysäynciksi lewähtä-
mäan Peltolan pihalle.

Kristo. Niinpä teen ja saatan heille aina pidemmän no-
kan ja oikeat ukulin silmät. — Kiirehtikäät jälessäni waan!
(Vienee).

Mikko (yffin). Minua wartoa saat; sillä enpä juuri w«-
hällä hinnalla nyt tahtoisi liketä sitä kuuluisaa suutarin Marttaa.
Totuuden tunnustaen, häntä pelkään enemmin kuin paholaista.
Ia ken ei tee sitä? -- Nyt omaan pesääni waan, ja Eskon,
riisipussi selässä, lähetän sM minnn että itsensä puolesta sen
mustan trankin kitaan. — Hän wiipyy wielä. (Huutaen). Esko!

Esko (metsästä). Tulen paikalla!
Mikko. Kuin sieltä tulet, niin juotanpa sun täyteen kuin

kiiliäisen, ja nähkööt sitten kotonasi, etten yksin ole juonut rahoja
ylös, minä! (Esko tulee; pussinsa toinenhaara on täytetty).

Esko. Siellä oli hywä riisin saanti!
Mikko (tcirjoo Eskolle wiinapulloa). Tässä, mies! Itse

ryyppäsin wasta!
Esko. Mikä on tarkoituksesi
Mikko. Että otat hywän kulauksen Pullostani!
Esko. Minä?
Mikko. Sama mies!
Esko. Sinä tiedät, ettei wielä koskaan mitään kattvasta

ole huulilleni tullut tähän päiwään asti.
Mikko. Tänä päiwänä tulkoon!
Esko. Minäkö ryyppäisin? Ei! — Usko minua, Mikko

Wilkastus, minä tuskin tiedän mille wiina maistuu.



85

Mlkko. Maista nyt, niin tiedät! Otappas, Poika, tuosta
kirkkaasta pullosta!

Esko. Minä wihaan wiinapulloa kaikesta sydämestäni, sie-
lustani ja mielestäni!

Mikko. Se tulee siitä, ettes paremmin tunne sen sisäl-
listä luontoa.

Esko. Nakkisten wanha-setä, koska hän juomisen pois-kielsi,
kiroili wiinaa kauheasti. Hän kutsui sen myrkyksi, sywyyden kai-
wosta.

Mikko. Ole surutonna; koska taas hän alkaa juomisensa,
kutsuu hän sen hunajan-pisaraksi korkeuden kalliosta.

Esko. Niin hän sitä kiroili. Ia wiinnpotellin nimittihän
pirun-sanvekfi.

Mikko. Ole surutonna; koska taas hän alkaa juomisensa,
hän autuuden-sarweksi sen nimittää.

Esko. Nyt haastelet tyhmästi, Mikko! Miina ei tarwitse
puolusmiestä.

Mikko. Gi yhtään, niinkuin ei mikään hywä ja rehellinen
asia.

Gsko. Kirottu asia, se wiinan asia! Sanotaan erään lää-
kärin keksineeksi konstin, polttaa wiinaa. Olis se lääkäri tässä,
miehen hirttäisin kohta!

Mikko. Ia minä kohta edestänsä hirteen mensin, kuin
waan on päässäni sillon pieni wiinan huimaus, joka uskallusta
antaa, waikka kohtais meitä suurin waara; rallaren me käymme
päälle waan wäkirynnäkollä. Sinäpä nyt tuommoisen rohkeuden
tarwitset tullessasi hirmuisen äitis kaswoin eteen; scntähden juo!

Esko. Olisko siitä apua?
Mikko. Täysi apu. - Juo!
Esko. En jno!
Mikko. Sitten eroomme, enkä seuraa sinua kauwcmmas.

Jää hywästi! (Aikoo mennä).
Esko. Seis, mies, seis! Ilman seuraas en lähe kotia!
Mikko. Tahdotko juoda?
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Esko. Tuo tänne pullosi Olkoon se niin wiimeinen,kuin
on se ensimainen kerta. (Juo).

Mikko (itseks.) Hywä!
Esko. Näitkös, että join?
Mikko. Wielä muutama nielaus, koska on tämä ensunäi-

nen ja wiimeinen kerta! (Esko juo. Itsekseen). Kas niin! Nyt
Pieni riita ja sitten ero.

Esko. Enkö juonut?
Mikko. Sen teit, ja olipa se kowin tarpeellista, nytpä

otat wastaan äitiltäsi löylytyksen, niinkuin mies;sillä selkääs saat,
että roikaa, ole wissi siitä!

Gsko. Mikko Wilkastus ei olekkaan tietäjä.
Mikko. Eipä tarwitse olla tietäjä, ennustaissa sinulle tä-

näpänä aika saunan. Mutta ei hätää, nyt on wärkkiä päässäs;
anna tulla waan, kaikki käy siewästi kuin öljy Libanoonissa.

Gsko. Sinä uskot siis, että täytyy minun wälttämättö-
mästi saada selkääni tänä-ehtoona, sinä uskot sen?

Mikko. Uskon ja luotan!
Gsko. Ia iloitset ja riemuitset?
Mikko. Iloitsisko puhemies, koska sulhainen selkäänsä saa?
Gsko. Miksi puhut sitten näin?
Mikko. Sywästä sydämeni katkeruudesta lörpöttelen;sillä

asia on ikäwä.
Gsko. Wain niin. Minä saan selkääni! Gntäs sinä?
Mikko. Täytyy katsella päälle waan, ei auta!
Gsko. Wain niin! Mutta kuka meistä kahdesta on oi-

kein syypää, minä wai sinä?
Mikko. Gn tiedä; sillä wiaton olen minä.
Gsko. Wiaton? Sinuupa syysi tähän pitkälliseen koti-

matkaamme. Talosta taloon olet kulkenut kuin mustalainen ja
minä hännässä.

Mikko. Mustalainen! Sinä koira, aatteles kuinka monet
kerrat ja kuinka häwyttömästi olet minua haukkunut tällä mat-
kalla. Käypä se wiimein sydämelle. Kirkas tuli ja leimaus!
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Esko. Taidatko sanoa omatuntos nimessä, ettes ole syy-
pää tähän surkeuteen, jossa nyt oljentelemme?

Mikko. Syypää! Minä yksin?
Esko. Olethan menettänyt kaikki rahatkin!
Mikko. Enin osa rahoista meni keskiroarissa, jossa söimme

Päiwällistä, niinkuin suuret herrat, ja joimme putelin oltta päälle.
Semmoinen atria, sen tiedätkin, maksoi plootuja. — Mutta ke-
nen oli syy, että jouduimme keskiwariin? Eikö sinun?

Esko. Enpä tarkoittanut muuta kuin saada piirretyksi puu-
merkkini luftauskirjaan, jonka täytyy siellä löytyä; mutta tehtyäni
tämän, miksi emme jatkaneet kohta taasen tietämme morsius-taloa
kohden?

Mikko. Kaikki tämä ei kuulu tänne; kysymys on, kenen
oli syy, että poikkesimme keskiwariin?

Esko. Kas kas, mikä ääni nyt on kellossa!
Mikko. Kellossa! Onko ääneni kellon ääni, sinä juonikas

ja takawiisas suutarin poika, onko ääneni kellon ääni?
Esko. Ääni on lahja Herralta, liionkin laulun-ääni. —

Mutta ymmärrä wertaukseni oikein; sillä haastelenpa usein csiku-
wien ja tunnusmerkkien kautta. Niinpä tahdoin nytkin lausua
miten waihtelee täällä ihmisten mieli, niinkuin metsässä kuullaan
sekä koleita että kileitä karjan-kelloja.

Mikko. Sinä tyhmä pässi, kuuleppas tätä kelloa! (Lyö
Eskoa korwalle ja juoksee pois. Esko rientää perässä.

—
Kraatari

Antres tulee klanettikainalossa).

Antres (Yksin). Tässä siis pitää minun wartoa hääwäkeä,
ja, koska tulewat wiimein,seurata heitä suutarin huoneesen; niin
on ukon tahto. Mutta pitääkö minun seisoman tässä waikka
puoleen yöhön asti, pilli kourassa wartoen heitä? Maiti!
Tuossa owat; snlhainen kuitenkin. Tahdonpa antaa hänelle pie-
nen kunnian-töräyksen. (Esko tulee, Antres puhaltaa hänelle pari
jaksoa).

Gsko. Oletko nähnyt Mikko Wilkastusta?
Antres. Puhemiestänne? Eikö ole hän seurassanne?
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Esko. Hän jätti minun kuin susi poikansa, ja antoi mi-
nulle wielä konvapuustin lähteissä.

Antres. Miksi erositte wihassa?
Esko. Hän on lyhy-nokkancn mies, eikä salli syntejänsä

soimata. — Korwalleni sain häneltä. Hywä! — Olisin ehti-
nyt hänen kiinni, niin kaswujen kanssa olisin maksanut kaikki.
Mutta waarau tullessa on hän aina nopea-jalkainen. Ei kanna
hän turhaan nimeä: Wilkastus.

Antres. Uuspcili, koko mies!— Minä kutsuttiin häihinne
puhaltajaksi, ja käskyn mukaan käwin wartomaan teitä tähän. Nyt
tapaan sinun, mutta en morsiantas.

Esko. Ei yhtään morsianta. Hän jätti minun jo ennen
wihkimistä ja otti itsellensä toisen. Ilkeä petos, tunnoton petos!
Mutta asiasta nousee tuima prosessi.

Antres. Kenen otti hän?
Esko. Puusuutarin; olimmehan häissänsä.
Antres. Minä surkuttelen tappioos, joka on suuri sydä-

mesi puolesta.
Esko. Sanomaton! — Se peewelin Mikko, kuin piti pää-

semän kynsistäni! Minä olisin pannut hänen noin, noin! (Hän
tulee päihinsä).

Antres. Suuri uuspeili! — Mitä siitä waikk'ei tyttö ol-
lut rikkaampia? Weisussa laulamme: kuin meil' waan on
rakkaut', kyl' lumalal' on rikkaut". Niin se on. Uskotko sinä
myös sen?

Esko. Niin se kaiketi olla mahtaa. — Mikon käsken ke-
räjiin myös. Ehkä näit puitten wälistä sinä hänen lyöwän mi-
nua korwalle?

Antres. En nähnyt!
Esko. Sano järkähtämätön totuus!
Antres. En minä nähnyt, en minä nähnyt!
Esko. Aatteles, jos täytyy sun pannakaksi sormea kirjanpäälle!
Antres. En nähnyt sittenkään. — Elä Herran tähden

minua saata keräjiin; lakitupaa kamoon niinkuin helwettiä.
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Esko. Asiaa tahdon tuumailla. — Mutta miuä ehkä kuo-
len nyt!

Antres. Jumal' warjel' meitä! Miksi niin?
Esko. Tuntuuhan kuin ruumiini ja sieluni sulaisiwat yh-

teen ilman kanssa.
Antres. Oletpa wielä koossa!
Esko. Minä siiwet selkääni saan, ja pyllyyni pitkän pyrs»

tön, ja kohoon korkeuksiin ylös.
Antres. Tanterella seisot wielä niinkuin minäkin, syntinen

ihminen.
Esko. Ääntäsi en oikein kuule tänne ylös. Mitä sanoit?
Antres. Sinä tanterella seisot?
Esko. Mutta henkeni taiwaan nawalla pyörii.
Antres. Sinä teet minun kowin murheelliseksi!
Esko. Tämä on niin lystiä. Maa ja taiwas lyöwät

kupperkeikkaa ja sinä, kraatari Antres, pyörit silmissänikuin apinja
markkinoina ja kuitenkin tahtoisin sinua hellästi suudella. Kyllä
tämä on kuolema; ja minä saan saatanan kuraasin. Hih! Nyt
tappelisin legioonien kanssa.

Antres. Olethan ryypännyt, mies?
Esko. Olenhan senkin tehnyt. Kaksi oiwaa kulausta otin

äsken juuri Mikon taskumatista. — Mutta nyt on aika tullut,
ja kerran meidän kaikkein kuolla pitää; usko minua!

Antres. Gsko, oletko koskaan ennen ollut humalassa? —
Esko. Totta sanoen, en koskaan!
Antres. Nyt olet, naapurini!
Gsko. Olisko tämä humalaa?
Antres. Samaa sorttia, ole warma siitä!
Gsko. Näin ihanata, näin taiwaallista, näin rautaroh-

keata! Olis koko mailma sylissäni, niin suutelsinpa sitä kuin
weljeä rakasta. Peijakas! taitaisinpa loiskata tuon kuusen kär-
keen tai tuon pilwen köyrylle istumaan ja sieltä taasen ales kuin
ukon wasama aina maan tunkkasen ytimeen. Elämä on iloleikki!
Antres, mitä olemme me, mitä olentoja täällä, että Jumala
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meistä huolen pitää? —
Hih! Tässä on aika Poika Kokkolasta.

Eikös niin? Mitä sanot, kraatari?
Antres. En juuri mitään sano.
Esko. Onko kraatari parempi mies kuin suutari?
AntreZ. Molemmat tarpeelliset tässä mailmassa!
Esko. Sinulla on tapa moittia suutaria, ja panna kraa-

tarin pykälän ylemmäs, mutta katsos, jos ei olis saappaita, niin
eipä taitais olla jalkojakaan. Siinä sinulle yksi piikkaus niin
hywä kuin kaksi.

Antres. Tahdotpa wälillemme suukopua ja riitaa. Niin
niin, kyllä ymmärrän; mutta minä en puhu mitään.

Esko. Gi yhtään riitaa; sillä nyt on ilon päiwä. (Saar-
naawalla äänellä):

Ole, sielun', iloinen,
Luota sinuas harjan pääl',
Härkä wie sun mäen pääl'."

Olinpa kowin lapsikas peljätcssä mennäkseni kotiin, niinkuin tar-
witsist minun se tehdä. Koto jääköönhiiteen!Mailina on awara
ja leipää löytyy joka haaralla.

Antres. Käy koreasti kotiis waan, Esko, se on sulta
paras!

Esko. Gi tuumaakaan enään kotoa kohden, waan tästäkään»
nyn ympäri ja waellan kauwas, kauwemmas wielä kuin se etäi-
nen kulta-nummi, jonka pappilan mamsselli näki unissansa. —
Wie sinä heille tenveiseni,kiitä heitä puolestani ylöskaswatuksen
edestä, sano, että siunasin heitä mennessäni ja olin iloinen kuin
oinas. (Ilpeästi ja keikuttaen päätänsä).

Ole, sielun', iloinen,
Luota sinuas harjan pääl',
Härkä wie sun mäen pääl'."

Hih, waan! Karrin hyllyssä oli kymmenen rnoka-luskaa, miuä
luin ne.

— Antres, ollaanpas oikein iloisia! Katsos, kuinka
nopea minä olen juoksemaan. (Juoksee kiiwaasti pois).
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Antres (yksin). Nupeanpa häntä pelkäämän. Kowin irs°
'tasluontoinen mies, ja wahwa, hirmuisen wahwa. (Esko tulee
juosten takaisin ilman hattua ja toista kenkää).

Esko. Herran Kiesus, Antres, juostaankos päämme män-
tyyn?

Antres. Kuinka on laitas? Olethan ilman hattua ja
toista kenkää!

Esko. Olkoon niin!
Antres. Ne etsimme ylös.
Esko. Ei, kraatari, metsä saantinsa pitäköön! Huolisinko

yhdestä hatusta ja kengästä? Peeweli! jos oikein wihastun, niin
kaikki nutut päältäni heitän ja myyn itseni Ryssälle. Sataan
plootuun!

Antres. Ole siiwosti, ystäwäni, ja haastele niinkuin jär-
jellisen tulee. — Minä menen ja etsin ylös hattus.

Esko. Elä tee sitä, meistä tulee muuton wihan weljet.
Antres. Taitaisitko näin tukka pystyssä käydä ihmisten

uäkywiin?
Esko. Se tukka kelpaa, waikka teit siitä kerran kowin pilk-

kaa, sinä. Sen muistan aina.
Antres. Sillon olin wähän päissäni.
Esko. Sinä naureskelit tätä pystyssä scisowaa töyhtöä

päälaellani tässä. Miehuuden ja kiiwauden merkki. Myös pilk-
kasit sillon silmiäni, kutsuen niitä ympyrjäisikst maapässin silmiksi.
Hywä! Katseleppas niitä silmiä!

Antres. Ne olen nähnyt!
Esko. Katsele minua hetki tarkasti ja äänetönnä wasten

silmiä. Tee se pian, muuton ei käy sun hywin, Antres!
Antres. Minä katselen. (Hetken aikaa äänettömyyttä, jona

he katselemat toinen toistaan wasten silmiä).

Esko. Niin, semmoiset silmät ne ownt. Tunnustas myös
tuota tupsua päässäni!

Antres. Mitä wasten?
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Gsko. Se käy laatuun sitä tunnustaa. Tee se hywän
sään aikana.

Nntre s. (Vinä olet erinomainen mies!
Esko. Tämmöinen tupsupää. Pistä kouras tänne; siitä

et saa kipeätä!
Antres. Mutta mitä se meriteeraa?
Esko. En tiedä itsekkään. Mutta tee se kiireesti, jos sel-

kas syhyy.
Antres. Minä tunnustan! (Hän tunnustaa).
Esko. Toinen kerta! (Antres tunnustaa). Niin. Entäs

kolmas kerta!
Nntres. Sinä hulluttelet, mies! Olenhan jo tunnustanut.
Esko. Tnnnustas wielä kolmas kerta!
Antres. Woi minua poloista miestä, mihin olen jou-

tunut!
Esko. Kolmas kerta. — Tunnnstappas!
Nntres. Minä tunnustan! (Tunnustaa)
Esko. Niin, semmoinen tukka se on, ja itseppä sen kan-

nan niinkuin silmätkin.
Antres. Enpä olis luullut sinua näin kowaksi mieheksi!
Esko. Kowa ja kiiwas luonnosta.
Antres. Enkä nain kiukkuiseksi ja juonikkaaksi.
Esko. Tuhannen peeweliä! koko mailma on kuin noiduttu

mua kohtaan. (Ottaa kraataria kauluksesta kiinni). Minun Karri
petti, oma morsiameni minun petti, kutsuen minua häwyttömäksi
mieheksi, ja kujalle minun ajoiwat kuin kylän koiran. Niin kans-
sani tehneet owat, ja Mikko Wilkastushan koko saatana oli. Ra-
hat juotuansa, löi hän minua konvalle ja juoksi tiehensä kuin
peto. Ia meidän wälillä, Antres, on jotain wanhaa hapatusta
myös.

Antres. Elä kiristä minua kurkusta!
Esko. Herran Kiesus, kraatari! Mikko Wilkastus on täyt-

tänyt sydämeni niin. (Kiristää aina kowemminAntresta, joka koet»
taa rynnistellä wastaan).
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An tres. Glä kiristä!
Esko. Tierätkös,kraatari
A ntres. Tulkaat minua apuun!
Esko. Noin minä miehiä panen; katsos! (Painaa kraa-

tarin maahan, kraatari pyörtyy ja jää makaniaan liikkumatonna).

Kiusa kiusan päälle wiimein mieheltä järjen wie. (Katselee kraa-
taria). Liikkumaton niinkuin kiwi. Aatteles jos... (Nawistaa
häntä). Nous ylös, Antres, ja ollaan ystäwät taas! — Hän ei
hengitä ennän. Se on tehty! Toinen laudoissa, toinen raudoissa,
niin tämä hääreisu päättyi. Kuollut on hän! Se on tehty!
(Juvan, Sakeri ja Niko tulewat ajaen, kaikki istuen rattailla). Tul-
kaat ja nähkäät rikostani suurta.

Sakeri. Pysäytä! (liwari pysäyttää). Mitä on tapah-
tunut tässä?

Esko. Tulkaat katsomaan wihan ja synnin hedelmiä!
liwari. Weljeni, Esko! Mitä hirmutöitä?
Esko. Se on tehty!
Sakeri. Ales rattailta kaikki! (Astmvat ales). Sido Rusko

mäntyyn tuolla. (liwari ajaa pois hewoisen oikealle. Sakeri, ta-
luttaen Nikoa köydestä, joka on sidottu wantin jalkaan, lähestyy Es-
koa). Esko, mimm sisareni poika, mitä olet tehnyt?

Gsko. Hywää päiwää! — - Tekoni on tuossa. Siinä ma-
kaa kraatari niinkuin wihani uhrilammas. Mutta tämä on mi-
nulle rangaistukseksi. (liwari tulee).

liwari. Oletko tappanut kraatarin?
Esko. Hywää päiwää! Waikka ehtoo jo taitaakin olla.— Niin, liwari; sinä olet nuorempi, ota waari minusta ja elä

koskaan himoillesi waltaa anna. — Minä miehen tapoin, ja tämä
tapahtui minulle rangaistukseksi. Mutta woi kraataria, joka hen-
gensä panna täytyi kuritukseksi minulle! (Sakeri kuiskaa Eskoa kor-
waan, Esko lähtee juoksemaan, mutta kääntyy jälleenkohta takaisin
neljän wnden askeleen päästä). Gi, eno; en tahdo karata. Tun-
non waiwat liewii esiwallan meitä rangaistessa. Siis tulkoon
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kuuskorttelisia täysi kippu selälleni; sillä sen olen ansainnut. Ia
sitten: marssi sinne, missä pilwct maata lamaa, ja peuroilla aje«
taan. Sinne, sinne kruunu omansa korjaa. Humala katoo pääs-
täni, haihtuu kuin tuhka tuulessa. Nyt olen ihan selwä. (An-
tres liikuttelee itsiänsä). Kraatari elää wielä! Mun ystäwäni,
Antres!

Antres (nousee istumaan huokaen raskaasti). Olemmeko tässä
wielä?

Esko. Tässä, ystäwäni! Mutta kiitos luojan, ettäs wielä
hengen sait! Minä pyydän sinulta anteiksi, kraatari, kaikesta sy-
dämestäni!

Nntres. Minä kaukaisilla mailmoilla käynyt olen, wieraita
kieliä haastellut ja paljon ihmeitä nähnyt. —

Kuinka kauwan sit-ten, Esko, kuin sinä minua kurkusta kruuwasit?
Esko. Tuskin kolme minutia!
Nntres. Sano kolmekymmentä wuotta kuitenkin!
Gsko. Ei yli kolmen minutin, usko mitä sanon!
Antres. Kas ihmettä taas!
Gsko. Nouseppa seisomaan, weljeni! (Auttaa Antresta sei-

somaan). Kuinka jaksat nyt?
Antres. Minä olen terwe ja raitis!
Esko. Tenve ja raitis! Mikä onnen hetki! — Mutta

cttaispa mun peijakas, jos rupeisit minua laillisesti hakemaan!
Antres. Gn minä rupee.
Gsko. Kiristää toista kurkusta, se on pedon-tapaista, ja

tanvitsisinpa loittiini aika lailla. Gi haittaisi se yhtään. Mutta
minä rukoilen sinua, elä wie minna keräjiin tästä asiasta!

Antres. Gn mina wie, en minä wie.
Gsko. Sinä kunnon mies! Mitä maksan sinulle?
Antres,. Gt mitään, ei tarwitse!
Gsko. Werraton mies! Ilmattecksi sulle saappaita teen

aina kuolemaan asti.
Antres. Jos niin tahdot!
Gsko. Sen teen minä! — Kas niin, eno ja nuorempi
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wcljeni, liwari, sallimus auttoi minun tästä onnettomuudesta
kuitenkin. — Mutta mistä tulette ja kuka on tämä?

Sakeri. Kaupungista tullaan!
liwari. Ja tämä on ystäwämme, joka meidät onnellisiksi

tekee,
Esko. Miksi eno häntä nuorasta hallitsee?
liwari. Ustäwyyden liite, näetkös?
Esko. Selittäkäät minulle asia.
liwari. Etkö huomaa lyhyä tukkaansa, piikkipartaansa ja

pilkkua nenänsä wieressä?
Esko. Se suuri waras!
Sakeri. Sama weitikkä!
liwari. Hänenpä nypistimme koreasti Puol'mntkan krou-

wissa.
Esko. Mikä onni!
liwari. Seittemän sataa riksiä waan.
Gsko (itsels.) Mikä onni! Tästä nousee isäni huoneesen

ilo suuri, ja minäkin olen pelastettu sillä samalla.
Sakeri. Mutta kuuleppa, mun sisareni poika, tänäpänvä-

nähan pitäisi wietettämän jälkihäitäs?
liwari. Jaa peijakas! Mutta miksi seisot tässä?
Gsko. Ettäs sanot. Mutta minua on kohdannnt kowa

wastoinkayminen. Morsiameni annettiin petollisesti toiselle ja
minä sain kääntyä nuorena miehenä takaisin; tähän asti olen
wiipynyt kotomatkallani ja juuri Mikko Wilkastuksen tähden. Hän
minun petti myös. Kaksitoista riksiä, jotka äiti antoi minulle
häärahoiksi, joi hän ylös, sitten löi hän minua korwalle ja juoksi
tiehensä, ja se tapahtui juuri tässä. Päätinpä, etten cnään läh»
tisi kotia waan waeltaisin kaukamaille, mutta luulen toki asiain
kääntywän nyt toisin.

liwari. Nyt ei yhtään hätää sinullakaan, ei yhtään! Me
myös teimme huonon retken, mutta tämä onnemme lintu tässä
(osoittaen Nikoa) saattoi kaikki Parhaalle kaanalle taas. Nyt en
ensinkään pelkää tullakseni kotia, sanonpa kohta suoraan, että kaikki
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joimme, mutta tässä on sen siaan stittemän sataa riksiä, ja isämmemökissä ilosta hurrataan.
Sakeri. Elä sentähden ilmoita minun olleen seurassasijuomakcngilläsi kaupungissa!
liwari. En, waan sanon, että kohtasin teidän wasta ihan

tullipuun alla, tullessani ulos kaupungista. Olkaat hywässä tur-wassa, eno; minä Pelastan selkänne.
Sakeri. Minun selkäni?
liwari. Niin teidän kuin Eskon ja omani!
Esko. Kas kas, mikä ihmeellinen käännös! Nyt himoom»

me päästä kotia kuin woiton-sankarit sodasta. Tätä onnea emme
olisi ansainneet. Mutta kiittäkäämme sallimusta!

liwari. Kiittäkäämme sallimusta, se tämän miehen war-
kauteen weti, pelastaaksensa meitä, kurjia. — Mutta minua kou-
ristelee kiukkuinen nälkä. Onko pussissasi ruokaa?

Esko. Ei yhtään, waan on siellä ainoastaan riisiruohoja.— Kowin nälkä minunkin. Konna wieköön! taidanpa kuin pa-
ras lintukoira haistaa leiwän hajun matkamiesten ewäspussissa,
ja makean uutishajun olenkin tuntenut kaiken tien. Totta, wel«
jeni, näin kuivasta nälkää en muista wielä koettaneeni. Mutta
kärsikäämme hetki wielä, kohta antaa meille äitimme ruokaa.

liwari. Voileipää hän antaa meille, niinkuin hywille
lapsille. —

Kotia kuin Hiien pohtimessa! Minä päästän hewoi-sen. (Aikoo mennä oikealle). Mutta katsokaat, ettette hukkaa kulta-
palloamme, eno; jos sen teette, niin sitten kuitenkin ilman armoa
me molemmat hirteen. (Menee).

Sakeri. Hänestä waarin pidän kyllä!
Niko (itseks.) Saakeli olkoon! tyhjentäisinpa minäkin ker-

naasti pöytyrin hernewelliä, sillä olenpa tyhjä kuin wesikoijussa
pari wiikkoa sitten. Mutta taidanhan nälän pahimman kauwaksi
unohtaa wielä,katsellessani tässä lapsuuteni teitä ja Polkuja.

Esko (Nikolle). Wai sinäkö sama junkkari. Aatteles, mikä
kamala rikos, luwattomasti ottaa toisen omaisuutta, pistää tas«
kuunsa ja hiipistellä tiehens. Aatteles sitä, sinä kurja mies!
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Niko. Pidä kitasi sinä, kananwaras, mällistclewä huhkainsiinä; tempasenpa muuton käteni nuorista, käyn snn tnkkaas ja
hajoitan sen tnulen-Pcsän ilmaan.

Esko. Glä kopcile! Tunnenpa humalan tulewan päähäni
takaisin, se kanalja tnlee, antaen uutta kuraasia. — Sinä lurjus!
haukutko minua? Katso etten iske kurkkuusi Mitäs tekisit? Ka-
tes owat kiinni.

Sakeri. Siiwosti, Esko, ja mnista, että on hän wan-
kimme!

liwari (on peräyttänyt hewoisen rattaiueen tcaterille). Mitä
torelee Gsko?

Esko. Tuo häwytön mies kun rupesi minua haukkumaan
siitä, että kristillisellä tawalla nuhtelin häntä warkaudesta.

liwari. Hän ci kärsi yksinkertaisia, ja yksinkertaisiapa olem-
me, jos häntä nuhtelemme siitä, josta meidän häntä kiittää tu-
lee. — Nyt kaikki rattaille; orhini lewottomuudesta pyrskii ja
raappii! (Kaikki istuivat rattaille). Minä, ajajanne, istun nokalle
tähän, eno, kultakukkomme kanssa, istuu keskellemme, sitten Gsko,
ja sinä, pillinesi, fowita itses tuonne taakse ja puhalla, että tai-
was repee!

Antres. Minä puhallan!
liwari. Mutta katso, ettes putoo sieltä, koska orhini ne-

listin juoksee!
Nntres. Gn minä putoo.
liwari. Missä on hattus, Gsko?
Gsko. Tuonne metsään se jäi, mutta jääköönheitä waikka

kymmenen.
liwari. Niin juuri. Tästä lähin käymme silkkihatussa.
Esko. Ia kultakellossa. Ostammepa itsellemme kruunun

puustellin tai arenteeraamme jonkun herrankartanon.
liwari. Sen teen minä kohta.
Gsko. Minä tulen pehtoorikses, liwari!
liwari. Sinun otan pehtooriksi, enon metsawiskaalikseni
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wannotan, isäni panen woudiksi ja hnushollerskamme olkoon wou-
din waimo!

Esko. Kuka woudin waimo?
liwari. Äitimme, ymmärräthän?
Esko. Niin niin, nyt äkkään!
liwari. Olkaat warolla, nyt isken. Katso waan, ettes

helli sieltä, sinä, takapuhaltaja.
Antres. Gn minä helli, en minä helli!
liwari. Nyt mennään! Pois tieltä! tässä tulee rikasta

wäkeä. — Ilomarsi, kraatari, ilomarsi! (Menewät; Antrcs pu-
haltaa porin-marsia, toiset loilottawat.— Kaksi kuokkawierasta, tawoit-
taen Eskon häihin, tulee wasemmalta).

1:n kuokka. Klanetti ftanhaa, joutukaamme! (Viikon wa-
litus-huuto kuuluu metsästä). Kuka walittaa siellä?

2:n kuokka. Jotain kuuliu minäkin.
1:n kuokka. Käydäänpäs katsomaan! (Kuokat menewät.

Hetken perästä tulewat he, kantaen Viikkoa, joka on taittanut jal-
kansa).

Mikko. Minä olen taittanut jalkani, wiekäät minua kant-
toorin luoksi?

1:n kuokka. Kanttoori on häissä Nnmmisnutarilla. Sinne
kannamme sinun!

Mikko. Tuhannen tulimmaista, pitääkö minun sinne!
2:n kuokka. Hän on siellä, sen tiedämme warmaan

Onko jalkasi pahoin taittunut?
Mikko. Onpa tässä kärsimystä
1:n kuokka. Se onkin waan murrettu. Mutta kuinka

tapahtui se?
Mikko. Juoksin, mieletön, naarasterren perässä, joka hyp-

päsi saakelin wikkelästi, wiekotellen sillä kurilla minna Poika-Par-
westansa. Minä kompastuin ja mursin jalkani. (Itseks.) Kirottu
Esko, kuin hätäytit minua ja matkaansaatoit kaiken tämän! Onui,
ettei nähnyt hän lankeemistani. (Ääneensä). Mutta tämä on
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wimmattua, jalkani kimoilee ja polttaa kuin Pahalaisen makkara-
kattilassa.

1:n kuokka. Sentähden riennämme kanssas Nummisuu-
tarille!

Mikko. Peikot ja perkeleet! en tahtoisi sinne!
1:n kuokka. Sinne kiireesti, jos parannusta toiwot. lal-

kas pitää sidottaa lastoihin, mutta pienikin wiiwytys taitaa pa-
hentaa kaikki, tehdä sinusta ontuwan Huuperiu äijän. — Ota
kanssani kiinni hänestä sinä, ja rientäkäämme! (Kuokat, kan-
taen Viikkoa, menewät).

Wiides Näytös.
(Ulkopuolella Topiaksen huonetta, joka seisoo oikealla. Wasem-

malla on pöytä, siinä wiinapotelli kaksi lasia, wehnäleiwän-pytkyjä ja
sokeria. Perällä näkyy honka-nummi. — Topias ja Ecpetcus tule-
wat wasemmalta).

Topias. Kas kas Marttaa iraan, kuin on rakentanut eri
wiiuapöydän, ja ulos pihalle sitten. Herraswäen konstia ja temp-
puja istuu hänessä wielä nuoruuden Panuista, koska tyttö pal-
wcli Rintalan kartanossa, ja palweli seittemän wuotta. Kap-
teenska piti hänestä paljon, samoin kapteeni itse, maikka saiwathekin pitää suunsa kiinni, koska Martta oikein wihuripäänsä pääl-
lensä otti. Semmoinen likka hän oli. Sillonpa mekin, minun
käydessäni kartanossa neulomassa, tulimme keskenämme tuttawuu-
tecn, ja aina paremmiksi ja paremmiksi ystäwiksi ja wiimein pa-
riskunnaksi, ja sainpa, koira wieköön! maksaa tenuarahaa Eskon
tähden, kirkkoa tcnvata sain. No, no! „Nuoruus ja hulluus
wanhuus ja wiisaus", sanoo sananlasku. Nuori mies, hän on
kuin metsäwuohi, hurjapäinen. Hän ryntää Päälle waan, aattele-
matta perään, liionkin tähän aikaan.
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Sepeteus. Ennen nyrkki pystyssä M suu mytyssä himo-
jamme mastaan sotaa käytiin, ja rautaa kaswoi miehen mieleen,
mutta talla snmulla ci ole tahdon woimaa, waan tanssii se halu-
jensa Pillin mukaan.

Topias. Niin niin. — Muistaakos kanttoori, kuinka Pel-
tolan hirsi-talkoossa sekä nnoret että wanhat tanssimat wirolais-
ukon, Hanssuu, säkkipillin mukaan?

Sepeteus. Minä jouduin sinne mirka-retkilläui.
Topias. Tehtiinpä sieNä yhtäkin konstia ja juonta. Siel-

lähän seppä minun silmäni noki, juuri talosta lähteissäni. lun-
kari? Gnkä tiennyt asioistakaan, ennenkuin kotona sain Martan
kimppuuui siitä syystä. — Noh, ne owat menneitä asioja, ja ol-
koot unohduksessa. Mutta saapa tässä mies koetella yhtä ja
toista, sekä leikkiä että totta, tässä mailmassa, jonka oppineet sa-
nomat ymmyrjäiseksi kuin minun pääni, ja pyörimän tyhjässä il-
massa. Mitä aattelee kanttoori siitä asiasta?

Sepeteus. Minä kiinniriipun sanassa, jossa meisaamme:
ei patsast' eikä napaa, waan wahwa wirta wapaa".

Topias. Niin uskon minäkin. — Metten Päällä se Pyö-
rii, suuri kuin joulukaakku. — Niin on tämä mailma ymmyr-
jäinen ja soppia ja solia täynnä, joissa pian masennetaan mies.
(Täyttää molemmat lasit miinalla). Mutta kas, kuin kaikki Minnein
ympäri käy, niin otammepa ryypin ja unohdamme kaikki. Ryy-
pin otamme ja nauramme ja itkemme yhtaikaa elinkautemme ret-
kille.

— Kanttoori, olkaat niin hymä! Glkäät hirttäkää Gskon
häitä, minä muuton närkästyn poikani puolesta.

Scpeteus. Maistaa tahdan!
Topias. Lasi kumoon, kanttoori, kumoon!
Scpeteus. Gi, Topias; maistan maan!
Topias. Niinkuin tahdotte, mutta Gskon muistoksi!

(Nyyppäämät, Sepeteus maistaen).

Topias. Sokeria tahi mehnäleipää päälle; kumpaa waan
haluttaa; silla taka-kontoni, näettekö, ei ole juuri niin tyhjä kuin
luulis, sieltä heruu koska heruman pitää. Mika on suutari To-
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pinkscn eläessä? Hänen konstinsa istnu jäässä, sen käytös kou-
rassa tässä; tenve runlnis, silmät, konvat ja kaikki muut jäseuet;
uljas waimo ja kaksi poikaa, ja omalla kannallansa asuu hän
tässä, tässä luapaalla, kaikmvalle honka-uun>mella. — Tässä on
ankara kaiku, herättäkääs se äänellänne, kanttoori!

lVepeteus. )tyt ei weisaamiseen aika eikä paikka.
Topias. Wähän waan loilotnsta, että knikn kuuluu.
Sepeteus. La Ia la laa! (Kaiku).
Topias. La Ia la laa!

(laulaen). „Mutta me Mänttälän pojat .. ."

Hih! (Wiskasee lakkinsa ilmaan. Ntartta tulee huoneesta ja tukistaa
häntä).

Martta. Pidätkö suus kiinni, sinä poutahaukka. — Mitä
teette tässä ulkona? Kauttoon on hywä ja tulee sisään. (Vienee
huoncesen).

Topias (ottaa ylös lakkinsa). Eskon iso-lippuncn lakki;hän
sai hattuni häihin. (Ryyppää).

Sepeteus. Mutta usko minun, pöllähdinpä tästä tapauk-
sesta, tukistuksesta nimittäin.

Topias. Tuosta etu-tupsusta hän minua wähäu nujusti,
mutta annanpa hänelle sen anteeksi; sillä onpa hän koroin kii-
was ja kiukkuinen häätoimien hyörinässä. Hän on kun tulen
leimaus. Huomasitteko, kuinka,pikaisesti tama temppu oli tehty
häneltä? Kuin luoti oli hän tässä, kuin luoti oli hän sekuntin
päästä tulvassa jälleen, ja sillä aikaa ehti hän tukistaa minun.

Sepeteus. Nais-waltikka on murheellinen merkki; se maa-
kuntain häwiöö ennustaa. Roomassa, koska tämä ankara walta
lankeemukseensa kallistui, hallitsit portot, narssut ja naasikat, ja
mies wapisi waimon edessä. Mikä häpeä! Mutta kaikki heku-
man ja hmvituksen työ. — Topias! minä waimon nrwossa pi-
dän, mutta sanon, että mailman loppu, häwitys ja ikuinen seka-
melska meitä lähestyy, koska hän housut päällensä Pukee ja ru-
pewi meitä könistämään, meille konvapuusteja jakelee ja

—
(katsoen merkillisesti Topiasta kohden) meitä tukistelee.
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Topias. Kuin oikein peräänaattelen,niin olipa st häwyt-
tömästi tehty Martalta. Peijakas! minä närkästyn. Tukistaa
minua! Sinä mustalainen! No no, otanpa sinun tästä kowiin
kouriin, kuin waan tämä paha-Pääs on ohitse mennyt. Nyt ei
ole hywä hiiskua asiasta mitään. — Mutta astukaat sisään, kant-
toori, astukant sisään! (Awaa owen Sepeteukselle, joka meneesisään).
Minä tulen kohta perässä! (Menee ja ottaa ryypin, ja puree soke-
rinpalavta päälle. Martta tulee). Minä tässä tirkistelen, tirkiste-
len katsella pitkin tietä, wartoen häämiehiä kuin päiwän nousua.

Martta. Heitä kentiesi wartoa saamme!
Topias. Tänä ehtoona heidän täytyy tulla, niiukuin pää»

tetty oli.
Martta. He saattamat tulla tänään tahi huomena tahi

koska niin tapahtuu, mutta aatteles, jos tulisiwat ilman mor-
sianta!

Topias. Ilman morsianta?
Martta. Tytön tahi kaswatusisänsä Pää olisi tainnut kään-

tyä!
Topias. Mahdotonta! Asia päätettiin kättä lyöden mie-

huullisesti.
Martta. Ei mikään mahdottomuus. Mutta tapahtuisi

niin, niin onpa Jaana paljon likempäna Perintöäkuin poikamme,
Esko; kolmas kuulutus waan puuttuu. Että hän ja seppä, se
kirottu, meiltä kieppaisiwat wiisi sataa riksia Pois, se aatus sy-
däntäni polttaa kuin helwetin tuli. Mutta lumal'awita! minä
wannon, niin ei käymän pidä. Jos ei könsikkä awiosiippaa muas-
saan tuo, uiin tyytyköön siihen, jonka hänelle annan. Minulla
on hänelle waroina ystäwä, joka ahneesti kuin nälkänen kotka
hänen pitää. Naimiseen kohta, mutta siksi täy-
tyy sinun wielä juonitella prowastin kanssa.

Topias. Minä teen niinkuin tahdot. Mutta tämänkal-
taisia hankkeita ei meidän pelätä tarwitsc; he tulewat kohta, ja
morsian Eskon rinnalla istuu, kaunis kuin saaronin-kukkaincn. He
owat wihitty Pari, ijäisesti yhdistetyt, muuton envät olisi wiipy-
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neet matkalla wiikkoa kolme. Kohta he tulewat pillin kirkunalla.
Kraatari Nntres, klanetti kourassa, wartooheitä tienhaaralla tuolla.
Ia minä wannon, Martta, että tanssin tänä ehtona wielä pols-
kaa kanssas tässä tasaisella tanterella. — Mutta mitä aattelemme
liwaristn, joka ei ole niieläkän tullut?

Martta. Että hän elää, sen tiedämme; omathan nähneet
hänen Hämeenlinnan kaduilla, mutta kaakertelewan juowuksissa.

Topias. Sinä kanalja Pojaksi, nyt täytyy sinun saada
pieni ryöpäys, ei auta. Saatpa, saakeli wie! kuin sieltä waan
tulet kerran kotia.

Martta. Hänen suomin pampullani, että makaa han wii-
kon pänvät jäsentäkään liikuttamatta. — Mutta mene sisään sinä
seuraksi lukkarille. W)tä toki sinulle muistutan: elä juo itfiäsi
tänään juowuksiin, jos et mieli tulla teljetyksi sikapahnaan.

Topias, sikapahnaan? Elä, Marttani, haastele niin si-
kamaisesti tällä juhlallisella hetkellä?

Martta. Mene sisääu ja elä mököttele? (Topias menee.
Martta yksin). Sinä wiiwyt wielä, luuttu. Jos wilauksessa et ole
tässä, niin niskas nuriin kierrän; sillä tänään ei ole mieleni lei-
kittnwä. — (Jaana tulee). Mutta tuossa hän tulee. Kiitä on-
neasi, ettes kauwemmin wiipynyt! —

Saitko siirappia?
Jaana. Gnpä saanut; hän sanoi itsellään ei olewan.
Martta. Sinä wolpana, ethän taida koskaan mitään mat-

kaansaattaa.
Jaana. Minä en saanut.
Martta. Sentähdcn, ettäs olet saamaton.
Jaana. Mitä taisin tehdä?
Martta. Ääneti! ja mene Priitan luoksi, muistuta häntä

niistä kymmenestä munasta, jotka hän on minnlle welkaa jasano
hänelle, jos ei hän anna niin tulenpa ja rewäisen silmän pääs-
tänsä kuin perkele Kittelän noidalta ennen. (Jaanameneeoikealle.
Leenan-Kalle tulee).

Leenan-Kalle. liwari,luulen, ei ole wieläpalannut kau-
pungista.
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Martta. Gi wielä.
Leenan-K alle. Olenpa warma siitä, että hän on juonut

ylös lintu-rahani ja jään nyt ilman ampuwaroja.
Martta. Niin taitaa käydä!
Leenan-Kalle. Mutta teidän tulee maksaa wahinkoni,

jonka kärsin poikanne kautta!
Martta. Sen saamme nähdä! (Anna-muori tulee).
Anna-muori. Hywää päiwää,Nummisuutarin-muori! Onko

kaupunkimiehestä jo mitään kuultu? Minä pelkään, etten saa
nuuskaa, enkä rahojani takaisin enään!

Martta. Niin luulen minäkin tapahtuwau.
Anna-muori. Se wiheliäinen poika, missä mahtanee hän,

kaupungin wai tiewarren krouwissa, aikansa näin synnin humussa
menettää?

Martta. Häntä käykäät etsimään, jos tahdotte tietoa siitä.
Anna'muori. Se on ennen teitin tehtäwänne, joka olette

äitinsä.
Martta. Maiti, ämmä! sun muuton yhdellä potkanksella

tästä mökkiisi linkoon! (Kristo tulee wascmmalta).Mitä tahdotsinä ?
Kristo. Gi niin wihaisesti, Nummi-Martta; sillä tuonpa

teille iloisen sanoman. Gsko lähestyy nuoren waimonsa kanssa;
kaunis tyttö, kuin aamurusko punertawat poskensa ja silmät sä-
teilee kuin kaksi aurinkoa. Kohta owat tässä. Peltolan pihalla
Esko hewoistansa juotti.

Martta. Sinä walehtelet, mies!
Kristo. Totta puhun! (Klanetin ääni kuuluu). Siinä

owat! (Itsekseen). Kuuleupa ratasten jyrinän myös. Mitä aat-
telen tästä? Oliskohan Mikko minua wietellyt? Sitten totta
walehtelin tässä. (Topias ja Scpcteus tulewat huoneesta, edellinen
joteskin päissään).

Topias. Klanetin äänen kuulin; he lähcstywät.
Kristo. Paikalla owat he tässä!
Topias. Kuinka häitten tapaista! Mitä marssia puhal-

taa kraatari?
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(^epetcus. Porilaista!
Tobias. Porilaista marssia! Ia nummi pauhaa kuin su-

den-ajossa. —
Mutta mikä loilotus siellä?

Kris to. Juuri niinkuin suden-ajossa.
Topias. Tama loilotus?
Kris to. Ilon ja riemun huuto.
Topias. Niin, seppä! Iloitkaat ja riemmuitkaat, nyt

on meillä joulu!" Ollaan ystäwät taas, seppä! Nyt annan
anteiksi kaikille, itse saatanallekin, joka meitä kiusaa ja heijailee
pitkin myöta-wirtaa alespäin. — Tässä on tassuni, seppä!

Kristo. Tässä minun! (Kättelewät).
Topias. Wtäwät olemme aina!
Kristo. Niinkauwan kuin kestää waan!
Topias. Niin, seppä!
Sepeteus (itseks.) Vstäwyys ja wesi, he owat tähän ai-

kaan yhtä.
Topias. Eskon häät!
Martta. (Vinä nauta, olethan juonut itses juowuksiin,

waikka kielsin kowin?
Topias. Nanta! Elä, Martta knlta, saata itsellesi tänä

ehtoona sitä häpeää, että wihoissani karkaan sinusta kuuksi päi-
Wäksi!

Martta. Marssi matkaan, jos mieles tekee!
Topias. Mitä minun tnrwitsee? Minä olen herra huo-

neessani. Sinua en pelkää, meitä on monta nyt, sinun woitam-
me kyllä. — Nauta! Elä saata sydäntäni kiuhumaan!

Martta. Kitasi kiinni, sanon minä!
Sepeteus. Malttakaat mielenne, mies ja waimo! Nyt

riita pois ja kristillisellä tnwalla ottakaamme wastaan ylkä ja
morsian!

Topias. Kristillisellä tawalla, pnlawat lamput kädessä.
Ylkä tulee! — Mutta mikä mustalaiskuorma tulee sieltä? (li-
wari, Saken, Niko, Esko ja Antres, kaikki istuen rattailla, tukivat
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loilottaen ja klanetin pauhinalla. He pysäywät perälle; Saken ja
Antres nostamat lakkiansa).

Martta (itseks.) Jumal' awita! rupeanpa arwelemaan, et-
tei ole laita oikein!

Topias. Minä kysyn, mikä on tämä mustalais-kuorma?
liwari. Rahakuorinahan tämä on.— Ales rattailta kaikki.

Minä tahdon päästä syömään! (Aotuwat rattailta, Invari wiehe»
woisen pois tcaterilta).

Topias. <Helittäkäät minulle tämä näkö, jos taidatte!
Snkeri (osoittaen Nikoa kohden). Katseles tätä kuwaa! Etkö

huomaa jotain?
Topias. Kaikki on unta! Miksi on hän sidottu, ja miksi

hallitset häntä jalasta?
Sakeri. Se on kallis kalu! (Invari tnlee takaisin). Il-

moita asia, liwari!
Invari. Kuulkaat, kuulkaat ilon sanomaa! Willitysti elä-

nyt olen, pahemmin kuin ennen tuhlaaja-poika. Tuhat tuliin-
maista! joinpa kaikki ylös, kuorman, rahat ja säntit mennä an-
noin, mutta tässä ou se, joka täyttää kaikki läwet taas, tässä on
seittemän sataa riksiä!

Topias. Seittemän sataa! Minkätähden, minkätähden
poikani, liwari?

Invari. Han on se ulkomaan kreiwin waras, hänen otin
kiinni Puolimatkan krouwissa, ja luwattu palkinto on minun.
Me tulemme rikkaiksi, isä!

Topias. Keritty tukka, piikkipnrta ja pilkku tuossa, juuri
niinkuin pitää. Nyt iske kirkasta tulta ja jysky, riemun päiwä
on tullut ja ilosta silmäni mustenee! Koira wieköön! eipä pal-
jon puutu, etten suutele sinua ilosta, waras! — Seittemän sa-
taa, ja wiisi sataa siihen luoksi wielä!

liwari. Me ostamme talon!
Topias. Talon oiwallisen! — Kas niin, Martta, minun

kiltti Marttani, nyt olemme onnen myyriä.
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liwari. Isä ja äiti, teitä pyydän unohtamaan mitä rik-
konut olen!

Topias. Kaikki on unohdettu, sinä uljas poika. Nyt
muistelemme tätä onnen tempausta wann!

liwari. Myös tahdon puhua Eskon puolesta. Asiansa
kawi huonosti, hänen pettiwät ja annoit morsiamensa toiselle,
mutta se ei ollut hänen syynsä, eikä sekän, että hän on wiipynyt
matkalla näin kauwan. Mikko oli petollinen myös. Juotuaan
kaikki Eskon rahat, erosi hän kumppanistaan kuin roswo, annoi
hänelle kaupanpäälliseksi wielä korwapuustin. Niin teki hän!

Topias. Tosin kuuluu tämä wähän kiusattawalta ...
Martta. He olkoot kirotut, niin morsian kuin Mikko!
Topias. Ikäwätä; mutta kaikki olkoon unohdettu ja so-

wittu tällä ilon hetkellä!
Martta (itsekseen). Jos asia on niinkuin se näyttää, niin

pelastuu mar todella sekä Invarin ettäEskon selkä! (Jaana tulee).
Topias. Jaana piikaseni, tules kuulemaan, mikä onni on

kohdannut meitä. Tässä on se suuri waras kilkissä!
Niko. Sinäkö Jaanani, pieni enkelini? Tule ja päästä

isäs kädet, että hän saa sinua halailla!
Topias. Mitä hän sanoo?
Jaana. Te isäni?
Niko. Merimies Niko, karkuri, mutta ei waras. Ole loh-

dutettu, tyttäreni!
Anna-muori. No sinä suuri Jumala! Totisesti länve-

län Niko, waikka paljon muuttunut. — Tunnetko minua wielä?
Niko. Wanha Anna-muori, luulen!
Anna-muori. Sama muori, joka kerran sinunki auttoi

mailman walkeuteen pääsemään!
Topias. Tunnetko minua sitten?
Niko. Sinua en koskaan ole unohtanut. Koska aawalla

merellä ystäwiäni muistelin kotomaassani täällä, niin usein kai-
pauksen kyyneliä wuodatin.
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Topias. Mies parka! Minä surkuttelen suma nytkin niin-
kuin ystäroä.

Niko. Kiitoksia waan. Mutta koska sinna muistelin, sun
tukkaas, totisia silmiäs ja pikistä naamaas, niin itku nauruksi
muuttui, nauroin, että kojuni kajahteli.

Topias. Wain niin, sinä wanha waras. Mutta etpä
tunnckkaan minna. Kellen kuuluu tämä pikinen naama?

Niko. Nummisuutarin-Martan miehelle.
Topias. Sen taidat arwata; kyseleppäs jotain elämäni

waihcista.
Niko. Onko selkäs hiljan Martan pamppua maistanut?
Topias. Aha haha; kuinka wihaa täynnä! Nyt tunnen

sinun, entinen naapurini. Löisitpä minua, mutta katsos kätes
oroat koreasti sidotut.

Niko. Minä en tahdo lyödä toisen waimon miestä.
Mutta päästäkäät mua siteistä.

Jaana, (itsekseen). Isänikö näkisin,mutta warkaana? Minä
kauhistun.

Kristo (itsekseen). Minä onnea toiwon ja Pahinta pel-
kään toki.

Niko. Mua päästäkäät, muutonhäiritystä ympärilleni saa-
tan, knin juoksussaan kappaleiksi lentäwä myllynkiwi. — Pääs-
täkäät!

Sakeri. Sinä olet wankimme.
Niko. Miksi olette mun wankinneet?
Sakeri. Että olet waras.
Niko. Waras! (Katkaisee siteensä). Sinä ryökäle! todista

sanas, sitä muutonkadut, ja hellitä jalkani, mies. (Tempasee jalka-
nuorallaan Sakerin nuriin, liwari ja Topias aikowat karatapäällensä).
Pysykäät matkan päässä, jos mielitte säästää pääkallojanne.

Kristo. Elkäät koskekaa häneen, waan sanokaat syy, miksi
olette sitoneet hänen. Tässä seison minä ja tahdon häntä puo-
lustaa.

Sakeri. Katsokaamme, ettei pääse hän pakoon.
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Topias. Hän n pääse.
liwari. Hänen kyllä pitclelnme.
Niko. Kohta menen. — Mntta sinäkö tyttäreni? (Sylei-

lee Jaanaa). Jaanani, taidatko minulle anteeksi antaa?
Jaana. Kaikki kaikki, kuin ette waan ole se, miksi nämät

teitä syyttää.
Niko. Kunniallinen olen, muusta rikoksesta en tiedä, kuin

että kerran lamastani karkasin ja siitäpä söin jo wettä'leipääTu-
run linnassa, juuri sillon koska tapahtui tämä warkans, jota nä-
mät nyt tahtomat saattaa Päähäni. Siellä istuin sillon ja sin-
nen tulin suoraau Gngelsmannin lamalla. Kaikki todistaa tai-
dan; tämä seisoo passissani myös, jonka waadin takaisin tuolta
mieheltä.

Sakeri. Sen saat koska annan.
liroari (itsekseen). Liukuisiko kulta kädestäni wielä? Mutta

sitä en usko.
Gsk,o (joka seisoo taempana muita jäseniä. Itsekseen). Minä

pelkään, minä pelkään. (Lautamies Eerikki tulee).
Topias. Tuossa lautamies kuin käsketty. — Minä ma-

naan oikeuden nimessä teitä ottamaan tarkka waari tästä mie-
hestä, joka on se peräänkuulutettu krenuin waras. Poikani, liwnri,
otti hänen kiinni.

Eerikki. Mitä turhia lcksottelet? Se waras kuumotettiin
eilan Wnnajan kirkolla, sen näin itse.

Invari (itsekseen). Tulinen helwetti! Nyt on soppa edes-
säni taas.

Esko (itsekseen). Minä olen onneton!
Niko. Mitä tuijottelet noin päälleni, ystäwä Eerikki.
Eerikki. Mitä konstia taas, Niko? Mihcn on partas

joutunut, sinä knnalja? Missä on ryhewä partas, jota Hämeen-
linnassa sun, pari päiwää sitten, näin kantawan?

Niko. Kuule pieni kertomus, ja nämät toiset kuulkoot
myös, jos se heitä miellyttää. Näille kahdelle, jotka tulit kau-
pungista, tein pienen keppoifen Puolimatkan krouwissa. Siinä
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haasteltiin eräästä warkaasta, jonka sanottiin löytymän niillä seu-
dnilla ja jonka he, toiwoit saawansa kouriinsa, ansaitaakseen sensuuren luwatnn Palkinnon. Tno mnstahiuksillen ystäwä tuossalupasi, jos hän käsittäisi warkaan, hänen kohta istuttaa rattail-
lensa ja kyydittää hänen kotopitäjän nimismiehen lnoksi. Minä
äkkäsin hänen olewan samasta pitäjästä kuin minä itse ja, koska
olin kowin wäsyksissä, mielin päästä kyydillä kotiin; sentähdenpä
käwin salaliittoon kromvarin kanssa, saadakseni itseni oikein tä-
män mainitun warkaan muotoiseksi. Kaikki käwi kuin tulta poh-
taen. Krouwarin tukkaani keritessä partaui ajoin, ainoastaan
tämän piikin jätin ja painoin tämän pilkun nenäni wiereen, —
ja se kadokkoon taas! (Pyhkäisee pois pilkun). — Toinen hattu
ja takki wielä, jotka sain kronwista, ja se snuri waras astui si-
sään kromvitupaan. Nämät kohta kuin kotkat niskaani, sidoitminuu, ja riemun metelillä, sillä luulnuatpa käsittäneensä kalliin
aarteen, kyyditit he minnn kotiin. Tässä seison nyt ja kiitän
kyydin edestä!

Eerikki (nauraa). Sinä weitikkä!
Jaana. Isäni, olkaat tenue tultu!
Kristo. Terwe tuloa! Ia tulittepa otolliseen aikaan.

Oi onnen hetki! Tässä on siis Jaanan isä, tytön oikea naittaja.
(Lautamiehclle). Lautamies, käykäät puhemiehekseni.

Grikki. Kernaasti. Tässä, Niko, seppä Kristo, oiwa ja
wikkelä mies, rakastaa tytärtäsi; anna hänen saada se, hän on an-
saitsewa hywän ivaimon.

Niko. Mitä sanot itse, Jaanani?
Jaana. Suorasti puhua tahdon. Oi! olettehan omaisäni,

tnkeni ja tuttuani? Eihän tarwitse mun enään pelätä wieraan
wihaa? Sydämeni aatukset teille sanoa tahdon. — Tätä miestä
kauwan rakastanut olen, hän yöt ja päiwat on ainoa aatukseniollut, ja armahin toiwoni on, joutua waimoksensa;mutta karmeasti
on meitä estetty yhtymästä awioliittoon. Oi, isäni! minä paljon
kärsinyt olen.

Niko. Sen uskon. Sun silmäs katse on kärsiwälseraahwin.
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Jaana. Mutta en toki kannella tahdo, en, sitä en tee. On-
han kaikki hywin taas.

Sepeteus. Tosin on tyttö päiwiä tuimia koettaa saanut;
mutta ankara sananlasku sanoo: silakka ci pahene suolassa".

Niko. Jaa, kanttoori, hän on kelpo tyttö, sen näen. —
Ota ystäwääsi kädestä; minä kihlaan teidät, minä myös. (Kristo
ja Jaana ottawat toinen toistaan kädestä).

Martta (itseks.) Siis kaikki kadotettu. Kirous, kirous!
Tätä en kestää woi.

Niko. Tulewana sunnuntaina käyköönkolmas kuulutus.
Kristo. Sillon wietämme häämme myös ja sitten nos-

tamme wiisi sataa riksiä. Se on nyt warma saaliimme, sillä ei-
hän taida Esko enään kanssamme kilwoitclla. Jos päättäiskin
hän itsensä kihlata paikalla, niin on kuitenkin häihinsä wiikkoja
kolme, mutta meillä ainoastaan wiisi päiwää. Woitto on mei-
dän! Mutta mitä on kaikki tämä sinun suhteen, tyttöni, jonka
nyt wissisti omakseni tiedän. — Kuitenkin, woitto on meidän!

Sepeteus. sallimuksen käsi, sallimuksen wilpitönkäsi! —
Totuuden kieltä lausun. Tältä turwattomalta tytöltä koetettiin
juonilla monikonkkmsilla oikeutensa kietoa pois, estellen laillista
liittoa, mutta kaikki toisin kääntyi. — Te, jotka kiellätte löyty-
wän sallimuksen johtawaa perämelaa, käykäät tänne, kaykaätNummi-
suutarin pihalle, näkemään esimerkkiä edessänne, sen teitä sokeu-
della lyömänpitää kuin ukkosen sincrtawä salawa. — Suuri onpi
wääryyden woima, mntta oikeuden suure:npi wielä. Ja tämä on
lohdutus! — Mutta mitä joulupukkia tuodaan tuolta? (Kuokat,
kantaen Mikkoa, tulewat wasmnnalta).

Esko. Olethan siinä, Mikko? (Ascttcnvai Mikon istumaan
maahan).

1:n knokka. Kanttoorille sidottawakst tuomme miehen; hän
on murtanut jalkansa.

Gsko. Wai niin, Mikko! Noh, enpä tahdo pititellä, sinä
olet saanut osas.



112

Topias. Sinä juutas! Mutta olethan kaatunut wiha-
mieheni, seutähden istu rauhassa siinä.

Sepeteus. Niin, tässä taasen luälähtelee koston-enkelin
miekka. Taiwas, sinua kiitän, ettäs raugaiset, muuton wääryys,
pilkka, riettaus ja Petos täällä röyhistyisit ylös pikvihin, anastai-
sit korkeuden istuimen, ja häwityksen pimeys tulis meille perin-
nöksi ikuiseksi, mutta tasapainon, o taiwas! pitää täällä rangai-
sewa henges. — Niin,Mikko Wilkastus, tämä on niitto kylroöstä,
pistclewä ohdakkeinen niitto, mutta kylwä tästälähin nmsaammin.
(Katselee jalkaansa). Paha murros. Seittcmän wiikon perästä sinä
kenties wuotecsi jättää taidat, mutta ole ivarma siitä, että hau-
taas saakka ykskolmatta astelet. Ontmvanakuolet,mies. — Mutta
kantakaa hän Tiehaaran Priitan luiksi; muijalla on tahallisesti
yhtä ja toista rohto-ainetta. Wiekäät hän sinne; itse tulen pe-
rässä kohta. (Kuokat menewat, kantaen Viikkoa).

Grikki. Minä teen, mitä wirkaani kuuluu. — Esko, sinun
Karri antaa käskeä keräjiin, wastamaan koirantöittest edestä kas-
wate-tyttärensä häissä. Kcräjät alkaa kolmas päiwä syyskuussa,
Marttilan talossa Hätylän kylässä. — Tästä wcdät tuiman sa-
kon, poikani.

Topias. Mitä kuulen minä?
Martta (itseks.) Tämäkö wielä?
Topias (Eskolle). Mutta sinua en taida uskoa pojakseni.

Kuka olet sinä?
Gsko. Esko.
Topias. Sano: Eskon haamn, hänen ennuksensa. Ib

man hattua ja toista keukää! Kuka olet, mies?
Esko. Esko.
Topias. Oletko lihaa, luuta ja werta? Tule, että saan

sinua tunnustan, ennen en usko sinua Eskoksi. — Tule!
Sepcteus. Tee niinkuin isäs käskee. (Esko lähestyy hi-

taasti isäänsä).

Topias (loltiscstipäissään. Laskee tunnustellen molemmatkä-
tensä Eskon olkapäälle). Jaa, me olemme nyt eroitetut. Mene
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mene, ja elköönsinä ilmoisna ikänä silmäni sinua nähköön enään!
Mene!

Sepeteus. Te'e niinkuin isäs käskee. (Esko poistuu muu
taman askeleen isästänsä).

Topias. Ia ota myötäs, mitä sinulle kuuluu. Tässä on
lakkis. (Wiskasee lakin päästään Eskon jalkoihin, Esko kääntyy ym«
pari, ottaa sen ylös japanee sen päähänsä). Sinustako naimisiin!
Köntti! — - Annappas takaisin waltuuskirja; lupauskirjani tänne!
(Esko antaa hänelle kirjan, Topiaskatsoo siihen). Mika on tämä,
wariksen-jalka? — Gi wastausta. Tämä wariksen-jalka? kysyn
minä.

Esko. Kyllä se on minun puumerkkini. Sen luulin siinä
tarwittawan laillisuuden tähden.

Sepeteus. Mikä kopea rohkeus!
Topias (rikkirepii kirjan ja wiskasee kappaleet Eskon silmille).

Sinä peeweli!
Esko. Puhu puolestani, liwari!
Topias. Jaa,kas liwari. Paras puolustajas. — (liwanlle).

Otanpa kynsiini sinun myös. — Missä on kuorman hinta?
Anna-muori. Missä on minun nuuskanaulani?
Leenan-Kalle. Ia minun ampuwarani, kruuti ja haulit?
liwari (itseks.) Nyt olen kiinni.

— Koetanpa tehdä it>
seni hulluksi, se kenties pelastaa selkäni. (Mullistelee silmiänsä).

Topias. Te'e tili kuormasta ja ostoksista, mies sinä; sinä
onneton mies ja Esko samoin. Taiwas warjelkoon minua teistä!

liwari (teeskennellen itsensä hulluksi). Taiwaan-kierukka pu>
tosi pilwista alas, että mötkähti, ja jalka poikki.

Topias. Kuka?
liwari. Taiwaan-kierukka.
Topias. Häh!
liwari. Tämä mailma on käynyt ylös-alas, niinkuin pyhä

Pietari sanoo.
Topias Elä, elä poikani koe pettää meitä tänlaisilla

konsteilla.
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liwari. Päässäni krapisee paistettuja herneitä.
Seft e tens. Suuri weijari, suuri kanaljn!
Esko. Mä on tässä täydet käsissä; sillä hänellä on tällä

hetkellä paljon surua niinkuin minullakin.
liwari. Suru pannaan säkkiin, säkki lättiin ja iso tynkö

owen päälle. — Mutta kuulekkos mitään täältä päästäni?
Esko. Gn mitään.
liwari. Sieltä kuuluu jotain.
Esko. Mitäs sieltä kuuluu?
liwari. Ei mitään liikoja.
Esko. Elä mullistele silmiäs noin. Muotosi on hinueä.
liwari. Ja sinun muotos on pnnainen kuin turkin-lanka.— „Pnnainen mustaa tuikkii", mikä on se arwoitus?
Ek so. Nyt ei huolita siitä.
liwari. Minä rukoilen sinua: selitä minulle se arwoitus,„punainen mustaa tuikkii".
Gsko. Se on liekki, joka tuikkeilee mustaapataa. Mutta

weli kulta, sano minulle, oletko sinä totisesti hullu?
Sepeteus. Hän hullu! Suuri weijari!
Topias. Nhtä wiisas kuin minäkin.
liwari (itseks.) Näkyy kuin ei auttais tämäkän
Topias. Kas tämmöisiä poikia minulla on, kanttoori!

Kuritukseksi owat he minulle annettu.
Sepeteus. »Kurita tääl', säästä siel'!"
Topias. Niin weisaamme, mntta kowa on tämä kuritus. —

Millä maksan, liwari,puolestasi kylän sänti-rahat, jotka olet hä-
wittänyt, millä maksan sakkos, Gsko? Te peijoonit! pampusta
pitää teidän saaman, että mökkimme huiskuu. -^ Esko, millä
maksan sakkos?

Eerikki. Haaranhan rikkominen sakottaa kowin.
Esko. Sakosta ei niin paljon puhetta, lautamies. Minä

en ole juuri wielä täys-ikänen, siis taidan päästä koko asiasta
pienellä pieksiäis-saunalla lakituwan porstuassa, jos niin tahdon.



115

Mutta tämä olis häpeä. —
Minä sanon toki: ci niin paljon

kopeilemista sakosta.
Eerikki. Siitä suorita itses mitm parhain taidat. Minä

olen tehnyt tehtäwäni.
Sepetens. Niin, tänäpänä ansio Palkkansa saanut on ja

rangaistuksensa Pahuus. Sinä oikeuden Päiwä!
Topias. Kanttoori, minä käskin teidät poikani häihin;

tosin kyllä näyttää knin ei nousis tästä mitään juhlaa, mutta
minä käskin teidät kuitenkin.

Sepeteus. Siitä kiitän sinua! Mutta luulenpa itseni
wieraaksi, jonka puhetta ja käytöstä ei tarwitse snn häwetä. Minä
totuuden kieltä puhun, sanoen, että tämä tapans on sinulle ja
wielä muillekin kurittawa rangaistus ja waroitus, mutta tytölle
tässä ansaittu onni. — Iloitse, Jaana!

Jaana. On siis tullut ilon päiwä, jota ennen kaukai-
sena walona synkeästä laaksosta katselin, eikä mua lähestyä tah-
tonut. Se tullut on ja wierastanpa sitä wielä, sen lempeässä
paisteessa kainostelen kuin pieni lapsi. — Nyt yhtaikaa ystäwäni
omakseni sain ja isän armaan löysin. Isäni, teille kuolleen äi-
tini terweyfset saatan! Gi kironnut hän teitä, ei, waan siunasi
ja sanoi jos sun isäs luoksesi palaa wielä, niin sano hänelle
tenueiseni, sano: terwe-tuloa mereltäeksyttämällä!" Niin hän haas-
teli hetkeä ennen kuin silmäkantensa umpeen käwit.

Niko (pyhkien kyyneliänsä). Sowinnon kihara-hiuksinen en-
keli tänään wallitsee. Liehutellen lumiwalkeata wiiriänsa, hän
haakseni mereltä myrskyiseltä johtaa rauhan satamaan, ja ympä-
rilläni seisoo lapsuuteni tienoot taas ja näwyt, ahot, kankaat, pel-
lot leikatut, aumat pelloilla ja sauhuwat riihet, kaiken tämän
näen ja korwissani kielen lempeän kuulen. Päiwää toista tä-
mänkaltaista en elinkaudessani enäan näe, sentähden sen tahdon
iloisesti wiettää ja wihamiestä, onneni kadehtijaa ei sillon oleman
pidä.

—
Tämän hnoneen asukkaat, teidän kaikkein kanssanne so-

wintoon käydä tahdon. Silmämme wihainen isku ystäwyyden
loisteeksi muuttukoon! Towerit ja kylänmichct, tehkäämme niin!
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Sepeteus. Minä panen sanansa sydämellenne, sinä Num-
misuutarin perhe!

Topias (itseks.) Totisesti, niin eikö koske puheensa sydän-
täni!

Niko. Tämä on wielä Jaanan koto, suokaat, että on se
myös minun kotoni tänä ehtoona. Jaanani, sinun kauttas el-»
köön tässä närkästystä olko! Sinä sanoit, ettes kantele, niin
tahdon minä myös; sinä elatus-wanhempias et moittia saa;
Mä malta, heissäpä toki on ollut tukes ja suojas, heidän kädes-
tänsä elos ja waattees saanut olet!

Jaana. Sentähden olen heille kiitollinen, kiitollinen kuo-
lemaan asti!

Topias (itsekseen). Kelpo tyttö, sen olen aina sanonut!
Martta. Jaana, eipä minun juuri edessäsi tiliä tehdä

tarwitse, mutta yhtä kysyn sinulta toki. Sinua puheella tuimalla
ja kiukkuisella

—
sillä äkeä on luontoni — kohdellut olen, sen

todistan, mutta olenko koskaan kättäni Päälles laskenut?
Jaana. Ette koskaan, elatus-äitim!
Martta. Toisen lasta en lyö, waikka peittoisinki omiani

kuin hallia, he omiani owat, ja löisinkö heidät waikka rammoiksi,
niin eipä kose se muihin, heidän elätän itse!

Jaana. Teitä kiinteän kohtelemisen edestä kiitän myös!
Jos hempeyttä mua kohtaan osoittaneet olisitte, mun sallineet
heittäyä riettauden helmaan, niin olisinpa kenties: nyt tyttökurja,
ylenkatsetta ansaitsewa kaikilta. Mutta teitä kiitän, että näin wa-
paasti nyt isääni ja sulhaistani kaswohin katsoa taidan.

Martta (itseks.) Jumal' awita! puheensa mieltäni lämmit-
tää!

Niko. Sinä päiwä soma! Hyminän kuulen honkien kruu-
nuista nummella. Soitto menneistä päiwistä! -^ Naapurimme,
huomaitkaat, että aurinko laskuunsa likenee, siis heittäkäämme hii-
teen kaikki wiha ja waino ennenkuin pänvän ruhtinas kaswonsa
peittää. Sowintoa tahdon!
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Topias. Minä myös, entinen kaswukumppanini. Tässä
on käteni!

Niko. Terwe, Topias, terwe!
Esko (itseks.) Myös minun kiwikowa sydämeni liikkuu,

niinkuin kiwikin koska sitä liikutetaan. (Ääneensä). Sopikaamme
kaikki! — Terwe, Kristo, terwe!

Kristo. Terwe!
Esko. Niin! — Entäs, liwari?
liwari. Olkoon menneeksi! Terwe, eno Saken! Katel-

kaamme miehissä, niin saamme juoda kättiäisiä.
Sepeteus. liwari! Tässä on totuus käsissä.
liwari. Suokaat anteiksi, waikka löin wähän leikkiä. So-

wintoa tahdon todenteolla minäkin. Ennen ystäwien kaswoja ym»
parillamme kuin wihamiesten!

Topias. Martta, sinä myös sydämesi liewetä anna! Sinä
olet ääneti.

Sepeteus. Topiaksen waimo, sinulle sanasen lansun. Kaik-
kein powessa sinä itsiäsi kohtaan pahuutta ja ilkeyttä löytywän
luulet ja tämä aatus weresi lakkaamatta kuohinassa pitää; mutta
käyppäs omaan powehes, waimo, ja alkusyyn mielesi kiukkuun ja
wimmaan siellä sinun löytämän pitää. Usko tämä!

Topias. Martta, jos on sinulla konvat, niin kuule!
Martta. Eikö ole tämä kiusan ja murheeu päiwä? Poi-

kamme wiimein kotia tulleet owat, tuoden meille häpeän ja wii»
meisen häwiön!

Esko. Antakaat meille anteeksi!
Martta. Anteeksi teille! Ia olisko sillä kaikki parannettu?

Ennenkö pahat elkenne näiltä retkiltänne maksaneet olemme, niin
ompa kädessämme kerjäläis-sauwa! (Jaana kuiskaa isäänsä korwacm).

Niko. Juuri niin, Jaanani! Kuulkaat mitä mulle tyt-
tönikuiskasi ja mitä jo itsckkin mietiskelin. — Onhan ystäwäm
tapa, jaakaa saali tasan. Kahdan pankaamme woitto. Kaksi sa-»
taa wnsikymmentä riksiä teille ja sama meille! Mitä sanot,Kristo?

Kristo. Olkoon niin!
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Niko. Siis suoriutte hywin, Topias ja Martta, poikienne
nuoruuden hulluuksista. Ia elkööt tehkö enään niin!

Topias. Niko, Niko! (Puristaa häntä kädestä). Sinä olet
oiwallisempi kuin luulinkaan. Puolet woitosta!

Niko. Sanassani Pysyn, ja se on Jaanan tahto!
Topias. Sinä kewä-illan kukkainen! annas kuin syleilen

sinua. Äijä-karru tahtoo sinua syleillä! (Syleilee Jaanaa).
Martta (itseks.) Sinä hywä lapsi! Hywyytes mua enem-

min liikuttaa kuin tämä raha-woitto.
Eerikki. Parhain näin! Kaikki tulkoon hywille teloille

taas! — Käy, Gsko, koska aikaa saat, käy ja sowi Karri pois!
Minä tunnen hänen; sowintoja ei sinun maksaa tarwitse, ainoas-
taan, mitä hawittänyt olet. Mene ja tee sowinto!

Gsko. Sen teen niin pian kuin mahdollista.
Topias. Ia teidän wahinkonne, Nnna-muori ja Leenan-

Kalle ja jonkun muun wielä, teidän wahinkonne pitää palkituksi
tuleman! Mutta sinä, liwari,muista tästälähin!

liwari. Isä, minä häpeen! Tämä waikuttaa enemmin
kuin kuritus, tuhat wertaa enenimin. Minä häpeen kuin koira
nmistellessam yhtä ja ioista. — Pois, entinen elämä!

Sepeteus. Jaa, liwari; nuori nallikka ja niin kiltisti
klasia kallistella! Poika, katso, ettes saa sauwastani!

liwari. Hywästi antakaa!
Sepeteus. Noh, näetpä, että kaiwetaan wielä puun juu-

ren ympärillä, mutta näytä pian hywiä hedelmiä!
liwari. Minä jotain teen!
Sepeteus. Te'e ja te'e se niinkuin mies!
liwari. Minä merelle lähen, Niko!
Niko. Oikein ja uljaasti päätetty, liwari! Siellä sun

leipäs, sen näen luonteestasi!
liwari. Minä merelle lähen, ja koska sieltä palaan ter-

wehtimään heimoani täällä, niin olenpa merimies komea jakultaa
on kukkarossa; ja monen Profetan häpeälle saatan.

Niko. Hywä!
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Topias. Ha ha ha, sinä liwari poikani! — Te'e niin,
te'e niin ja ole tenue-tultu takaisin!

liwari. Se on päätetty.
Esko. liwari lähteköön merelle, minä neuloskelen täällä

isän kanssa, enkä nai koskaan, enkoskaan. Mitä waimosta? Minä
tunnen sen smvun nyt. Petturia owat he.

Sepeteus. Sinä kenties: harkitset myöskin parhain.
Esko. En koskaan nai, en, se on päätetty.
Martta. Hääpöydän huoneesemme rakensin, mutta muut'

Tukoon se nyt Kriston ja Jaanan kihlauspöydäksi. Sinne käsken
teitä kaikkia. Tehkäät hywin ja astukaat sisään! (Menee huonee»
sen, jättäen owen auki).

Niko. Kaikki kaikki! Elköön yksikään jääkö seinän taa.
Te myös, wanha Anna-muori, ja sinä, poika, sinua en tunne,

sinä olet nuorempaa juurta.
Leenan-Kalle. Minua kutsutaan Leenan-Kalleksi!
Niko. Tule sisään, Leenan-Kalle! Kaikki sisään, ja ilon

edestä wälttyköönynseys ja murhe!
Esko. Onpa tänä päiwänä murhe ja ilo, epäilys ja toiwo

waihdelleet. Kirjawa se on ollut kuin lammaslauma.
Sepeteus. Sinä sunri päiwä! Rangaistuksen leimauksia

ja jyrinätä seurasi sowinnon kirkas taiwas. Muistakaamme tätä
suurta päiwää!

Topias. Pöytään, ystäwät! —
Astu edellä, Antres, ja

puhalla klanetias, jälessäs tulee pestiäiskestin juhla-kulku! (Kaikki
menewät huoneesen, kraatariedellä puhaltaenporin-marösia).



Wirhe:
Jäsenten luettelosta on jäänyt nimittämättä Mikko Wilkastus.
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