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Wiinantehtailia.
Näytelmä lahdessa nitytötsessii

Kirjoittanut:
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Jäsenet:

Hoikka, wiinautehtllilill,
Rouwa, hänen waimonsa,
Alfred, heidän Poilanfa.
Markku, Alfredin palwelia.
Jukka, motin ukto.
Eräs ompelia.
Onni, Dlli i» Kölli, hl-i-oppilaita.
Wieraita wiinantehtailioita ja Palwelioita.

TapnnZ: Eräässä laupungisfa setä sen lähistössä muutama päiwä
ennen joulua.

Ensimmäinen Näytös.
(Wytelinu-P uikkuun on miinuntehtailiun suli, jossa on loineut

huone-kulut ju kauniita tunluju seinässä. Hoikka istuu noju-tuolissu
ju Roumu sohmussu, molemmat teetti juoden. Pöydällä on tarttuisi
jn piippu.)

Ensimmäinen Kohtaus.
Hoikka, Noumll.
Hoikka (iloisenu hieroen käsiään). Rahaa kokvuntuu ailtll

wllin. Wiiiillll on mennyt kelpo lajilla, ostajien määrä
puodissa lisääntyy ja tänä muonita olen jo sallitut 35
tuhatta markkaa puhdasta »voittoa.

Rouma. Tuosta miinan tekemisestä nyt jutellaan
jo kaikissa sanomalehdissäkin, että se muka olisi joku paha
työ, mutta kuinkahan se oikein lienee — onhlltt sitä lupa
tehdä — mutta kummallista — en ymmärrä, miksi tuo
tviittlln-poltto aina sllattall mieleni lemottomaksi. (Lustee
kuppinsa Pöydälle ju oituu sulku-liitimen).
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Hoikka. Hm, niin, sen asian minä pian selitän.
Teillä tvllimoillll ei ole oikein selivii käsitys asioista, te
uskotte kaikki, mitä luette ja kuulette, sekä olette liika herkkä-
luontoisia, joten heti tunnette lemoltomuutta sydämmes-
sänne, kun main joku osaa hymin kauniisti lörpötellä.
Te puhutte aina tunteistanne ja tunnette hullusti, mutta
me, miehet — me tiedämme, että, mitä laki on määrän-
nyt ja säätänyt, se on aina paras, ja siinä on meillä ohje.

Rouma. Muttll — tuntoni —

Hoikka (äkäisesti toistaen.) Muttll — tuntoni—WllilNll-
mäen suustll ei muttll minua miellytä; tunto ja tunto,
en sitäkään miitsi kuulla näissä asioissa — maan jutel-
laan nyt muista. (Laskee kuppinsa pöydälle.) Kuuleppa kul-
taseni, parin päimän päästä on meillä joulu-aatto, ja minä
olen hankkinut sinulle hytvän joulu-lahjan, ketun-nahkaisen
kapan.

Rouma (iloisesti.) Ia silkki-päällisen marmallnkin!
Hoikka. Tietysti! Oikein atlaskin. Kohta tulee om-

pelia sinusta mittaa ottamaan, jotta sen jo jouluksi saat
mlllmiiksi.

Rouma. Oi Hoiktllseni, kuinka sinä olet hymä! Noh,
olemmehan rikkahimpin koko kaupungissa, eihän ntiuun
sopisikklllln kulkea muussa kuin att-asti-lapassa. (Ompelin
tulee sisälle.) Uh, Röökinä! Olipa hymä, että tulitte heti.
Laittakaa nyt kaikella muotoa kappani jouluksi malmiiksi!

Ompelia (ottaa muotilehden ju leiuittää sitä pöydälle.) Tässä
on muoti-lehti. Minkä mallin mukaan minä tuon kapan
uyt laitan? (Osoittaa yhtä mallia.) Tämmöisen minä lai-
tin Maaherran roumalle.

Rouma («ilknsee innoti-lehteeu.) Sepä juuri ou minun-
kin mieleiseni. Klltsoppa Hoikka! (»solttua ,nm>ti°lehteä). tuom-
moinen se pitää tehtämän, semmoinen on Mllllherran rou-
luankin.

Hoikkll (pistää tupatkaa piippuun ju huulottelee.) Aiwllll
semmoinen kuin on Maaherran roumantin. (Lähtee lam».
riins», jok» on oikealla puolella.)
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Ompelia (ottaa hätäisesti mittaa nauhalla ju kumartua sitten
nöyrästi.) Kiitoksia. Kyllä millä lllitan tämän ivailluiksi
pian. Hymästi Rouwa hymä!

Rouma. Hymästi! — (Ompeli» meuce ju Rouma Hult-
t»n hauelle wielä): Muistakllll main, että lllitlltte kllpllli juuri
semmoiseksi kuin Maaherran rouman on. (Lähtee mascmmullc
kamariinsa,)

Hoinen Kohtaus.
Hoikka, Rouma ja Jukka.
Hoikka (knrtislll» kamariysa uwesl» s»liiu, huutnen): Rou-

wllseni, onko llivi lukossa?
Rouwll (wastaa toisesta owesta.) Ei, maan Hoitkaseui,

lllkilse se. (Jukka puikahtaa samassa sisään.)

Jukka (on muhii!! pöhnässä ju katselee ympärillensä.) Fmhho,
kuin täällä kynttilät loistamat. Miu ivaloisaa ei köy-
hällä ole jouluna edes. Kylläpä tämä ou komea asunto,
ja kaikki uuot taulut jll koristukset omat miinllllll kootut
— hahha —

Rouwa. Huh — hiiu on pöhnässä. Mitäpä hän
täällä tekee. (Istuu ja rupeaa taas sulkua kutomaan.)

Jukka (kumartaa.) Tackar som frågar, juon maikka
ivahan lisää, jos Romua uiiu sumaitsee. Kyllähän mii-
uaiitehtaililllla tuota makusllll iviincm nestettä löytyy; sen-
häu touoksi tutinkin, että saisili sitä mähiiu joulukseni.

Hoikka. Mene tiehesi. Mitäs täällä teet!
Jukka (ei ole lmilewnullllil.) Kelpo tawara tuo tviina

muuten, mutta mähän epä-tllsllisesti se rikkautta jakaa;
kun yksi rikastuu, silloin tuhansia köyhtyy.

Hoikka (kiimullsti.) Menetkö kohta tiehesi! Minä en
karsi juomareita.

Jukka (iwaieu.) Wlli niin! Wiinantehtailill ei kärsi
juomareitll, hahhah wlli niin — muttll niitä kolikoita,
jotka juomarin taskusta tippuivat pois ja täyttämät tei-
dän taskunne — niitä mannaankin kärsitte, wlli kuinka,
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häh ? Ette suinkaan muuten rakentaisi noita miekottelemia
miina-puotejll, jotka niin herttaisesti tarjoamat milustu-
neelle lämmitystä, että ei simuitse pääse, jos suinkin ivahan
kilinää taskussa kuuluu.

Hoikka (näyttää ulkll-oweeu päin.) Tuolla on owi, josta
sisälle tulit. Mene — taikka keppiin näyttää sinulle tien.

Jukka. Enkä joulukseni rikkaalta saa edes ryyppyä.
(Hoikka menee kumaristansa noutamaan keppiä.) Uittakaa, Rouma
kultll, kllkun pala pojalleni. Teillähän myöskin on poika,
niinkuin miilullakin, mutta se eroituksena, että teidän
poikanne on aika meitikkll, jokll tuhlaa, mitä isä miinalla
kokoo, maan miuuu pieni Mattiseni hakee tassuttelee
ruokansa, kun isä rahjus juo eikä saata hänelle leipää
toimittaa.

Rouma. Sitten saat, kuut selkeällä päällä tulet pyy-
tämään; nyt sinä olet niiu hämytöin, että et ansaitse mitään.

Jukka. Oi teitä! ja minulla on toki kolme lasta,
joille murusia pyydiiu; olisin edes Matille saanut. (Puoli-
ääueeusä.) Ei miiua-illhoissa siunausta ole, jollei ensi, utitt
kyllä jo toisessa polivessll hukka ne on perinyt. (Menee.

Alfred tulee samassa ju Hoiliu kamaristansa, keppi pystössii.)

Kolmas Kohtaus.
Hoikka, Alfred, Rouma.
Hoikka. Jopa hän meni, tuo hämytöin. Olisipa

saunan ansainnut.
Alfred. Noh mitäpä täällä nyt on tapahtunut?
Hoikka. Tuo lurjus, joka täältä läksi, oli niin hä-

mytöin, että minun täytyi keppiäni näyttää.
Alfred. Jukka, se juoppo-ralli, mikä hänen uyt hii-

tuyttömäksi teli; tllwallisesti hän on tyytymäinen, tun main
ryypyn ja muutaman hopea-rahau saa.

Rouma (istuu sumissa ujutuksissa, sanoen itseksensä): Eli
saa noita ukon sanoja mielestäni.
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Hoikka. Sen kyllä uskon, että hän silloin on tyy-
ty mainen, kuin ryypyn ja rahaa saa, mutta en minä hä-
nelle rahojani jakelemaa» rumennut, miinaan hän net heti
olisi pannut.

Alfred. Ia isäni olisi rahansa takaisin sallitut,hahllhllll!
Hoikkll (närkästyneenä.) Wlliti poikll!
Alfred («itiinsä laantuen.) No äitisetti, oletteko mal-

lan peljiistyksissä wielä, koska ette mitään nurkkaa. <M-
welee lnattinlla,)

Rouma (itseksensä.) Häu sanoi: Jollei ensimmäi-
sessä, niin toisessa polmessa hukka net perii —

Alfred — Alfred! oletko sinä tuhlallja-poika?
Alfred. Mitä sanotte, Äitini?
Rouwa (herää ajatuksistaan,) Mitäs kysyt, lemmittyni?
Alfred. Kyfyn main, mikä teitä kaikkia nyt maimaa?

Mökin ukko on teidät tuallau noitunut.
Rouma. Niin totta tosiaankin olen marsin peljäs-

tyksissä mielä.
Alfred. Muttll ifiini, ettekö häntä tuntenut? Hän

on monta kertaa tuolla miina-tehtlllllla minulle jutellut,
kuinkll hän ennen muinoin oli isäni leikki-kumppanina,
ollessaan juoksu-poikana isäni kodissa.

Hoikka (laskee sormensa nenänsä päälle.) Ah! nyt muis-
tan. Olisiko tuo rahjus sama Jukka — hm — hän oli
sorea, hilpeä poika, kun meni naimisiin ja muutti pois ap-
pensa torppaan, ja uyt —

Rouma. Ia uyt on hänellä juomarin muoto, huh —

Hoikka (tntsoo telloausu.) Ah! miuun täytyy lähteä
jo, meillähän on kokous kauppias Pohatalla. (Menee.)

Achäs Kohtaus.
Alfred. Rouwa.
Alfred (äitiinsä kääntyen.) Uitiseni, kotill tullessani

tllpllsin muutamia yli-oppilaita, entisiä koulu-kumppanei-
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tani, minä kutsuin heitä tänne illalliselle. He sauoimat,
että heidän on kiirut matkalle jälleen, mutta minä matuu-
tiu, ett'ei heiltä mene paljonkaan aikaa hukkaan, sillä täällä
eiivät tapaa ketäkäim muita paitsi minua ja saattamat
siis tulla main matka-pumussaan.

Rouwa. Kyllähän illallisen saamat, milloin main
tulemat. lahkll menen toimeen, minä lähetän palmelian
pöytää kattamaa» — uäkemäthau, että sinulla ou oma
Palmella — ja mitä juomill tahdot? noh kilistä main kel-
loa ja lähetä Markulla sana, niin kyllä kohta aiman tuoda
mitä tahdot.

Alfred. Kiitoksia äitiseni! te olette aina hymä.
Rouma. Niin, poikani, sinähän olet meidän ainoa

ilomme, sinulle me kokoomme, sinun hymiiksesi kaikki telemme.
(Lähtee pois, slluoeu itseksensä); Kumma! olen niin lemotoin,
ett'ei tuo ketun-nahkllineu kappakaan enäan oikein saata
miuua miellyttää.

Biides Kohtaus.
Alfred, sitten Markku.
Alfred. Lieneekö ifäui jo saanut kirjeen 'velkojaltani,

kosta äitini näytti niin surulliselta? — Tuo minuun aina
mähän koskee, kun main äitini surullisena näen, mutta
täytyyhän sitä nuorena elää — oojah — Mä sitä täytyy
ainakin — kun rahat tulee ja menee, sehän hupaista!
(Markku tulee tuoden asctlimella ruotia.)

Markku. Joko saan pöytää kattaa?
Alfred. Jo kyllä (katsoo kelloansa.) Heti paikalla omat

täällä. (Kopina kuuluu.) Jo tulemat, joudu uyt. (Ili.npp!-
laal tulemat sisälle,)

Kuudes Kohtaus.
Entiset. Onni, Olli ja Kölli.
Onni. Hywiiii iltaa! Tässä nyt ollaan; (He kattele-

mat.) mutta kuteu jo sanoin, kauan emme joudu miipymään.
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Olli (katselee ympärillensä.) Täällähän siitä llsitt kuiii
prinssi.

Kölli (katselee pöytään päin.) Wielllpä syöttiu kuin
priussi.

Alfred. No niin, istutllanpa uyt maistamaan, niiltä
ruoka maistuu. (He istumat ruoalle.) Kuules Kölli, oslllltko
mielä tepposia, tehdä yhtä kuin ennenkin?

Kölli. Aina mähän miilun, mutta kyllä sinä niistä
tällään saat Mllpllllna olla.

Alfred. Syökäätte. syökäätte nyt ystämäui. Ette-
hiiii toki tänä iltana edemmäksi mene!

Olli. Tottll-taiketi, iltasen syötyämme kohta mat-
kalle taas.

Kölli. Täällä on paljon lämpösempi kuiu yöltä
matkllllll.

Olli. Wllikka! — Rientää täytyy toki kotia, joulu tulee.
Kölli. Ia morsiau martoo, siinä temppu, jota puo-

lensa pitää.
Alfred. Ah, joko niiu pitkälle olet joutunut? (Murktu

kauppaa paistin.) Wlli o» Ollilla morsian!
Onni. Onpa kyllä. Siinä hiiu on joutunut edem-

mäksi meitä muita, maikka onkin nuorin.
Kölli. Seupii muoksi ou poja» täytynyt lnkea it-

sensä noin laihaksi — toista minuu on, jota ole» päät-
tänyt jäädä nuoreksi mieheksi; — en ole liiaksi itseäni ra-
sittanut.

Olli. Usko hänen puheitaan, kyllä on pojat työtä
tehneet tämän lukukauden; ei ole kukaan meistä jouti-
laalta ollut.

Alfred (Murlulle.) Samppanjaa muutama potti!
(Markku menee jn pulaa kohta, tuoden Naseju ja lulme pottia samp-
panjaa ufcttiincllll. jonka häu laskee pöydälle ju lähtee taas pois.)

Noh juokaamme nyt! Onnea ja menestystä Olille, ja
teille kaikille matkallenne. (He juomat kaikin ja imuscmnt ruo'nlln.)
Mutta ystämäni, älkää lähtekö tänäittana.
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Ouii i. Lähdemme kyllä. Totta puhuen kaikin toi-
momme pian päästä matkamme perille, sillä lepoa tar-
mitsemme, ja hauska ou kotihin tulla, marsinkin koska
työmme on hymin menestynyt.

Alfred. Minä en muin mutsisi almujani maimata
tuolla lukemisen työllä, eitä se liioin leipää tuo.

Ouiii. Semmoinen työ kantaa tulemaisundessa he-
delmiä, ja ne hedelmät omat kansamme malistukseksi.

Alfred. Hullu paljon työtä tekee, elää miisns wä-
hentmälläkin.

Kölli (iwaic».) Kns niin, tuo on oiiva nlieli-lause.
Mitiihäu sinä työskeutelet, kun uoiu mukamalla mieli-
lauseella toimeen tulet? Tahtoisinpa hallista klunppanitsesi
rumeta.

Alfred. Työni tietysti on isäni iviina-tehtaassa.
Olli. Wiinllntehtllilia! hyi!
Onni (päätään pudistaen.) Woi pllhauen!
Alfred (tunimnstelle!,.) Oletteko hulluja! onhan se

laillinen ammatti.
Kölli (kylmästi.) On se, malitettamasti kyllä, muttll

enpä enää» tahdo kumppaniksesi rumeta, sillä mitä nämät
ystämäui (osoittaa tumppuueitausu) koettamat ivlllistaa, sitä
miuä silloin koettaisin myrkyttää jll pimittää. — (Markku
tulee sisälle.)

Mllrtku. Kyyti-miehet odottamat tuolla ulkona.
Ouui. Sano, että heti tulemme. (Mnrltu menee i»

pli-oftpilant snuomat jäähywäiset.)

Alfred. Tulkaa toistekkin klltsomllllu.
Onni. Jahka sinä paremuillii llinmlltiu malitset. Hy-

mästi! (He meuewllt.)

Seitsemäs Kohtaus.
Alfred, sitten Markku.
Alfred. Paremman ammatin malitset nuot puoli-

hullut! Tuommoifeksi koulut ja promessorit tekemät mii-



saat ihmiset — (Kilistän kello». Markku tulee sisälle.) Kurjaa
pois iltanen. (Martti! rupeaa ruotia korjaa»!»»!!.) Markku, tuo
minulle tyyny täuue sohivalle pääni alle.

Mllrkkit. Pllikllllll. (Lähtee »vasemmalle ja palajan kohta,
tuoden tyyuyu muassaan.)

Alfred (plluce tyyuyu päänsä lllle.) Kas uiin, Nyt on
hymä. (Laskee lemulle sohwnlle j» rupeaa ääneensä lukeman» sano-
malehteä): „Tuota turmelemaa miiullll tulivllilee miina-
tehtaista" — Hohho — täällähän medetäiin samaa mirttii
kuin äsken nuot pojat; miitsis tätä lukea, parempi, kun
käällllyN kyljelleni. (Laskee pois sauomalehdeu. Mnrtku menee.
Hoikka tulee.)

Kahdeksas Kohtaus,
Hoikka. Alfred.
Hoittll (uieiiee pöydän luu >n »ostclec samppn»!» pottrin.)

Viita nämät merkitsee? — Keitä täällä ou ollut?
Alfred. Klll), isiini! (N-mjcc seisoalle,) Millä luu-

tui luaiu Mattiin siellä toimitteleman. Täällä oli luonani
muutamia yli-oppilaita, entisiä toutu-kumppaneitani, he
söimät illallista ja sitten joimme muutaman potin samp-
panjaa.

Hoikka. Wai samppllitjaa, mai samppanjaa, niin-
kuin ei mitään muuta olisi herroille kelivannut.

Alfred (huolettomasti.) Entäpä — muutama potti
samppanjaa — mutta moi kuinka minua naurattaa, (u»u

>»».) Kun kuulimat, että isälläni oii miinatehdas, ja että
minäkiu siellä millistä työskentelen, silloin sanoimat mii-
nautehtailillt kansan myrkyttäjiksi ja mitä kaikkia saarna-
simat, että minun muka tarwitsisi hankkia itselleni parempi
ammatti. Minä main miisaasti tein, kuu lukiosta eron
otin, sillä muuteu marinaankin olisin tuonituoiseksi puoli-
pöhköksi tullut kuin nuot yli-oppilaat.

Hoikka. Lopussa kiitos seisoo. Huono kukkaron hoi-
taja olet kumminkin.

11
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Alfred. Enpä liioin — (Itsekse»!ä.°» Täytyy tähteä
pois, sillä muuten saau hymiit torat, tuossa oli mniu nltu-
llltise. Ei ukko hymätsynyt, kuu sai maksaa mettojalleni
iuiisituhlltta maikkaa. Wiisituhattn markkaa — ei tuo
suurikaan raha ole. (Ääneensä.) Nyt täytyy miuu» yöksi
lähteä tehtaalle. Hymästi isäni. (Menee.)

Hoikka. Minä eu saata häntä oikein nuhdella, eu
ymmärrä, mikä siinä mikana lienee. Ia häu ou toti miisi-
tuhatta markkaa taaskin menettänyt tietämättömiin. Hm
— uoh, tosi ou, ettei nuot miuu» kukkarooni suurta lo-
mea te'e — mitäpä noita ajattelen, ne hiiiritseivät main
lepoani. Kello on jo paljon, paras että mene» maata.

(Esirippu lasketaan.)

Kumaus.
(Metsäinen scuiu tuupuugi» lähellä. Tnlmiueu Hu, kuu-u-1110,

meljätieu mnrrcll» lmnikmuksill. Etäällä metsässä »älyy wähäiuc»
mökki ja toisaalta miltuttaa tomen wiiua-tchuas. Pic!-,i miero»,

tiet» tulkew» puit» nmt»» liuoksella pussuiueu ol»lln. lutk» tulee
lietä pitkin.)

Jukka, Hyi kuin o» kylmä, enkä edes ryyppyä sllll-
»ut tämmityksekseui. Tuo plakkari pllhauenlin ou aiua
tyhjä - juuri kun siellä jotain kilisee, niin ue riimaiut
menemät tuonne kroumiiu, mutta eipä Jukka tällä kertaa
kaittill menettänytkään miinaan, onpa kelpo mehuänen
Matille taskussani. Poika raukka ou monta leipä-palaa
isällensä antanut, mutta nytpä Matut silmät tulemat
iloisiksi. (Seisnttuu j» utt»u mchuäseu tuskustausn.) Olipll tämä
oikein makusll kakku pojalle. (Pistää t»»s icimä» tnsk»»» jn

katsoo lumi-tiuoksee» päin.) Mitä! Mikä hiisi tuolla on? (Hie.
roo silmiäusä.) Mitä itäen! Ei ole mahdollista — eukö ole
pöhnässä — miinllhau tuo kaikenlaisia näköjä, mutta moi!
uitto ei muutu, (laskee kätensä p-iä laellensa) jll pääni o» nyt
aimau selmä. (L»»tce pulmillensa ja p»i»ll» kätensä kuollee» l»p

se» sydämmelle.) Woi minun pllitaui, luinuu poikani! myö-
hään sinulle antimia säästin, kun en ennen sitä tehnyt.
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Mieron-tiellä kulkenut, nyt olet milustll ja Väsymyksestä
UUPUNiIt. (Nuusee seisualle j» lyö nyrkkinsä masten rintaansa.)

Isä, Isä! huonosti olet lllpsillsi hoitanut — miina on
sinun ivimmanuut — (näyttää kuollutta) ja tuossa jo on toi-
nen uhri. Äiti oli ensimmäinen. (Kääntyy miina-tehtaan puo-
leen puristaen nyrkkiänsä.) Te kirotut miina-tehtaat, jotka
myrkkyänne maailmalle iviekotellen jakelette, te olette myös-
kin syypität noihin miinlln-uhreihiu. Oi poikani, sinä
olet kaikista miettetyksistä lepoon päässyt, mutta tässä
siuun muistoksesi lupaan minä, ett'en ikänä eniiiin miinaa
maista. (Ottaa lllpsen syliinsä.) Oi poika, kylmä — kylmä
olet. (Menee torpp»»n päin.)

(Esirippu lllsketnan.)

Toinen Näytös,
(Wiiullntehtailillii sali.)

Kohtaus.
Hoikka, sitten eräs Palmelta.
Hoikka. Tuosta pojastani pelkään tuleman aika

tutjlarin. Hän mieltää paljon aitaa ramintoloissa ja kal-
listaa pulloa luulen liiemmäksi — ei ole hymä — Wai-
moni puhuu aina »oista Jukan ennustus-slluoista, että
miinasta tullut raha ei siunausta tuota — hm, entä jos
se olisi niin Minä olen tyhmä, joka tuommoisia
ajattelen, mallanhan olen äuunämäineu — taika-usloinen,
kuin mnimoni, mutta — kumma lewottomuus minussa
Vallitsee — hm, tuo on main ilman maikuttamaa; piiiivä
ou ollut niin piiminen ja synkkä, että tuskin tätä hämä-
rää pitilvlltsi saattaa kutsuakkaa». (Kilistää kelloa. Palmeli» tulee.)

Palm elia. Mitä tahdotaan?
Hoikka. Waltenll kynttilään, minä odotan tänne

ivieraitll, kaksi iviinautehtailiaa. (Palmeli» sylyttä» pari pöy-
dällä olemaa kynttilää ju menee.)



Minen Kohtaus.
Hoikka, sitten Jukka.
Hoikka. Noh nytpä huone mähän iloisemmalta näyt<

tää. Missä nyt maimonikin lienee? Hänellä o» aina niitä
joulu-toimia. (Kopiuu kuuluu.) Kuka siellä porstuassa ko-

pistaa? Häh! (Juttu tulee sisälle siistissä muutteissa.)

Jukka. Suokaa auteeksi, että tulen sisälle, mutta —

Joulu tulee niin köyhälle, kuin rikkaalle, maan minulla
ei ole lapsilleni mitään jouluksi ja teidän Rouwanne lu-
pasi minulle antaa almua, jos selkeällä päällä häneltä sitä
llnoifin. Nyt oleu marsut selkeä, eikä tukllll» enääu ole
näkemä, että Inkka »viittaa ryyppää.

Hoikka. Jll sinä olet sama Jukka, joka Mannilan
torppaan wäwytsi meni?

Jukka. Sama — ja myöskin sama, jollekka te lap-
sena ollessanne lupasitte, että, kun kerjäläisenä tulisin al-
mua llnomllllit, antllisitte minulle juustoll ja moitll-leipää.
Muistatteko sitä mielä?

H0 it 111. Kyllä. (Ottaa rahaa lutturostnus».) Tuossa
sinulle muutama markka, mutta pahoin pelkään, että ne
miinaan menetät.

Jukka. Wlli pelkäätte — se on turhllll! Wiinasta
olen jo kyitäni sllllnut, sepä on minun mieron-tiellekkiu
sllllttllNUt.

Hoikka. Kuinka olet tuohon tilllllu joutunut?
Jukka. Kertomus elämästäui on kyllä surullinen.

Niiu kauan, kuin Mannilassa olin, käwi kaikki hywin,
mutta sitte muutut tänne kllupunkii» ajajaksi; milu tuli
tuolla ulkona, ukko miina-puodi» omi-taulussa kehoitti,
pikari kädessä, minua lämmitystä ottamaan, ja kerta me-
nin ensi kerran, sitten tiesin tien, ukko pikari kädessä nau-
roi, tun ajoin simuitse, tiesinhän poiketa taaskin. Wiinll-
tehtllista tultvllili miinaa, jota puodeissa j« kroumeissa
kaupattiin, j« miehistä on tullut juomareitll. Waimoni
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koetti elättää jll Mllatettlla lapsiamme, mutta minun oli
wiinlln-himo wlllloittanut niin, että join hänen wlllltteen-
slltkin. (Äänettömyys. lutkll pyhkii silmiänsä.) Waimoni sai
lemon haudassa, maan silloin omaa-tuntoani pisti, koska
tiesiii olemani syypään hänen aikaiseen kuolemaausa.

Hoikka. Noh, tuon ymmärsit että main lakannut
tuosta ilkeästä juomisesta —

Jukka (lolkosti.) En, yhtä ahnaasti join miinaa,
tuin miiuautehtailia kokosi rahaa, mutta — miime yönä,
kun pieni Mattiseni jäätyneenä makasi lumi-kinoksella,
silloin mihdointin sai sydämmeni kolauksen, semmoisen,
että teidän miinanne, herra, ei minulle enään maistu.

Hoikka. Sinä olet hämytöin, mitä se minuun kos-
kee, että sinä olet juomari?

Jukka. Herra! Lakatklllltte aikanansa miinalla ra-
haa kokoomasta, sillä kerran täytyy teidän ja kroumnriu,
yhtä hymin kuin juomarinkin, tehdä työstänsä tiliä. (Ko-
mnsti.) Herra, teidän työnne kylmää kyyneleitä, jotka
kitumana kerran polttamat fydäntänne. Älkää myöhäs-
tykö parannuksessa niinkuin MMä ! (Ompelin tulee sisälle,)

Kolmas Kohtaus.
Entiset. Ompelia, Rouwa, Paltvelioita ja wie-

rllita miinantehtllilioitll.
Ompelia. Hymää päiivää. Tässä on rouroan kappa,

se on nyt walmis ja marsin hymin sopii, sen makuutan.
(Rouwll tulee juosten sisälle.)

Rouwll (huutll»): Woih! Minun poikani! (-Wllipiiu
tuolille.)

Ompelia. Mikä Rouwllll wlliwllll? Tässä on kap-
panne.

Rouwll (liljllsee): Wiekiiii pois, pitäkää itse tuo, minä
en siitä huoli, fe ou miina-rahalta ostettu. Oi Hoikka,
mihiu mieliin minun Alfredini, mosikalla hän mieliin ak-
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kunlliti ohitse, häu mllkasi re'essä aiivan tuin kuollut,
(Wääntelee käsiään.)

Ompelia. Tämähän kumnm! Seit main tiedän,
ett'en kosklllln työstäui näin hymin ole tullut palkituksi.
(Ottll» kapan päällensä, kumart»» j» lähtee ulos.)

Hoikka (mapisten.) Kuule, sinä — et marmaan-
kaan nähnyt oikein.

Rouma. Oih! kuules - (Ääniä kuuluu.) jo tulemat.
(Juoksee «asemmalle puolelle. Omi umotaan j» Alfred kuuuetn»»
näyttämö» yli myöskin mafemmlllle puolelle.)

Hoikka (pitäen tuolista kiinni.) Onko hän kuollut?
Aksi palwelia. Ei, hän main humalll-päissään

ajoi niin riimatusti, että reki kumoon kaatui, ja sai siinä
semmoisen pamauksen, että pyörtyi. Kyllä hänen mielä toki
sydämmensä sykkii.

lukkll (osoitt»» k»m»riin päi», johun Alfred mieliin.) Siinä
taaskin yksi miinllN-uhri. (Kaksi miinantehtaitia» tulee sisälle.)

Hoikkll (nostaa kätensä ohaulsillensa, huutaen r»imois»sti):

Pois täältä! kaikki on miinaa — miina-potit tanssimat
seinillä. Woi onnetointa! ei ne anna minulle rauhaa, en-
nenkuin koko miina-tehdas on hajotettu. (Juoksee pois ka-
mariinsa.)

Wiinantehtailillt. MM Herran on? — Mikä
Herra» ou?

Jukka. Hän raiwoaa, wlllln myrskyt jll raju-tuulet
puhdistamat ilmlln jll sitte seuraa tyyne, kirkcts päiwä;
mutta teille, hytuät herrat Wiinllntehtailiat, tässä wielä
sanon :

„Te kuin miinalla wiettelette
Ia ihmislapsia juottelette,
Ah! kuinka tuntunee teitille.
Kun kerran kutsutaan tilille.

Sitä ajatelkaa aikanansa."
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