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Gnsimainen Näytös.
(Topiaksen huone: perällä »Vi jn nktunn, oikenlln pöytä, »unseni-

mnlln siwu-owi jn enemmän edessä snmnlln limulla rahi jn siinä suu-
tarin kaluja. Jaana istuu pöydän ääressä, kutoen sulknn, Esto onhin
wieiessä, neuloen).

Esko. Innna! Kaskihan äitini, lähteissänsä kylään, että
matkalle, nimittäin häärctkclleni, isiäni sonnnstan, jasulhais-Vant-
teisin puettuna olen, tcska hän takaisin palajaa?

Jaana. Ia käski juu ullakosta ottaa päälles isäs hän-
nystakin, hatun, punaisen ivästin ja polivipcksyt.

Esto. (panee työnsä pois). Peijakas! Tästä rientää täy-
tyy, sillä askeleen otan, jota ei nauraa tule. (Menee perältä ulos).

Jaana. Ennen minua hän nai ja on hänellä siis oikeus
Periä »viisisataa riksiä, niinkuin määrää jälkeensäätös, ja minä
paitsi jään. Mutta riksit monet tuhannet eivät ole Kristoin"
werranwastaiset, luin ivaan hänen kerran omakseni saan ja omak-
sensa joudun minä; ja nytpä, luulen, kohta toivoni perille pää-
sen. (Kristo tulee). Kristo! Kuinka rohkenet tulla tänne!

Kristo. Onhan ämmä tiessään?
Jaana. Läksi kirkonkylään.
K rist o. Ia Topias itse perunamaata perkaaman näkyy.

Mutta missä owat poikansa, missä se harjaZttikkainm Esko?
Jaana. Hiljaa! Ullakossa hän parhaallaan pukee itsiänsä

sulhaisetsi.
K ris to. Sulhaisetsi?
Jaana. Hän paikalla lähtee häihinsä Mikko Wilkastuksen

kanssa.
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Kristo. Asiasta tulee siis jotain?
Jaana. Tulee kaiketi. Nyt kiirehtilvät, koska suutarille

käskyn käräjiin annoit, saadaksesi naimalupaa.
Kristo. Ia sentään alaikäisenä naittawat poikansa; mynti

on hän wasta puolen wuoden Päästä.
Jaana. Nytpä äitinsä on kutsumassa tänne lukkaria lu>

pauskirjaa ijän puolesta tekemään.
Kristo. Niin menee meiltä iviisisitaa riksiä. Nummi-suu-

tarin poika ne riistää meiltä, ja sinä olet kuitenkin wanhempi
häntä. Tuhat tulimmaista! Se kaistapäinen korpraali, miksi
teki hän näin kummallisen jälkisäälöksen?

„Kumpi heistä ennen
naiduksi tulee", niin seisoo säätös-kirjassi. Onko tämä järjel-
linen ehto, jolle hän perintö-oikeuden perustaa! Kaikki yhdelle
lai puolet kuminallenkin määrätty, niin emmepä tietäisi tässä sy-
däntä karwastelewasta kiusasta nyt. Vahingosta en huoli, mutta
se kiusa! — Olispa toisin toki, luulen minä, käynyt, jos ei loiva
onni sulle suutaria edusmiehelsi pannut olis, mutta tätä ehkä äi-
tisi kuollessa jo tarkoittiwat ja owat siis tarkoituksensa päässä
nyt. Rutto sen suutarin niskaan!

Jaana. Marttaa enemmin kuin Topiasta meidän moittia
tulee; waimonsapa tässä »vallitsee ja neuwot antaa, ja totella saa
niin juntan luin poikansa ja minä. Minna on hän aina tui-
masti kohdellut, etenkin siitä asti, koska näkiwät, ettei ollut heillä
toivoa minusta tyhmän poikansa Vaimoksi, ja tätä Varroit he
lauwan.

Krislo. Hän on se mainittu suutarin Martta.
Jaana. Olis nyt isäni tässä, mutta wri että taisi hän

jättää »vaimon ja lapsen ja kavala »vieraille maille!
Kristo. Hänestä olen jotain kuullut.
Jaana. Isästäni! Mitä olet kuullut?
Kristo. Että löytyy hän Suomessa taas; Turussa hänen

nähneet owat, niinkuin kerrotaan.
Jaana. Mutta rangaistus uhkaa häntä.
Kristo. Muutaman ivuorokauden »vettä-leipää laki mat-
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musille määrää, joka laiivastansi karkaa. Mutta hänen asiansa
saa wielä helpomman muodon siitä, että enemmin kuin puolet
miehistöstä saman laivan jätit ja samalla matkalla, joka näyttää
Päällysmiehissi olleen syyn. — Mutta Martta tulee.

Jaana. Riennä tästä, Kristo!
Kiisto. Hän on jo portaalla.
Jaana. Meidän hukka perii.
Kristo. Eipä hätää tässä. (Martta tulee).
Martta. Kristo huoneessani? Ulos! Tuossa on owi

edessäs.
Kristo. Täkänäin se on, mutta edessäni on se kuuluisi

suutarin Martta ja tässä on ottotyttärensi sulhainen, Kiisto,
nuoii ja uljas seppä. Wäwyksenne taidatte häntä kutsua.

Villittä. Ulos tulvastani, luijus!
Jaana. Lähe kiireesti, Kristo, ja elä kanssansa riitele!
Kristo. Mutta ollaan tästälähin ystäiviä, Marttani, kosta

cn cnään seiso tiellänne iviiteen sataan riksiin; ne kereitten niin
lvitlelästi Eskollenne.

Maitta. Sinä kirottu mies, etkö tahdo tästä lähteä?
Jaana. Tottele minua, Kristo!
Kristo. Mutta saakeli sun perii wielä niiden iviidcn sa-

dan tähden. Kelo pitäjämme ja wielä monen naapuripitäjänkin
kohta kaikuman pitää lveisusta, jonka nimitän: »Suutarin Mart-
ta". (Menee. Maitta heittää haamn peräänsä).

Martta. Nokitonttu! (Eskon ääni ullnkostn: „Mitn meteli
siellä alhaalla?") (Inniinlle). Sinä luuttu! Enkö ole sua kieltä-
nyt kanssakäymistä pitämästä kanssansa?

Jaana. Mitä taisin tehdä? Ei ollut hän tässä käskys-
täni.

Maitta. Kitas kiinni ja snkankudin kynsistäsi pois! Onko
se edes tuumaakaan tänään joutunut eteenpäin? Pois! ja laita
itses Nummikoppcliin pcrtamaan ja läste Topias sisään. (Jaana
menee). Mitä teet sinä siellä ylhäällä? (Eskon ääni: „Hä° puen

itseni hääivaattcisin, niinkuin sanottu oli"). Tee sitten joutua ja elä
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kuhnaile siellä, kilpikonna! Kohta owat lukkari ja Vilkastuksen
Mikko tässä. (Eskon ääni: „Hetken päästä olen walmis; isän hou-
suja wedän paihaallann jnlknnni"). (Maitta itsekseen.) Mutta tästä
hääieisustansa taasen, sen »varmaan tiedän, monta naurujuttua
nousta pitää, sillä hän on aika tolmana, itsepintainen kuin wanha
sonni ja joka irwihampaan leikkikalu. Kylläpä häntä kohtaan,
sen tieköön Jumal', parastani koettanut olen, sekä nculvoilla että
köydenpäällä, multa turhaan lailli: kannettu wesi ei laiwossapysy.

Mutta eipä näy wielä liwlliia kotona, ja eitän läksi hän jo
kylään, se noiduttu penikka; mutta tulepplls sieltä, niin pamp-
puni selkäs laasen pehmittämän pitää, sen lupaan. Koettaa täy-
tyy. Rikos rangaistusta waatii, joko se sitten auttaa tai kaataa,
mutta rangaistus tulkoon. — Niin on mulla kaksi poikaa: yksi
ukulina tässä edessäni töllöttclee, toinen, »vallassa riettauden hen-
gen, kylästä kylään lelkaloittee. (Topias tulee).

Topias. Johan olet kolonn, Martta. Mitä sanoi kant»
teeri?

Martta. Niin, mitä sanoi hän. Näinpä maat ja man-
tcicct juosta saan, jn sinä istut kotonn kuin pata-ässä, huolimatta
mistään.

Topias. No Martta, tämä oli oma tahtos.
Martta. Mitäs teen, koska olen ainoa asian-ajaja tässä

huoneessa, te toiset »viheliäisiä nahjuja.
Topias. Tuleekos kanttöori?
Martta. Miksi ei hän tule, kuin toimitetaan?
Topias. Kuinka tuumailet siis Eskon maltasta?
Martta. Että haarapussi olalla hän tästä lähtee morsius-

taloon Mikko Vilkastuksen seurassa.
Topias. Jos pistouwaisimme hcillc heiucisen.
Maitta. Vasta häistä takaisin tultuansa nuorenmuorin

kanssa, ottakoot kyytiheivoisen, mutta tästä sinnen jalkataneissa
marssia saaivat.

Topias. Mutta näetkös, Martta, hän on mestarin poika
ja itse kohta samann arwoon astuwa, ja sentähden ehkä näyttäis
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tämä jalka-marssinsa wähän sopimattomaksi ja kenties pistäis tur-
mellun ihmisen sydäminelle hieman häpeäksi.

Martta. Häpeäksi! Hyiväpä jos ei häpeätä suurempaa
tällä retkellä kohtais häntä, mntta pelkään, että tusinottain hän
pillkahistorjia peräänsä jättää, sillä hän on tyhmää alkujuurta,
näetkös.

Topias. Eskoni tyhmä? Tämä cn »vale ja »vihapuhe
kateudesta nousuni. »Olenko minä hullu »vailla minä hulluksi
huuttaan" lauletaan Sienissä. -— Eskoa et tyhmäksi maininne,
yhkä wiisis on hän aina kuin isälisäkin, minä nimittäin; hän cn
ihan kaltaiseni, niin sielun kuin ruumiin puolesta. Hän ei ole
tyhmä, »vaan wähän itsepäinen, ja sen taitaa tukastansikin nähdä,
joka on wlllkuinen ja harsiskankea, ntinluin ukolla itse tässä.
Sanalla sanoin: hän on oikea isän poika, hän cn kuivani eläivä.
(Esko tulee puettuna hääwaatteisin).

Martta. Aika könsiN. Mutta tässä ei auta kainostella,
koska kosee asia Viisi sataa riksiä. Ia Jaanan hywätsi en niitä
laske, en Vaikka hame pääni päälle säkkinä kiinni-sidottaisiin ja
minä luiskattaisiin sywyyden kaivoon.

Esko. Mitäs mamma nyt tykkää minusta.
Topias. Heisin, Esko! Oikein minun hatussani ja hän-

nystakissani! samassa hännystakissa, jossa minä mnosia takaisin
tatskymmentä ja yksi seisoin »vihillä Maitan linnalla. Tuutunpa
minulle tuin sinun mucdossas tuossa nyt itsiäni katselisin ytn ja
tatskymmentä mucita ajassa taaksepäin, ja sillon olit sinä mnstn
nyitin kokoinen, ja lviisi kuukautta puuttui miclä eniielituin hen-
gen sait. Mntta niin muuttuu mailma; silloin kuin nyljetty
malva, nyt mahdut hädintuskin tähän samaan hännystakkiin; niin
muuttuu mailina, Estoni.

Esko. Mitäs mamma nyt tykkää minusta?
Maitta, (istuu pöydän ääressä ja kutoo suklaa, jonka Innnn

jätti). Niin; mitä minä tykkään. Te wantetus kelpaa, könsikkä.
Esko. Kuinka istuu selkäpuoleni käydessäni tänne oiven-

pieltä kohden? Katselkaa minua tarkasti taakke. (Käy owelle).
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Topias. Oiwllllisesti! Sinä käyt komeasti kuin raaknuna-
heivoinen.

Esko. Mutta kysymhs cn, näkeckös Pappa, kuinka hännys-
takki istuu seljassani.

Martta. Se istuu niinkuin se parhain ilman fttulata
taitaa, sinä puuhelvoinen.

Topias. Hywin istuu, hywin!
Esto. (kääntyen takaisin ja tiiiedtii isän luoksi). Onkos pa-

palla nyt oikein tietoa ja käsitystä mihcn minä lähden?
Topias. Oosih! Onnea matkallesi, onnea! sanon minä.

Sinä aina kukoistaa mahdat ja lauwan elää! Jaa, kaiketi eh-
dit sinä korkean isin, minä tiedän sen, sillä ensimäinen sana, jonka
lasna ulos suustasi sopersit, oli „ leipää".

Esko. Pitää myös oleman »viimeiseni, toiwon. — Minä
lähden häihini, pappa.

Topias. Jumala olkoon tanssis, poikani, ja suokoon sulle
menestystä! Me mahdamme haitti sinun edestäsi intoilla, sinun,
jeta nyt käyt sisään uuteen elämään. Tällä matkalla, jehon nvt
tähdet, sinua monta ivaaraa kohtaa taitaa, kuolemakin tulla suit-
taa, ja muista, että sinäkin olet suun syntinen.

Esko. Me olemme kaikki syntisiä, Jumala paratkoon.
Minä otan tärkeän askeleen, pappa.

Topias. Minä ymmärrän.
Esko. En tarkoita tämmöistä konkari-askelta jaloillani, en.
Topias. Minä ymmärrän. Sinä tarkoitat sitä suutta

muutosta kuin sinulle nyt tapahtuma cn, koska aiviosäätyyn ru-
peet; tämä on se tärkeä askel.

Esko. Sikahan minä tarkoitan.
Topias. Mc ymmäiiämme toinen toisemme taikcitukset,

ehta ivalisti ivähän haastclemmetin esitmvain ja tnnnusineikkcii
kantta; cmmc olc niin tyhmiä.

Esto. Tyhmyydelle minä elen mihaincn ja äreä tnin iatti-
toiia; mntta wiisaus ei ole taitille anncttu.

Tepias. Oitcin, poikani! Kuules, niin tahdon sulle
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kettoa tapauksen pipliasta: Oli eräs hurskas mies nimeltä To-
pias ja hänellä Poika, jonka tuli naimaan lähteä. Malta, Esko,
että minäkin olen Topias ja on minulla Poikakin, jonka myös on
lähteminen kostoretkelle.

Esko. Ihmeellinen yhtäpitäiväisyys asiassa! Molemmat
olit he suutaria myös?

Topias. Sitä en »varmaan tiedä, mutta luulen toki, että
niin oli laita. Mutta, niinkuin sanoin, he olit hurskaita mie-
hiä; ja koska nyt poika naista kosimaan läksi, jolla jo seitsemän
sulhaista ollut oli, mutt' perkele heidän kaikki surmannut, että oli
rakkautensa tyttöä kohtaan saastainen. . . .

Esko. Mutta minun rakkauteni on puhdas, waan ei lihan
himo eikä silmäin pyyntö.

Topias. Luulenhan, että niin on laita, mutta saatana
taitaa kuitenkin surmakses tällä retkellä eteesi heittää Verkkonsa ja
paulansa.

Esko. Mutta enemmin kuin saatanata wcrkloinensa, pel-
kään puusuutaria samassa kylässä, jossa Kieeta palivelce. Rep-
puiyssältä, Timoteukseltll, olen kuullut, että en toukalla kerno
silmä tyttöä kohtaan. Mutta ompa hän waan puusuutari, Vihe-
liäinen nakertaja, jolla ei koskaan ole loiwoa mestariksi, johon
arivoon minä taidan astua jo ensimäisissi taräjissi. Niin, hän
on hangoittelijani, mutta luullakseni ei aiwan Vaarallinen.

Topias. Oikein haasteltu ja Viisaasti. Phteen wetäwät
luontomme aina ja joka tempussa. Kuraasi lasivaa sinussa, las-
waa! — Mutta missä katkaisin kevtomukseni? — Niin; riettau-
den henki niitä seitsemää kiusasi ja sentähden he surmattiin. —

Kuuntele hartaudella, Esko, minä haastelen Pipliasta.
Esko. Minä »vaikenen kuin muuri.
Tepias. Mutta koska nyt Topiaksen poika naimaan läksi,

niin tulipa Herran enkeli. Kuules, Esto!
Esto. Niinkuin muuri.
Topias. Enkeli taiivacista tuli ja tarjoi itsensä puhemie-

heksi nuorelle Topiakselle, joka kernaasti suostui kauppaan; ja as-
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telit hc rapsuttelit tahdenkeskcn liivistä tietä myöden, mutta kesta
ehdcit wiimein erään »virran, niin hnnsi Topiaksen poika pelois-
saan korkealla äänellä, sillä suuri kala . . .

Esko. (Martalle). Panikos mamma silakoita myös eiväs-
Pussiini?

Martta. Te narrit, niin isä kuin poika. Lullan tulee,
(Estolle). Sinun silakoita leiviskä laukkuusi saaman pitää, koska
tiedän, ettei wähät sulle liitä. (Menee ivnsemmnlle).

Topias. (Katsellen ulos nlkunnstn). Totta sanoi Maitta.
Kanttöori tulee nummella; minä otan ja käyn häntä »vastaan.
(Menee).

Esko. (Mm), »Niin muuttuu mailina", sanoi pappa.
Varjele minua! Tärkeä askel'! Jaa, totisesti, jos sitä oikein
sydämen Pohjasta mietiskelee; sillä tässä ei ole leikin siaa, ei ole
tässä leikin siaa. Tunteet erinomaiset tällä hetkellä pitkin ruu-
mistani käywät päästä kantapäähän ylös alas. Tämä on hää-
ilon esimakua. (Käy edestnknsin). Haa! luin Nummisuutarin Esko
wihitään, niin sillonpa mailina päällensä mällistelee. Messutta-
man ja laulettaman sillon pitää ja »vihkimisen päätettyä alolan
minä itse »virren »Kolo mailina iloit' mahtaa". Minun täytyy
itkeä. (PyhNi silmiänsä). Mutta auttaislo itku, kosta asia kerran
on näin Pitkälle ehtinyt? Ei yhtään; sentähden itseni miehistää
tahdon ja laulaa sen hääweisun, jonka jo lapsena opin. Tämä
»veisu on kaunis ja suloinen, sitä ei taida kieltää, mutta mieli-
sinpä sitä kuitenkin lisätä muutamalla peräkaneetilla antaen sillä
kurilla nuotille enemmin kiivautta ja Voimaa. Mutta asiaan.
(Laulan).

Häätoimis' kciikk' hyörii ja pyörii,
Mut' murheissa neitonen käy;

Hän itkee kotoo jättääksens,
Mut' wartoo toki snlhaistans,

Ia portilla pellon on sulhainen,
Jo lcistawat leimnwat lyhteet.
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Niin. Mutta tähänpä tahtoisin lisätä tämän. (Laulaa). Tilulii,
tilulii, tilulilu lilulii!
Toinen wärssy sitten

Niin nousee nyi ankara pauhu
Ia riemusta hääsali soi.

Ei itke enään morsian,
Gi muistel' meitneit' päilvii hän,

Maan wäikkywi tanssissa, kultasuu,
Ia päässään on kunnian kruunu.

Tilulii, tilulii,
Tilulilu lilulii!

Kolmas wärssy.

Mut mennyt on ihana ivuost,
On mennyt, kitin unten maas".

Ia morsian nyt laulelee
Ia lapsellensa kertoilee

Mis' löytyivi Onnela kaukainen
Mis' siintää sen korkeat ivuoret.

Tilulilii, tilulii
Tilulilu, lilulii!

Ia sitten neljäs wärssy

Martta. (Siwu-oweltn). Tahdotko pitää litas kiinni, sinä
sammakko, taikka tulenko taas ja tanssitan patukkaani seljässäs?
Katso waan itses hywän sään aikana. Vai sinä tässä keekoile-
mann rupeek, kousilla. (Katoo).

Esto. (Msin). Koivin tunnen tällä hctlellä itseni liitutc-
tulsi, ja sydämeni on tuin palawa pikipallo ja tämä on siitä,
että mieltäni polttaa Kreeta ja häät. — Kreeta! pääni pyörään

käy, koska muistelen, että kohta olen yhtä kanssas, eli toisin,
minä tulen sinuksi ja sinä minuksi, sanalla sanoen, Esko on Kreeta
ja Krecta on Esto; ja tutsutcot meitä sitten joko Eskokicetaksi
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eli Kieelaesloksi. Niin. — Ijäisen uskollisuuden sua kohtaan
ivannen, Kreetani; ja jos se ilkeä saatana, joka käy ja nuuskii
ympärillämme aina tuomio päiwään asti, jos hän, sanon minä,
niin riiwiöön mun saattais, että sokeudessani toista naista suute-
lisin, niin lyö mua wast' kuonoa, lyö mua wast' kuonoa, Kreeta,
että hampaat kidassani kaliseivat. Sillä hän, joka ivapaasta tah-
dosta on tehnyt pyhän uskollisuuden »valan ja sen rikkonut, hän
taiwaaltll ja maalta kirottu olkoon ja päänsä surwottakoon uuus-
lalfi; se on sanottu. (Topias jn Sepeteus tulewnt).

Topias. (Aivaten omen Sepetenlselle). Tehläät niin hywin,
lantioon!

Sepeteus. Päivää, poika!
Esko. Terwe tuloa, kanttöori! Tärkeät ja kiireet asiat

huutawcit tällä hetkellä taitoanne tänne, että kaikki laillisesti läy-
tettäis. Minä olen nyt — Jumala waijelloon meitä nuoiia! -^

rumennut ivähän hulluttelemaan, minä taus', ja tuumailen mal-
kaansaattaa Vilkastuksen Mikolle uuden paidan.

Topias. Kas kuinka kautta rantain poika ilmoittaa ai-
keensa. Hi hi hi! — Mutta kanttöori tietää asian juuiesta al-
kaen, hän tietää.

Esko. Laita on tämä, näkeekö kanttöori.
Tepeteus. Minä asian tunnen, sen olen kuullut isältäsi;

niin, tunnen ja olen sen wisusti haikkiutt, ja tuumaillut, kuinka
lupaustiijan isältäsi toteen-panen.

Esko. Tässä on päätaitoitus se, että kaikki laillisesti käy-
tetyksi tulee.

Sepeteus. Hywin ymmärretty. Minä kirjoitan täkstin,
isisi pistää puumerkkinsä alle, joka todistetaan.

Esko. Hän Pistää puumerkkinsä alle ja minä samoin.
Sepeteus. Sinun puumerkkiäs siinä ei tarivita.
Esko. Mutta minun tyhmän järkeni mukaan, täytyy se

siinä löytyä laillisuuden tähden.
Sepeteus. Poika, tahdotko kinata ivanhain ihmisten tanssi?
Topias. Esko!
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Esko. Kinata en tahdo, mutta enpä saa sitä. päähäni, ettei
oman käteni painamaa puumeikkiä tässä liisissä laiwita. Minäpä
tämän asian alku ja juuti, ja sentähden läytyy nimeni seistä sup-
liilissi myös.

Sepeleus. Kaiketi sen siinä seistä täytyy, mutta täks-
tissi; alla on isis nimi ja puumeikki, sen rinnalla taasen todis-
tajan nimi, ja alimaisena kaikista seisoo »Sepeteus, kanttöori".

Topias. Nyt mahcat asia» käsittää?
Sepetcus. Niin tässä tirjalliscsti mcnetettäwä on. Mutta

kenen panemme todistajaksi?
Topias. Millo Vilkastus on siihen solveliain; hän on

Eston puhemies ja seuvna häntä häihin myös. Puheen jälteen
pitäis hänen jo oleman tässä Varustettuna häihin. Esto, lähep-
päs waan häntä kuulustelemaan.

Sepeteus. Käy toimeen poika.
Esko. Minä riennän, sillä aikaa ei ole enään siekailla.

(Menee).
Sepeteus. Olitko kirkossa eilän?
Topias. Enhän olluk, Jumala paratkoon!
Tepeteus. Vahinko, ivähinlo, suuri »vahinko. Siellä

Kurkelan Juho saarnasi, että kajahtelit Herran temppelin seinät.
Topias. Kurkelan Juho! Kas niinpä rikas lapsensa

mieheksi sia; mutta mitä auttaa täällä köyhän? — Vai jo mar
Juho puusikissi paukutteli? Hänen tunsin jo pienestä nallitasta
ja tuntui hän mielestäni aina wähän tölhömäisekfi, mutta nyt
on hän maisteri.

Sepeteus. Kimnasisti, limnasisti ivasta; mutta siinä po-
jassa asuu Herran henki. Jos olisit häntä katsellut saarnastuo-
lissa ja sanansa kuullut, niin taikaanpa, että olis hän seltämu-
ullskin wapisemaan pannut. Tosin oli ensin nenänsä »vähän kel-
meä ja äänensä lärähteli hieman. Mutta pianpa perehtyi poita,
ja nyt hän punotti kuin tulinen muuri ja, rawistellen päätänsä,
hän loivasti huusi: »heräsi sinä, joka makaat, heräsi sinä, joka
makaat". — Kahteen osaan jalasi hän saarnansa, ensimäinen
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oli hclwetiii waiwasta, toinen taiwnan ilosta. Oih, oih! sitä
poikaa, Herran enkeliksi hän tuntui, koska hän pohti, hikoili ja
pohti ja puhalteli innossansa. Mutta näitpä huudostansa »vai-
kutuksen »viimein: läwipä äkisti ihana liikutuksen humaus yli
naiswäen puolen kirkkca, ja humauksen perään pientä ja kestä-
wää Pirinätä kuulit, niinkuin sanan sattuessa tapahtuwan tie-
dämme.

Topias. Gnias miehei?
Sepeieus. He istuiwat kauwan jäykkinä kuin kannoi.
Topias. Kas sen mä luulen. Waimo on onnellinen täällä.

Hän taipuman sydämensä tähden sielunsa wiimein pelastaa; meitä,
sen warmaan päättää taidan, löytyy kulienkin kaksi ivertcta enem-
min kuin akkoja kadotuksen sytvyydessä. Uskooko kanttoori siiä?

Sepeteus. Wcilitettawasti kyllä mun se täytyy uskoa,
koska jokapäiwäiset esimerkit todistawat sinas. Sen tästäkin
näemme, että tuon nuoren apulaisemme luonna — totisesti he-
rännyt mies käy monet Verrat naisia enemmän kuin miehiä
kokouksissa lauwantai-ehtoina; sinne akkojakirjaivaua liehtoo mennä,
mutta harwon miehen sinne tonöttäwän näet. He owat sitä paa-
tunuttll sulull, niin, paatunutta, mutta las kuin loiva tulee niin
koiraskin poikii, sanoo sananlasku, ja niinpä käivi nytkin Ju-
hon saarnatessa. Kauwan hän naisia itketti ennenkuin sana pys-
tyi miehiin, mutta antoipas hän heille muutaman kuivaan sil-
män-mulkauksen ja huusi koivasti, että »tästäkin saarnasta teidän
kerran tulee tehdä ankara tili", ja järähtipä, järähtipä muutaman
ukon leuka ja siellä ja täällä tutisi joku karhea tukka; ja koska
hän nyt tuli saarnansa toiseen osaan ja taiwasta oikein eteemme
maalailemaan rupesi, niin kohina raskas kuului yli koko kirkon,
kuin metsässä, koska rakeita sataa ja ukkonen pauhaa, herraniuoima
korkeudessa jylisee; ja yksikän silmä ei kuiwaksi jäänyt. Tämän
kaltainen eilinen Zirlonmeno, jonka ihanuutta sinä, Topias, et saa-
nut maistaa.

Topias. Kaiketi mun esti siitä perkele, se wanha juoni-
mitta. Mutta kaikkivalta suojelkoon tätä polkan, jota kerran
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ehkä kääntää puolen mailmaa. — Kuinka suoritti hän itsensä
kuulutuksissa?

Tcpeteus. Tetta saneen, niin saatteipa hänen suementa-
minen kewaan puuhaan, mutta eipä ihme wasta-alkawalta. Mutta
lemissa liipaleissa oli poika, ja, ilman apuani, tiesi kuinka käy-
nyt olis.

Topias. Kuinka käivi häneltä Eston naima-atestin kuu-
luttaminen ?

Sepeteus. Käwihän sc. — Niin, sinä naimaan lähetät
poikas, mutta tahdonpa sinulta kysyä: oletko tarkkoja tietoja kieh-
toillut tulelvan miniäs mielen-laadusta, lucnnesta? Muista, että
parempi tippuman räystään alla luin yhteenliitettynä häijyn äm-
män kanssa.

Topias. Hänlä sanotaan siiveälsi tytöksi. Se on se Kae-
rin Kreeta. Siweä ja säwytäs neito; mutta ken olis asian luul-
lut näin pitkälle käyivän? Se ensin oli kuin kärpänen, mutta
kasivoipa kuin härkänen, ja näin se syntyi. Keiväällä, tietäjissä
täydessänsä Mikko Vilkastuksen kanssa, kohtasi Esko tytön, koska
vli heillä kortteeri simassa talossa, ivartocssaan tietäjittä teliin.
Mutta hllivaitsipll tällä ajalla Mikko joitakuita silmäyksiä Eskon
ja tytön Välillä. Hän arivasi asian, tempasi uljaasti sen päästä
liinni, nipesi puhemieheksi ja teimensa onnistui oivallisesti.

Sepeteus. Lepääkö siis kaikki tällä perustalla?
Topias. Ei juuri sillä; Iraan kesällä, pari »viikkoa jälkeen

juhanneksen asia oikein ivahivistettiin minun ja Karrin ivalillä.
Ia tapahtui se Puolmatkan krouwissa yhteenjoutuissainme kait-
pnnki-tiellä. 3)tutta kas siinäkös kättä puristeltiin ja harjakannuja
tyhjennettiin ja olipa armottoman lysti sinä pänväna ja wähän
wiela toisenakin päiwänä. Hi hi hi!

Sepeteus. Mutta kummaksi mainitsen tytön tässä roat»
luus-kiisissll, Kariin piisiksi wai laswatteeksi?

Topias. Kllswlltteen lannalla on häntä talossa pidetty,
eikä kuulu hänen olewan juuri ilman lapioitakaan; luhtisjaan
sanotaan löytywän yhtä ja toista. Pari päilvää jälkeen häitten,
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niinkuin on keskusteltu, oivat kuovmat lässä. — Tänään lähtelvät
tästä Esto ja Mitto Vilkastus, hucmena owat he mcrsiustalossa
hywin siksi, että ehtivät iviclä tekemään kuulutuskartan sunnun-
taiksi, koska ensikerran kuulutetaan. Kuulutuksen ajan häihin asti
lviettää Mikko sukulaistensa luonna sicllä ja Esko moisius-talossa,
suutaioitsien; ja hauskaksi, luulen minä, pitää hänelle tuntuman
tämä aita.

Sepeteus. Hauskaksi tuntui Jaakopille aika waitoessaan
neitsytäistä Raaltelia. -— Mutta suo anteeksi, suutari! Tapani
on puhua aatokseni aina suoraan suustani ulos, katsoen siinä ei
miehen mieltä, ivaan asian oikeata laitaa. — Minä tiedän, että
muuan erinomainen säätös pakoittaa setä poikaasi, Eskoa, että
hoitotytärtän, Jaanaa, ncntämään naimisiin, tosta nimittäin sille,
jota heistä cnsin amiostästyn täyttää, on lankeema miten sadan
rilsin pcrintö. Nätyypä nyt tuin tälvii lailti poikasi onneksi,
inutta malta, Topias: Esto cn mies, hänellä cn isä, äiti, tcto
ja Virta, ja tulelvaisuuteusa en siis jctcstin lnctcttalva; Jaana
taascn cn erpc, tmlvaton tyttö, hänellä cn »suc siellä wetclä
täällä, eitä tuiioaa kustaan;" ja malta mielä, että hän on Es-
toa Vanhempi. Minä en sano enempää. Sinä ymmänät mei-
nintini?

Topias. Sen hywin ymmärrän. Mutta jokainenpa tässä
mailmassi hywä kanttöori, jolapäiwäistä leipää itsepuolestansa
rukoilee. Ei auta; me asumme nummella, kuiwalla nummella,
naskali-kynä kourassa. Multa suutaria löytyy tähän aikaan kuin
kirjllwia kissoja, Valmiit repimään silmät toinen loiseltansa, ja
kiukkuinen nälkäpä tässä nauluis, jos ei olisi mulla peruna-muku-
laa Pello-muruistani ja heinän-larwaa kahdesta niittu-plätystä,
tuolla suon rannalla, että laidan elättää lehmä-mullin; Vailla
on siinä hyörimistä ja pyörimistä pensaissa ja kalmistossa, mutta
sianpa siitä toki wiimein maidon-tipan kippooni ja sillon tällön
wielä ivoin-kirpunkin leipä-murenani päälle. Jaa, hywä kanttöori;
kynsineen ja hampailleen täytyy tässä köyhän elon syrjässä kin-
nustella,



19

Tepeteus. Tosin ci ole köyhyys nlos eikä häpeä, mutta
luitentin kuorma raskas, ja iikas onneanja kiittäköön. Sentäh-
dcnpä, suutari, iohkcnen sanea sinulle muutaman sanan, rohkenen
nuhdella sinua tiittämättömvydestä häntä kohtaan, jolta kaikki hy-
Vyys tulee. Sillä sinua taitaa kutsua Varakkaaksi, Vaan ei köy-
häksi; leipä ei koskaan sinulta puuttunut ole, sinulla on helvoi-
nen ja lellinä ja aina jota syksy jukuvipää mullitta ja sitaporsas
penkkiin lvötälvä, niinkuin tiedän ja tunnen; mutta kuitenkin kut-
sut sinä itseäs köyhäksi.

Topias. Hi hi hi! Köyhyyttä et saa syyttää, sitä ei saa
syyttää; sillä totta sanoen, niin leipä-kultaa ei koskaan ole puut-
tunut ja löytyypä aina joku hopea-kolikkakin pussin pohjassa. Ia
Jumalalle kiitos kaiken tämän edestä!

Tepeteus. Niinmuodoin, kuin Varallinen mies, taidat sinä
siis uhiata puolestasi tämän kysymyksessä oleivan pevinuön enneksi
köyhälle tntölle, ja se tulee sinun tehdä eikä lväälyydellä sitä puo-
leesi kietoa.

Topias. Tämä on Martan asia; sillä temppuja löytyy,
joissa annan Vallan hänen tehdä ja käyttää itsensä, miten hän
parhaaksi näkee, ja tämä on yksi niistä. Silloinpa minä en asiaan
kuurra enkä kaarra.

Tepeleus. Sinäpä kirjoissa neitosen edusmies, waan ei
»vaimosi, Martta.

Topias. Kaitti on Maitan Vallassa ja minun täytyy
tehdä niinkuin hän tahtoo; ei auta. Ia siksi toiseksi, ken taitaa
sanoa minun Vääryydellä perintöä puoleeni kietowan? Minä an-
nan pojalleni naimalupautsen, loska hän sitä nöyrästi anoo, ja
naituansa ennen Jaanaa on perintö hänen, niinkuin säätöstirjassa
seisoo selivillä sanoilla. Minä kysyn kerran wielä, onko tämä
Vääryys?

Sepeteus. Sitä ei juuri sanoa taida, jos et hoitotylär-
täsi syyttä estele naimiseen joutumasta ennenkuin oma poikas.
Suo anteeksi! mutta olempa kuullut seppä Kriston rakastaman
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-tyttöä ja tytön myös mielellään suostuivan häneen, mutta että
sinä kaikin Voimin koct estellä tätä yhdistystä.

Topias. Tosi kyllä; mutta Jaanan omaksi onncksi pon-
nistelen tässä asiassa Vastaan. Scppä on tierro mies, suuri
junkkari ja juonia täynnä, paleita juonia; ja «mustanpa turjat

pätivät sille tytölle, jonka hän aivicsiipakscusa nanaa. Uskokaat
minua, hywä kanttooii, hän on se sumin kanalja pitäjässämme.
Kuullaatpas muutama hänen ehjistänsä. Kanttooii, esimeititsi,
istun pajassi, hän tarjoo teille piipun, te poltatte, poltatte het-
ken aikaa, yks' kaks' niin paukahtaapa nokkanne edessä, ja tee sei-
sotte keskellä kriilttisaiviia, ja liittälaät onneanne jos pääsette ai-
noastaan kanvastclewalla kuonolla ja pcltetuilla stlmäkanvoilla.
Mitäs teki hän Mahlamäen Maijalle, joka wähän cli kannellut
päällensä luku-kinkevillä ? Hän ivistasi Maisi-vaistan omettaan
erään pienen pussin, jonka sisässä löytyi suoloja, maltaita, yksi
messinkinen sermus ja kolme hewoisen hammasta. Hän itse kyllä
liesi tuemmcisen Välikappaleen ci mitään waikuttalvan, mutta
hän tunsi myös Maijan taita-uston. Ia mitä teki Maija? Läksi
pappilaan kuin tuulispää neitapussi keulassa; ja tahtoipa peija-
kas Kvisten ottaa, kuin plolvastimme kylään tuli. — Kas sem-
moinen se mies on.

Sepeteus. Vatamielisyys ja totisuus on elon pyliväs,
sa minä Vihaan temytmielisiä juonia, mutta niistä ei kuitenkaan
saa päättää miestä telivottomaksi.

Topias. Mutta minä tunnen hänen hywin, enkä anna
hänelle heitolastani maimotsi, ennenkuin laki mun siihen paloil-
laa, ja sitten syyttäköön tyttö isiänsä, koska minä olen koettanut
palastansa. Mutta kosla nyt Jaanan asia näin juonittelee, ta-
pahtuupa, että poikani saa kuivaan, Vastustamattoman halun nai-
miseen, ja minä en taida häntä estää pääsemästä tähän juhlalli-
seen säätyyn.

Sepeteus. Sen taidat, jos tahdot, kunnes poikas on täyt-
tänyt yksilo lmatta.

Topias. Tämä asia kuuluu Martalle ja minun täytyy
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myöntyä tahtoonsa, ei auta. Ia meitä ei taida moittia, meitä
ei taida moittia siitä, että luivallisella taivalla omaa pavnstnmme
katsomme. In moittikoon nyt Jaana isiänsä, ettei hän suostu-
nut sekä Eskon että minun ja Maitan toivoon, joka oli: saada
hänestä miniä huoneesemme ja sitä, ken tiesi, tarkoitti korpraali-
kin siätölsellään. Hän oli ihmeellinen mies, synlcämielinen ja
usein äleä, kirjoitteli ivärsyjä ja sanoi itsensä aina onnettomiin--
maksi mailmassa. Mutta hän piti paljon Eskosta ja Jaanasta^
mclemmnt sillon pienet paitaressut. Hän imehti Eston ympyr-
jäisiä, Valaita silmiä ja Valkeala harjastukkaa, hän sanoi rakas»
limeensä Jaanan lempeään ja ivisaascn lalsanloon ja kirjoitteli
niistä lväisysi. — Hän oli Vähän käynyt koulua nuoruudcssnnn.
— Noh, mitäs tapahtui? Muutama Viikko ennen kuolemaansa
määräsi hän lapsct perillisiksensä, mutta erinomaisella ehdolla..
„Scn hcistä — niin määräos kuuluu — jota enncn amicsää-
tryn joutuu, tulcc pcriä »viisi sataa vitsiä". Tuommoiscn tcm»
pun bän teki, ja nähtämästi hän siinä taitcitti jotain sutteluuttat
sillä michcllä oli aina toma taipumus taittccn, mitä kummastutti
muita. Niin teki tämä tovpiaali. Ia mitä somcltuii paocmmin
nyt kuin näiden molempain nnorten naiminen? Esto puolcstaan
on parnstnnsn tccttnnut, mutta Jaana cn häncllc aina kääntänyt
uurinn siivun. Scntähden, Eston naitua, käen minä hylvällä
oma-tunnolla premnstin luotsi ja nostan häneltä ritsit, jettn meille
laillisesti kuuluu.

Tepeteus. Taaiva tehdä miten parhaaksi näet; minä
elcn sanonut aatokseni, sononut Vasten naamaa, niinkuin tapani,
on. Suo minulle anteeksi, suutari Topias, suo anteetsi!

Topias. Nc nch, nc noh!
Scpctcus. Minä maitcncn nvt ja rupean toimccni »vii-

pymättä, (^ttaa taskuistansa kirjoitus aineita ja nsetina niitä pey°
tnlle).

Topins. Aksi sinn njnllnnsn, henn kanttöori.
Sepeteus. Mielinpä kuulla.
Topias. Pieni kulaus ehkä panisi ajatuksenne oikein hy-»
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Ville teloille. Tiehaaran Priita asuu tästä ainoastaan muutama
sata askel, niinkuin tiedätte.

Tepeteus. Topias, leipä on luotu meille syötäwaksi, lvesi
juotawaksi waikka ihmissuku, tämä kuvja ihmissuku, on kentiesi
ijantaittisesti eksynyt luonnon tieltä.

Topias. Ihminen on pcistadonnnt lammas. Mutta yksi
naukki, hywä kanttooii, ei tee pahaa, waan antaapa meille uusia
Voimia.

Tepeteus. Uusia Veimia! Kuinka lyhytmielisesti haas-
teltu! Uulia Veimia! Mutta eihän tule minun toti koivin
tätä ihmetellä; sillä näinhän hanstelcmnt kaikki muutkin, muista-
matta jota mullenntsen inumiissamme, ivcvessämme itiveimaa
kuluttaman ja että tämä kulutus on palkitiematon. Mahdamme
alati mieleemme painaa tämän: jo äitin-kohdussa on jokaiselle an-
nettu ikiwoimasta missi määrä, ja tämän lvaran käytöksen mu-
taan itämme mitta myös asettuu, ja tosta se tyhjennetty on, kät-
kee elämän lanka. Tämä on totuus, sonta hawaitsen luonnossa
ja johon lvabmistutscn tiijoissi lövdäu. Tämä muistoos pane jn
haimcmmin täiwaitesi koukistuu.

Topias. Hywin meille, jos elämme sanan jälkeen! Mutta
teemmekö niin? Ihminen on kowakorwainen, niskuri ja tyhmä
myös, tyhmä, koska ei ymmärrä hän mitä rauhaansa tulee. Jaa,
kanttöori; ihmissuwun tyhmyys on suuri ja ympäri mailmaa
mainittu asia. Sentähden tulee meidän ottaa esimerkistä waari.
— Mutta tässä owat Esko ja Mikko. (Esko jn Mitto Wilknstus
lulewnt).

Sepeteus. Kauwan heidän ei odottaa tarwitse. (Istuu kii-
joittnmnnn).

.Topins. Kns Mikkoa ivaan! Kaksi uljasta poikaa nai-
maan lähtee.

Mikko. Viipymättä tulee meidän lähteä nyt.
Topias. Paikalla. Mikko, paikalla, — Kaksi uljasta poi-

kaa, jotta eivät pcltää, »vaikka kohtnisiivat joukon nälkäisiä vyö-
Väriä.
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Esko. Minä en pelkää koskaan, isä.
Topias. Sen tiedän. Mutta tahdonpa teille muis-

tuttaa jotain. Hiljan, niinkuin tiedätte, tämi tirton kuulutus sen
suuicn maikaan perään, joka eräältä ulkomaan kieriviltä mnvasti
niin monta tuhatta; aateltaas nyt, jos kohtaisitte hänen tiellä, ot-
taisitte junkkarin kiinni ja saisitte palkinnon kouraanne. Kuinka
paljon liimattiin sille, jota käsittäisi julmcttunccn?

Mikko. Seitsemän sataa riksiä.
Topias. Seitsemän sataa riisiä! Minä sanon teille: te-

ieittataat silmänne tarkasti jokaisen päälle, joka wastaanne tu-
lee. Muistakaat myös muotonsa: tiiwisti keritty tukta, Pieni
piiktipaita ja muhea^ pilttu lähellä lvasempaa sievainta, niinkuin
kuulutuksessa mainittiin. Käyläätpäs myös kyselemään tietäjältä
jotain, joka asuu samassa kylässä kuin Eskon morsian. Ia ta-
paisitteko tämän warlaan — joka tosin olisi ciinomainen sattu-
mus — niin ticdänpä, että tallaisitte hänen korjata, te kaksi.

Esko. Mies nuoriin waan. Min hänen kiikkiin pani-
sin, sitoisin hänen koreasti kuin lapsen kapaloon. Nai luuletteko,
että Pelkään yhtä miestä? Mitto, tunnustas tuota käsilvartta,
tunnustas tuota reittä, tunnustas tuota polwea!

Mitto (tunnustelee niinkuin Esko käskee). la-ah!
Esto. la-ah, Mitto! polmella, ihan paljaalla pol-

ivella minä Vasaralla nahkaa kalkuttelen. Uskotko sitä?
Mitto. Minä uskon sinun mahmatsi mieheksi.
Topias. Wahwa, wahwa Peijakas se on, minä tiedän sen.
Esto. Katsos näitä postia sitten; sillä sinä mahdat tie-

tää, Mitto, tämä kurkku ei ole miinan tippaa mielä tuntenut,
minua ei elc treulvissa nähty eitä yö-työpelinä tälvclclvän jaluh-
tien emiä kelluttaman, niinkuin meni muu, mutta nc kuulumat-
kin siihen laumaan, jonka täytyy miimein seisoa »vasemmalla puo-
lella, ne kuuluivat »vuohi-puttien lanmaan.

Topias. Totta, Esto, totta! Minä takaan icn.
Mikko. Luulenpa, Esto, sinnn iviclä sotu aita sittcu ol-

leen siinä uskossa, että lapset löydetään saunan laattian alta.
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Esko. Juuri niin uskoinkin.
Mikko. Ia ettis Vieläkään oikein tiedä, mitä tietä ihmi-

ncn tähän mailinaan tulcc.
Esko. Tähän syntiseen mailinaan. Juuri niin. — Mitä

olet kuullut minusta neulomusretkilläni pitäjällä?
Mikko. Paljasta hyivää.
Esko. Minä en Varasta, en.
Topias. Se ci tule kysymykseenkään, ei ensinkään.
Esko. Minä en Varasta. Jumal' cnvita! sitä en tee.
Sepeteus. Hscht!
Topias. Hiljaa, Pojat! Kanttöori kirjoittaa.
Esko. Sitä en tee.
sepeteus. Topias!
Topias. Tarlvitaanko puumevttiä?
Tepeteus. Tuohon piinat sen. (Topias panee puumerk-

kinsä maltuuskirjaan).
Mikko (itsekseen). Mitä tästä häärettcstä miimein tu-

lee, sitä en tiedä, mutta cttä koko asia, sekä tytön että isäntänsä
puolesta, oli puhdasta pilaa, ehkä Eskon miclcstä ankara totuus,
sen tiedän mannaan. — Mutta käyköön miten tahansa, minä scu-
iaa tecn ja sulhasmiehen matkarahaa hoidan.

Hep et e us. Te kelpaa.

Topias. Te cu ivaan tuommoincn »vnctcn-scrtta, mutta
piiitätöön scn siihen sotu toinen.

Sepeteus. Kunnia pois!

Topias. Kunnia pois sa telmi mics! Tuima lati! Mutta
tuta läski, kuka käski tciscn puumeittiä määrin täyttämään? Te
on »vaan puumerkki, csimcrkitsi tuommoinen ivuohcn-sortta, mutta
sen merkitys on suuri.

Sepeteus. Mikko Vilkastus!
Topias. Mikko, tules panemaan puumcittis. T^inä to-

distat, cttä minä annan pojalleni naima-luman.
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Mitto. Hcn todistan ja, jos tarmiaan, »valallani »vah-
luistaa tahdon. (Piirtää puumerkkinsä).

Esko (itsekseen). Tinne minunli puumerklini wielä tule-
man pitää.

Tepeteus. Lupauskirja on niinmuodoin walmis. (Topiak-
selle). Minä annan tämän sinulle ja sinulla on sitten malta an-
taa ie kelle mielit, se ci koste enään minua.

Topias. Minä annan scu Estolle. (Antaa lupauS-kirjnn
Eskolle).

Esko. Kanttoriin olisi pitänyt liijoittaa, että minä otan
tämän askeleen omasta, »vapaasta tahdostani.

Tepcteus. Mitä minä tirsoitin scn minä kirjoitin.
Topias Kaitti hymin; citn puutu enään, tuin emäänne,,

ja sc en »valmis pnitnlln. — Eitä snatte lähteä jnlta-tancissa ei
ole minnn syyni: mutta tulettcpa takaisin aita jyryllä, scn ticdän
mannaan. Morsiustalrsta tännc tcille tylli annetaan helvcincn.

Mitte. Minä luulen, että antamat mcillc sieltä hylvän
lyydin.

Tcpins. Ilmnn epäilystä, Mitto. In tosin lnhdcttc icltä,,
niin lähtctäät knin tuulis' jn pilmis', cttä morsinmcn tnulnliina
liehuu kuin sotnlirmu; sc näyttää komealta, vlvcältä.

Mitto. Lähdemmcpä mauhdilla, ettei yhdenkään silmä moo-
siusparia cioittaman pidä.

Topias. Uljaasti lausuttu, poikani. (Goto on iotuuut pöy-
dän ääreen ja aikoo panna puumerkkinsä lupauskiljaan). Mitä tekee
Esko?

Esko. Puumeiktini täytyy löytyä kujassa.
Topias. Esko on Villitty. (Tempaa kädestänsä maltuuS-

kirjan).
tepcteus. Mitä rohtcus, mitä hämyttemyys!
Tepins. tlöntti, lursus, juutas! Onko tämä mii--

sinn täytöstä? Tina pöllö:
Esto. les et clii isäni, niin löisin iuun, masten tue-



26

noa minä antaisin; mutta että olet isäni, niin en suinkaan sitä
tehdä tahdo.

Sepeteus. Vnseys kowa!
Topias. Esko, minä sanon sinulle: katso, etten anna si-

nulle hääporsaita, ja-a minä sanon sen.
Esko. Hääporsaita. — Vihani rupeaa ivähitellen kiehu»

rullan. (Ottaa tuolin ja lyö sen permantoon). Tämä mies ei huoli
mistään. (Menee ulos).

Topias. Herran Kiesus sitä poikaa!
Sepeteus. Häivytön ja uppiniskainen Poika.
Topias. Onpa lasten kanssa niemistä. Sitä ei usko se,

jolla ei heitä ole. — Kiittätäät onneanne, kanttöori, että olette
jääneet naimattomaksi mieheksi.

Sepeteus. Se onkin minulle parasta, nimittäin siltä
lannalta katsottu, että minä elisin tolva iiä, ankaran koma.

Topins. Kiimns isä on minunki nimeni. Mnttn nut-
tnnto tässä tiivnus ninn? Se cn lucntc, joka metää titnn
pcitnistn puuhiin. In puut metsässä, että tnitti vhdeu jn sa-
man »viisaan käsi-alaa, civat toti yksi cikea, tcinen ivääiä.

Sepeteus. Mutta paljon riippuu myös siinä kohdassa,
kuinka puu Vesasta Vääristyä saa.

Topias. Oitcin haasteltu ja minaasti. Jan, tnnttcori,
niin on lnitn tässä mnilmassa tuin sanon. Meitä ivanhemvia
pitäisi jokaisen, jolla ei lapsia clc, katteoasti Valittaman ja tun-
niassa vitämäu. Mntta tuiuta mcni ajaticlee scn päälle? (Esko
tulee). Tulette sisään »vielä, juupeli?

Esko (itsekseen). Mielisilipä osoittaa wihaani kauwemmin;
mutta tämä hetki on tävteä.

Mitto (enttäin Eskolle). Käy sowintoon, Esto!
Esko. Koctanpa mieltäni muitaa. (Topiakselle). Antataat

ntinulle anteeksi tämä tapaus, isä!
Topias. Sinä pyydät sitä sydämestäs?
Esko. Niin, minä pyydän sydämestäni sitä asiaa.
Topias. Noh, minä en ole sc, jota pistää jotain hain-
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pään koloon ja kaivelee kuin lautapää härkä. Mutta pyydä myös
anteeksi kanttoorilta.

Esko. Antakaat minulle anteeksi, kanttooii, elkäät pistäkää
mitään hampaanne teleen ja elkäät kälvelkää kuin lautapää häitä!
Se tapa ei käy koittoon tässä mailmassa. Sowinto ja ystä-
Vyys on paras. (HuokaaValla äänellä). Heijuuh!

Topins. Hän juttelee tuin poika. Mitä sanoo kanttooii
hänestä nyt?

Sepeteus. Minä en lvihaa häntä, cn ensinkään, mutta
mielipiteeni lucntensa laadusta cn järkähtämätön.

Topias. Niin niin. Mutta äskeinen mutina on nyt
unohdettu; ei sanaakaan enään menneistä asioista, Vaan kaikki
olemme diastu-lamraatia taas. Ia miksi pitäisi isän ja pojan wi-
hamiehinä eroaman toinen toisestansa? Ia eronhetkihän on tämä.
Esko jättää isänsä ja äitinsä ja Vaimoonsa tiinni-liittyy. Mutta
yhtä tahdon sinulta kysyä, tässä mierasmiesten kuullessa. Mitä
ajattelit Jaanasta ennen Kreetaa?

Este. Olisin nainut hänen, mutta piittaa tcti hän Vaan

minusta, kutsui minun tnrhnpöllötsi.
Topias. Niin niin. Minä liidän, että moni iriviham-

mas tahtoisi antaa sinulle nimen yksitotinen ja tvhmä, mutta
tämä tnvnbtuu hcidän tiutustnnsn sinun toltnnn, scntn clämä on
ollut siimo ja nuhtccton. Mutta sinulla on tnmallincn, termc
järki, scn tntnnn minä. — Tuttitnat häntä, tanttcori, tocttataat
pistää häntä pusuin trsymytnllä jn solmusnueilln: tehtaat se tässä
meidän kuullessamme!

Sepeteus. Mitä kyselisin häneltä?
Topias. Esimerkiksi häistä ja niiden tarkoituksesta.
Sepeteus. Nastaa minua, poika! Mikä on häitten tar-

koitus?
Esko. Tillä on monta tarkoitusta.
Sepeteus. Sen päätarkoitus?
Mikko (erittäin Eskolle). Että mies tulee »vaimonsa

pääksi.
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Esko. Että mies tulee waimonsa pääksi.
Sepeieus. Mutta sen taiivaallinen, sen juhlallinen tar-

koitus?
Mikko (erittäin Eskolle). Peli ja musiiki ja palalvat olki-

lyhteet.
Esko. Peli ja musiiki ja palawat olkilyhteet aidansei-

päissä.
Sepeteus. Poika! Punnitse sanasi!
Topias. Esko!
Esko (itseksensä ja heittäen epäileivän katsannon Mikkoa koh-

den). Hän narraa minua, tai on hän tyhmä pässi koko mies.
(Poistuu hänestä matkan).

Topias. KyseNätpas häneltä mailman luomisesta, Aa»
bramista ja lisakista.

Sepeteus. Minä kysyn sinulta: mistä on mailina luotu?
Esko. Se on, niinkuin Hannuksen ructo-ukko sanoi, luotu

sawen palasta, ivaan ei tyhjästä.
Sepeteus. Mutta mistä cn sitten tämä sawen pala

luotu?
Eskc. Nc nc, ei nyt scntäbden niin pitkälle mennä! —

Ia siksi toiseksi, sitä ei taitaisi ianca tutaan, maitta cli'i hän
niin lukenut kuin pispat sa kirjan painajat. Te cn ylönlucn-
nollinen asia, ja ihminen on sokea, Jumala paratkoon!

Topias. Sokea, sokea! (Martta tulee wasemmalta, kädessä
haarapussi, jonka molemmat puolet omat täytetyt). Tuossa on emään-
ne, pojat; ja nyt Pitkin kruunun sarkaa.

Esto. Minä tannan pussin. (Ottaa Martalta pussin ja
panee ien olallema).

Martta. Tässä on teille kaksitoista riisiä matka- ja hää-
rahoiksi. (Eskolle). Mutta sinä älliökö rahna osaisit lukea?

Topias. Hän ei ole harjaantunut siihen. Rahan käytös
tiilkccn Mikon toimeksi.

Esto. Pitäköön Miiko rahat, minä kannan pussin.
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Martta. Tässä, Mikko! Katsokaat, ett'ette niitä turhuuk-
siin menetä. (Antaa Mikolle rahat).

Mikko. Malttamattomiin tarpeisin ne panen. (lilvari tu-
lee).

Esko (itseks.) Tuossa tulee lilvari yökengälta.
Martta (ottaa pampun, joka rippuu seinässä). Sinä rois-

to, missä olet taas kuleksinut ja kenen lmvalla? Missä olet
ollut?

limari. En missään turmelluksen tiellä, äiti. Menin maan
lunttibuhtaan toiranpenikioja katsomaan, ja koska cli siellä iauua
malinis, niin jäin kylpömään ja makasin yöseen talossa.

Martta. Kyllä minä sinun penikoitscn ja kylmön. (Aikoo
piestä häntä).

Topias (estellen). Martta, annetaan hänelle anteeksi tä-
mä kerta wielä. Hän lupaa itsensä parantaa. Lupaatko sinä?

liivari. Lupaan.
Martta. Hänen lupauksistansa! Hän on kiusanhempeinme ;

kylästä kylään hän lurmailee, meille häpeäksi ja Mahingcksi.
Esko. Ehkä on hän käynyt lunttihuhdassa koiranpenikkoja

katsomassa.
liivari. Juuri niin kuin sanot. (Itiekseen). Peijakas!

kuinka iviina päässäni kiivistelee. Siellä cli joleskin huikea elä-
mä, siellä Anttilan yli-lnhtissa.

Esko. Ehkä kylpösi hän myös samassa, ja sopihan se hy»
ivinki.

liivari. Hywin juuri ja hyivää löylyä olikin, waikka sain
wähän höyryä päähäni.

Martta. Niinan höyryä. Sinä ivintiö, miksi walehtclet
edessäni? Mutta minäpä sun selkäs lämmitän.

Topias. Martta! Muista, että kanttöori on huonees-
samme.

Sepeteus. Minun läsnä-oloni ei tanvitsc olla esteenä
kohtuulliselle kuritukselle, joka, koska se aikanansa tulee, on hy°
wäksi ja kauniita hedelmiä kantaa taitaa.
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liivari. Lukkari tahtoisi nähdä kauniita, kirjawia kukkaisia
selässäni; mutta säästäkäät hartioitani wielä tämä kerta, muori;
minä lupaan itseni parantaa, niinkuin parhain taidan.

Esko. Niin. - Mitä sanot sinä, Mikko?
Mikko. Minä rukoilen liwarin edestä.
Esko. Minä rukoilen myös. Ei nyt mitään pahaa me-

noa tällä hetkellä, joka on minun jäähywäishetteni.
Martta. Lähtekäät sitten matkaanne. Mitä kuhnailette

tässä enään?
Mikko. Nyt lähdemme.
Topias. Tuleivastll tiistaista kolme wiikkoa wartoomme

teitä takaisin. Siksi rakennamme tähän Pienen teiivetuliais-juh-
lan. Siilonpa ivähän loiskimmeki kraatari Antreksen klcmeetin
mukaan, ja jos ei tilaa töllissämme, niin ompa wäljyyttä num-
mella tässä. — Toiivomme on myös, että kanttoorikin meitä sil-
lon läsnä-clcllllnsll kunnicittaa.

sepeteus. Minä kiitän.
Topias. Ia liivari pääsee kaupunkiin, ostamaan pidoiksi

yhtä ja toista. Mutta näytä sillcn, että olet wielä toimelias
mies!

liwari. Parastani koettaa tahdon.
Topias. Niin, kaikki hyroin! Ia nyt, Pojat, matkalle.
Esko. Sallikaat, että jäähyiväifiksiAluen edessänne muuta-

man torpraali-wainaan sepittämän ivärsyn.
Martta. Ei yhtään jäähywäispuhetta, waan lähe tiehes.
Topias. Kuullaan, Martta, kuuttaan! Ne oivat korpraa-

lin tekemät, ja meidän tulee muistollensa kiitollisuutta osoittaa.
— Annappas paukkua, Esko, joku rakkauden meisu!

Esko. Sotalaulu tämä on:

Ic sotatoimi pauhaa,
Sieluui ei saa rauhaa;
Vaan sotaan täytyy lähtee,
Koska kapteeni käskee.
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Jo wihan tuli syttyy,
Katsos kuolon rautapyttyy .

Rautapytty, se cn kannuna . . . Näkikös kanttöori niitä mitaali»
kanuunia, joita Ryssät tistoiwat ohitse kirkon menneellä unikolla?
Mikä solina ja kolina, mikä meteli ja pauhu siinä oli!

Martta. Kitasi kiinni, ja marsikaat matkaanne, sanon
minä!

Mikko. Nyt lähemme, Esko.
Topias. Menkaat siunauksella!
Esko. Nyt menemme, kuin saakeli peräänsoittais. — Onko

kaikki muassani, mitä tanvitsen? Jääkö jälkeeni mitään?
Martta. Ei mitään, waan lähe tästä nyt tawallista wik-

kclemmin ja käske Jaana sisään laiskottelemasta perunamurulla!
Esko. Minä käsken. — Jaana sanoi minun tarhapöllöksi.

— Onko kaikki tarpeelliset kappaleet muassani?
Topias. Kaikki kaikki, Esko. Hyivästi nyt ivaan, poi-

kani!
Esto. Niin, hyivästi! Terweisiä! (Mikko ja Esko läh-

tewät).

Toinen Näytös.

(Amara pirtti Karrin talossa, pirtissä häämäkea sekä miehiä että
naisia. Jaakon ja Kreetan bäitä Vietetään. Esiripun noustessa tans-
sitaan polskaa; Teemu pelaa. Piltin omi on auki ja tanssin aikana
näkyy poistumassa Esko, pussi olalla, ja Mikko Wilkastus).

Karri (tanssin herettyä). Kas niin! Nuoret, iloitkaat ja
manhat hauskasti nuorten iloa katselkant, tai, jos mieli tekee,
niin olkoon menneeksi, cmtakaat polmenne letkua myös. Tämä on
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Jaakon ja Kreetan tunnianpäimä, tämä tirtas elokuun päimä.
(Pari pysiyn paukausta kuuluu ulkoa). Nmpukaat pojat, mutta am-
pukaat lliljaa. Ei! Ampukaat, että huone jyskyy ja sydän rin-
nassa leiskahtelee! Ia katmtaat, tytöt, ettei puutu pojilta olmi
siellä ulkona. (Mi namsta inenc: oikealle). No, Jaakko, mille
tuntuu sulle tämä päimä?

Jaakko. Hääpäiiväksi se tuntuu, isäntä; mieleni iloitsee.
Karri. Ia aina tcti sama mataa mies. Mutta tumienpa

luontcs. Tämän karhean kamaran alla asuu toista kuin luulis.
Mutta minä sanon sinulle: syy on sinulla iloita, iaatpa oiman
Vaimon.

Jaakko. Minä toiivon niin.
Karri. Oiman mainion! — Tuleppas tänne, Kreeta. No,

piikaseni, kuinka tuntuu sinulle akkana olla?
Kreeta. Käypä se laatuun wielä.
Karri. Saa käydä tästä lähinkin; sillä nyt on asia pää-

tetty, nyt istuu se kiinni kuin piki ja terma, kuin kissa tuoreessa
terressä. — Muistakaat: tätä sidettä ei katkaista, ja onpa se oi-
Mallinen, ehta mähän peloittama asia. Mutta se liitolle arwon
antaa, ja sillon ivasta ystäwän omanani pitää taidan, koska ai-
noastaan kuolema hänen minusta eroittaa woi, jn kestääpä se
wielä kuolemnnki jälkeen. Liisani kuoli, kuoli ivarhain, muttn
muistella häntä, se salainen iloni on, ja toiseen silmäni ei enään
iskeä mieli. — Mutta nyt on riemujuhla, ja kaikki murheelliset
jutut pankaamme pois. Mutta juuri tämä juhla talostani Kree-
tan wieroittaa, ja kauwan kaiwataan sua tässä.

Kreeta. Kaipauksella mä itse eroon, kaimaten jätän pienet,
kiltit lapsenne.

Karri. Kuin oma äitinsä sinä heitä kohdellut olet ja hoi-
tanut.

Kreeta. Kuin oma kotoni on ollut tämä talo.
Karri. Ia uskollisesti kuin talon - oma tytär olet sinä

palmcllut. Mutta kcetanpa palkita kaiken tämän. — Jaakko,
.minä tiedän, ettei tämä käsityösi, tämä toukan nakerrus sua oi»
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kein tyydytä, waan mielisitpä ennen möyriä soita jakantoja Vään-
nellä.

Jaakko. Empä paljon pidä tästä ivirasta, johon mun lap-
sena määräsiivät, ja, niinkuin tiedätte, se kostaa miehensä keh-
nosti.

Karri. Sentähdeu, heitä puupölkyt hiiteen ja kätees kuokka
ja kinves ! Kaiten Kontinmäen taustan annan sulle alaksi. Sinne
rakenna itsellesi torppa, ja Verotta nauttikaat sitä aina kuolin-
päiwäänne asti. Kauniken ometastani saatte ja tallistani kaks»
talwias warsan, ja tahdonpa teitä alkurakennossa autella sekä he-
wcisella että mieswoimalla, aina kuinka aika myöntää.

Jaakko. Oiwallinen lupaus!
Karri. Hääpäiwänänne lupaan sen.
Jaakko. Kaksinkertainen cn syy meillä tänään iloita.

Kreeta. Isäntäni, emmebän taida teitä kylliksi kiittää.
Karri. Minä ivaan maksan mitä olen welkaa. Mutta

yhtä toki Jaakolta Vaadin. Pidä Kreetasta; oiiva tyttö on hän,
niinkuin sanoin, ja taitaa myöskin olla pieni Veitikka; sen näin,
koska suutarin pojan pään hän komin pani pyörään, ja mies ehkä
piki asian kotenaki. Mutta luulenpa toki, eitä hän wiimein ym-
märsi kaikki waan leikiksi. (Tällä aikaa on olmihaariNa käynyt ym-
päri Vieraitten senssn). Olttn, Jaakko ! Ia sinä, Teemu, anna
Viulusi Vinkua!

Teemu. Te tietään, ettei Teemu säästä sompaansa. Mutka
yhtä tahdon teille sanoa, niin morstus-parille kuin isännälle ja
kaikille Vieraille tässä. Kuulkaat minua koko häähuone! Asian
laita on tämä. Minun isäni — hän asuu tuossa mökissä toi»
sella puolella kylää ja siellä asun minä myös — isäni, sanon
minä, ivihaa kaikenlaisia mailmallista musiikia ja on minun ko-
ivin kieltänyt pelaamasta wiulua, olkoon se missä tilaisuudessa
tahansa. Hän ei tiedä minulla Viulua oleivankaan; minä säi-
lyttelen sitä naapuri Kallen piircnki-lcorassa. Mutta käydään-
päs pää-asilllln taasen. Tulisti nyt tämä tieto hänen korwiinfa,
että minä näissä häissä pelailen, niin peijakas minun perisi.
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Ilman armoa ottais hän kohta pojasta kirjaivan täkinmittaa,
peittois minun hyivän omaksi, että jos näkisitte minun sen sau-
noituksen perään, niin, Peto Vieköön! luulisittepa minun musta-
laisen puhalletuksi hewoiseksi. Temmoinen ukko hän on. Mutta
sentähden tahdon teitä Varoittaa hänelle mitään ilmoittamasta,
että minä olin näiden häitten soittomiehcnä. Jos hän nyt koh-
taisi jonkun teistä ja kysyisi: „tuka oli pelimannina häissä?"
niin mastatkaat, ettette tunteneet häntä, eli sanokllat, että se oli
Vilukselan Matti tai Viuivalan Eero. Mutta karttakaat itsenne
tarkasti haastelemasta ristiin. — Tämä oli asia, jonka tahdoin
teille yhteisesti ilmoittaa.

Karri. Ole hyivässä rauhassa, Teemu, ja hellitäppäs taa-
sen Viulustasi iloinen polska!

Teemu. Minä en säästele sompaani. (Pelaa).
Eräs naisista. Isäntä, kokki tahtoo ehtoollisen esiin.
Karri. Me teemme niinkuin hän käskee. Siis atrioit-

semme ensin ja sitten tanssimme. (Teemu taukoo pelaamasta).
Rllkentakaat ehtoollispöytä. (Pöytää rakennetaan). Mutta ketä
Vieraita näin tuolla porstuassa? Käskekäät heitä sisään! (Msi

naisista menee ulos). Haätalon ohitse ei yksikään pääse kaulaa
kastamatta; se on Vanha tapa. (Mikko ja Esko tuleirnt). Keiväi-
set kortteeriiviernnmme! Astuknnt sisään, astukaat sisään!

Esko. Iloitse sinä häähuone!
Karri. Terroe miehiä!
Mikko. Suolaat anteeksi!
Esto. Me emme tahdo häiritä juhlaanne. Emmehän tien-

neet, että mietcttiin täällä häitä.
Karri. Ei yhtään anteeksi pyytöa teiltä eikä pahaksi pa-

nemista meiltä. Olkaa terroe tulleet, painakaat puuta ja riemuit-
kllllt kanssamme! — Oltta Vieraillemme, piikaset! — Me wie«
tämme kasmatc-tyttäreni, Kreetan, ja puusuutari, Jaakon häitä.

Esko. Iloitse sinä, häähuone! — Mutta älkäät uskokaa,
isäntä, meitä tulleeksi tänne norkailemaan, ei, meillä on muita ja
tärkeempiä asioja.
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Karri. Sen tiedän kyllä. Mutta minä käsken teitä häi-
hin, ja nyt olette yhtä arivokkaita Vieraita kuin muutkin tässä.

Mikko. Me kiliämme.
Esko. Kiitämme nöyrimmästi tämän kunnian edestä.

(Oltta tuodaan).

Karri. lattäkäät kiitokset ja keiventäkäät haarikkaamme hie-
man.

Esko (katsahtaen salaa Kreetan päälle. Itseksensä). Hän on
kaunis kuin ruusu ja kukkainen. Ia kultakruunu päässä! Sy-
däntäni karivastelee ivähän. Minulle on tehty ivähän petos-
kauppaa. Mutta empä tahdo toti ruweta tässä mekastamaan, en
sanaakaan hiiskua tästä asiasta, jos eiwcit he minua wihoita jol-
lain taivalla. (Ottaen Mikolla haarikan). Mutta sille ei kohtele-
misensa meitä kohtaan näytä. Käskiwäthän meitä haihinki. Minä
olen mait kuin ahwcna kiwellä. (Juo).

Karri. Saanto luwan kysyä, mitkä asiat oivat saattaneet
teitä matkalle?

Esko. Meillä on yhtä ja toista toiinitettaivaa täällä.
Karri. Kentiesi tawoitatte taasen meidän kylän kuuluisaa

tietäjäiä kohden?
Esko. Oikein ariuattu.
Karri. Teiltä on «arastettu?
Esko. Ei meiltä, mutta eräältä ulkomaan kreiiviltä Tam-

pereen kaupungissa on ivarastettu monta kymmentä tuhatta. Eikö
ole kuulutus wielä ehtinyt teidän pitäjään?

Karri. Nyt muistan; se on meilläkin jo kuulutettu.
Esko. Juuri sentähden olemme lähteneet tähän jalkajuc-

neen, tutkimaan tietäjältä, mikä mies tämä Varas on ja missä
hänen saaivuttaisi.

Mikko. Minulla on kuitenkin muuta asilla sukulaisilleni
täällä.

Esko. Seitsemän sataa riksiä luiuattiin palkinnoksi sille,
joka käsittäisi lurjuksen ja saattaisi hänen kruunun kouriin.

Karri. Niinpä luwattiin.
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Esko. Tämä kreiwi sanotaan äärettömän rikkaaksi.
Karri. Eentähden antaa hän ivielä mennä muutaman sa-

dan riksin, kuin ivaan »varasta kohtaa rangaistus. Ia minä toi-
tuon sinun toimessasi onnistmvan. — Mutta pöytä »vartoo meitä.
Nyt atrialle kaikki astukaamme. (Kaikki istumat pöytään). Nyt,
wieraani, elkäät säästäkää talon tammi-pöytyriä, ivaan ratuitkaat
iisenne, että seisoo ivatsanne kuin papin säkki, wiisto ja pullea
edessänne!

Mikko. Siinäpä säkissä sliten oiwa tuki iväsyneelle päälle.
Karri. Juuri niin, Mikko Nilkastus.
Esko. Sitten maata ja ivatsa syliin, sanoo sananlasku.

Mutta kun ei käwisi meille kuin Korppilan Paawolle Peltolan
häissä. Kaksi päiivää ennen pitoja paastoi hän kuin mies, ei
suuruksen tomuakaan nauttinut. Mutta tulipa hää-ilta, niin söi
hän taas kuin mies, ja noustuaan Viimein pöydästä, tallusteli
ales niitulle, kaiVoi kuopan maahan, sowitti siihen Vatsansa, nuk-
kui sikeästi ja makasi näin seuraaman yöseen ja päimän. Niin
teki Paawo.

Karri. Samoin tehkäät tekin nyt; mutta maata ette pääse,
maan tanssi alentakoon Vatsan, ja Vauhtia antakoon Teemun
Viulu.

Esko. Koska lähestyimme taloa, niin kuulimmepa Viulun
winkunan jo tuonne riihimäelle ja kyselimme toinen toiseltamme:
mikähän juhla Karrissa, koska siellä näin soitto pauhaa ja riemu
raikuu. Ia täällä oli häät ja iloinen musiiki.

Karri. Teemu on niitä ensimäisiä Viuluniekkoja.
Esko. Entäs Oinasmäen Jooseppi meidän kylässä. Virs-

tan matkaa kuuluu hänen pelinsä, se käy ytimiin ja munaskui-
hin, ja ihminen luulee itsensä olewan taiivaan ilossa.

Teemu. Taiwaan ilossa! Kas semar masta mies on.
Vahinko, ettes tuonut häntä myötäs häihimme tänne, koska cn
hän niin ihmeellinen soittoniekka.

Esko. Minä en tiennyt täällä wietettäwän häitä, ja siksi
toiseksi: se ei ollut minun asiani toimittaa tänne miulun-soittajaa.
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Teemu. Mitäs sitten puhut?
Esko. Henkirahan maksan minäkin edestäni.
Teemu. Elä sinä mökötä, koska paäs on kitin wihalais»

pesä.
1:n häämies. Tahdothan riitaa, Teemu?
2:n häämies. Aina juonikas mies, kuin hänellä on iva-

han päässä.
Teemu. Niisi ryyppiä on miehen päässä, ei enemmän.
Karri. Enemmän sinun saaman pitää, jos tahdot.
Teemu. Tarpeeksi olen saanut. — Mutta minä en kärsi

tuota miestä.
Karri. Taatpa luwan kärsiä häntä; hän on käsketty Vie-

ras niinkuin sinäkin.
Teemn. Hän mötöttelee tyhmyyksiä.
Karri. Sinäpä tässä itsesi tyhmästi käytät; se täytyy si-

nulle sanoa.
Teemu. „Oinasmäen Jooseppi...taiwaan ilossa". Kaikki

tässä musiikista juttelis', maikk'ei ymmärrä konstin päälle enem-
män tuin porsas hcpealustan.

Esko. Niin, herra tirehtööri.
Teemu. Sinä olet tierro mies, Turkki, Isoturkki ja Kal-

mukki.
Esko. Niin, herra tirehtööri.
Karri (itsekseen). Molemmat yhtä yksinkertaiset.
Jaakko. Minäkin mielisin sanoa sanan. Tämä on hää-

pöytäni, minulle iloisin atria isässäni, ja samoin, luulen minä,
Kreetalle myös, ja sydämestäni suon sen iloiseksi muillenki. Mutta
pitääkö nyt sen hauskuus hämmentymän turhasta, mitättömästä
syystä, paljaan lorujutun kautta? Pois se! Elkäät olkaa äin-
mäkkäitä, pojat, ivaan jättäkäät tämä leukoin nalkutus ja syökäät
ja juokaat kuin ystäwät!

Esko. Oikein, puusuutari! Sinä olet Puusuutari ja minä
olen nahkasuutari, me wedätämme siis ivähän wirkaweljiksi. —

Mutta yhden nsilln tnhdon hywäntahtoisesti sinulle Moll. Nan-
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hempasi tekiwät Vähän tyhmästi pannessansa sinua puusuutarin
oppiin ja ei nahkasnutarin. Usko minua, puusuutarin Virka ei
lyö leiiville tähän mailman aikaan, mutta saappaita ja pieksuja
nahasta tarwitaan aina tuomiopäiwään asti. Nahkasuutariksi olis
sinun pitänyt lUVeta.

Teemu. Nahkasuutari! Mikä on nahkasuutari? Niheli-
jäinen pikikuono.

Karri. Teemu!
Esko. Sano mitä tahdot, Teemu, mutta nahkasuutareita

ei kasiva waan jokaisella oksalla.
Teemu. Aina semmoisia kuin sinä. Sinä olet juuri se

sama suutari, jonka käsi-alasta minä olen kuullut hywin huonoja
juttuja.

Esko. Sano suoraan, mitä kuullut olet.
Teemu. Eräs mies, talonpoika, minä en sano kuka hän

oli, mutta hänpä kaupunkitiellä kertoi minulle, että koska hän
ensi kerran otti jalkaansa sinun tekemät saappaat, ja käytyänsä
tulvasta tallin parsille hllivllitsipa mies, että toisesta saappaastansa
oli antura pois; se oli, näetkös, jäänyt tielle tmvan ja tallin
parsien wälille.

Esko. Se on wllle ja wäärä puhe, jyrkästi wäärä. En-
keli taiivaastll ei tee parempaa saapasta kuin minä. — Sinä,
Mikko, tunnet työni ja tekoni; todista, mitä tiedät!

Mikko. Suutariksi hyiväksi sinun tiedän, ja sen myöntää
koko pitäjämme, mutta en takaa toki, että kiistan kestäisit, jos ol-
leen pääsuutari enkeleistä astuisi ales tänne kanssas tilivoittele-
maan.

Esko. Mutta siinä lujana pysyt, mitä todistit sekä itses
että pitäjämme puolesta?

Mikko. Siinä Pysyn.
Esko. Noh. — Mutta jääköön tämä tähän. Minä olen

aina kolvin ivastakynsinen omaan kiitokseen; se, niinkuin tietään,
haisee pahalle. Kuitenkin tulee anvo-miehen itsiänsä jalosti puo-
lustaa, koska mailina häntä sortaa tahtoo. — Mutta ihmetellä
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täytyy tuon miehen häijyä sisua. Kuin takkiainen hän iski pu-
heeseni kiinni, koska minä ihan hywänsuosiosta tahdoin osoitella
tälle sulhaiselle, että nahkasuutarin Virka olisi, kentiefi, ollut hä-
nelle hyödyllisempi kuin puusuutarin ammatti.

Karri. Suutaroitsemisen niin nahassa kuin puussa heit-
tää hän nyt Helssinkiin ja rupeaa kuin myyri maita möyrimään.
Se on päätöksensä tänään.

Esko. Se on cro asiassa.
Karri (olwihaarikka kädessä), Jaakko, sinun maljas juon ja

toiivon, että ivuoden päästä jo huoneesi walmis on ja sinä isän-
tänä Koutinkorivessa »vallitset. Kuusisto ympäriltäs kaatukoon
ja kontio maristen siansa muuttakoon ivähän sinnemmäksi; siellä
on tilaa teille molemmille. Ryskyen kaskes palakoon ja nous-
koon korkeuteen sakea sauhu, että ihmiset taitaivat sanoa: tuolla
palaa Kontinkonven Jaakon kaski. Kymmenen ivuoden pääskä
olkoon huhdat pelloiksi muuttrmeet, jossa wilja lainehtii, ja siinä,
missä nyt on harmaa suo ja kurjet pesiä tekee, seisköön sillon
heinäsucwat. Emäntäsi koiwopäitä ja kyytöselkiä mäen syrjässä
lypsäköön, kiivisellä tanterella leikitköön iloinen lapsiliutas ja Halli
portilla haukkukoon, koska sinä itse huoneesi portaalla wiikatettas
niot ja aurinko länteen laskee. Ia päiwä nouskoon taas ja las-
kekoon; niin wuodet menköön, niin aika aina onnen suojassa ku-
lukoon, kunnes wiimein päänne ivaipuu rauhalliseen hautaan;
ja kaipauksen kyynel sillon kastakoon hautanne kummun. — Minä
muistoksenne juon. (Juo).

Esko (itseks.) Herrajesta! Pääni käy pyörään, koska aat-
telen, että, ilman petoskauppaa, kaikki tämä onni olis lankennut
minulle. — Mutta minä olen waiti.

Karri. Entistä totisemmaksi saattoi juttuni Jaakon. Heitä
Hiiteen tämä tuumailewa muoto, ja katso rohkeasti tuleivaa ai-
kaa ivasten naamaa.

Jaakko. Niin juuri, isäntä. Kerran käsiin käytyäni empä
taakseni katsoa aikoo ja toiivon, että otsani hiestä wiimein pal-
kinnon saan. Mutta en taida toki unohtaa niitä ivastuksici, jotkll
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saattawat mua kohdllta, ja hirwein niistä on kesäinen halla-yö,
joka parissa hetkessä »voi tyhjäksi tehdä Vuotisen waiwan, hedel-
möitsewän laihon lakastuneeksi korreksi muuttaa.

Karri. Totta sanot, mutta malta, että toiivo mielii aina
haastella koreata kieltä. Vastoinkäymisiä cn meille alati tarjona,
siitä ei kysymystä; harmaa halla »viljas menettää taitaa, mutta
sekoita sillon kaarnaa leipääsi ja raimaa »vielä enemmän soita ja
maita. Te'e työtä ja säästä ja käytä itses aina kuin rehellinen
mies, niin kaikki wiimein päättyy hywin.

Esko. Laittamattomasti haasteltu ja iviisaasti, sen taidan
wakuuttaa. Kuin me waan aina itsemme rehellisesti käytämme,
sowintoa ja suosioa rakennamme, emmekä koskaan pidä suden eitä
lampaan puolta, niin kukkuupa, kukkuupa Viimein lähellä hau-
taamme kiivi-aidan turpeella kunnian käki.

Teemu. Kuku sinä siellä ja kuku sinä täällä.
Esko. Minä en puhu sinulle.
Teemu. Mutta minä puhun sinulle.
Esko. Sinun ei tarmitse puhua minulle, sinä et sna, minä

kiellän sen.
Teemu. Taidatko kieltää suuni käymästä? Eikö ole mi-

nulla Valta puhua?
Esko. Sama walta kuin minullciki.
Teemu. Sinä et saa puhua, kuin Vanhempain ihmisten

luivllllll.
Esko. Mistä syystä? Olenhan sanonut, että henkirahan

minäkin edestäni maksan.
Teemu. Sinä? Uksi esiwallan pienemmistä, jonka taidan

tappaa koska hywäänsä, kuin waan jätän »viisi kopektaa rintas
päälle.

Esko. Siihen taidan »vastata Mooseksen laista näillä sa-
noilla: jos tapat yhden näistä pienemmistä, niin myllynkimi si-
nun laulaas ripustetaan ja sinä upotetaan meren symyyteen.

Karri. Minä pidän sinusta, Esko; sinä olet wakaa ja
pitkämielinen mies.
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Esko. Annetaan hänen olla rauhassa, isäntä. Hän e!
tiedä laista eikä sakramenteista. Tässä oli puhe myllynkimestä,
mutta juuri hänen sydämensä on kowa kuin alimainen myllyn-
kiivi. Hän on surkeasti syntehinsä paatunut mies.

Teemu. Sinä hunswotti!
Esko. Minäkö hunswotti?
Teemu. Sinä kenkäraja!
Esko. Minäkö kenkäraja?
Teemu. Sen sanoin.
Esko. Kuulkaat, ihmiset!
Karri. Olemmeko kaikki raivitut? (Hetki äänettömyyttä).
l:n häämies. Tottahan jo mahdamme olla.
2:n häämies. Koskas sitten, jos ei jo?
Karri. Siunatkaamme sitten. (Siunnawat istuessaan, nou-

semat pöydästä).
Esko. Kiitoksia waan, isäntä! — Nämät oivat hanskat

häät, ja hauskemmiksi tuntuisiivnt »vielä, jos ei soittomiehenne olisi
niin äkeässä mielenlaadussa.

Karri. Me annamme hänelle anteeksi.
Esko. Me annamme hänelle anteeksi. Mutta pahoin on

hän minua haukkunut, häivyttömästi koettanut kunniaani lokaan
tuhria, ja rupeisinko retumaan kanssansa käräjätuwan oivissa,
(taputtaen hiljaa Teemua päähän, joka istuu rahilla) niin kalliiksi,
hyivin kalliiksi tulisi sinulle tämä atria, mies.

Teemu. Katsokaat päälle, hän tukistaa minua.
Esko. En tukista, waan taputan.
Teemu (nousten rahilta). Taputat. Pidätkö minua poika»

nulkkina, kakarana, koska taputtelet minua päähän? Katso, ettes
makaa tuolla pöydän alla ja kuultele mesiäisiä!

Esko. Minä en pelkää sinua, minä en ole mikään jänis
enkä orawakaan. Olenpa Nummisuutarin poika ja kannan tyn-
nörin ja kakskymmentä ivatkaa rukiita.

Teemu. Minä kannan kaksi tynnöriä täyteensä.
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Esko. Sen kannan minäkin, jos oikein pahan pääni päälleni
otan.

Mikko. Oitva mies ei kerskaile, ivaan näyttää »voimansa,
jos niin tarwitaan.

Esko. Tuokaat tänne kaksi tynnöriä.
Mikko. Onhan muitakin keinoja, ivoimia osoitella. Men-

käät painimaan!
Esko. Tules painimaan!
Teemu. Pelkäisinkö?
1:n häämies, Iskekäät yhteen kuin taksi karhua samma-

leisella kalliolla. Muita olkoon se kunniallinen paini.

2:n häämies. Ia tämä katkaiskoon hammasnuottanne.
Heikompi olkoon sitten äänetön kuin hiiri.

Karri (erittäin Mikolle). Pelkäänpä tuleivan tästä painis-
tansa huonon lopun; kädet ja koipeet taitcuvat he runtoa toi-
nen toiseltansa. Ia toiveris ei tiedä Teemua pitäjämme wah-
ivimmiksi miehiksi.

Mikko. Ei yhtään Vaaraa. Koettakoot »voimiansa; tuleepa
siitä jotain lystiä katsella. (Eskolle ja Teemulle). No, mitä ky-
räilemät sonnit?

Esko. Minä olen Valmis.
Teemu. Minä myös.
Karri. Minua ei miellytä tämä temmellys, mutta jos en

taida haluanne pidättää, niin painikaat ja syyttäkäät iksiänne,
Vaikka selät taittuisi ja sääret murtuisi. Kuitenkaan ei saa tämä
tiimelys, niinkuin usein tapahtuu, loppua tappeluksella ja Ve-

rellä. Sentähden tahdon teille ilmoittaa: joka painin riidaksi
kääntää, hänen helkämme ulos tunkiolle.

1:n häämies. Sen teemm
Teemn. Olkoon niin. — Tule nvt. (He kävivät toinen

toisensa kaulukseen ja painiwat).
Mikko. Seis' kannallasi, Esko!
1:n häämies. Näytä Teemulle, ettei miestä, jolla ei Ver-

taista !
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Mikko. Meidän kylän Poika woittaa.
2:tt häämies. Ei, meidän kylän poika, sanon minä.
Esko. Elä kurisia minua! (Pidättäwät paininsa).
Mikko. Hiiieen iämä kaulusheitto. Pankaatpas oikein ra-

kasta ristipainia.
Esko. Sitähän minäkin tahtoisin.
Teemu. Sitä sinun saaman pitää. (Painimat ristipainin).
Mikko. Kas niin, Esko!
2:n häämies. Teemu, elä häiväise kyläämme!
Mikko. Muista, Esko, että olet Nummisuutarin poika!
I :n häämies. Tasawoimat, tasawoimat!

Karri. Pojat, pojat! Kaitaleet permannostani heltiivät.
Noh, olkoon menneeksi! Kuka woittaa? (Teemu heittää Eskon al-
lensa).

Mikko. Esko! Mitä täytyy minun nähdä! (Painini nou-
semat ylös).

Teemu. Minä olen Teemu.
2:n häämies. Uljas poika!
Teemu. Näitkös? minä likistin hänen laattiaan juuri

niinkuin tallukseu.
Esko. Niin, herra tirehtööri!
Teemu. Kylläs sen tiedät, ettei meidänkään pitäjässä kaa-

lia syödä.
Esko. Niin, herra tirehtööri!
Teemu. Kaksi Eskoa kuitenkin minä aina korjaan.
Esko. Juuri niin, herra tirehtööri!
Teemu. Kylläs sen tiedät! — Hyivät ystäivät ja hää-

miehet! näittekö minun heittoani? Se meni ivaan noin, juuri
niinkuin leikin teossa. Niin minä poikia opetan!

Esko. Elä Veli kulta Puhu niin kopeasti, waikka woi-
tatkin!

Teemu. Kiitä, ettäs kaivelet Vielä kahdella töppösellä! —

Kylläs sen tiedät. Makasithan tuossa kinttaana »vaan. Eikä
miestä leikillä kumota, ei ivaankaan miestä leikillä kumota.
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Esko. Tules toinen kerta!
Mitto. Niin, Esko, elä anna perään!
Esko. Tules toinen kerta, mies!
Teemu. Ei maksa m mauvaa.
Esko. Hän ei uskalla enään!
Teemu. Uskalla! (Käymät kiiwnasti painiin).
Mikko. Nyt, Esko, ponnista takaisin miehuutesi arivo!

(Teemun isä tulee, täy poikansa kaulukseen ja kiskoo hänen ulos).
Karri. Teemu parka!
Mikko. Esto, nyt kadotit miebuntesi.
Esko. Pahasti, että pääsi hän näin kynsistäni! — Oliko

se isänsä?
Karri. Isänsä; ja aika-mekoski, luulen minä, hän poi-

kansa nyt sukii.
Esko. Se ei haita hänelle! — Mutta onhan se sopima-

tonta näin peuhata toisen häissä. Mitä sanoo morsian? Minä
pyydän anteeksi!

Kreeta. Minulla ei ole mitään cmtectsi anncttamaa!
Esko. Sydämeni on koivin kipeä. Minä en woi ym-

märtää, kuinka hän sai minun allensa.
Karri. Hän on wahwa!
Esko. Minä olen wahwempi. Mutta millä keinolla sai

hän minun allensa?
Mikko (erittäin Eskolle). Usko minua, jos tahdot, mutta

se ei käynyt rehellisellä taivalla. Hän kamppasi.
Esko. Sitähän pelkään minäkin. -- Hinä taidat sen to-

distaa?
Mitto. Hän kamppasi.
Esko. Jaa, hän kamppasi. Mutta minä hänen opetan.

— Missä asuu se mies?
2:n häämies (osoittaen akkunasta). Tuo pikkuinen tönö

mäen syrjässä tuolla, jonka oivella näet rehewän koiwun, on hä-
nen kotonsa.

Esko. Nyt minä menen sinne ja opetan pojan tamppai-
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lemaan kunniallisessa vainism. Lurjus! Tappeluksessa woitan hä-
nen juuri »vissiin.

Mikko. Epäilemättä.

Esko. Eikö ole hän ansainnut koniinsa?
Mikko. Aika kamalla.
Esko. Heitellä painissa ivekarajalkaa ! Sillon tarivittn

niin kuiänssia, niin kuranssia. — Minä tulen pian takaisin.
Karri. Esto, tuule Varoitukseni: anna miehen olla! muu-

ton taitan sinun kärdä vahoin.
Esko. Häntä en pelkää. Tuonne mäen syrjään juoksen

niinkuin ilives ja haen ylös sen kawalan ketun luolastansa. Tah-
donpa näyttää, mitä se maksaa, ektä salakoukkuja tekee. — Minä
tulen pian takaisin. (Menee).

Karri. Enpä hawainnut minä mitään tamppausta pai-
nissa. Pahoin meiltä, jos yllytämme yksinkertaisia kumppania
hurjiin käytöksiin.

Mikkc. Se ci »vabingoita, isäntä. Hän on Vimmatun
itsepintainen ja »voimaansa aina luottaiva. Ei »vahingoita, waikka
saisi hän pienen muistutuksen.

Karri. Luulenpa, että tarpeeksi hänen nyt hcyhentäwät.
Mutta niitä kalcja, joita cngimmc, niitä saamme.

Mittc. Huctteko minun kysyä yhtä asiaa?
Karri. Mielitä.
Mitio. Oletteko te tawannut Eston isää, Nummisuutari

Topiasta, Puclinaitan kroumissa?
Karri. Tapaisinpa hänen tultuamme kaupungista.
Mikko. Oliko tässä tilaisuudessa jotain keskustelemistll

Välillänne jostain naimakaupasta, koskema Eskoa ja kasmatetytär-
tänne Kreetaa? Ehkä leikin »vuoksi?

Karri. Senkaltaista jotain siinä haasteltiin, ja lausuinpa
sillon yhtä jll toista, jota en tehnyt olisi ilman wähän häkää
ylikammarissa tässä. Totta sanoen, mua hmvitti lyödä hieman
leikkiä ukon kanssa, mutta jos hän leikin otti todeksi ja sen mu-
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knan on nyt työksenellyt, niin paheksinpa tätä poikamaista käy-
töstäni kroumissa.

Mikko. Ei waaraa. Muitci owlltpll he molemmllt, setä
isä että poika, kaksi yksinkertaista kumppania, ja yksinkertainen,
niinkuin tietään, pitää usein leikin totena.

Karri. Ia tästä syystä kenties olette nyt naimateillä
täällä?

Mikko. Mutta asiassa ei ole tärkeyttä, ei yhtään. Te
näette, ettei se ensinkään käy sydämellensä. Hän syö ja juo ja
painiskelee ja wiimein kiittää hän teitä koreasti lähteissänsä. Minä
tunnen luontonsa ja taidan teitä wakuuktaa, ettei hiisku hän sa-
naakaan koko asiasta, kuin ette ivaan häntä jollain taivalla louk-
kaa. Sammukoon se tähän, ja kaikkein Vähin katkaiskoon se
hää-iloanne.

Karri. Paras ilo on nyt tiessään, kuin wietiin meiltä
musikantti. Jaakko, mistä saisimme toisen?

Jaakko. Minun mielestäni on tarpeeksi jo tanssittu. Jo-
tain muuta nyt tahtoisin esitellä.

Karri. Sanoppas!
Jaakko. Tuossa seisoo niittunne odottaen »viikatetta, tässä

miehiä tusinottain; laskekaatpll heitä lllkasemaan ennen latomista
aamukasteen ja parissa hetkessä on heinä maassa.

1:n häämies. Tehkäät niin, Karri.
Karri. Minäkö hääroieraani työhön panisin?
Jaakko. Iloleikkiin, waan ei työhön, sekä häälvieraat että

kuokat; Valmiit oivat he kaikki käymään käsiin, miehet edellä Vii-
katteilla ja naiset perässä harawa kouras', ja atrian miestä koh-
taan maksoi se niittu.

2:n häämies. Tästäpä nousee iloiset talkoot.
1:n häämies. Nyt nllapuritllloista iviiklltteita toimeen.

(Osn hnämiehin menee perältä ulos).

Karri. Noh, jos mielitte, niin olkoon menneeksi. Käy-
käämme sitten itsiämmc Varustamaan. (Karri, Jankko, Kreeta jn m.
nienewät oikealle).
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Mikko (ylsin). Esko Viipyy »vielä riitaretkellänsä. Ompa
lysti nähdä millä muodolla hän sieltä palaa. -^ Eroisinpa kolo
miehestä, jos ei matkakassa meitä yhteenliittäisi. Mutta päimä
päiivältä se Vähenee, sillä enpä juuri koivin sitä säästele, jakoska
se kerran on tyhjennetty, sillon latoo Mikko Vilkastus. (Esko
tulee kiiivansti hattu kädessä, tukknnsn on hnjnlln ja näyttää rewitylle,
jn silmänsä nlla näkyy punainen naarmu).

Esko. Mikko, katsos näin olen minä nyt reivniy! Mutta
tästä nousee hirmuinen prosessi.

Mikko. Varjelkoon sinua Jumala, Esko! Miestä seuraa
tänäpänä kierro onni, näen minä.

Esko. Olipa heitä kaksi yhtä Vastaan, ja se ei ollut re-
hellinen tappelus. Tosin annoin minäkin puolestani, annoin, että
mäki tärähteli, mutta taisteltuhan yliivoiman kanssa.

Mikko. Kuinka oli tapaus?

Este. Mottiin juoksin niinkuin luoti ja näin selivästi,
että peitä cli saanut isältänsä aita sannan, mutta kas kun kar-
kasin »ninä pojan niskaan, niin tulipa heistä molemmista tcwerit
jälleen, ja nyt yhdessä peitteinään minua.

Mikko. Niin niin, yhteinen Vihamies saattoi Heroodeksen
ja Klliphaan ystäwiksi.

Esko. Kutsu heitä perkeleiksi, waan ei Heroodekseksi ja
Kaiphaaksi. He olisit minun syöneet nahkoine ja kanvoine, jos
en olis pääsnyt wiimein käpälämäkeen kynsistänsä.

Mikko. Ikäwä asia waan.
Esko. Mutta olis lusolan Aapo, minun Paras ystäwäni,

ollut siinä, niin eipä olis minua näin surkeasti hanssattu. —

Kirkas leimaus, Mikko, tämä Viha on sammumaton. Ihminen,
se saatana, on Vihoissansa luin nuijalla tupattu säkki, jonka si-
sällä sappi se larwas kiehuu ja kuohuu, hörisee ja pörisee, juuri
niinkuin kiukkuinen ampiaispesä turpeen alla. — Ia syytä on
minulla Vihaan lahdelta haaralta. Selkääni sain kuin mies tuolla
mökissä ja talossa tässä on minulle tehty häivytön petoskauppa.
Morsiameni, niin hyivä kuin kihlattu morsiameni, on annettu toi-
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selle. Kirous ja kauhistus! Minun owat wiheliäisesti pettäneet,
ja tahdonpa kysyä sen asian perään, tahdon kostaa.

Mikko. Jos olet Viisas, niin Pidä suusi kiinni koto asiasta
ja jätetään talo ja mennään herraamme.

Esko. Enpä helli iästä juuri niin. Aatteles, Mikko! —

(Jaakko hiallllaan, tulee oikealta). Jassoo, puusuutari! (Käy kii-
waasti Jankon eteen). „Ws tuhat Kahdeksan sataa, puusuutari
poltti nahkansa edestä ja takaa".

Jaakko. Mitä meinaat?
Esko. „Ws tuhat kahdeksan sataa, puusuutari poltti nah-

kansa edestä ja takaa". Ymmärrätkös yskää?
Jaakko. Tämän lauseen olen kuullut, mutta siinä sano-

taan hän ivaan suutariksi, joka nahkansa poltti.
Esto. Hän poltti sekä maha- että selkänahkansa.
Jaakko. Nahkasuutari.
Esko. Puusuutari. Elä kopeile, mies! Tiedätkös, kuka

tässä on laillinen sulhanen?
Jaakko. Sen mahdan minä parhain tietää.
Esko. Tiedätkös, minkätähden minä olen tässä?
Jaakko. Sen mahdat sinä parhain tietää.
Esko. Teethän minun aina hullummaksi. Mutta elä

huuda wielä: hoi, koska oja on edessäsi, sywä suwanto on edes-
säs, ja katso, ettes joudu pahoihin puliin, ennenkuin pääset sen
ylitse.

Mitto. Esto, kuule minua!
Esko. Nyt en kuule sinua enkä paljon ' koskaan enään.

Rupecmpa »vähitellen haivaitsemaan, minnä miehenä sinä käyt. —

Minä pelkään, ettei Teemu painissa kampannutkaan; olisinhan
tuntenut seu itse. Mutta sinä olet kettu, oikein aika kettu, ja
sinulla on rcisukassani hallussa; no no, tuleepa siitä tilinteon
päiwä, tilinteon päitvä tulee, Mikko. Mutta tässä on minulla
ensin toinen asia suoritettaivana. (Kääntyen Jaakon puoleen). Jaa,
arivaappas minkätähden minä olen tässä.

Jaakko. Sitä ei tarwitse arwata, koska tunnen asian
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omasta kertomuksestas. Olethan käynyt tänne tietäjätä kohden,
saadaksesi tietoja kreiivin warkaasta ja ivoittaaksesi seitsemän sataa
rikfiä.

Esko. Minä annan palttua kreiwille ja hänen Vartaal-
lensa. Siitä syystä cn ele tässä, »vaan asia on toinen ja an-
karampi.

Jaakko. Sinä olet siis »valehtelija.
Esko. Elä ylivästele, mies! Minä en ole »valehtelija,

mutta sinä olet ryöroärn- Morsiamen, melkein kihlatun morsiamen
olet sinä ryöivännyt minulta, Kreetan ryöiväsit minulta.

Jaakko. Hau itse todistakoon, jos olen hänen ryöivännyt.
Este. Hän taitaa »valehdella niinkuin sinäkin.
Jaakko. Jos hän Valehtelee, niin miellyttipä häntä tämä

ryöwäys.

Esko. Kas niin, nyt pnhut itses kiikkiin koreasti. Kuu-
les, Mikko Vilkastus; sillä isienpä kiinni joka koukkuun ja sol-
muun, jotka oivat mulle tarjona tässä asiassa. — Sanoppas,
missä asuu tämän kylän lautamies!

Jaakko. Tässä ei karwika lautamiestä.
Esko. Minä tanvitsen häntä. — Sanoppas koreasti, missä

lautamies asuu! Sillä näetpäs, poikani, tästä nousee keräjän
juoksut; kruunun rautakouran huudan minä awukseni, ja luu-
lenpa, ettcs juuri naureskele, koska kontillaan edessäni ryömit la-
kituivlln laattialla, rukoillen rikostasi anteeksi minulta. Juuri niin
sinua opetan, tansmestari! — Ettcs »vähän häpee narrata itsel-
lesi toisen kunniallista morsianta, sinä, sonniwasla, puuhewoinen,
terwllttu kuusen juurikko! Vai sinä tässä minua leukaani pyh-
keilemään panisii, sonniivaska!

laakke. Minäkö sonniivaska?
Esko. Sonniwasla, sonniwasla, iso-sonni, sarweton, nui-

japää Laulki, walmis marsimaan Anianpellon markkinoille. —

Mitä sanot siihen?
Jaakko. Sinä etsit riitaa, minä taasen tähden aina sitä
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kartella, ja lapsikaspa olisin, jos huolisin sancisa ruommcifen
miehen kuin sinä.

Esto. Minkämcisen miehen? sanoppas!
Jaakko. Tuemmeisen mettäksen pcjan.
Esko. Kuules taas, Mikko! Hän sanoi minun mettäksen

pojaksi.
Mikko. Sano sinä häntä »vuorostasi taasen sonniwas-

kaksi.
Esko (katsellen Mikkoa epäillen. Jankolle). Enpä pidä

lukua, miksi minun kutsut. Minä olen mies, joka pysyn »viras-
sani, jonka kerran olen oppinut. Ei tarwitse minun, työn puut-
teen tähden, ruwetll pyllyilemään soissa ja maissa, niinkuin erään
toisen, jonka hyivin tunnen. Ia tässä taidamme muistutella sa-
nanlaskua: miisi ivirkaa, kuusi nälkää. — Niin sanotaan. Mutta
asia on tämä: kukin seurakunta pitäköön kerjäläisistänsä murheen,
päästämättä heitä toisen pitäjän hartioille. Se on oikeus ja
kohtuus; sillä kerjäläinen on ruismato, jota ei löytyisi, jos Vaan

jokainen, joka ottaa itsellensä ämmän ja laittelee lapsi-nulikkoja
tähän mailinaan, pitäisi Virastansa Vaarin eikä hyppelisi sinne
ja tänne, niinkuin ketun edessä nuori rengassilmäinen jänis. Hän
tekee koulun oikealle, hän tekee koukun Vasemmalle, mutta kettu,
leweä kuin pellawatutti ja täynnä sukkeluutta, juoksee suoraan
uhriansa kohden; molemmat latvoivat he pian silmistäsi, mutta
alisti kuulet pienen parauksen: jäniksen poika on nypistetty. —

Niin käy. Ia kettu on jänikselle sama kuin meille nälkä, joka
niin monta ihmisen lasta on saawuttanut ja Viimein surman-
nut. Mutta niinpä käy täällä sille, joka keivytmielisesti sinne ja
tänne tanssiilemaan rupeaa tässä murheen laaksossa. — Sentäh-
den ci luowu Virastansa tämä mies, waan naskali ja pikilanka
kourassa hän wiimein kuoleekin lestinsä niskaan.

Jaakko. Tapahtukoon hänelle niin, ja kuoltuansa, tulkoon
lesti wielä arkkuunsakin.

Esko. Ei sen arkkuunsa sentähden tarwitse tulla. -- Kat-
sos kiukkua, joka sisälläsi kiehuu. Tecthän minun kaiskapääksi
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paljaan Vihan Vimman kautta, joka pcwessani kihisee ja Polttaa,
puhkaisethan silmät päästäni näillä pistopuheillasi, sinä Vintiö,
sinä hunswotti. Mitä sinusta sanoisin? Sinä . . . Tees mi-
nulle yksi pari puukenkiä!

Jaakko. Miksi en, koska ivaan hääni olen imettänyt.
Esko. Jaa, tee minulle ylsi pari puukenkiä, puusuutari.

Minä maksan enemmän kuin tahdotkaan.
Jaakko. Taivallinen hinta, ei enemmän.
Esko. Enemmän kuin tahdotkaan, kaksinkertaisesti malslln

sinun, lurjus, sarwijaakko. — Tniwaan ukko, »varjele minua!
Hulluksihan tekee miehen tämä Päiwä. (Puristaen nyrkkiä Jaakon
edessä). Jaakko!

Jaakko. Miia tahdot?
Esko. Jaakko!
Jaakko. Sinä riehut turhaan!
Esko. Jaakko! Ukko ivarjelkoon meitä!
Jaakko. Ole puristelematta nyrkkiäsi nokkani edessä. Mies!

näköni synkenee, nyt ole siiivosti!
Esko. Lewittele Vaan sieraimias; minä en pelkää sinua;

nouskoon tästä huimaawll tappelus; minä en ensinkään pelkää si-
nua, sinä konna, tuhat kertaa konna. (Karri, myös hiasillaan, tulee
oikealta).

Karri. Luulenpa poikain »vähän kiiwastuneiffi. — Jaakko,
mikä Vaiwaa sua? Tcisothan kalmcana kuin työpeli tuessa.

Esko. Karri kulta, minua hierctaan tänään tulisissa tau-
leisill. Kirettu clkccn tämä päiwä! olenhan saanut selkääni,
saanut oikein Porivoon mitalla. Teemu ja hänen isänsä, juu-
icma ukko, he minua peittcsiivat kuin matoa.

Karri. Oma syys, poikani. Miksi et totellut minua?
Esko. Ollaanpa wiisaika maalla Vahingon kohtnessa me-

rellä. Mutta olisinpa tainut niellä kaiken tämän ilman erästä
toista asiaa, joka tekee, etten wääjää ketään, waan harjastaa mi-
nua wihan rohkeudella aina päälaella häntäluuhun asti.

Karri. Mikä asia on tämä?
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Esko. Tuoman sanottu: petoskauppaa minua kohtaan tässä
hierottu on, ja morsiamcni narrattu pois. Kreeta oli morsiameni,
mutta tuo tuossa hänen wciwasi minulta.

Karri. Tina olct crchtynyt. Kaikki olikin ivaan leikin-
tekoa Kreetalta.

Esko. Ia teiltä myös isäni kanssa Puolinatkan krou-
luissll, jossa harjakannuja tyhjensitte, kättä rawistaen kaupan wah«
.Vittccksi, inntta Maikki tämä oli waan leikintekoa?

Karri. Tulaa leikkiä wiinalasin ääressä, ja siksihän luulin
isäskin asian ymmärtäiuän.

Esko. Mies wakllll hän on niinkuin poikansakin eikä tur-
haa leikkiä kärsi enemmän kuin minäkään, ja ettemme oletkaan
edessänne leikkikaluja, sen tahdon teille näyttää! Minä käsken
teidän keräjiin, Karri, minä käsken sinun keräjiin, Jaakko, ja sa-
moin ivaimcsi Kreetan myös, ja tulkoot yhteen iloon »vielä Tee-
mu ja isänsä, juureiva ukko, jotka minua niin häivyttömästi rn«
sikoitiit. Kaikki summassa ivaan, ja kamala prosessi siika nousee,
oikein himphamppu syntyy siitä, josta ette »vapaiksi käy, waikka
multahirretkin menettäisitte. Jaa, nyt olette apajassa ja suola
martoa teitä; sillä asia on Vaikea, koivin »vaikea. louduttcpa
piukkaan, hyivät ystäivät!

Karri. Puheestasi kuuluu, ettes tunne wielä lakia jasään
iöjä.

Esko. Tarpeeksi ne tunnen. Kylläpä opetan teidät, te ....
Mikä tämän kylän nimi taasen on?

Karri. Tämä on Hätylän tv la!
Esko. laa-llh, kyllä minä teidät opetan te Hätylän koi-

ran-penikat!
Karri. Jos tunnet lait, niin mahdat myöskin tietää, mikä

rangaistus on sille määrätty, joka naapurinsa juhlan, niinkuin
häät, ristiäiset tahi peijaiset, hämmentää tahtoo. Minä olen
rauhallinen mies ja juuri sentähden lain arivossa pidän, ja tie-
dänpä sen »voimaan wedota, jos joku mun oikeuttani häiritä mie-
lii. — Minä en sano enemmän, ivaan Varoitan sinua rakeitta-
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masta tässä mitään närkästystä. -^ Tule, Jaakko! «Mrri ja
Jaakko mcnemät).

Esko. Mutta minä sanon niinkuin Koiranojan Matti,
miesmurhan tehtyänsä: me emme tuule lain iihkaaiuaa ääntä,
koska sappemme paisuu ja koston hunajakaste mielessämme palaa.
Niin se on, ja se on se synnin sitkeä juuri, joka istuu meissä,
sen tunnustan, mutta en woi sitä auttaa enkä koivin lukuakaan
pidä; sillä eihän ole minun syyni, että Aatami lankesi. Kos-
taa tahdon tämän petoskaupan, tahdon tehdä tässä jonkun tun-
tmvan päätösmerkin, oikein rossauksen, joka wähän kewentäisi sy-
däntäni. —- Mutta tahdonpa wielä haastella morsiamen kanssa.
(Lähenee siwu-owen oilenlle).

Mikko. Yksi sana, Esko!
Esto. Ei yhtään sanaa, Mitto! Kerppieenit tänään ri-

teraktoot. — Aatteles, mikä Päimä, mitä historia tämä! Wie°
tänhän omia häitäni, mutta en oletkaan snlhaincn niissä bäissä,
morsiameni on kaunis, kaunis luin kukkainen niitulla, mutta kuiten-
kaan ei ole bän minun morsiameni; puusuutarin oma hän on. Kat-
sos, Mitto, se aatus taitaa polttaa. — Mutta tahdoinpa sntellikans-
saan muutaman sanan. (Vienee simu°owelle). Onko morsian täällä?
Tulkaas wähäu tupaan tänne; minulla on teille jotain sanetta-
ivaa. (Kreeta tulee). Tuunetkes minua?

Kreeta. Olettehan Esko?
Esko. Esko, Nummisuutarin poika, knnniallimn mies,,

ivaan ei kenenkään pilkka, Vaikka yksi ja toinen tahtoisi häntä
pilkkana pitää, mutta se ei käy koittoon!

Kreeta. Mikä on tarkoitus tällä puheellanne?
Esko. Vaimo, sinä olet minun pettänyt ja täyttänyt po-

lveni kyytärmeillä, sisiliskoilla ja sammakoilla, kaikenlaisilla elä»
»villa, jotka maassa matelewat tahi loiskimat. Sinä kukoistaman
peltoni olidatc-maatsi muuttanut olet, Vehnäivellini tamppu-puu-
rotsi tebnyt, ja teko mailman edessä tähtesi nyt hämetä saan. —

Mutta rikosta seuraa rangaistus, ja omatuntcs sinun rangais-
koon! Ei citicn lepoa sen rautanuija sinulle suemau pidä. Ia
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minäpä olen se painajainen, se pikimusta perkele, jota sinua öi-
sillä lilistelen ja nuijiilen, ei, naputtelen, naputtelen noin hiljal-
siin kenenkään tietämättä. Jaa, piikaseni, tämä petoskauppa si-
nua wielä hampaattomana, kcukkaleukana ämmänäkin nakertele-
man pitää. Sanani muista!

Kreeta. Minulla ei mitään tekemistä kanssanne, te hä«
Vytön mies! (Vienee oikealle).

Esko. Häivytön mies! Hän, joka oikeutta myöten pitäisi
morsiameni oleman, haukkuu minua nyt suut ja silmät täyteen.
(Wiskafee nuriin ruoka-pöydän).

Mikko. Esko! Oletko mieletön? (Kreeta ja yksi naisista
tuleront oikenlta).

Nainen. Herra Varjele! Tuollahan makaa nyt kaikki
siellä herneruoka ja lihanpalat.

Kreeta. Juokse kiireesti niitulle ja käske miehiä ylös!
(Nainen menee). Hänen pitää saaman kyytinsä!

Esto. Teemun »viulu! (Ottaa »viulun ja lyö sen murskaksi
seinään).

Mikko. Malia mielesi, Esko! haethan omtettomuuttas.
Esko. Akkunat säpäleiksi myös! (Ottaa lanttialta rahin,

jolla hän särkee akkunan lasit). Kas noin, noin!
Kreeta. Rientäkäät apuun, pian! Hän kukistaa koko

huoneemme!
Esko. Ia toinen akkuna sitten. (Särkee myös toisen akku-

nan).
Mikko. Nyt saakeli sun perii kuitenkin. Katsos! Liikkeillä

on kolo miesliuta! Tänne, näetkös, juoksewat kaikin Voimin.
Sinä olet myyty! (Esko panee kiireesti hatun, päähänsä ja haara-
pussin olallensa).

Esko. Tule peras, Mikko! Minä menen nyt! (Juoksee
pois, ja kohta nähdään miebiä hiasillaan byppääwnn perässä ohitse
Pirtin omen, buntnen jn menoten).
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Kolmas Näytös.

(Katu Hämeenlinnassa. liwari pohmeloissn, istuu erällä portti-
kiivelln).

liwari. Mikä päiwä lienee tänään? Luulen, maanan-
tai, ja huomena on Esko »vaimonensa kotona häistä, ja täälläpä
pöhnää tulinis-lestilsi »varrotaan, mutta hukkaan. Kaikki on juotu,
niin nauriskuorman hinta kuin sekä kodon että kylän säntirahat,
ei äyriä jälellä löydy. Tyhjä on kukkaro, mutta täynnä cn pää,
täynnä myrkkyä ja kirousta! — Nyt perkele on irki ja helivetin
porstuassa seison minä ja rautahaaruin kilinän kuulen sieltä kuu-
masta tnwastll. Uh! Tämä ompi ilkeätä! Sentähden kaik' kat-
seleminen ja lllltus pois, jll tllhdcmpll elää sen hyönteisen eloa,
jokll, tuskin syntynyt, poikill tekee ja kuolee, huolimatta, kuinka on
talossll toimi. Maata silmäni katselkoon, katselkoon se tuota san-
nan°jywää tuossa tuon toisen sannanjywän Vieressä! — Ken tu-
lee? Hywa enoni, Saleri, jnomatowerini tällä onnettomalla ret-
kellä. Hän on paljon syypää siihen, että näin on nyt miehen
laita. (Sakeri tulee).

Taleri. Kuinka jaksat poika ja mitä aiivelct tässä?
liwari. Arwelenpa selwän miehen elon tässä mllilmassa

parhaaksi! Nyt koittaa mulle taasen raittiuden päiwä, mutta
kauhistunpa nähdäkseni kaiken wiheliäisyyteni tämän päiivän täy-
dessä Valossa. Peijakas! Olis raittiuden liitto tässä, niin lohta
pyhän lupauksen tekisin ja uutta uskallusta saisin, pueta taasen
päälleni ihmishaamun!

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

liwari. Olillepa kerran polisikin, mutta panitte myös si-
sään apsleetin!

Sakeri. Teinpä pienen, ihan iviattoman sommauksen ja
sen melkein ehdolla, kosla ei miellyttänyt minua pölisin wirla.
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liwari. Minä tiedän asian.
Sakeri. Sanoppas, mitä tiedät!
liivari. Te waan wähän lyypiskelitte luivattomasii pris-

otettua Viinaa sen miehen kanssa, joka miinan lumattomasti ot-
tanut oli, ja jota junkkaria juuri teidän oli määrä kiinni-
laattaa.

Sllkeri. Niinpä tllpllhtui leppyisin sydämeni tähden! Täi-
sinkö kiristää kruunun hanskoilla häntä, joka mulle ystäivällisesti
ryypin tarjoi?

liivari. Ei kernaasti se, joka niin paljon ryypistä pitää!
Sakeri. En tehnyt sitä itsen ryypin tähden, waan sen

ystäwyyden, sen hywätahdon tähden, jota hänen tarjomuksensi
osoitti.

liivllii. Ahdett ryypin ainoastaan saitte?
Säteri. Sainpa, että olin aika tellukassa, sain wielä täy-

tetyn matin tllskuunittn!
liwari. Mitä on se, että luwatiomasti jotain pois-otetaan?
Saleri. Närästämistä!
liwari. Mikä on hän, joka jotain luwatiomasti pois-

ottaa?
Sak eri. Naras!
liwari. Mikä on hän, joka ivarkaan kanssa yhtä pitää?
S akeri. Naras! Mutta tässä on perin toinen laita.
liwari. Meinen totuus on tämä: joka warkaan kanssa

yhtä pitää, hän on ivllras! Mutta teidän asianne, niinkuin sa-
noitte, on perin toista laatua; niinmuodoin näin: te warkaan
kanssa yhkä Piditte, sentähden ette ole ivllras!

Sakeri. Tina nokkalriisas nallikka, tiedä, että olen enos,.
että lepää kiireelläni cnemmän kuin »viisikymmentä taimea, jasinä
tahdot teki tutkistella minua, tahdot minua ivarkaaksi soimata.
Mikä hämyttömyys !

liVllvi. Eno! Olemmehan olleet tähän llsti oikein hy-
wät ystäwät, ja yhdessä juoneet kaikki rahani, ja yhdessä, kuin
porsaat pahnoissa, lierislelleet ylisnisloin lrcuwin nurkissa. Pi»



57

täiskö siis nyt meistä tulcmnn »vihan »veljet jonkun sopimatto-
man sanan kautta, pikaisuudessa sanottu?

Sakeri. Sinä olet suuri kanalja; mutta minä en kos-
kaan rakenna eripuraisuutta. — Mtäivät siis »vielä eteenpäin! —

Sano minulle »vakaasti: käskikö isäs minua Eskon tuliais-pitoi-
hin?

liwari. Sen teki hän, mutta äiti kielsi.
Sakeri. Hylvä! Minä tulen kanssas, ja »vietämmepä

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

sisar, ja »vaikka riitelemmekin, »vaikka tappelisimme kuin koira ja
kissa, niin olemme kuitenkin »veli ja sisar! — Minä tulen kans-
sas. Nyt riennämme matkalle »vaan. Missä on hewoises?

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

Sakeri. Te seisoo knitenkin wielä!
liwari. Seisoo ja liikahtaatin ivälillä, josta nähdään,

että kurja elää. Peijakas! sydäntä nipistelee, katsella eläintä kor-
wat letkassa ja roikkuwalla alihuulellaan, jota ei ketun katuvan »var-
toa tanvitse.

Saker i. Minä annan sille uutta wireyttä; heiniä ja kau-
roja sen saaman pitää!

liivllli. Onko teillä rahaa?
Sakeri. Nähän taisin itselleni ioimittaa tuhansilla Val-

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

rahoilla saamme ivaan kaasia hewoiselle ja tuopin »viinaa tiellä,
jonka ostamme Puofmatkan krouwissa.

lilvari. Kaikki hyivin, mutta minun ei kotiin lähtemistä!
Sakeri. Miksi haastelet lapsikkaita? Vikkelä mies itsensä

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

Sakeri. Ia olenpa awulias Vieläkin sna päästämään
tästä pulasta!

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

ton!
liwari. Ia ainoastaan tämä keino minun pelastaa tai-

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

Kotimlltklllla ryöstit meidät lyöivärit perin Pohjin ja löit meitä
pahoin, että täytyi meidän »viipyä jonkun päimän jossain metsä-
torpassa ja Parannella haawojamme, ja niitä lahjoja on, Juma-
lalle kiiios, molemmilla meillä tarpeeksi sekä päässä että las-
rvoilla.

liwari. Sanokaat: »viinalle kiitos!
Sakeri. Mutta mitä meinaat tuumastani?
lilvari. Epäilempä, että uskowat tämän historian.
Tateri. Muuta eimät taida, luin ohjat wielä leikkaamme

poikki, ja teemme Veitsellä Ruskon reiteen pienen miilloksen, jonka
sai hän kärhämässä, koska tappelimme ivömärten kanssa. Kaikki
tämä tekee asian hymin uskottamaksi, ja omat ruivcttuncet ar-
pemme lyömät wiimein naulaa kantaan, ole »varma siitä! —

Se on sanottu, ja hywin kaikki onnistuu. Vakaalla mielellä lä-
hemme nyt mattaan totoas kohden!

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

Sakeri. Ei enään pisaraakaan, ennen Puol'matlan lrou-
wia!

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

Sakeri. Me lähemme, mutta muista, että käytät itses sii-
mosti tiellä mlltlustllwia kohtaan. Sinulla on äitis kuraasi ja
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mielenlaatu; hywä kuraasi, mutta eipä hänen leweitä hartioitansa,
Voimaa ei enemmin kuin kärpällä, ja Vaaralliset oivat semmoi-
sen miehen retket. Ei ketään, jota hän ei päällensä ärrytä, ei
ketään, joka pelkäisi päällensä karata eikä ketään, jonka täsiwar-
rensa pitäisi matkan päässä; jaa, liwari, sinun senras on waa«
iällinen!

liwari. Lupaanhan olla siuvo kaiken tien!
Sakeri. Ole aina niin; usko minna, se on sinulta ivii-

saimmasti! Heikko tekee kaarroksia, nielee monta kartvasta mar-
jaa, monta huutisllnaa, mittaen aina herjaukset ivähäiväkisyytensä
mukaan, ja niin hän pujoo läpi mailman ehjemmällä nahalla
kuin jättiläs, joka »voimaansa luotti.

liwari. Mutta kas kuin sappi kartvastelee!
Sakeri. Heikolla sekä on että ei 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
»vaan oikein sitä lahjaa käyttelemme.

liwari. Onni suurempi wielä, jos woima ja tarkkuus
yhtä seuraisit. Olisin wahwa kuin kontio, siiivo kuin lammas ja
Viisas ja ivaioiva kuin kettu, pensaston tulisilmäinen heilahäntä,
niin koskematta kuin noidan Vasama kulkisin halki tuhannet mail-
mat.

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

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

kahdessa jo kuormaa hewoiskaakillesi. Ei yhtään narssua rat-
taillemme, poikani, ei yhtään! Nyt menemme! (Menewät. Niko
tulee Vasemmalta, Eerikki oikealta).

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

Eerikki. En tunne teitä!
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Nit o. Vaikka yhdessä sawikuttoja tehneet olemme, Varas-
telleet mätimuijain kananpesiä ja niinkuin suokukot toinentcisem-
me tutkaa kiskoneet, tapelleet kuin aita pojai. Tnnnenpa sinun
Vanha telmi.

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

muistat häntä!
Eerikki. No terwe miestä!
Nito. Tässä kcpero, sinä mannermaan turwitko!
Eerikki. Elä helkkonas likistä niin kolvin!
Niko. Nyt on maamvyrin kääppä merikraivun saksissa.

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

tuon partawihon takaa?
-Niko. Tämä on ivaan turha ripsu sen suhteen, jota pari

muotta sitten kannoin, ja jota ulettui aina polmilleni alcs. Se
naiset hulluiksi tehdä tahtoi; täydessäni kaupunkien kaduilla olipa
heitä lliua jälessäni ääretön liuta, niinkuin Intematon lauma
pientä kalaa, malaskalan pnörreivcttä seuvaa, keska mercn jättiläs,
tuin tumettn laima, laineita kyntelee. Olipa se parta, ja katke-
rasti kadun mielä, että niin tcmytmielisesti siitä cresin. 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 kaswaVan ja ehtiivän sa-

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

pilasi; sillä lahja-kalua ei myydä saa, ja parta on pyhä lahja,
jonka alku ja juuri on ylhäällä; korkeudesta sen kaswanto riip-
puu, päinwastoin esimerkiksi piliviä tuolla taiwaan alla, joiden
katituminen riippuu siitä kohdasta, kuinka paljon sumua, josta
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piimi svntyy, nousee alhaalla ylös. Ei, entistä Partaani en ta-
kaisin enäan saa; »nntta lohdutanpa itsiäni toki sillä kunnialla,
sessa hän nyt heiluu. Tiedäthän mua ahncctsi kunnialle, ja aat-
teles: miljoonittain päitä nyt tumartelce partaani, jota Turkin
keisarin kiireellä keikkuu!

Eerikki. Sano minulle ivcckaasti, oletko ollut sinä Turkin
maalla?

Niko. Sen pääkaupungissa hummannnt olen kuntalisiä
kelme, ja ileinen, pcijattaan iloinen cli se aita. Joka päimä
siellä übrijuhlaa imetettiin, ja siinäpä kaikkia yltäkyllin ; siinä sian-
lihan, veloittaman libaivaa, syötiin ja kalliita »viiniä juotiin niin
paljon tuin kutakin mielivin. Öisiltä taasen naisten kansia tans-
sittiin ja kaikenlaista uisattaa lyötiin, ja pulsteita oivat turkin
tvtet. Pää ja rinta en heillä aina peitossa, mutta rinnasta
pc l»v iin oivat h c ihan paljaat.

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

taasen mustat sukat, ja jaloissaan on heillä punaiset kengät.
Juuri niin, niin eletään Turkin maalla, eletään, kuin Vuollet huh-
dassa; ja ikäiväksi pisti sieltä seilata pois. Roomiin sieltä sei-
lasimme, mannaa ja hunajaa lastina, ja tultuamme tähän mail-
man-kaupunkiin meitä kohtasi kowa panhina ja ryske. Tiedä, että
Vietettiin siellä paawin häitä, ja juuri täksi juhlaksi oli manna- ja
hunajalastimme tilattu itäisiltä mailta. Sentähden olimmekin
hywin terwetultuja »vieraita, paaivi itse ja morsiamensa kiitit
meitä sydämellisesti ja käskit meitä kaikella muotoa waan pysär-
nlään häihinsä. Otimmcpa käskyn hyiväksi ja hummasimmepa
nytkin aika taivalla, kunnes wiimein taasen tuli meille aika
purjehtia pois. Täydessä tohussa jätimme Roomin ja koivin
oli llliivamme lastattu, synti-kuiteilla ja side-awaimilla. Kir-
jeet tuli meidän jättää Hispanian maahan, mutta awaimet wicdä
Englantiin. Min teimme myös ja Englannista purjehdimme
taasen pohjaan, sen napaan tiwihiili-terwaa kaatamaan; sillä se
on Englanti, joka maan akselin teiwassi pitää. Laiwa, jolla
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seilasimme, mailman hirwein cli; sen kromeli, termaa täynnä,
kuin puinen jättiläis-linna meressä uiskenteli ja maston kärjet
piimiä piirsit. — Mutta onni kowa mcitä kohtasi toki. lää-
lvuorten keskellä pohjan synkeillä merillä eräs Malas-kala, mailman
hirmein, meitä teriuehtim.ään kämi ja hännällänsä kaimamme kyl-
jen auki löi, jotta rupesimme »vaipuinaan, ja jnuri tätä peto ta-
woittikin häntä-iskullansa, sillä waipuessammc hän miehistä yh-
den toisensa perään nielasi, mutta pelastuinpa minä, Mös mas-
toon kiipesin kuin orcnva — laima oli herennyt maipumasta, ehkä
terivan tähden — huipun ehdin miimein ja pilivien rajalla is-
tuin, sallimustani Vartoen. Ia niin lähestyi mua musta ukon-
piimi, minä loistasin sen niskaan, ja jyristen ja tulta iskein se
minun Englannin iliituwuoiillc takaisin wci. Läksinpä llcltä ko-
timaahan taascn, ja tässä seison nyt!

Eerikki. Mutta merimiestä, joka laiwastansa karkaa, uh»
laa kowa rangaistus!

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

Eerikki. Se ei tyijä; koivcmmat omat asetutsct siinä koh-
dassa!

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

Eerikki. Tunnenhan, mitä yleisesti lautamiehen tuntea
tulee!

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

Eerikki. Istämäni, siitä asti, tosia erosimme, on elämäni
tcnomus lyhyesti tämä: Eräs tyttö, talon perillinen, korea ja
nuori, taisi ihastua minuun, hurjapäähän. Niinpä tapahtui.
Niinä nain hänen, unohdin lasin, tein ja toimitin ja parhaaksi
kääntyi kaikki. Anveni pitäjässä eneni päimäpäimältä, ja lauta-
mieheksi määiättiin peitä »viimein, josta, ymmärräthän, pöyhis-
tyin tuin kalttuuna-tuttc !
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Niko. Sinulla on liian paljon jälkeä klllkkuunaksi. —

Siis tuli sinusta mies, ja, niinkuin tuntuu, oiwa. Hywin si»
mille! Minä myös yhtä ja toista kokenut olen, olenpa monessa
huhmarissa pehmitetty, josta kaikesta pitäisi seurauksen oleman:
perään-aatus, mutta Jumal' tiesi toki, missi nahkani wiimein nau»
liklllln! — Kuitenkin, neuivot elivät ole kaikki wielä, se muuut-
tumaton, ivcikaa aika mittailewi wielä sylihiini ijäisestä langas-
tansa, Vielä nousee päiwä toisen perään ja sydän raikkaasti rin-
nassa lyö; kaikki taitaa hywin päättyy wielä! Seisonhan taasen
isänmaani kamaralla, ja onneani kiitän tällä hinnalla päästyäni
sen tnrroctta polkemaan wielä.

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

Niko. Tämä on asia: Tuli minun kertoa oikeuden edessä
reitistäni ja menoistani karkutiellä, ja kertosinpa tuomarille, ihan
samoin tuin äsken sinulle, mattani merellä, ja tämä ilautti anka-
rasti toto oiteustuntaa, ja olenpa »varma siitä, että juuri tämä
juoni nahkani pelasti; sillä panipa tuomari esiin kaikenlaisia lie-
»vittämiä tohtia asiassani ja, niinkuin sanoin, kymmcncn päimän
wesilcipään taiturin tuomitsi maan.

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

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

lciwänkurrtll rikki jauhettiin, siihen puoliksi tuhkaa sekaan, ja
nuuska oli Valmis, oi»va wapriikin nuuska. Talivista aikaa taa-
sen ei ensinkään hätää sen, jota nälliä pureksii; jcutuupa sisään
Haapanen halko, sen kimppuun lohta miehet niinkuin jänikset, ja
pian on jokaisen poskessa aika märepala, ja käypä se laatuun tu-
pakin puutteissa. Tanalla sanoen, koko elämä wcsikoijussa käy
laatuun, ivaan cttä kaasi on joteskin tiukka. Olinpa walmis toti
tärllmään enemmän, paljon enemmän päästäkseni kurjan tyttäreni
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luotsi, 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 kuinka tyttöni nyt elää!

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

Niko. Tulenpa kohta ja snn pelastan ja suutarin tilin-
tekoon ivedän. — Muistatko jotain kummallista jälleensäätöstä
siltä ivanhalta korpraalilta, säätöstä joko tyttäreni tahi suutarin
pojan hyödyksi, aina ken ensin heistä joutuisi naimisiin?

E eritti. Asian tiedän! Kaikki näyttää teki kävivän suu-
tarin pejan hvwäkii. Hän en nyt parhaillaan naimarettellänsa,
jenne »ranhimpania tiimaasti joudutit häntä, cstäin tytärtäsi saa-
masta Kristca, eräs nneri seppä, oiroa mies. He tiesit, tuinta
toimitit.

Niko. Sen tiesit; mutta lulla on multa. Sinä Kristos
saat; uaittajas on tässä. Sna himoon nähdä, laana-kyuäsein.

Eerikki. Tenrai minna, niin pääset knydillä, mutta tiellä
»uiilvymmc toki takii tahi tolmc päimää. Asiaini tähden täytyy
mun kenkku tchdä!

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

Eerikki. Pian taasen toinen toisemme kohdataan!
Niko. Niiden tuitaivien mäkien, kiivien ja kanioin «ai-

heilla. — Hyivästi jää! (Meneivät kumpanenkin eri haaralle).
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Wäliwerho.
(Puolimatkan kioumi. Kummallakin siwulla Vähäinen pöytä.

Oikealla istuu Sakeri ja limari, ViinaputHi ja laiit edessä; mnsem-
mnlln siivulln Niko olivihaarikan ääressä).

Niko (itsekseen, juotuansa hnnriknstn). Saakelin Väsyksissä
waan; mutta eihän ole merimiehen työ, mäkistä maantietä mit-
tailla, tomussa ja pöllyssä. — Peijakas! kangistuuhan miehen
kintut luin ajelun jäniljen, enkäpä tiedä koska matkani päässä
olen, ell'en pääse jonkun maanmonkan «teliin. Mutta meneepä
tähän haarikkaan wiimeinen äyrini, ja sitten cn puhdas hywä.
— Mutta hätää ei wielä, ei yhtään; aika neuivcja antaa. (Ino).
Mitä narriahan lieneivät nuo kaksi tuossa pöydän ääressä?

liwari. Antelknns perään, eno Sakeri, tänä ehkoona,
juuri tänä ehtoona tulee Eske kotiin naimaretkeltänsä nuoren
»vaimonsa kanssa, mutta minä, jonka, niinkuin tiedätte, piti tuo-
man höystettä jälkihäihin, olen tassi kahdella tyhjällä kouralla.
Kirkas tuli ja leimaus, eno Sakeri!

Sakeri. Kaikki käv hyivin, jos teemme niinkuin olen sa-
nonut. Luota minuun »vaan, liivari poika! Kaikki täv hvivin!
(liivari ryyppää).

Nito (itseki.) Suutari Topiaksen nuorempi poika ja Mar-
tan »vcli; nyt tunnen seuran! — Näyttää tuiu ei olisi laitansa
juuri niinkuin pitäis. (Krouivari tulee).

liivari. Mitä sauot, krouivari, sinä hyiväntahtoinen ih-
minen, niin awulias kaikkia ivastaan; mutta siatpa palkkas wii°
meisenä päiivänä sinäkin, täyden palkkas saat, sillä sinä pientä
janowata lähimmaistäs täällä juottanut olet!

Krcuwari. Hi hi hi! sinä iveitikka! — Mutta cmpa
minulla teille jotain ilmoitettawaa.

liwari. Mitä? Eikö ole kaikki maksettu?
Krouivari. Kaikki maksettu!
liwari. No, mitä mutiset sitten?
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Kioumari. Mntisempa, että jos tahtoisi nyt onni, niin
tnitaspa hän antaa meille aika pctkauksen!

liwari. Jos hän potkaifis sinun helivettiin, niin elispa
se meille kaikille onni suuri!

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

miestä!
Sakeri. Kitas kiinni, poika!
Krouivari. Ei, hywä wieras; sanawalta on tässä kaikilla

ja lupa leikin-laskuun! Ei mitään »vaaraa, wieraani, ei yhtään!
Takeri. Haastelittepa jotain onnen potkanksesta, mikä oli

tarkoituksenne ?

Krouivari. Asia on tämä: niinkuin kerrotaan, cn näillä
seuduilla ihan äskettäin nähty se suuri Varas, jcka eräältä ulkc»
maan kreiwiltä waiasti niin äärettömän summan, ja jonkakiinni-
cttajalle lumattiin seitsemän sataa riisiä.

Sakeri. Milliscksi kertoiwat miehen muodon?
Krouivari. Keritty, tumpuri tukka, pieni piikkiparta, ja

musta pilkku lähellä wasenta sierainta!
liwari. Niinkuin naulaan!
Sakeri. Sama mies!
Krouivari. Pitäkäämme tarkka ivahti; hän ehkä astuu

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

Takeri. Aika potkaus!
liivari. lentuii hän tyniiini maan, niin nueriin rani-

in miehen tehta, istuttaisin hänen tercasti rattailleni ja riemu-
icn koroa tehden karsisin rahakuermallani, ja sitten nimismiehelle
hänen kanssaan !

Nite (itseks.) Tuhat' tulimmaista! Ichiuupa mieleeni tujc,
saakelin lystikäs, ja taitaa minulle miclä antaa ilmatteetsi kyydin
kotia, jos ie Vaan onnistuu. — Koettaa kelpaa! Päin tuuleen
»vaan, Niko, ja ele yhtä sukkela kuin ennenkin! — Kreumari
auttakoon minua juonessa. (Krouivnrille). Kuulkaatpa, isäutä!
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Krouivari. Kernaasti!
Niko (mennen erillensä krouwarin kanssa). Luullakseni, ette

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

tyhjentäneet!
Krouivari. Sitä en muista. Sanokaat nimentle!
Niko. Jos tempaisitte pois tämän parran, niin luulempa,

että töytäisitte sen takaa entisen lärivelän Nikon kasivot.
Krouwari. No koira »vieköön! (Kättelewät).
Niko. Mutta hiljaa, isäntä! — Minulla on mielessä »vik-

kelä, »viaton juoni, johon pyydän teidän apuanne! Nyt käymme
porstuakammariinne, ja minun ajaessani käkä partaani, te keritsette
tukkani ja annatte päälleni toisen takin ja hatun. Lenkapäähäni
jätän piikkiparran ja teen pienen, mustan pillun nenäni wiereen,
ja se suuri waras on »valmis. Minä astun taasen sisään, nuot
tuossa cttllivat minun kiinni, ja sitokoot minun nuoriinki, se ei
tee mitään, mutta kotia pääien ivapaalla kyydillä. Ia aatellaas:
se nänni ja nemnmeteli sitten kaikelle tälle!

Krouivari. Tuo taitaa olla saakelin iviklelätä, mutta kat-
so, ettei saata se sinua pitempiin kiusauksiin. Taidatko kohta ja
»varmaan toteennäyttää kuka olet?

Niko. Kuinka hymäänsä, mutta empä ylcn-anna tätä suonta
jonkun vicncu tiusautscn rähdcn, sa toisiksi, niin »varkauden ta-
pahtuessa istuin minä Turuu linnassi, söin »vettä-leipää ja Tur-
kuun tulin suoraan Engelsmannin lanvalia.

Krouivari. Hywä! Me käymme käsiin!
Niko. Malta! (Korkeammalla äänellä). Mitä olen Vel-

kaa?
Kroulvari. Kuusi kopekkaa, hywä wieras!
Niko (maksaa). Nyt hyivästi!
Krouivari. Onnea matkalle! (Niko menee).

liwari. Mielisinpä tietää, mikä partaleiju tuo oli!
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Krouwari. Jos oikein muistan, niin on hän merimies.
(Katsellen ulos akkunasta). Sille näyttää käymisensä myös.

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

Krouivari. Minä luulen hänen kunnialliseksi mieheksi.
Menee).

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

den!
Sakeri. Miben sitten?
liwari. Hirteen!
Säteri. Poika, pidä suusi, sanon minä, semmoisista pu-

heista! — Hei! olethan'»vielä uurrumielissä, maiktas olet jo ku-
monnut usean ryypin!

liivari. Kaitti on nyt entistä toisin, tattti edestakaisin,
nurinniskoin, niinkuin Jaakkolan muorin tallutta. Ci askelta, ci
hiiren tolaakaan enään menneitten päiiväin muotoista. Ennen,
nieltyäni taksi, kolme iyvppiä, olinpa iloinen ja kicleivä tuin
päästy, mutta nrt, »vaikka kauhalla titaani kaataisin, niin har-
maiksi kävivät tililläni maan, ja entisen snloiscn liehautscn siaan
tunnen nyt ainoastaan tucinmciicn humajalvan sekamelskan pääs-
säni, ja mieli cn aina musta kuiu wiiuapannun kolt'.

Sakeri. Hiiteen kaikki mielen mustuus, me suoritamme
itsemme tästä ictlestä luin enkelit. Asiat käymät hywin, Peijak-
kaan hywin, eikä yhtään syytä päätä kallistella!

liwari. Kaikki hywin, jos toimitatte minulle kymmenen
riksiä!

Säteri. Ennen taidan kääntää auiingen juetsun, tuin
saada sinulle ketoon kymmcncn iiksiä!

liivari. Mutta juuri sen summan tekee sekä kuorman
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hinta että kylän sintirahai yhteiseen, jotta me yhdesiä elcmme
suoneet kaikki »viimeiseen äyriin! — Pitihän minun ostaa Lee-
nan-Kallelle truutia ja haulia linturahoillansa, Anna-muorille
uaulan nuuskaa municn edestä, Ali-ialon Maija-rutallc naula tah-
meeta ja puoli sokeria, ja wirolais-utto Hanssulle taksi naulaa
tupakkia ja kolme ryssän-limppua, ja mrnta muuta säntiä Vielä.
Herra armahda minua! Miuä olen hukassa!

Vak eri. Kaikki ottiivat iyöiväiit, kaikki!
liivari. Se konsti ei testä. Keriottaisi minullc tämän-

kaltainen historia, niin uumcisinpa kohta toista ja anvaisin pian
asian oitean laadun; ja tiedänhän löytymän innita yhtä miiiaita
tuin minäkin. Ei, tämä male ei pelasta meitä. Hummaustamme
Hämeenlinnassa, jonka niin moni todistaa taitaa, ei moila salata,
ei millään moirnalla; se tulee tictyki!

VN.kcri. Mutta malta, että sillon on jo ajan lvilcä täi
cbtinvt tulla »väliin, asia jymisee hcitccsti tuin tautaincn uton-
ilnill, sa iksi on tcnticsi uuiia ncumoja keksitty parantcctsi taitelle;
mntta jos mc nyt kohta sanoisimme alastoman totuuden, niin
tiedä, että vauttnu, ja taittataammc matamaa!

liwari. Se »vasama on tenvavamvpu!
Sakeri. Mutta siitä ei yhtään pelkoa, jos waan oikein

käytämme sukkelan neuivoni!
liwari. Huono neuwo! He ehkä tietäwät jo kaikki.
Sakeri. Mahdotonta. — Tielle nyt waan, poikani!
liwari. Ei! — Kymmenen riksiä tänne!
Sakeri. Sitä en taida!
liivari. Teidän täytyy, en päästä teitä muuton. Te tä-

hän lläwitytsecn mun narranneet olette, teiltä tulkoon apu myös!
Kymmenen riksiä, eno!

Sakeri. Sula mahdottomuus! Ota niskani ennen!
liwari. Olkoon menneeksi! Niska maksakoon kaikki; juuri

uiin aattelen minäkin, ja nyt seuraamme minun neuwoani, nyt
lähemme koreasti hirteen molemmat, yhdessä menemme, seuraa
teemme aina kuolemaan asti!
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Sakeri. Waiti, liwari, waiti!
liwari. Sittenpä »vaikenemme ja nukumme makeasti, ja

suokoon Jumal", että taidamme molemmat riippua samassa puussa;
sentähden mennään nyt ja etsitään joku iväärä-oksainen, järeä,
kaikin talvoin scpilva mänty. Itse työssä, työssä »viimeisessä,
lupaan auttaa teitä, miestä wanhaa, ja sitten ivasta pidän huolta
iisestäni, ja enpä iarwitse apua minä, taidanpa silpoa kuin tikka.
— Nyt mennään, eno!

Sakeri. Poika!
liivari. Te luulcttc mun lyöivän lcittiä, cttä kuuluu pn°

hceni licma»! niin. Nojah! taidanpa lcititä tcstcllä luoton turi-
musta, taidan nauraa Manalaista mastcn partaa; iillä niin cn
luentoni. Mutta onpa aikeeni »vakaa, järkähtämättömän »vakaa.
Knoloon menen! Tunnin päästä mua talttaan polttopuuna pis-

tää kattilan allc. — Mustaan kuoloon! Mntta eitin pitää tei-
dän saaman hymin ansaittu osanne! (Übåten Säterin). Tämän
nyrkin nimessä! Tc olettc ollut minulle perkele, kiusaama pimei-
den enkeli!

Takevi (käyden pelästyen owea kohden). Älä, liivaii, älä!
Minä luudan kiouivaiin aivutii! (Niko, Mika keritty, piikki-parta
leualla, pieni pilkku lähellä ivasempaa sierainta ja toinen hattu ja takki
päällä, aStuu sisään, Sakeri katselee häntä suurilla silmillä).

Sakeri (itsekseen). Se on hän!
liwari (itselleen). Seittemän sataa riksiä, jes »vaan on-

nistuu!
Sakeri (itsekseen). Mailinani rupeaa »valkenemaan!
liwari. Siinä on minulle pelastuksen kallio! (Sakeri ja

liwari tekewät tärkeitä iviittauksia toinen tonellensa. liwari asettaa
itsensä oivelle).

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

<Itseki.) Hikconpa ankarasti. Jos nvt »vaan kaikki käivis by»
win!

Niko. Missä oivat tämän huoneen haltiat?
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Sakeri. Krouivari tulee kohta! elraa hyivä ja Vartokaa!
Niko. Aikani on tärkki!
Sakeri. Ei niin, ettette hetkeä leivätä jouda. — (Itieki.)

Se on hän!
Niko. Meillä on kannis ilma!
Sakeri (itseks.) Ko"okas mies. Minä iulen kotvin letvot-

icmaksi! (Ääneensä). Te käy laatuun, se ilma!
liivllvi. (Itseksensä omella). Onnetar, sua iutoilen, näytä

mulle etupuoles keiian wielä, hetken aikaa sen loistaa anna! Näytä
edes pieni wilaus, minä iutoilen! — Kaikki käy hiivin!

Sllkevi. Tuotaat anteiksi: mistä kaukaa on ivieras?
Nite. Naantaalista!
Sakcvi. Mihin kultcc tie?
Nite. Naantaaliin!
Tatcri. Koicinaitalla siis!
Nitc. Kctcmattalla Kätisalmcu taupungisia!
Sakcri. Arivattaivasti omat hywin tärkeät asiat tcitä pa°

koittaneet tälle matkalle?
Niko. Kuolihan multa täti siellä, ja luulin saaivani pe-

riä ämmän, mutta, saakeli soikoon! tulenpa takaisin tyhjempänä
kuin mentyäni. Miehensä sukulaiset weiwät kaikki ja minun hank-
luiwal he hyivän omaksi; sillä kaikkialla, hywät ystäwät, wäävyys
paiastllusa koettaa !

Sakeri. Kohtaloonne surkettelen. Ia käynyt olette kaiken
tien?

Niko. Käynyt kuin Jerusalemin suutari!
Sakeri. Ei konttia selässä eikä nyttyä kädessä?
Niko. Köyhä saatana, köyhä saatana!
Sakeri (itseki.) Ei yhtään epäilystä enään! (Häristäa nyrk-

kiinsä, Varoittaen liivarille. Ääneensä). Lait ja oikeudet oivat kii-
waat, lwwä naapuri; näyttäkää minulle Pasiinne!

Niko. Mitä huolimme passista; olemmehan Suomalaisia
kaikki!

Sakeri. Toin haastat kieltämme, mtttta ken taitaa waan
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siitä iua Vannoa Suomalaiseksi? Ia lnnlcnpa haivaitsclvan niin-
kuin jotain Vierasta murrosta puheesi laadussa. — Näytäppäs
minulle passis, mies! (Niko kntsnbtelee lemcttomasti ompärilleniä).
Passi!

Niko. Sinä et taida sitä lukea!
Valeri. Taidan, jes se Vaan on äitimme kieltä!
Niko. Se on luotsia!
Sakeri. Näytä se kuitenkin! (Niko juoksee owea kohden,

limari ja Sakeri karkaamat päällensä. Sakeri huutaa).

liwari. Seis, mies! (Kaikki kolme yhdessä kimpussa kier-
toilelvnt rynnistellen ympäri tenterin).

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

Krouwari. Paikalla, paikalla! Elkäät laskekaa häntä!
(Menee).

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

liwari. En hellitä; en, ivailla lapani lähtis kylkiluita
myöten. (Aina tuimempi temmellys).

Sakeri (wnlittnwnlln äänellä). Hän pääsee meiltä tnrkuun,
karkuun hän meiltä pääsee. Rientätaät apuun meitä laitti ihmiset!
(Krouwari tulee nuoran kanssa).

Krouwari. So, so, hiljaa, junkkari! (Ottelns pysnytyy).
Sinä hukkaan ponnistelet, mies parka ! — Käpäleet koreasti tänne
waan!

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

Krouwari. Vain niin, tässäkö on nyt lintumme, ja niin
pahasti taterrettuna paulllllu? Ahaa, sinä Veitikka! (Itseksi) Pei-
jakas! kuinka hän taitaa pitää watawan suun!

Niko. Elä sido niin kowasti!
Kiouwllii. Eläpäs sentään kirisiä pahoin, kurjan saa-»

taiilln käsiä!
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Sllleii. Niin kuitenkin, että istuivat kiinni, kiinni kuin
knimvi-penkissi ! — Haa, onpa mies kädessämme kuitenkin ja
seittemän sataa vitsiä!

liwari. Seittemän sataa riksiä! (Nito tekee äkkinäisen ryn-
nistyksen tamoittaen civea kohden, Sakeri huutaa; kaikki kcirkaawat
päällensä estäen pakonsa).

liivari. Ei juuri niin, poikani!
Valeri. Viimosti »vaan! Taatpa muuton tcnvillest!
Nito. Noh, olenpa siiwo, siiwo tuin lammas! — Olkoon

meunccti ja tulteen mitä tuleman pitää! Suru ja murhe ei
luemcoui tuulu.

Sakeri. Mielisitkö sanoa meille nimes?
Nito. Nimi seiioo passissa!
Sakeri. Missä on passis?
Nil o. Powitaslussani!
Sakeri (ottaa taskulta passin). Hywä hywä! Tämä tu-

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

Nito. Mutta mitä aimolle nyt parhaatseni?
limari. Pancn sinun koreasti rattaille ja kyyditän to-

tiani ja siitä saatan sinun meidän pitäjän »vallesmannin hal-
tuun!

Nito. Mintämuotst hänen haltuunsa?
liwari. Miksi kysyt syytä, jonka tiesit ennen kuin me?
Niko. En tiedä syytä; wiaton olen luin taiivaan lähti!
Krouwari. Ha ha ha!
Säteri (itsekseen). Häiuytöu wintiö mietcksi. Tahdoinpa:

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

Niko. Monta!
Sakeri. Tässä Tuomessa?
Niko. Monta!
Sateri. Niin niin! Mutta yhdeltä »varastettiin ankara
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rahasumma, ja sentäbden kysyn sinulta uyt jos tunnet yhtään
suurta, suurta lurjusta?

Niko. Mden tunnen parhaasta sortista, ja hän ehkä hoi-
taa sitä kadonnutta rahasummaa!

Sakeri. Miehen muoto?
Niko. Pää on kiireeltä otsaan niinkuin kapin paljastama,

alipuolella otsaa kaksi pientä, punaista silmää killistelee, ja sen
oikean alla on parhaillaan joku keltasininen koristus; muuton on
kasivoillansa nauriin haamu ja Viinan karlva. Te on miehen
muoto, ja, sen takaan, suurimman lurjuksen mnoto maavallon
päällä!

liwari. Enon kuiva. Minä julmistun. Mitään lurjuk-
sen elkeä ei ole laki Vielä koskaan tainnut oikein saada Säterin
päähän. Minä julmistun enoni puolesta!

Säteri (Nikolle). Sanoitko mun markaaksi?
Niko. Sanoinko sun markaaksi?
"Hllkeri. Kysynpä sinulta: sanoitko mun Vartaaksi?
Niko. Kysynpä sinnlta: sanoinko sun Varkaaksi?
Vakeri. Sen teit, pääivaras!
Niko. Se todista, ja todista myös että olen päälvaras!
liivari (itseks.) Enemmin tätä lajia, cncmmin!
Tatcri (iveki.) Ryökäle!

liivari. Eno, mc tccmmc tamppila tuosta häpcemäitö-
mästä miehcstä!

Sakeri. Ei, liivari! Miksi olisimme lapsekkaita ja saat-
taisimme tuhon narrin puheista? —> Mutta onpa hän hieman
»vikkeläkin. Hi hi hi! Totisesti, hieman, ja saakoon hän ryypin
siitä! Aksi ryyppi, Krouwari, yksi lyyppi miehelle! (Krouivari
tnntnn Nikon suuhun ryypin). Jokainen neron merkki, »vaikka pieni
kuin siiwar, pitää oikeutensa saaman; ei auta! Ia sukkeluuspa
tämäkin, ehkä jotoskin laiha. Noh, se taitaa kuitenkin ansaita
ryypin! — liwar! Onva aika lähteä, ja riemuten nvt lällemme;
kotiasi, sen tiedän, nyt halaat päästä, ja äsken wielä pelläsit lä-
hestyä sitä! Vilauksessa kaikki muuttui.
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liivari. Asten köyhä niinkuin rotta, nyt seittcmän sadan
riksin mies! Peltäisintö ketoa uvi, »vaikka olisin häivittänyt kym-
menen kertaa enemniäu?

Säteri. Me tulemme sinne kuin herrat!
liwari. He ottaivat mun ivastaan kuin patruunan!
Sakeri. Hyivin kaikki! — Mutta rientäkäämme!
Krouivari (itiets.) Mielinpä Vähän lisätä tämän leikin

hulluutta. (Ääneeniä). Suolaat anteeksi; mutta malttakaat: mies
otettiin kiinni minun huoneessani, ja itse kiinniottamisessa teitä
autoin myös; pyydänpä sentähden tulla osalliseksi lmvatun pal-
kinnon kolmannesta osasta,

lilvari. Huuti, krouwari!
Sakeri. Tvdv »viiteen riksiin!
Krouwari. Naapurini, muistakaat, mitä on oikeus ja koh-

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

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

Annas kuin minä kuittaan hänen! (Vienee kromvaiin kanssa si-
ivulle). Neljän silmän Välillä talttaan sanoa ja tehdä mitä hy-
»väänsä. Sen tiedätte? — Kuulkaatpas: Minä olen mies, jota
on kappaleiksi vurrnt häiv-yn pään ja »varoiksi parkinnut selkänah-
kani tunman paksuksi, ja taidan siis tehdä ihmeitä, jos tarwitaan.
— Uskokaa, mitä sanon, ja kuultaatpa »vielä: Jos ette kohta luo-
wu kaikista »vaatimuksistanne tämän Vankitun miehen kautta,
uiin tuleen huoneenne leimahtaman pitää joku pimeä syksy-vö, ol-
kaat Varma siitä. — Minä olen ivimmatuilia kohtauksilta kiu-
sattu mies!

Krouwari (pelästvwinään). Suolaat anteiksi, jos olin ne-
näkäs! Minä rukoilen!

Sakeri. Sinä et ensinkään iahdo sekautua tähän asiaan?
Krouivari. En äyriäkään pyydä!
Sakeri. Kuule, liivari, mitä hän ilmoittaa!
Kronivari. En äyriäkään pyydä!
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liwari. Te on häneltä wiisaimmin tehty.
Sakeri. Nyt on meitä waan kaksi osamiesiä!
liroari. Kaksi! Kutka oivat he?
Sakeri. Minä ja sinä, tietysti. Kuin Veljekset me ja--

kaamme palkintosumman; kolme sataa Viisikymmentä kummalleki
tulee.

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

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

raitaani saattaa hänen kruunun korjuun!
Sakeri. Enkö auttanut sinua miien jaksoin?
liwari. Tentähden lanketkoon teille Viisikymmentä.
Sakeri. Puoli kummalleki, poika, puoli kummalleki.
liwari (käy Sakerin kaulukseen ja uhkaa häntä weitsellä).

Kannu werta!
Sakeri. liwari!
liwari. Tulija leimaus! Nyt en takaa, mitä lveitsi tekee.
Sakeri (polwillansa). Minä rukoilen sinun, rukoilen.
liivari. Kannu werta! jos mielitte mutkistella.
Sakeri. Minä sataan tydyn.
liwari. Viiteenkymmeneen.
Sakeri. Olkoon menneeksi!
liwari. Hywä! Nyt taidamme taasen jatkaa tiemme

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

koin sikiö! — Mutta lain kautta kuitenkin sinulta osani ivaakin.
liwari. Käy rattailleni ivaras!
Niko. Minä seuraan teitä, mutta muistak-aat, 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. Teittemän sataa riksiä!
liivari. Teittemän sataa riksiä! (Meneivät).

Neljäs Näytös.
(Metsänen seutu, Vasemmalla tienhaara ja siinä miittapatiaS,

Sepeteus ja Topias tulewnt oikenin hnnrna).

Topias. Tämä tienhaara, hywä kanttöori, on minulle mer-
killinen esikniva. Tuo oitca, katsokaas, on laitasempi »vascmpaa
tuossa, ja tuolta ivnrtoon Eskoa ja häitä, mutta tuolta tulee
meitä »vastaan liwari ja kiouwien hellvetti. Se juutas on
wielä laupunlimallalla, jonne hän lähti jo Viikko takaisin. Aatel-
kaas kiusausta, jonka hän saattoi meille. HäätaVarain ostoon
hänen lähetimme kaupunkiin, ja lvaitosipn Martta aina eilän-
aamunn, mutta silloin käivi muija liesuun, kaapasi kuin pyry naa-
purista naapuriin, toimittain yhtä sieltä, toista täältä, ja Valmiina
seisoo nyt harjallinen hääpöytä Vieraitten tulemaksi. Toimikas
eukko, se meidän eukko, sitä ei taida kieltää.

Tepeteus. Mutta tulkaamme lataisin siihen nuorcmpaau

poitaas, jota, murhcellista kyllä, pomestania kaikki simeyden hcn-
gct kartoittanut on.

Topias. Hänen ylitsensä en ensinkään sure, koska tiedän,
kuinka elämänsä wiimein kääntyy. Hän tulee setäänsä, joka myös
nuorena willitysti klasia kallisteli, mutta nyt kolmekymmentä lvuotta
lakaisin ei pisarata maistanut ole. Setäänsä hän tulee, sen näen
kaikista kujeistansa, ja sentähden toiivon hänestä »vielä paljon
hylvää. Kuitenkin lväitoo häntä nyt kotiin tultuansa aika piek-
siäiset, JM-ah, saakoon hän oikein Sipin sannan, ja sitten aatel-
loon hän wähän llsillll. Muttll unohtakaamme se kanalja ja
muistelkaamme »vanhempaa poikaani, Eskoa, joka saattaa meille
tänä ehtoona iloa ja riemull. Hän lähestyy kohta korean »vai-
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monsa kanssa. Tässä tienhaarassa lupasi kraatari Antres ivartoa
heitä, ja sitten pillin pauhinalla nuoren parin nummitölliimme
tuoda. Me riennämme Valmiiksi »vastaanottamaan heitä. Te,
kanttoori, Veisaatte ruokawirren juhlan korotteeksi Poikani häissä. —

Me menemme! (Menewät. Mikko ja Esko tuleivat. Eskon ewäs-
pussl on tyhjä. Mikko istuu kilvelle).

Miklo. Väsynyt kuin koira!
Esko. Ia minä nälkänen kuin talivinen susi, mutta ennen-

kuin tiedänkään, inuisiuu taasen mieleeni tämän hääretken monet
kiusaukset, ja nälän tita on hetkeksi tukittu.

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

Esko. Enpä kadu Vielä mitä tein, loska hierottiin minua
kohtaan siellä niin hälvytöntä petoskauppaa. Kanin kumottu ruoka»
pövtä ja särjetyt akkunat ja Tecmnn murskattu lvinlu, ne asiat
eiwät ensinkään tunteani scimaa; mutta olentoni käy syukeätsi,
mnistellessani kotoa, josta olen ollut pois enemmin kuin kolme
»viittoa. — Mitte! enpä mieleni melkein kuin miesiappajan.

Juttele minulle jotain hauskaa, Mikko Vilkastus, ja ilautu-a ih--
misiydäntä.

Mikko. Tahdotko kuulla jotain herra Munkhausista ia hä-
nen maikoistansa?

Esto. luttelepplls! — Ei, elä mistään juttele, nyt en
sictä tuulla mitään, waan mykistän itseni äänettömätsi murhepat»
siaksi tienivieieen tähän, nukun isäksi cutä tiedä ihmisten nau»
rusta tämän hääretten ylitse. — Tuhannen sarwipäätä, Millo!
Olisin nyl mälimökkiläinen jossain ivucren ivintalcssa Amerikan
maassa.

Mikko. Sinnenpä pian tultais, jos minulla waan wielä
olisi jälellä palooni Munthausin noitalinko. Sen omistaja olin
muutama lvuosi sitten ja tein sillä monta lystireisua; sillä tie»
sinpä käyttää sitä wielä paremmin kuin Munkhausi, minä linkoi»-
lin itseäni mihin tahdoin.



79

Esto. Nyt walehtelct, ja tällä »valheellasi on, niinkuin
sananlasku sanoo, hywin lyhykäiset jäljet.

Mikko. Ei yhtään jälkiä. Läpi ilman menin «vinkuen
kuin nuoli. — Olisi se nyt tässä waan, niin pianpa seisoisimme
molemmat Amerikan mantereella. Minä linkosin itseni sinne en-
sin, sinä kohta perässäni.

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

Mikko. Tina iulisit sen perään minulta ja linkoisit itses
sitten tästä Amerikkaan.

Esko. Jos näin sinä haastelet Vakaasta mielestäs, niin
Jumal" järkeäsi »varjelkoon, mies! Mutta enhän ihmettele, jos
oliskin lllltuksen »uoimas hieman häminentynyt, koska en ole itse-
kään lankana siitä, ja molemmat olemme samassa puristimessa.
Tinun tulee tili tehdä rahoista, ja minun kaikesta muusta, ja
nyt on kysymys, kuinka rohkenemme lähestyä kotoa?

Mikko. Ketä pelkää mies?
Esko. Tina tiedät, cttä on minulla karhu äitiisi, jonka

kanssa ei ole hywä leikitä.
Mikko. laa-ah, naaras karhu kaksi penikkaa hännässä, sen

kanssa ei ole juuri hywä leikitä.
Esko. Ticdänpä häncn kanssaan harivan miehen roertoja

mciämän, mutta ticdänpä toki, että tvoittaisin hänen minä, mutta
enpä tahdo häntä kohden kättäni nostaa; sillä olla äiti, se on
pyhä ja korkea asianhaara.

Mitto. Hänpä, luulen, tcidän hnonecn pitää kurituksessa
ia Herran nnhtccssa.

Esto. Phdcn asian sinulle salaisuutena ilmcittaa tähden.
-^ Aitilläni on patukka, tuon pituinen termapamppu, jota mei-
dän kaikkein, niin isän luin poikien, syystä pclätä tulcc; sillätotta
sauccn, niin saammepa sillon tällön — milloin vtsi tahi kaksi
milloin koko nummisuutarin huone — tuntea tämän pampun pie-
nempää päätä. Ia aamistanpa siitä nonseivan taasen aita pamppu-
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tanssin, ehdittyäni terran totiini »vaan. Seltätauluni, 'iitä olen
manna, saa tämän onncttomau häärcttcn matsaa.

Mitto. Mutia manhcmpai, niinkuin järjcllisct ibmiict,
muistakoot asiain ci aiua täymän toimen »untaan. Lueti ci satu
aina pilttuun.

Este. Haasteinpa eitcin. Lueti ci sain aina pilttuun.

Mutta tuinta sclitämmc tämän taumalliscu miipvmiscmmc, kesta
oliiimmc tainneet kääntyä takaisin telia, nähtyämme millä kannalla
anamlnc seisoit, ja ella ketenä telinantcna tahi neljäntcuä päiivänä,
lncttu nitä asti, kosta lätsimme häihin? Aattclcs, mt olemme
»viipvncct tclinc »viittoa sa i»»uri sinun tälics, Vlitto. Niinkuin
ructe-litte clct sinä kulkenut sukulaisista sukulaisiin ja treuivista
lrcumiin, ja minä, näcthän, cn elc tahtonut jättää pubcmicstäni.

Mikko. Esko, minä sairastuin tiellä ja sentähden tvii-
Vyimme.

Esko. Mutta rahat, mihin sanottaisiin niiden menneiksi?
Mikko. Tööterskallc.
Esko. Mutta mitä olisin tehnyt minä sairautesi aikana?
Mikko. listuit Vuoteeni ääressä ja itkit etkä tahtonut

jättää uskollista pubemiestäs.
Esko. Se ivale ei auta meitä kauwas, ja toiseksi, tiedät-

hän lupaukseni pyhän, etten koskaan »valheen kengillä kuljeskele. —

Totta puhukaamme ja olkaamme sitten Valmiit ottamaan ivas-
taan mitä annetaan.

Mikko. Ota sinä; minä en ole äitisi pampuu alaa.
Esko. Et siis aikoo tulla kanssani kotia?
Mikko. En selkääni saamaan. Mutta jos tulen, niin

totta täytyy puhua minun myös. Nyt kysytään minulta asian
laitaa, minä kertoon kaikki, ja, »valitettaivasti kyllä, täytyv mun
lopettaa kertomukseni sinun ilkiwaltaisuuksillasi Karrissa, täytyypä
mainita siitä nuriin Viskatusta pöydästä, särjetystä »viulusta ja
akkunoista.

Eslo. Sitä sinnn ci tarwitse, »vaan sano, että läksimme
Karrista wähän ennen tuin minä ruokapöydän nuriin iviskasin.
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Mikko. Ole sitten oleivanas äitis ja kysy minulta milloin
jätimme Karrin.

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

Mikko. Me läksimme Vähän ennen kuin Esko ruokapöydän
nuriin »viskasi.

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

Mikko. „Glä opeta minua ivalehtclemaan".
Esko. Naletta pistänyt olet tuhannet kerrat ennen iätä,

ja iämä on »viaton sana, ei »vahingoksi kelienkään.
Mikko. Sinä et tiedä lupauksestani pyhästä, jonka tein pari

sekuntia sitten, ja se kuuluu: etten koskaan tvnlheen hengillä kulje.
Esko. Asiaani et pahentaa saa, sitä et tehdä saa, ivaan

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

Mikko. Mitä riisillä sinä?
Esko. 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 olelvan talvan »välillä wähän ryy-
piskellä, ja synnin himo tllhtoo joskus sllllda kotvankin wallan,
multa sillon juottllll hänelle äiti riisilvettä kaljan seassa, joka sie-
maus Pian sillttllll ukon sänkyyn, ja hän hikoilee kuin sannan»
löylyssä, puhilla ja oksentllll ja mullistelee silmiänsä kuin härkä
teuraspenkissä. Kuitenkin kestää tämä ainoastaan muutaman tun-
nin ja hän on raitis taas, mutta, usko minua, sen iempun pe»
rään, ei sietä hän nähdä wiinaa moneen kuukauteen. Mutta tot»
tumus tekee, että hän tarwitsee yhä Voimallisemman annoksen jota
wanhemmlllsi hän lulee, jll muoiiltll menee riisiä päiwä päiwältä
aina enemmän, ja sentähden juuri, luulen minä, on pussillinen
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tätä ainetta hänelle hywin tenve tultu. Minä ehkä olen keksinyt
oimallisen hymitytsen. — Nano tässä hieman! 'Menee).

Mikko (yksin). Vanonko sinua, Vai pistäukö itseni lo»
icasti siivulle uyt ja omaan kotooni tamoitan? Mutta taitaapa
sc toti näyttää niinkuin »vähän Varkaan kujeelta. — Minä »var-
ron sinua, mutta kosta sieltä tulet, niin rakennan Välillemme
picncn riidan. Syytä löytään aina. Riidan rakennan ja sitten
jätän sinun omalle onnelles. Nummisuutarin mökkiin en kans-
sas tule, en askeltakaan sna seuraa cuään. (Kristo tulee). Hei,
Kriste! Mihen kulkee ties?

Kristo. Kuokkimaan Eskon häitä; perässä tulee nuoria
muitakin.

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

pidät Vahtia tässä, Varrot, kunnes nuori pari käy metsästä ulos?
Mitto. Ei yhtään paria, yksinään ja pariton on Csto,

niintuin suora-lesti. — Tuolla hän istuu ja uouttii pussiinsa
riisiä hyivitteiksi äitillccn, jonta Vihaa hän pelkää komin, miimyt-
tyään niin lauman häävetkellänsä, tuomatta toti nuoita-muoiia
huoueeseu.

K ris to. No peijakas! Kuinka oivat asiat? Eikö saanut
hän Kreetaansa?

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

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

Mikko. Tähän asti olemme nyt Viipyneet kotomatkallam-
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me, muuttaen yhdestä lysti-paikasta toiseen, häävahoja liotellen,
mutta nyt on kassa kaikki, aina Viimeiseen iopoon.

Kristo. 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, Vaan hum-
masin miten jaksoin; ja nämät kolme Viikkoa oivat menneet kuin
säkissä. — Siinä, Kristo, on Nummisuutarin Eskon hääretki.

Kristo. Niinpä jo alusta Vähän arivelin asian käymän,
kuultuani morsius-talosta yhtä ja toista, ja scntähden olen nyt
kaikin »voimin koettanut jouduttaa naimistani Jaanan kanssa.
Snukarin keräjiin »vein, ja kaksi kertaa olemme jo kuulntetul
minä ja tyttö, mutta nyt proivastimme, ivirlansa toimessa tur-
han tarkka, waatii wielä Topiakselta naimalupansta, pidätellen
kolmatta kuulutustamme. — Nyt oivat tosin Eskon häätuumat
käyneet uiman toimoni mukaan, mutta kaikki taitaa äkisti muut-
tua mielä. Nyt tulee poika takaisin asiaansa toimittamatta, ja
äiti, muistellen kuinka lähellä iviiden sadan perintöä minä olen,
taitaa wimmassinsa naittaa Eskon jonkun iviheliäisimmän naasikan
kanssa. Ia tämä tapahtuu piowastin wavtoessa tytön naima-
lupaa Topiakselta, ja minä jään wiimein kuitenkin kaikesta paiti.
Olis nyt neidon isä tässä, mahlaivin naittajansa, niin kaikki la»
wis hywin. Tulewana sunnuntaina kuulutettais kolmas kerta, ja
samana päivänä häämme »vietettäisiin myös.

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

wiems! —

Mikko. Niin toi»von, ja „niintuin sinä toimot niin si-
nulle tapahtuu", sanoo Esko, selittäin raamattua muistonsa mu»
taau, se tomca sulhainen, jota tänään totiinsa marrotaan täy-
dessä kunnian kcmussi. — Katsos, Kristo, kuinka sutkclasti so-
meltui: samana piimänä, jona meitä marrotaan nnoren emän-
nän kanssa, me tnlcmmc myös, mutta niintuin sissit liassa ja
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nälkäisinä, ja mitä naisivätcen kuuluu, niin on Csko wielä yhtä
wiaton luin mentyänsä.

Kvisto. Kaikki hywin! Nouscepa tästä hauskat wehkeet
ehdittyämme suutaiille. Minä käyn kanssanne, Mikko, lisiksi
mustan ämmän kiukuille!

Mikko. Parempi wielä, jos lähel edellä Eskon kotiin, ja
ilmoitat hääiväen lähestyivän; sanot heidän pystyneiksi leivähtä»
mään Peltolan pihalle.

Kristo. Niinpä ieen ja fnalan heille llinll pidemmän no-
kan ja oikeat ulnlin silmät. — Kiirehtilääl jälcssäni waan!
(Menee).

Mikko (yksin). Minua Vartoa saat; sillä enpä juuri »vä-
hällä hinnalla nyt tahtoisi liketä sitä kuuluisaa suutarin Marttaa.
Totuuden tunnustaen, häntä pelkään enemmin kuin paholaista.
Ia ken ei tee sitä? Nyt omaan pesääni »vaan, ja Eskon,
riisipussi selässä, lähetän sekk minun että itsensä puolesta sen
mustan trankin kitaan. — Hän »viipyy ivielä. (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 toinen haara on täytetty).

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

ryyppäsin ivasta!
Esko. Mikä on tllikoitukses?
Mtkko. Että otat hylvän kulauksen pullostani!
Esko. Minä?
Mikko. Sama mies!
Esko. Sinä tiedäi, ettei Vielä koskaan mitään karwasta

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

Vilkastus, minä tuskin tiedän mille wiina maistuu.
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Mikko. Maista nyt, niin tiedät! Otappas, poika, tuosta
kirkkaasta pullosta!

Esko. Minä Vihaan Viinapulloa 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 Viinaa kauheasti. Hän kutsui sen myrkyksi, sywyyden kai-
Ivosta.

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

Esko. Niin hän sitä kiroili. Ia iviinapotellin nimitti hän
pirun-sarweksi.

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

Esko. Nyt haastelet tyhmästi, Mikko! Viina ei tarroitse
puolusmtesill.

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

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

Mikko. Ia minä kohta edestänsä hiiteen mensin, kuin
waan on päässäni sillon pieni wiinan huimaus, joka uskallusta
antaa, waikka kohtais meitä suuiin waara; rälläten me käymme
päälle waan wäkirynnäköllä. Sinäpä nyt tuommoisen rohkeuden
tarwitset tullessasi hirmuisen äitis lasivoin eteen; sentähden juo!

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

Jää hyivästi! (Aikoo mennä).
Esko. Seis, mies, seis! Ilman seuraas en lähe kotia!
Mikko. Tahdotko juoda?
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Esko. Tuo tänne pullos! Olkoon se niin iviimeinen, kuin
on se ensimäinen kerta. (Juo).

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

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

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

otat lvastaan äitiltäsi löylytyksen, niinkuin mies; sillä selkääs saat,
että roikaa, ole »vissi siitä!

Esko. Mikko Vilkastus ei oletkaan tietäjä.
Mikko. Eipä tarwitse olla tietäjä, ennustaissa sinulle tä-

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

Esko. Sinä uskot siis, että täytyy minun ivälttämättö-
mästi saada selkääni iänä-ehtoona, sinä uskot sen?

Mikko. Uskon ja luotan!
Esko. Ia iloitset ja riemuitset?
Mikko. Iloitsisko puhemies, koska sulhainen selkäänsä M?
Esko. Miksi puhui sitten näin?
Mikko. Sytvästä sydämeni katkeruudesta lörpöttelen; sillä

asia on ikäivä.
Esko. Vain niin. Minä saan selkääni! Entäs sinä?
Mikko. Täytyy katsella päälle ivaan, ei auta!
Esko. Nain niin! Mutta kuka meistä kahdesta on oi-

kein syypää, ininä »vai sinä?
Mikko. En tiedä; sillä wiatoit olen minä.
Esko. Viaton? Sinunpa syysi iähän pitkälliseen koti-

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

Mikko. Mustalainen! Sinä koira, aatteles kuinka monet
kerrat ja kuinka häwyttöinästi 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 keskiivarissa, jossa söimme

päivällistä, 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 taiioittanut muuta luin saada piirretyksi puu-
merkkiin luplluslirjaan, jonka täytyy siellä löytyä; mutta tehtyäni
tämän, miksi emme jatkaneet kohta taasen tietämme morsins-taloa
kohden?

Mikko. Kailli tämä ei kuulu lanne; kysymys on, kenen
cli syy, että poikkesimme keskiväliin?

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

ja takamiisas suutavin poika, onko ääneni kellon ääni?
Esko. Ääni on lahja Henalta, liiontin laulun-ääni. —

Mutta ymmäiiä Vertaukseni oikein; sillä haastelenpa usein esilu-
Vien ja tnnnns merkkien lautta. Niinpä tahdoin nytkin lausua
miten Vaihtelee täällä ihmisten mieli, niinkuin metsässä kuullaan
sekä koleita että kiteitä karjan-kelloja.

Mikko. Sinä tyhmä pässi, luuleppas tätä kelloa! (Lyö
Eskoa loimnlle jn juoksee pois. Esko rientää perässä. — Krnntnri
Antres tulee klnnetti kainalossa).

Antres (yksin). Tässä siis pitää minun wartoa hääwäkeä,
ja, koska tulewat Viimein, seurata heitä suutarin huoneesen; niin
on ukon tahto. Mutta pitääkö minun seisoman tässä »vaikka
puoleen yöhön asti, pilli kourassa Vartoen heitä? — Vaiti!
Tuossa oivat; sulhainen kuitenkin. Tahdonpa antaa hänelle pie-
nen kunnillil-töräyksen. (Esko tulee, Antres puhaltaa hänelle pari
jakson).

Esko. Oletko nähnyt Mikko Vilkastusta?
Antres. Puhemiestänne? Eikö ole hän seurassanne?
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Esko. Hän jätti minun luin susi poikansa, ja antoi mi-
nulle wielä koiwapuustin lähteissä.

Antres. Miksi erositte lvihassa?
Esko. Hän on lyhy-nokkancn mics, eikä salli syntejänsä

soimata. — Konnalleni sain häneltä. Hywä! — Olisin ehti-
nyt hänen kiinni, niin kaslvujen kanssa olisin maksanut kaikki.
Mutta roaaran tullessa on hän aina nopea-jalkainen. Ei kanna
hän turhaan nimeä: Vilkastus.

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

Esto. Ei yhtään morsianta. Hän jätti minun jo ennen
wihlimistä ja otti itsellensä toisen. Ilkeä petos, tunnoton petos!
Mutta asiasta nousee lnima piosessi.

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

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

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

Antres. Suuri uuspeili! — Mitä siitä waill'ei tyttö ol-
lut rikkaampia? Veisnssa laulamme: „kuin meil' waan on
rcikkant', kyl' Jumalat' on rikkaut". Niin se on. Uskotko sinä
myös sen?

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

A nti es. En nähnyt!
Esko. Sano järkähtämätön totuus!
Antres. En minä nähnyt, en minä nähnyt!
Esko. Aatteles, jos täytyy sun panna kaksi sormea kirjan päälle!
Antres. En nähnyt sittenkään. — Elä Herran tähden

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

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

teen ilman kanssa.
Antres. Oletpa wielä koossa!
Esko. Minä siivet 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 taivaan naivalla pyöiii.
Anties. Sinä teet minun kolvin muiheelliseksi!
Esko. Tämä on niin lystiä. Maa ja taiwas lyöwät

kupperkeiklaa ja sinä, kraatari Antres, pyörit silmissäni luin apinja
maikkinoina ja kuikeukin tahtoisin sinua hellästi suudella. Kyllä
tämä on kuolema; ja minä saan saatanan kmaasin. Hih! Nyl
tappelisin legioonien kanssa.

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

äsken jumi Mikon lasknmalista. — Mutta nyt on ailll tullut,
jll leirlln meidän kaikkein kuollll pitää; usko minim!

Antres. Esko, oletko koskaan ennen ollut humalassa?
Esko. Totta sanoen, en koskaan!
Antres. Nyt olet, naapurini!
Esko. Olisko tämä humalaa?
Anties. Samaa sorttia, ole ivlliMll siitä!
Esko. Näin ihanaia, näin laiivallllistll, näin rnutllroh»

kelltll! Olis koko mailmll sylissäni, niin snutelsinpll sitä luin
weljeä rlllllsta. Peijakas! taitaisinpa loiskata tuon kuusen kär-
keen tai tuon piliven köyrylle istumaan ja sieltä taasen ales tuin
ukon wasima aina maan tunllasen ytimeen. Elämä on iloleilli!
Antres, mitä olemme me, milä olentoja täällä, että lumalll
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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?
Antres. Molemmat tarpeelliset tässä mailmassa!
Esko. Sinulla on tapa moittia suutaria, ja panna lraa-

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

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

Esko. Ei yhtään riitaa; sillä nyt on ilon päiwä. (Snni-
nnnivnlln äänellä):

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

Olinpa komin lapsitas peljätessä mennäkseni kotiin, niinkuin tav-
witsisi minuu sc tehdä. Koto jäätöön hiiteen ! Mailina cn alvava

jll leipää löytyy joka haavalla.
Anties. Käy komeasti lctiis »vaan, Esko, se on snlta

pavas!
Esko. Ei tuumaakaan enään kotoa kohden, ivaan tästä kään-

nyn ympäii ja »vaellan kauwas, kauwemmas »vielä kuin se etäi-
nen kulta-nummi, jonka pappilan mamsselli näki unissansa. —

Nie sinä heille tenveiseni, liitä heitä puolestani ylöskasivatuksen
edestä, sano, että siunasin heitä mennessäni ja olin iloinen kuin
oinas. (Upeasti ja keikuttaen päätänsä).

„Ole, sielun', iloinen,
Luota sinuas harsin pääl',
Härkä ivie sun mäen pääl'."

Hih, ivaan! Karrin hyllyssä oli kymmenen niola-luslaa, minä
luin ne. — Anlres, ollaanpas oikein iloisia! — Katsos, kuinka
nopea minä olen juoksemaan. (Juoksee kiimaasti pois).
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Antres (yksin). Rupeanpa häntä pelläämän. Koivin irs-
laslucntoinen mies, ja wahwa, hirmuisen wahwa. (Esko tulee
juosten takaisin ilman hnttun jn toista kenkää).

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

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

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

yhdestä hlltustll ja kengästä? Peeweli! jos oikein Vihastun, niin
kaikki nukut päältäni heitän ja myyn itseni Ryssille. 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 »veljet.
Antres. Taitaisitko näin tutka pystyssä käydä ihmisten

näkmviin?
Esko. Se tukka kelpaa, waikka teit siitä leimu lowin pilk-

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

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

Anties. Ne olen nähnyt!
Esko. Katsele minua hetki tarkasti ja äänetönnä Vasten

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

he kntselemnt toinen toistnnn wnsten silmiä).
Esto. Niin, semmoiset silmät ne oivat. Tunnustas myös

tuota tupsua päässäni!
Antres. Mitä »vasten?
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Esko. Se käy laatuun sitä tunnustaa. Tee sc hywän
sään aikana.

Antres. Sinä olet erinomainen mies!
Esko. Tämmöinen tupsnpää. Pistä komas tänue; siitä

et saa kipeätä!
Anties. Mutta mitä se meriteema?
Esko. En tiedä itsekkään. Mutta tee se kiireesti, jos sel»

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

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

tunut!
Esko. Kolmas kerta. — Tunnustappas !

Antres. Minä tunnustan! (Tunnustaa).
Esko. Niin, semmoinen tukka se on, ja itseppä sen kan-

nan niinkuin silmätkin.
Anties. Enpä olis luullut sinua näin kotvaksi mieheksi!
Esko. Kowa ja kiivas luonnosta.
Antoes. Enkä näin kiukkuiseksi ja juonikkaaksi.
Esko. Tuhannen peeweliä! koko mnilma on kuin noiduttu

mua kohtaan. (Ottaa kraataiia kauluksesta kiinni). Minun Karri
petti, oma morsiameni minun petti, kutsuen minua häivyttömäksi
mieheksi, ja kujalle minun ajoiivat kuin kylän koiran. Niin kans-
sani tehneet oivat, ja Mikko Vilkastushan koko saatana oli. Ra-
hat juotuansa, löi hän minua korwalle ja juoksi tiehensä kuin
peto. Ia meidän wälillä, Antres, on jotain ivanhaa hapatusta
myös.

Anties. Elä liristä minua tuikusta!
Esko. Herran Kicsus, kraatari! Mikko Vilkastus en täyt-

tänyt sydämeni niin. (Kilistän ninn komemmin Antiestn, jokn koet-
tan rnnnistellä Vastaan).



93

Antres. Elä tiristä!
Esko. Tierättös, loaataii
Anties. Tnllaal minua apuun!
Esko. Noin minä miehiä Panen; katsos! (Painaa trna-

tnrin maahan, kraatari pyörtyy ja jää makamnnn liikkumntonnn).
Kiusa kiusan päälle Viimein mieheltä järjen Vie. (Katselee kran-
karin). Liikkumaton niinkuin kiwi. Aatteles jos . . . (Rnwistna
häntä). Nous ylös, Anties, ja ollaan ystälvät taas! —- Hän ei
hengitä enään. Se on tehty! Toinen laudoissa, toinen valideissa,
niin tämä haäieisu päättyi. Kuollut on hän! Se on tehty!
(liwari, Sakeri ja Niko tulemat ajaen, kaikki istuen rattailla). Tul-
laat ja nählääl rikostani suurta.

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

Esko. Tutkaat katsomaan mihan ja synnin hedelmiä!
liivllii. Veljeni, Esko! Mitä hinnutöitä?
Esko. Se on tchtu!
S aleii. Ales iattailta lailli! (Astumat ales). Sido Rusko

mäntyyn tuolla. (limari ajan pois homeisen oikealle. Sakeri, tn»
luttne» Nikon köydestä, joka on sidottu »rankin jalkaan, lähestyy Es-
koa), Esko, minun sisareni poika, mitä olet tehnyt?

Esko. Hyivää päivää! — Tekoni on tuossa. Siinä ma-
kaa kraatari niinkuin ivihani uhrilammas. Mutta tämä on mi-
nulle rangaistukseksi. (liwnri tulee).

liivari. Oletko tappanut kraatarin?
Esko. Hylvää päivää! Vaikka ehtoo jo taitaakin olla.

— Niin, liivavi; sinä olet nuorempi, ota waari minusta ja clä
koskaan himoillesi maltaa anna. — Minä miehen tapoin, ja tämä
tapahtui minulle rangaistukscksi. Mutta ivoi kraataria, joka hen-
gensä panna täytyi kuritukseksi minulle! (Saleii kuiskaa Eskoa ker-
ivään, Esko lähtee juoksemaan, mutta kääntyy jälleen kohta takaisin
neljän »viiden askeleen päästä). Ei, eno; en tahdo karata. Tun-
non »vauvat lielvii esilvallan meitä rangaistessa. Siis tulkoon
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lnnsloittelisia täysi lippu selälleni; sillä sen olen ansainnut. Ia
sitten: maissi sinne, missä pilivet maata lamaa, ja peuioilla aje-
taan. Sinne, sinne tiuunn omansa koijaa. Humala katoo pääs-
täni, haihtuu kuin tuhka tuulessa. Nyt olen ihan selmä. (An-
toes liikuttelee itsiänsä). Kiaatan elää wielä! Mun ystälväni,
Anties !

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

Esko. Tässä, ystälväni! Mutta kiitos luojan, ettäs Vielä
hengen sait! Minä pyydän sinulta anteiksi, koaataii, kaikesta sy-
dämestäni !

Anties. Minä kaukaisilla mailmoilla käynyt olen, mieoaita
kieliä haastellut ja paljon ihmeitä nähnyt. — Kuinka laulvan sit-
ten, Esko, kuin sinä minua kuilusta liuulvasit?

Esko. Tuskin kolme minntia!
Anties. Sano kolmekymmentä muotta tuitentin!
Esto. Ei yli kolmen minutin, usko mitä sanon!
Antves. Kas ihmettä taas!
Esto. Nouseppa seisomaan, »veljeni! (Auttnn Antrestn sei»

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

ottaispa mun peijakas, jos riipisit minua laillisesti hakemaan!
Antres. En minä rupee.
Esko. Kirislää toista kurkusta, se on pedon-tapaista, ja

tanvitsisinpa loittiini aikll lailla. Ei hllittllisi se yhtään. Mutta
minä rukoilen sinua, elä wie minua keräjiin tästä asiasta!

Antres. En minä ivie, en minä mie.
Esko. Sinä kunnon mies! Mitä maksan sinulle?
Antres. Et mitään, ei tarwitse!
Esko. Nenätön mies! Ilmatteeffi sulle saappaita teen

aina kuolemaan asti.
Anties. Jos niin lahdol!
Esko. Sen teen minä! — Kas niin, eno ja nuooempi
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Veljeni, liivari, sallimus anitci minun tästä onnettomuudesta
kuitenkin. — Mutta mistä tulette ja kuka on tämä?

Sakeri. Kaupungista tullaan!
liwari. Ia tämä on ystäviämme, joka meidät onnellisiksi

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

pilkkua nenänsä Vieressä?
Esko. Se suuri waras!
Sakeri. Sama Veitikka!
liwari. Hätienpä nypistimme koreasti Puol'matkan krou-

wissa.
Esko. Mikä onni!
liwnri. Seittemän sataa riksiä waan.
Esko (itseks.) Mikä onni! Tästä nousee isäni huoneesen

ilo suuri, ja minäkin olen pelastettu sillä simalla.
Sakeri. Mutta knnleppa, mun sisareni poika, tänäpäiivä»

nähän Pitäisi lvietettämän jällihäitäs?
liivari. Jaa peijakas! Mntta miksi seisot tässä?
Eslo. Ettäs sanot. Mutta minua on lohdannut loma

mastointäyminen. Morsiameni nnncttiin pctcllisesti toiselle ja
minä sain kääntyä nuorena miehenä takaisin; tähän asti olen
Viipynyt lotomatlallani ja juuri Mikko Vilkastuksen tähden. Hän
minun petti myös. Kaksitoista iitsiä, jotta äiti antoi minulle
häärahoitsi, joi hän ylös, sitten löi hän minua kommalle ja juoksi
tiehensä, ja sc tapahtui juuri tässä. Päätinpä, etten enään läh-
tisi telia ivaan Vaeltaisin kaukamaille, mutta luulen teki asiain
kääntymän nyt teisin.

liwari. Nyt ei yhtään hätää sinullakaan, ei yhtään! Me
myös teimme huonon retken, mutta tämä onnemme lintu tässä
(osoittaen Nikon) saattoi kaikki parhaalle kaanalle laas. Nyt en
ensinkään pclkää tullakseni kotia, sanonpa lohta suoraan, että kaikki
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joimme, mutta tässä on sen siaan seittemän sataa riksiä, ja isämme
mökissä ilosta hurrataan.

Sakeri. Elä sentähden ilmoita minun olleen seurassasi
juomakengilläsi kaupungissi!

limari. En, maan sanon, että kohtasin teidän »vasta ihan
tulipuun alla, tullessani ulos kaupungista. Olkaat hymässi tur-
wassa, eno; minä pelastan selkänne.

Sakeri. Minun selkäni?
lilvari. Niin teidän kuin Eskon ja dmani!
Esko. Kas klls, mikä ihmeellinen käännös! Nyt himoom-

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

liivari. Kiittäkäämme sallimusta, se tämän miehen lvav-
lnnteen »veti, pelastaaksensa meitä, luijia. — Mutta minua lou-
iistelee kiukkuinen nälkä. Onko pussissasi mokaa?

Esko. Ei yhtään, Vaan on siellä ainoastaan riisiruohoja.
— Kolvin nälkä minunkin. Konna Vieköön! taidanpa kuin pa-
ras lintukoira haistaa leiwän hajun matkamiesten elväspussissa,
ja makean uutishajun olenkin tuntenut kaiken tien. Totta, »vel-
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 tuin Hiien pohtimessa! Minä päästän hewoi»
fen. (Aikoo mennä oikealle). Mutta tatsotaat, ettette hukkaa kulta-
palloamme, eno; jos sen teette, niin sitten kuitenkin ilman armoa
me molemmat hirteen. (Menee).

Sakeri. Hänestä Vaarin pidän kyllä!
Niko (itseks.) Saakeli olkoon! tyhjentäisinpä minäkin ker-

naasti pöytyrin herneivelliä, sillä olenpa tyhjä kuin wesikoijussa
pavi »viikkoa sitten. Mutta taidanhan nälän pllhimmlln lauwalsi
unohkllll wielä, katsellessani tässä lapsuuteni teitä ja polkuja.

Esko (Nikolle). Vai 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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Ni 10. Pidä kitasi sinä, tananwaias, mällistelcwä huhtain
siinä; tcmpascnpa muuton lätcni nuorista, lävn snn tuttaas ja
hajoitan scn tnulen-pesän ilmaan.

Esko. Elä tepcile! Tunnenpa humalan tuleman päähäni
takaisin, se kanalja tulcc, antaen uutta turaasia. -^ Sinä luijus!
haukutko miuua? Katso etten iske kuikluus! Mitäs tekisit? Kä-
tcs oivat tiinui.

Sakeri. Siivosti, Esko, ja muista, että on hän wan-
liinme!

liivari (on peiäyttänyt hewoisen rattaineen teaterille). Mitä
torclee Esko?

Esko. Tuo hämytön mies kun rupcsi minua haukkumaan
siitä, cttä tiistillisellä talvalla nuhtelin häntä ivaitaudesta.

liivari. Hän ei kärsi yksinkertaisia, ja yksinkertaisiapa olem-
me, jos häntä nuhtelemme siitä, josta meidän häntä kiittää tu-
lee. — Nyt kaikki rattaille; orhini lewottomnndesta pyrstii ja
raappii ! (Kaikki istuivat vattaille). Minä, ajajanne, istun nokalle
tähän, eno, kultakukkomme kanssa, istun keskellemme, sitten Esko,
ja sinä, pillinesi, soiuila itses tuonne taakse ja puhalla, että tai-
Vlls repee!

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

listin juoksee!
Antres. En minä putoo.
liivllii. Missä on hattus, Esko?
Esko. Tuonne metsään se jäi, mutta jääköön heitä »vaikka

kymmenen.
liwari. Niin juuri. Tästä lähin käymme silkkihatussa.
Esko. 11l kultakellossa. Ostammepll itsellemme kruunun

puustellin tlli llrenteeraamme jonkun herrankartanon.
liivari. Sen teen minä lohta.
Esko. Minä tulen pehtoorikses, liwari!
lilvari. Sinun otan pehtooriksi, enon metsäiviskaalikseni
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ivannotan, isäni panen Voudiksi ja huushellciskamme olkoon mcu-
din Vaimo!

Esko. Kuta moudin maimo?
liivavi. Äitimme, ymmärräthän?
Esto. Niin niin, nyt äkkään!
liwari. Olkaat tvarolla, nyt isken. Katso ivaan, ettes

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

iväkeä. — Iloittaisi, kraatari, tlomatsi! (Menewät; Antres pu-
haltaa porin-marsia, toiset loilottawat, — Kaksi kuokkawieraota, tawoit-
taen Eskon häihin, tulee »vasemmalta).

l:n kuokka. Klanetti pauhaa, joutukaamme! (Viikon wa°

liws°-huuto kuuluu metsästä). Kuka ivalittaa siellä?
2:n kuokka. Jotain kuulin minäkin.
1:n kuokka. Käydäänpäs katsomaan! (Kuokat menelvät.

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

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

t:n kuokka. Kanttoori on häissä Nitmmisuutarilla. 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.
l:n kuokka. Se onkin waan murrettu. Mutta kuinka

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

päsi saakelin »vikkelästi, wiekotellen sillä kurilla minua poika-par-
ivestansa. Minä kompastuin ja mursin jalkani. (Itseks.) Kirottu
Esko, kuin hätäytit minua ja matkaansaatcit kaiken tämän! Onni,
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 Nnmmisuu»
tarille!

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

kas pitää sidottaa lastoihin, mutta pienikin iviiivytys taitaa pa-
hentaa kaikki, tehdä sinusta ontuivan Huuperin äijän. — Ota
kllnssllni kiinni hänestä sinä, ja rientäkäämme! (Kuokat, kan-
taen Mikkoa, menewät).

Wiides Näytös.

(Ulkopuolella Topiaksen huonetta, jokn seisoo oikenlln, Wnsem-
mniln cn pöytä, siinä miinnpotelli kaksi lasia, Ivehnäleiiuän-Pytkyjä jn
sokerin. Perällä näkyy hcnkn-mimmi. — Topias jn Sepeteus tule-
lvnt Vllsemmnltn).

Top in s. Kas las Marttaa Vaan, luin on valeutanut eri
iviinapöydän, ja ulos pihalle sitten. Henasiväen konstia ja temp-
puja istuu hänessä wiclä nuovuudcu päiivistä, kesta tyttö pal-
weli Rintalan tavtanessa, ja palweli seitteinän muetta. Kap-
tecnsla piti hänestä paljon, samoin kapteeni itse, maikka siiivat
hekin pitää suunsa kiinni, koska Maitta oikein lvihuiipäänsä pääl-
lensä otti. Semmoinen likka hän oli. Siilonpa mekin, minun
käydessäni lllitanossa neulomassa, tulimme keskenämme tuttaivuu-
teen, ja aina paremmiksi ja paremmiksi ystäviksi ja wiimein pa-

riskunnaksi, ja sainpa, koira ivieköön! maksaa lenvaiahaa Eskon
lähden, kirkkoa tcnvata sain. No, no! „Nuoruus ja hulluus
Vanhuus jll Viisaus", sanoo sananlasku. Nuori mies, hän on
kuin mctsäivuohi, hurjapäinen. Hän ryntää päälle maan, aattele»
matta perään, liionkin tähän aikaan.



100

Sepeteus. Enncn nurtti pystyssä ja snu mytyssä himo-
jamme »vastaan sotaa käytiin, ja rautaa tasivci miehen mieleen,
mutta tällä sumulla ci ele tähden meimaa, ivaan tanssii sc halu-
jensa pillin mutaan.

Tcpills. Niin niin. — Muistaates kanttöori, tuinta Pcl-
telaii hirsi-talloessa sctä nuorct cttä ivanhat tanssivat ivirclnis-
uten, Hanssnn, sättipillin mutaan?

Tepeteus. Minä jenduin sinne ivirta-rcttiläni.
Topias. Tehtiinpä siellä yhtälin konstia ja juonta. Siel-

lähän seppä minun silmäni noki, juuri talosta lähteissäni. Juu»
kari! Enkä tiennyt asioistakaan, ennenkuin kotona sain Martan
kimppuuni siitä syystä. — Noh, ne oivat menneitä asioja, ja ol-
koot unohduksessa. Mutta saapa tässä mies koetella yhtä ja
toista, sekä leikkiä että totta, tässä mailmassa, jonka oppineet sa-
noivat ymmyrjäiselsi luin minun pääni, ja pyöiiivän lyhjässä il-
massa. Mitä aattelee lanttoon siitä asiasta?

Sepeteus. Minä kiinniriipun sanassa, jossa »veisaamme:
„ei patsast' eikä napaa, »vaan wahwa »virta »vapaa".

Topias. Niin uskon ininäkin. — Vetten päällä se pyö-
rii, suuri kuin joulukaakku. — Niin on tämä mailina ymmyr-
jäinen ja soppia ja solia täynnä, joissa Pian masennetaan mies.
(Täyttää molemmat lasit »viinalla). Mutta kas, kuin kaikki »viiinein
ympäri käy, niin otammepa ryypin ja unohdamme kaikki. Nyy-
pin otamme ja nauramme ja itkemme yhtaikaa elinkautemme ret-
kille. — Kllnttoori, olkaat niin hywä! Gltaät hirttäkää Eskon
häitä, minä muuton närkästyn poikani puolesta.

Sepeteus. Maistaa tahdan!
Topias. Lasi kumoon, kanttocri, kumoon!
Sepeteus. Ei, Topias; maistan Vaan!
Topias. Niinkuin tahdotte, mutta Eskon muistoksi!

(Ryyppäcuvät, Sepeteus maistaen).
Topias. Sokeria tahi »vehnäleipää päälle; kumpaa waan

haluttaa; sillä taka-kontoni, näettekö, ei ole juuri niin tyhjä kuin
luulis, sieltä heruu koska heruman pitää. Mikä on suutari To-
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piaksen eläessä? Hänen kenstinsa istuu päässä, sen käytös kou-
rassa tässä; tenve ruumis, silmät, konvat ja kaikki muut jäsenet;
uljas Vaimo ja kaksi poikaa, ja omalla kannallansa asuu hän
tässä, tässä Vapaalla, taitniualle honkn-uummella. — Täsiä cn
ankara kaiku, herättäkääs se äänellänne, kanttccri!

Sepeteus. Nyt ei Veisaamiseen aika eikä paikka.
Topias. Vähän »vaan loilctusta, että kaiku kuuluu.
Sepeteus. La la la laa! (Kaiku).
Topias. La la la laa!

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

Hih! (Wiskasee lakkinsa ilman». Mnrttn tulee huoneesta jn tulisian
häntä).

Maitta. Pidätkö suus kiinni, sinä poutähaukka. — Mitä
teette tässä ulkona? Kauttoon on hywä ja tulee sisään. (Menee
huoneesen).

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

Scpctcus. Mutta usko minun, pcllähdinpä tästä tapauk-
sesta, tutistutsesta nimittäin.

Topias. Tuosta etu-tupsusta hän minna wähän nujusti,
mutta annanpa hänelle sen anteeksi; sillä onpa hän koivin ku-
ivas ja kiukkuinen häätoimicn hyörinässä. Hän on kun tulen
leimaus. Huomasitteko, kuinka, pikaisesti tämä temppu oli tehty
häneltä? Kuin luoti oli hän tässä, kuin luoti cli hän setuntin
päästä tulvassa jälleen, ja sillä aitaa ehti hän tukistaa minua.

Sepeteus. Nais°waltikka on muiheellinen meikki; se maa-
kuntain hälviöö ennustaa. Roomassa, koska tämä ankara walta
lankeemukseensa kallistui, hallitsit portot, narssut ja naasitat, ja
mies wapisi waimon edessä. Mitä häpeä! Mutta laitti heku-
man ja hmvituksen lyö. -^ Topias! minä »vaimon avwossa pi-
dän, multa sanon, että mailman loppu, häwitys ja ikuinen seka-
melska meilä lähestyy, koska hän housut päällensä pukee ja in»

pewi meitä komistamaan, meille korivapuusteja jakelee ja
(katsoen merkillisesti Topiasta kohden) meitä tukistelee.



102

Topias. Kuin oitcin peväänaattelen, niin clipa se hämyt-
tömästi tehty Martalta. Peijakas! minä närkästyn. Tukistaa
minua! Sinä mustalainen! No no, otanpa sinun tästä kolviin
kouriin, kuin maan tämä Paha-pääs on ohitse mennyt. Nyt ei
ole hywä hiiskua asiasta mitään. — Mutta astukaat sisään, kant-
töori, astukaat sisään! (Alvaa owen Sepeteukselle, joka menee sisään).
Minä tulen kohta perässä! (Menee ja ottan ryypin, jn puree soke-
rinpnlnstn päälle. Mnrttn tulee). Minä tässä tirkistelen, tirkiste-
len katsella pitkin tietä, Vartoen häämiehiä kuin päiivän nousua.

Martta. Heitä kentiest Vartoa siamme!
Topias. Tänä ehtoona heidän täytyy tulla, niinkuin pää-

tetty oli.
Martta. Hc saattamat tulla tänään tahi huomcna tahi

kosta niin tapahtuu, mutta aatteles, jos tulisivat ilman mor-
sianta!

Topias. Ilman morsianta?
Martta. Tytön tahi kaslvatusisänsi pää olisi tainnut kään-

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

huullisesti.
Maitta. Ei mitään mahdottomuus. Mutta tapahtuisi

niin, niin onpa Jaana paljon liiempana peiintöä tuin poikamme,
Esko; kolmas kuulutus maan puuttuu. Eitä hän ja seppä, se
livottu, meiltä kippaisivat Viisi sataa vikstä pois, sc aatus sy-
däutäui polttaa kuin hcllvctin tuli. Mutta liimallaivita! minä
ivannen, niin ci käymän pidä. Jos ei könsikkä nivicsiippaa muas-
saan tuo, niiu tyytyköön siihen, jonka hänelle annan. Minulla
on hänclle Mareina ystämä, jeta ahneesti tuin nältänen kelta
hänen mastaanottaman pitää. Naimiseen lohta, mutta siksi täy-
tyy sinun miclä juonitella piolvastin kanssa.

Topias. Minä teen niinkuin tahdot. Mutta tämänkal-
taisia hankkeita ei meidän pelätä taiwitse; he tulelvat kohta, ja
morsian Eskon rinnalla istuu, kaunis kuin saaronin-kukkainen. He
oivat Vihitty pavi, ijäisesti yhdistetyt, muuton eiwät olisi iviipy-
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neet matkalla Viikkoa kolme. Kohta he tuleivnt pillin kiikuncilla.
Kraatari Antres, llanetti kourassa, wartoo heitä tienhaaralla tuolla.
Ia minä lvnnnon, Martta, että tanssin tänä ehtona Vielä pols-
kaa lanssas tässä tasaisella tanterella. — Mutta mitä aattelemme
livarista, joka ei ole lvieläkän tullut?

Martta. Että hän elää, sen tiedämme; omathan nähneet
hänen Hämeenlinnan laduilla, mutta laalertelelvan jnolvnlsissa.

Topias. Sinä kanalja Pojaksi, nyt täytyy sinnn saada
pieni vyöpäys, ei auta. Saatpa, saakeli wie! kuin sieltä waan
lulct lenan totia.

Maitta. Hänen suomin pampullani, että makaa hän »vii-
kon päivät jäsentäkään liikuttamatta. — Mutta mene sisään sinä
seuvaksi lukkarille. Nhtä toki sinulle muistutan: elä juo itsiäsi
tänään juowulsiin, jos et mieli tulla teljetyksi sikapahnaan.

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

Martta. Mene sisään ja elä mötcttcle? (Topias menee.
Martta yksin). Sinä lviimyt mielä, luuttu. Jos Vilauksessa et olc
tässä, niin nistas nuriin tienän; sillä tänään ei ole micleni lci-
littämä. — (lannn tulee). Mutta tuossa hän tulee. Kiitä on-
neasi, ettes laulvcmmin Viipynyt! — Saitko siirappia?

Jaana. Enpä saanut; hän sanoi itsellään ei oletuan.
Martta. Sinä wolpana, ethän taida koskaan mikään mat-

kaansaattaa.
Jaana. Minä en saanut.
Martta. Sentähden, ettäs olet saamaton.
Jaana. Mitä taisin tehdä?
Martta. Ääneti! ja mene Priitan luotsi, muisluta häntä

niistä kymmenestä munasta, jotka hän cn minulle welkaa ja sano
hänelle, jcs ei hän anna niin tulenpa ja reiväisen silmän pääs-
tänsä kuin perkele Kittelän noidalta ennen. (lannn menee oikenlle.
Leennn-Knlle tulee).

Leenan-Kalle. liivari, luulen, ei ole Vielä palannut kau-
pungista.
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Maitta. Ei mielä.
Leenan-Kalle. Olenpa warma siitä, että hän on jnenut

ylös lintu-rahani ja jään nyt ilman ampulvarojn.
Martta. Niin taitaa käydä!
Leenan-Kalle. Mutta teidän tulcc maksaa Vahinkoni,

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

laupunkimiehestä jo mitään kuultu? Minä pelkään, etten saa
nuuskaa, enkä lahojani takaisin enään!

Martta. Niin luulen minäkin tapahtuman.
Anna-muori. Se Viheliäinen peika, missä mahtanee hän,

kaupungin Vai tiewarren kroulvissa, aikansa näin synnin humussa
menettää?

Mcirttll. Häntä käykäät etsimään, jos tahdotte tietoa siitä.
Anna-muori. Se cn ennen tcitin tehtätvänne, joka olette

äitinsä.
Martta. Vaiti, ämmä! sun muuton yhdellä potkauksella

tästä mökkiisi linkoon! (Kristo tulee wasemmnltn). Mitä tahdot sinä ?

Kristo. Ei niin »vihaisesti, Nummi-Martta; sillä tuonpa
teille iloisen sanoman. Esko lähestyy nuoren lvaimonsi kanssa;
kaunis tyttö, luin aamunisko puneitaivat poskensa ja silmät sä-
teilee luin laisi aiiiinloa. Kohta oivat tässä. Peltolan pihalla
Esko heivoistansa juotti.

Martta. Siuä ivalehtelet, mies!
Kriste. Tetta puhun! (Klnnetin ääni kuuluu). Siinä

omat! (Itsekseen). Kuulonpa ratasten jyrinän myös. Mitä aat-
telen tästä? Olistohan Mitto minua mietcllyi? Sitten totta
Mlllehtelin tässä. (TopiaZ ja Sepeteus tulemat hucneesta, edellinen
joteskin päissään).

Topias. Klllnetin äänen tuulin; he lähestyivät.
Kiisto. Paikalla oivat he tässä!
Topias. Kuinka häitten tapaista! Mitä maissia puhal-

taa kraatari?
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Sep etc ns. Porilaista !

Topias. Porilaista marssia! Ia nummi pauhaa tuin su-
den-ajossa. — Mutta mitä loilotus siellä?

Kristo. Juuri uiintuiu suden-asossa.
Topias. Tämä loilotus?
Kristo. Ilon ja ricmun huuto.
Tepias. Niiu, scppä! „Ileiitnnt jn ricmmuiknat, nyt

on meillä joulu!" Ollaan ystämät taas, seppä! Nyt annan
anteiksi kaikille, itse saatanallekin, jota mcitä kiusaa ja heijnilce
pitkin myötä-lvirtaa alespäin. — Tässä en tassuni, seppä!

Kiisto. Tässä minuu! (Kätteleivät).
Topias. Vstämät olemme aina!
Kristo. Niintauman tuin kestää ivaan!
Topias. Niin, seppä!
Sepeteus (itseks.) Wtäwyys ja ivesi, he owllt tähän ai-

klllln yhtä.
Topills. Eskon häät!
Martta. Tina nauta, olethan juonut itscs suomuksiin,

waitla kielsin loivin?
Topias. Nauta! Elä, Martta kulta, saata itscllcsi tänä

ehtoona sitä häpeää, että »vihoissani karkaan sinusta kuulsi päi-
wälsi!

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

neessani. Sinua en pelkää, meitä on monta nyt, sinun »voitam-
me kyllä. — Nauta! Elä siata sydäntäni tiuhumaan!

Martta. Kitasi kiinni, sinen minä!
Sepeteus. Malttakaat mielenne, mies ja lvaimo! Nyt

riita pois ja kristillisellä talvalla ottakaamme wastaan yltä ja
morsian!

Topias. Klistillisellä taivalla, palaivat lamput kädessä.
Mä tulee! — Mutta mikä mustalaisknovma tulee sieltä? (li-
waii, Saleii, Niko, Esko ja Antres, kaikki istuen rattailla, tulewat
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loilcttnen jn klnnetin pauhinalla. He pysämuät perälle; Sakeri jn
AntreS nosinwnt lakkiansa).

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

Topias. Minä kysyn, mitä on tämä mustalais-tuorma?
liwaii. Rahakuovmllhan tämä on. — Ales iattailtakaikki.

Minä tahdon päästä syömään! (Astumnt rnttniltn, liwnri wie he»
woisen pois tenteriltn).

Topias. Selittälääl minulle tämä näkö, jos taidatte!
Tak eri (osoittaen Nikoa kohden). Katsclcs tätä tnmaa! Etkö

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

hallitset häntä jalasta?
Vakeri. Se on tallis kalu! (liwnri tulee tnkaisin). Il-

moita asia, liwari!
liivari. Kuultaat, tuultaat ilon sanomaa! Nillitysti elä-

nyt olen, pahcmmin kuin cnncn tuhlaaja-poita. Tuhat tulim-
maista! joinpa laitti ylös, tuoiman, rahat ja sintit mennä an-
nein, mutta täsir en sc, seka täyttää taitki lämet taas, tässä on
seittemän sataa riksiä!

Topias. Teittemän sataa! Minkätähden, minkätähden
poikani, livari?

limav i. Hän on sc ulkomaan kreivin maras, hänen otin
kiinni Puclinattan kroumissa, ja lumattu palkinto on minun.
Me tulemme rikkaiksi, isä!

Topias. Keritty tutka, piitkivnrta ja pilkku tuossa, juuri
niinkuin pitää. Nyt iske kirkasta tulta ja jysty, riemun päimä
on tullut ja ilosta silmäni mnstcncc! Koira mietoon! eipä pal-
jon puutu, etten suutcle sinua ilosta, maoas! — Seittemän sa-
taa, ja lviisi sataa siihen luotsi »vielä!

li»v a ii. Me estämme talen!
Topias. Talon oivallisen! — Kas niin, Maitta, minun

kiltti Maittani, nyt olemme ennen myyriä.
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liwaii. Isä ja äiti, teitä pyydän unohtamaan mitä vik-
konut olen!

Topias. Kaikti on unohdettu, sinä uljas poika. Nyt
muistelemme tätä onnen tempausta maan!

limari. Myös tahdon puhua Eston puolesta. Asiansa
kämi huonosti, hänen pcttimät ja annoit morsiamensa toiselle,
mutta se ei ollut hänen syyniä, eitä setin, että hän on miipynyt
mallalla näin tauman. Mikko oli petollinen myös. Juotuaan
kailli Eston vahat, eiosi hän kumppanistaan kuin rosmo, annoi
hänelle kaupanpäälliseksi miclä tonvapuustiu. Niin tcli hän!

Topias. Tosin kuuluu tämä wähän kinsattaivalta . . .

Martta. He oltoot kirotut, niin morsian kuin Mikko!
Topias. Ikäwätä; mutta kaikki olkoon unohdettu ja so-

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

pelllstuu Mllr todellll sekä lilvarin että Eskon selkä! (Jaana tulee).
Topias. Jaana piikasini, tules tuulemaan, mitä onni on

kohdannut meitä. Tässä on sc suuri maras tiilissä!
Niko. Sinäkö Jaanani, pieni enkelini? Tule ja päästä

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

dutettu, tyttäreni!
Anna-murii. No sinä suun Jumala! Totisesti lärlve-

län Nito, maitta paljon muuttunut. — Tunnctto minua Vielä?
Niko. Vanha Anna-muori, luulcn!
Anna-muori. Sama muori, joka kerran sinunli auttoi

mailman walleuteen pääsemään!
Topias. Tunnetko minua sitten?
Nito. Tiima cn koslaan ole unohtanut. Kosta anlvalla

merellä ystälviäni muistelin kotomaassani täällä, niin usein kai-
pauksen kyyneliä ivuedatin.
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Topias. Mies paita! Minä surkuttelen sinua nytkii niin-
kuin ystämä.

Nite. Kiitetia maan. Mutta tosia siuia muistelin, sun
tuktans, totisia silmiis ja piistä naam.ms, niin itku naurutsi
muuttui, nauroin, että kojuni kajahteli.

Topias. Vain niin, sinä manha »varas. Mutta etpä
tunnettaan minua. Kellcn kuuluu tämä pitinen naama?

N i to. Nummisuutarin-Martan michcllc.
Topias. Ten taidat llrivata; tyseleppäs jotain elämäni

»vaiheista.
Niko. Onko sclkäs hiljan Martan pamppua maistanut?
Topias. Aha haha; tuinta »vihaa täynnä! Nyt tunnen

sinun, entinen naapurini. Liisitpä minua, mutta katsos tätes
omat torcasti sidetut.

Niko. Minä cn tahdo lyödä toisen Vaimon miestä.
Mutta päästätaät mua siteistä.

Jaana (itsekseen), Isäiikö natisin, mutta Vartaana? Minä
kauhistun.

Kristo (itsekseen). Minä onnea toiivon ja pahinta pel-
kään toki.

Niko. Mua pääskäkääk, muuton häwitystä ympärilleni jaa-
lan, luin juoksussaan kappaleiksi lentäivä myllynkivi. — Pääs-
täläät!

Sakeri. Sinä olet wantimme.
Niko. Miksi clettc mun lvantinnect?
Sakevi. Että olet »varas.
Niko. Varas! (Katkaisee siteensä). Sinä ryökäle! todista

sanas, sitä muuton ladul, ja hellitä jalkani, mies. (Tempnsee jalka-
nuorallaan Säterin nuriin, liwari ja TopiaS nitoivat knrntn päällensä).
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.

Saleii. Katsokaamme, ettei pääse hän patoon.
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Tcpias. Hän ei pääie.
liivari. Hänen kyllä pitelcmmc.
Nito. Kohta menen. — Mutta sinäkö tyttäreni? (Sylei-

lee Jaanaa). Jaanani, taidatte minulle antcctsi antaa?
Jaana. Kaikki kaikki, kuin ette maan ole se, miksi nämät

teitä syyttää.
Nitc. Knmtiallincn clen, muusta ritetscsta en ticdä, kuin

että tciran laivastani karkasin ja siitäpä söin je lvcttä-lcipää Tu-
nin linnassa, juuri sillen testa tapahtui tämä martaus, jeta nä-
mät nyt tnhtemat saattaa päähäni. Tiellä istuin sillon ja sin»
ncn tulin suovaan Engclsmannin laimalla. Kaitti todistaa tai-
dan; tämä seisoo Pasissani myös, sonta »vaadin takaisin tuelta
mieheltä.

Sllteri. Sen saat koska annan.
liwaii (itsekseen). Liukuisiko kulta kädestäni »vielä? Muttll

sitä en usko.
Esko (joka seisoo taempana muita jäseniä. Itsekseen). Minä

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

naan oitcndcn uimcssä tcitä ottamaan tarkka mnari tästä mie-
hestä, joka on sc pcräänkuulutettu kreivin ivn.ras. Poikani, limari,
otti hänen kiinni.

Eerikki. Mitä turhia lctscttelct? Te mnrns liinnietcttun
eilän Vanajan kirkolla, sen näin itsc.

limari sitsekseen). Tulinen helmetti! Niyt on soppa cdcs-
säni taas.

Esto (itsekseen). Minä olen onneton
Niko. Mitä tuijottelet noin päälleni, ystäivä Eerikki.
Eerikki. Mitä konstia taas, Niko? Mihen on partas

joutunut, sinä kanalja? Missä on ryhewä parkas, jota Hämeen-
linnassa sun, pari päiivää sitten, näin kantaivan?

Niko. Kuule pieni kertomus, ja nämät toiset kuulkoot
myös, jos sc heitä miellyttää. Näille kahdelle, jotka tulit kau-
pungista, tein picncn leppoisen Puollmatlin krouVissa. Siinä
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haasteltiin eräästä Varkaasta, jenka saneltiin löytymän niillä seu-
duilla ja jenka hc, toivoit saamansa kourinsa, ansiitaatsccn scnsuuren liimatun palkinnon. Tuo mustahiutsiueu ystämä tuossa
lupasi, jos hän käsittäisi warkaan, hänen tolia istuttaa rattail-
lcnsa ja tyydittää hänen totopitäjän nimismiehen luotsi. Miuä
äkkäsin hänen oleman samasta pitäjästä tuin minä itse ja, koska
olin kolvin mäsytsissä, mielin päästä irveillä tetiin; scntähdcnpä
kaluin salaliitteen lieumarin kanssa, saadakseni itscni eitcin tä-
män mainitun maitaan murteisiisi. Kaikki talvi tuin tulin poh-
tncn. Krouivnrin tuttnnni kcritcssä paitani ajoin, ainoastaan
tämän piikin jätin ja painoin tämän pillun nenäni miercen, -^

ja se kadokkoon taas! (Pyhkäisee pois pilkun). — Toinen hattu
ja tatti mielä, jotka sain kronmista, ja se suuri maras astui si-
sään kroulvitupaan. Nämät kohta kuin kotkat niskaani, sidoit
minun, ja liemun metelillä, sillä luuliratpa täsittänecnsä kalliin
aailcen, kyyditit he minun kotiin. Tässä seison nyt ja kiitän
kyydin edestä!

Geiikki (nauraa). Sinä ivcitittä!
Jaana. Isäni, clkaat terroe tultu!
Kiisto. Tenve tuloa! Ia tulitepa otolliseen aitaan.

Oi onnen hetki! Tässä on siis Jaanan isä, tytön oikea naittaja.
(Lautamiehelle). Lautamies, täytäät puhcmiehekseni.

Crilti. Kernaasti. Tässä, Nito, seppä Kristo, oiva ja
mittclä mies, rakastaa tytärtäsi; anna hänen saada se, hän on an-
saitsema hymän »vaimon.

Nito. Viita sanot itsc, Jaanani?
Jaana. Suorasti puhua tahdon. Oi! olettehan omaisäni,

tukeni ja turlvani? Eihän tarwitse mun enään pelätä ivieraan
»vihaa? Sydämeni äatutset teille sanea tahdon. — Tätä miestä
kauivan rakastanut olen, hän yöt ja Päivät on ainoa aatukscni
ollut, ja armahin toivoni on, joutua »vainoksensa; mutta karmeasti
on meitä estetty yhtymästä «violiittoon. Oi, isäni! minä paljon
kärsinyt olen.

Niko. Sen uskon. Sun silmäs katse en käisiwäi scraahmin.
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Jaana. Mutta en toti kannella tahdo, en, sitä en tee. On-
han lailli hywin taas.

Tepeteus. Tosin on tyttö päiviä tuimia koettaa saanut;
mutta ankara sananlasku sanoo: »silakka ci pahene suolassa".

Niko. Jaa, kanttöori, hän on kelpo tyttö, sen näen. —

Ota Ystäivääsi kädestä; minä kihlaan teidät, minä myös. (Kristo
ja lannn ottnwnt toinen toistnnn kädestä).

Mllvttll (itseksi) Siis kllikli kadotettu. Kirous, kirous!
Tätä en kestää lvoi.

Nito. Tulclvana sunnuntaina käyköön kolmas kuulutus.
Kristo. Sillon ivictämme häämme myös sa sittcn nos-

tamme miisi sataa riksiä. Sc en nyt lvarma saaliimme, sillä ei-
hän taida Esto enään kanssamme kilvoitella. Jos päättäistin
hän itsensä kihlata paitalln, niin on tuitcutiii häihinsä Viittoja
kolme, mutia mcillä ainoastaan Miisi päivää. Voitto cn mei-
dän! Muita mitä cn taitti tämä sinun suhteen, tyttöni, jonka
nyt missisti omakseni tiedän. — Kuitcntin, Voitto on meidän!

Sepeteus. Tnllilnntscn lasi, snllimutscu milpitön käsi! —

Totuuden ticltä lausun. Tältä tuimnttomnltn tytöltä toctcttiin
juonilla monitouttiiisilla oitcntcnsa tietoa pois, cst.ilcn laillista
litteä, mutta laitti teisin kääntyi. — Te, jotka ktcllättc löyty-
män sallinutscu seitamaa pevämclna, tähtäät tännc, täytäät Nnmmi-
suutaiil pihallc, nätcmään csimeiktiä edessänne, sen teitä seteu-
dclla lyömän pitää luin uttesen sincitämä salama. — Tuuri onpi
»väälyyden moima, muita oitcudcu suuiempi miclä. Ia tämä on
lohdutus! — Mutia mitä joulupukkia tuodaan tuolta? (Kuokat,
knutnen Mikkcn, tulemat mnsemmnlin).

Esko. Olethan siinä, Mikko? (Asettamat Mikon istumaan
mnnhnn).

1:n tnotta. Knnttcoiille sidoitnmntsi tuomme michen; hän
on militnnlit jnltnnsn.

Esto. Vai niin, Mitto! Noh, enpä tahdo pititellä, sinä
olet saanut osas.
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Topias. Sinä juutas! Mutta olethan kaatunut Viha-
miehen!, scntähden istu vauhassa siinä.

Sepeteus. Niin, tässä taasen »välähtelee koston-enkelin
miekka. Tlliivas, sinua kiitän, ettäs rangaiset, muuton Vääryys,
pilkka, riettaus ja petos täällä röyhistyisit ylös pillvihin, anastai-
sit korkeuden istuimen, ja hälvityksen pimeys tulis meille perin-
nöksi ikuiseksi, mutta tasapainon, o taivas! pitää täällä rangai-
felva henges. — Niin, Mikko Vilkastus, tämä on niitto kylwöstä,
pistclelvä ehdatleinen niitto, mutta tyllvä tästälähin Viisaammin.
(Katselee jalkaansa). Paha murros. Seittemän Viiton perästä sinä
kenties »vuoteesi jättää taidat, mutta ole »varma siitä, että hau-
tnas saakka ykskolmatta astelet. Ontumana kuolet, mies. — Mutta
kantakaa hän Tiehaaran Prikan luotsi; muijalla on tamallisesti
yhtä ja toista rohto-ainetta. Vickäät hän sinne; itse tulen pe-
rässä kohta. (Kuoknt meneivät, knntnen Millon).

Erikki. Minä teen, mitä ivirknnni kuulun. — Esko, sinun
Karri antaa käskeä keiäjiin, wastamaan loirantöittesi edestä las-
in ate-tyttäicnsi häissä. Keräjät alkaa kolmas päivä syyskuussa,
Marttilan talossa Hätylän kylässä. — Tästä wedät tuiman sa-
lon, poikani.

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

Kuka olet sinä?
Esko. Esko.
Topias. Sano: Eskon haamu, hänen ennuksensa. — Il-

man hattua ja toista kenkää! Kuka olet, mies?
Esko. Esko.
Topias. Oletko lihaa, luuta si ivertll? Tule, että sian

sinull tunnustaa, ennen en usko sinua Eskoksi. — Tule!
Sepeteus. Tee niinkuin isäs käskee. (Gslo lähestyy hi-

taasti iiäänsä).

Topias (Joltisesta päissään. Laskee tunnustellen molemmat kä-
tensä Eston olkapäälle). Jaa, me olemme nyt eroitetut. Mene
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mene, ja elköön sinä ilmoisna ikänä silmäni sinua nähköön enään!
Mene!

Sepeteus. Te'e niinkuin isis käskee. (Esko poistuu muu-
taman nskeleen isästänsä).

Topias. Ia ota myötäs, mitä sinulle kuuluu. Tässä on
lllkkis. (Nisknsee lakin päästään Eskon jalkoihin, Esko kääntyy ym-
päri, ottnn sen ylös jn panee sen päähänsä). Sinustako naimisiin!
Köntti! — Annappas takaisin waltuustirja; lupauskirjani tänne!
(Esko antaa hänelle kirjan, Topins katsoo siihen). Mikä on tämä,
wnritsen-jnltn? Ei wastausta. Tämä ivariksen-jalta? kysyn
minä.

Esko. Kyllä se on minun punmerklini. Sen luulin siinä
tarwittllwlln lllillisuuden tähden.

Sepeteus. Mikä lopen rohkeus!
Top ill s (Mirepii kirjan ja tviskasee knppnleet Eskon silmille).

Sinä peeiveli!

Esko. Puhu puolestani, livari!
Topias. Jaa,kas livari. Paras puolustajas. — (limarille).

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

seni hulluksi, se kenties pelastaa selkäni. (Mullistelee silmiänsä).
Topias. Tee tili kuormasta ja ostoksista, mies sinä; sinä

onneton mies ja Esto samoin. Taivas ivarjeltoon minua teistä!
liwari (teeskennellen itsensä hulluksi). Taiivlllln-kierukka pu»

tosi pilivistä llllls, että mötkähti, ja jalka poikki.
Topias. Kuka?
liwari. Taiwaan-kierukka.
Topias. Häh!
liwari. Tämä mailina on käynyt ylös-alas, niinkuin pyhä

Pietari sanoo.
Topiasi Elä, elä poikani toe pettää meitä tänlaisilla

konsteilla.
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liivali. Päässäni kvapisee paistettuja herneitä.
Sepeteus. Suun wcijaii, jumi kanalja!
Esko. Ehkä on tässä täydet käsissä; silla hänellä on tällä

hetkellä paljon sinua niinkuin minullatin.
liwari. Suru pannaan säkkiin, säkki lättiin ja iso tynkö

owen päälle. — Mutta kuulekkos mitään täältä päästäni?
Esko. En mitään.
liwari. Sieltä kuuluu jotain.
Esko. Mitäs sieltä kuuluu?
liwari. Ei mitään liikoja.
Esko. Elä mullistele silmiäs noin. Muotosi on hirweä.
liwari. Ia sinun muotos on punainen luin turkin-lanka.

— «Punainen mustaa tuikkii", mikä on se arivoitus?
Ekso. Nyt ei huolia siitä.
liivari. Miuä rukoilcn sinua: selitä minulle se arivoitus,

»punainen mustaa tilitti".
Esko. Se on lietti, jota tuitteilee mustaa pataa. - Mutta

meli kulta, sano minulle, olette sinä totisesti hullu?
Sepeteus. Hän hullu! Suuri weijari!
Topias. Vhtä »viisas kuin minäkin.
liwari (itseks.) Näkyy kuin ei anttais tämälän.
Topias. Kas tämmöisiä poikia minulla on, kanttöori!

Kuritukseksi owat he minulle annettu.
Sepeteus. „Kurita tääl', säästä siel'!"
Topias. Niin Veisaamme, muita koma on tämä tulitus,

Millä maksan, liivari, puolestasi kylän sänti-rahai, jotka olet hä°
liittänyt, millä maksan saktos, Esto? Te peijoonit! pampusta
pitää teidän saaman, että mollimme huiskun. Esko, millä
maksan sakkos?

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

en ole juuri wielä täys-ikänen, siis taidan päästä kolo asiasta
pienellä pieffiäis-siunalla lakiluwlln porstuassa, jos niin tahdon.
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Mutta tämä olis häpeä. — Minä sanon toki: ei niin paljon
kopeilemista sakosta.

Eerikki. Siitä suorita itses miten parhain taidat. Minä
olen tehnyl tehtaillani.

Sepeteus. Niin, tänäpänä ansio palkkansa saanut on ja
rangaistuksensa pahuus. Sinä oikeuden päiwä!

Topias. Kanttöori, minä läskin teidät poikani häihin;
tosin kyllä näyttää kuin ei nousis tästä mitään juhlaa, mutta
minä käskin keidät kurienkin.

Sepeteus. Siitä kiitän sinua! Muttll luulenpa itseni
Vieraaksi, jonka puhetta ja käytöstä ei tarwitse sun hälvetä. Minä
totuuden kieltä puhun, sanoen, että tämä tapaus on sinulle ja
wielä muillekin kurittaiva rangaistus ja »varoitus, mutta tytölle
tässä ansaittu onni. — Iloitse, Janna!

Jaana. On siis tnllut ilon päimä, jota ennen kaukai-
sena mnlonn synkcästä lnatsesta katselin, eitä mua lähestyä tah-
tenut. Te tullut en ja micrastanpa sitä miclä, sen lempeässä
Paisteessa lninostclcn tuin picni lapsi. — Nyt yhlaitaa ystälväni
omntscni sain ja isän armaan löysin. Isäni, tcille tuolleen äi-
tini tcrmcytsct saatan! Ei kironnut hän tcitä, ei, Maan siunasi
sa snuci „jes sun isäs luoksesi palaa miclä, niin sano hänelle
termiseni, sano: tcnvc-tuloa mcrcltä etsytiämältä!" Niin hän haas-
teli hcttcä ennen tuin silmätantcnsa umpecn täivit.

Niko (pyhkien kyyneliänsä). Eowiniicn kihara-hiulsinen en-
keli tänään wallitsee. Liehutellen lumivalkeata lviiiiänsä, hän
haakseni mereltä myrskyisellä johlaa rauhan satamaan, ja ympä-
rilläni seisoo lapsuuteni tienoot taas ja näivyt, ahot, lanlaal, pel-
lot leilatul, aumat pelloilla ja siuhuwal riihet, lailen tämän
näen ja konvissani kielen lempeän kuulen. Päivää toista tä-
mänkaltaista en elinkaudessani enään näe, fentähden sen tahdon
iloisesti Viettää ja »vihamiestä, onneni kadehtijaa ei sillon oleman
pidä. — Tämän huoneen asultaat, teidän laittein kanssanne so«
wintoon käydä tahdon. Silmämme Vihainen isku ysläwyyden
loisteeksi muuttukoon! Totverit ja kylänmiehet, 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 Vielä Jaanan koto, suolaat, että on se
myös minun kotoni känä ehtoona. -^ Jaanani, sinun kauttas el-
iöön tässä närkästystä olko! Sinä sanoil, ettes laulele, niin
tahdon minä myös; sinä elatus-Vanhempills et moittia saa;
sillä malta, heissäpä toki on ollut tukes ja suojas, heidän kädes-
tänsä elos ja waattees sillnut olet!

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

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

tarlvitfc, mutta yhtä kysyn sinulta toti. Sinua puheella tuimalla
ja kiukkuisella — sillä äteä on tuonteni — tehdcllut elcu, icn
todistan, mutta olcntc koslaan kättäni päällcs laskenut?

Jaana. Ette koskaan, elatus-äitiui !

Martta. Toisen lasta en lrö, maitta pcittoisinti omiani
tuin hallia, he omiani omat, ja toisinto heidät Maitta rammoiksi,
niin cipä kose sc mullin, heidän elätän itse!

Jaana. Teitä kiinteän kohtclcmisen edestä kiitän myös!
Jos hempeyttä mua kohtaan osoittaneet olisitte, mun sallineet
heittäyä riettauden helmaan, niin olisinpa lentiesi nyt tyttö luija,
ylenkatsetta ansiitseiva kaikilta. Mutta teitä kiitän, että näin Va-

paasti nyt isääni ja sulhaistani kaswohin katsoa taidan.
Martta (itsets.) Jumal' awita! puheensa mieltäni lämmit-

tää!
Niko. Sinä päivä soma! Hyminän kuulen honkien kiuu-

nuista nummella. Soitto mcnneistä päimistä! — Naapurimme,
huomaitkaat, että aurinko lastuunsa likcnec, siis hcittätäämmc hii-
teen kaikki miha ja maino ennenkuin päivän ruhtinas tasmonsa
peittää. Somintoa tahdon!
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Topias. Minä myös, entinen laswukumppanini. Tässä
on käteni!

Niko. Terlvc, Topias, tenve!
Esko (itseks.) Myös minun kiivikoiva sydämeni liikkuu,

niinkuin kiivikin koska sitä liikutetaan. (Ääneensä). Sopikaamme
kaikki! — Terwe, Kvisto, teiive!

Kiisto. Terive!
Esto. Niin! — Entäs, liwaii?
liwari. Olkoon menneeksi! Tevlve, eno Taken! Katel-

kaamme miehissä, niin saamme jueda tättiäisiä.
Sepeteus. liwari! Tässä on totuus käsissä.
liivavi. Suokaat anteiksi, »vaitta löiu wädän littiä. To-

Vintoa tahdon todenteolla minätin. Ennen ystäivicn tasmosn ym-
päiillämmc tuin lvihamicsten!

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

Tepeteus. Topiaksin Vaimo, sinulle sanasen lausun. Kaik-
kein poivcssa sinä isiäsi kohtaan pahuutta ja iltcyttä löytymän
luulet ja tämä aatus meresi lakkaamatta luohinassa pitää: mutta
läyppas omaan poivches, Vaimo, ja alkusyyn mielesi kiukkuun ja
Vimmaan siellä sinun löytämän pitää. Usko tämä!

Topias. Martta, jos on sinulla lorivat, niin tnulc!
Martta. Eikö ole tämä kiusin si murheen päimä? Poi-

kamme wiimein kotia tulleet oivat, tuoden meille häpeän ja »vii-
meisen häwiön!

Esto. Nntalaat meille anteeksi!
Martta. Antceksi teille! Ia olisko sillä kaitti pnrnnnettu?

Ennenkö pahat eltcnne näiltä rettiltännc malsnncct olcmmc, niin
ompa tädcssämme tcriäläis-snnwa! (Innnn kuiskaa isäänsä kcrivann).

Nito. Juuri niiu, Jaanani! Kuultnnt miiä mulle tyt-
töni kuistiisi jn mitä jo itscttin mietistclin. — Onhan ystniväin
tapa, jnntnn saali tasan. Knhdan pantaamme moitto. Kaksi sa-
taa miisitymmentä riksiä teille ja sama meille! Mitä sanot, Kristo?

Kristo. Olkoon niin!
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Niko. Siis suoriutte hylviu, Topias ja Maitta, poikiennc
nuoruuden hulluuksista. Ia eltcöt tehtö cnään niin!

Topias, Nitc, Nitc! (Puiistnn hnntä kädestä). Tina olct
oivallisempi luin luulinkaan. Puolet Voitosta!

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

sinua. Äijä-karni tahtoo sinua syleillä! (Syleilee Inannn).
Martta (itseks.) Sinä hywä lapsi! Hyivyytes mua enem-

min liikuttaa kuin tämä rnhll-lvoitto.
Eerikki. Parhain näin! Kaitti iulto.cn hymille tcloillc

taas! -^ Käy, Esko, kosla niknn saat, täo ja somi Karri pois!
Minä tunnen hänen; sominteja ci sinun maksaa tarmitse, aincas-
taan, mitä häivitänyt olet. Mcnc ja tec scminto!

Cske. Sen tecn niin pian kuin inahdcllista.
Topias, Ia tcidän lvahintcnnc, Anna-muori ja Lcciian-

Knlle jn jonkun iuuun miclä, tcidän mnhintcunc pitää pnltitutsi
tuleman! — Muttn sinä, liwnri, muista tästälähin!

liwari. Isä, minä häpeen! Tämä ivailuttaa enemmin
luin kuritus, tuhat lvertaa enemmin. Minä häpeen kuin koira
muistellessini yhtä ja ioista. — Pois, entinen elämä!

Sepeteus. Jaa, limari; nuori nallitta ja niin kiltisti
llasia kallistella! Poiln, katso, ettes saa snumnstnni!

liivari, Hymästi antakaa!
Sepeteus. Noh, näetpä, että kailvetaan wielä puun juu-

ren ympärillä, mutta näytä pian hylviä hedelmiä!
liivari. Minä jotain tecn!
Sepeteus. Te'e jn tc'e se niinkuin mies!
liwnri. Minä mcrcllc lähcn, Nitc!
Niko. Oikein ja uljaasti päätetty, livari! Siellä sun

leipäs, sen näen luonteestasi!
liivari. Minä mcrcllc lähcn, sa tvsta icltä Palaan tcr-

Vehiimään heimcnni täällä, niin clcnpa mcrimics kemea ja kultaa
on kukkarossa; ja monen profetan häpeälle saatan.

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

liivavi. Se on päätetty.
Esto. liwari lähteköön mcrellc, minä nculosteien täällä

isän kanssa, enkä nai koskaan, en testaan. Mitä Vaimosta? Minä
tunnen sm sumun nyt. Petturia owat he.

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

tukoon sc nyt Kristen ja Jaanan tihlauspöydätsi. Sinne tastcn
teitä kaikkia. Tehtaat hywin ja astutaat sisään! (Menee huonee»
ien, jättäen olven nuti).

Niko. Kaikki kaikki! Elkoon yksikään jääkö seinän taa.
— Te myös, »vanha Anna-muori, ja sinä, poika, sinua en tunne,
sinä olet nuorempaa juurta.

L c cna n- K alle. Minua kutsutaan Leenan-Kalleksi !

Niko. Tule sisään, Leenan-Kalle! Kaikki sisään, ja ilon
edestä wälttyköön ynseys ja murhe!

Esko. Onpa tänä päiivänä murhe ja ilo, epäilys ja toiivo
waihdelleet. Kirjawa se on ollut tuin lammaslauma.

Sepeteus. Sinä suun päiwä! Rangaistuksen leimauksia
ja jyrinätä seurasi sowinnon kittas taiivas. Muistakaamme tätä
suutta päilvää!

Topias. Pöytään, ystäwät! — Astu edellä, Anttes, ja
puhalla klanetias, jälessäs tulee pestiäiskestin juhla°kullu! (Kalkki
meneivät huoneesen, liantnii edellä puhaltaen porin-marssin).
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