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Henkilöt:

ANTON LUNDSTRÖM, entinen
hotellinomistaja.

MARI, hänen vaimonsa.
AMANDA, heidän tyttärensä.
HELO, lääkäri.
MIKKO, Lundströmin palvelija.





Näyttämö.

Huone Lundströmillä. Ovet sivuilla ja perällä. Va-
semmalla perällä Lundströmin salainen kapinein. Etualalla
pöydällä muutamia kirjoja; oikealla etualalla pari saappaita ,
joiden ei kuitenkaanpidä vetää huomiota puoleensa.

Ensimäinen kohtaus.

LUNDSTRÖM. MARI.

MARI

Minä sanon sinulle vielä kerran, etten voi kär-
siä kauempaa sellaisia salaisuuksia.

(

LUNDSTRÖM

Ja minä sanon sinulle, että sinun ei ensinkään
tarvitse pitää minkäänlaista huolta minun pienistä
viattomista mieliteoistani.

MARI

Vai niin, vai sitä sinä kutsuisit pieneksi viatto-
maksi mieliteoksi, kun istut tuntikausia lukitussa huo-
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neessa ja puuhailet kuka tiesi mitä. Jos siellä olisi
tekeillä jotain rehellistä, taikka jotain viatonta, niin
et tarvitsisi olla sen suhteen noin salaperäinen.
Varmaankin toimitat siellä asioita, jotka pelkäävät
päivänvaloa.

LUNDSTSÖM

Mitä, pelkäävät päivänvaloa! Mitä valon pel-
käämistä siinä on! Jos sinä tietäisit, mitä siellä
teen, tulisit varmasti

MARI
min rw> rihlwih «UmUo ',sjp'nM owwotMwitt ItUbbute

No,, sano sitten minulle, miten sen salaisen ka-
pinetin laita oikein on, silloinhan on taas kaikki
hyvin!

LUNDSTRÖM
Se ei käy laatuun, ei ensinkään!

lii/.M .140aT8(IM

MARI
i a l i/.

Siinä näet, että olen oikeassa, se on siis kui-
te®khr/--fwm .asusi äleiv oliunia non*

Bieiallea 3s
LUNDSTRÖM

Tee minulle kerrankin mieliksi, elkäämme pu-
huko siitä. Luota siihen, ettei huoneessa tapahdu
mitään pahaa, ei vähintäkään, ja rauhoitu sitten.

MARI
Sinä olet puhunut oikein. Minä rauhoitun, koska

kerran olet oma mieheni oö, se on inhoittavaa,
kauhistuttavaa!
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LUNDSTRÖM

Mutta lopeta jo vihdoinkin naukumisesi. Pi-
tääkö sinun nyt tuollaisen mitättömyyden tautta aloit-
taa meteli jo varhaisesta aamusta?

MARI

En minä aloita mitään meteliä, niinkuin sinä
sanot. Ylipäänsä on kaikenlainen riita ja meteli ai-
van sopimatonta, joka ei ensinkään kuulu noblessi
taloon.

LUNDS T S Ö M
Joko sinä taas alat vanhan veisusi? Noblessi

talo. Noblessi, ne ovat sinun mahtisanojasi. Niiden
kanssa heräät aamuisin ja niiden kanssa menet
illalla levolle. Minä vihellän koko noblessille.

MARI
/

Semmoisia puheita! Kunhan Amanda vaan
kuulisi!

LUNDSTRÖM
Kuulkoon! Minä olen kyllästynyt koko nobles-

siin. Mikä liikaa on, se on liikaa!

MARI

00, tämä raakalainen! Välitätkö sinä niin vä-
hän lapsemme elämän onnesta?

LUNDSTRÖM
Yhtä paljon kuin sinäkin!
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Näen sen hyvin, ettei kanssasi voi tänään edes
puhuakkaan, sinä unhoitat kokonaan että olet sa-
longissa.

LUNDSTRÖM

Salonki, salonki! Olen ollut ennen ilman sa-
lonkia paljon onnellisempi kuin nyt. Muutoin, niin,
olen täällä kotonani, jossa saan puhua vapaasti.

Mari
Ei, minä en siedä kauempaa, hermoni eivät

kestä tuollaisia puheita, vaan kyllä vielä kadut!
(menee oikealle).

Toinen kohtaus

LUNDSTRÖM
(ylisin).

No, nyt on hänelläkin jo kunnolliset hermot!
Kaikkeen sitä voi ajan pitkään itsensä totuuttaakin.
Hermot! Niistä hän ei ennen tietänyt mitään, ei
silloinkaan kuin meillä oli majatalo, jolloin saimme
olla kovassa touhussa aamusta varhain myöhäiseen
iltaan ja kuitenkin olimme iloisia, kunnes pääsimme le-
volle. Silloin halasimme vain rahaa, janyt, kun olemme
rikkaita, jota me toivoimmekin, nyt on rouvallani
hermot ja päänkolotus, lyhyesti hän potee nobles-
sia, ja minä kun ikävöitsen jo vähitellen hautaan.
Herra jumala, mutta onko tämäkin nyt elämää.
Uskon, että jos ei minulla olisi yhtä ja toista omaa
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huviani, niin olisin jo kauan sitten ollut hirressä
roikkumassa. Huvitus onkin ainoa lohtutukseni ikä-
vässäni, ja sitä minun pitää salata, sillä eukkoni
raapisi silmät päästäni, jos saisi siitä vihiäkään.
(Näkee ja ottaa saappaat). Aha! taaskin potkaisee onni
minua, jälleen pari käsissäni! Nopeaan, ettei lem-
peä puolisoni minua yllättäisi, (vasemmalle).

Kolmas kohtaus.

MARI ja AMANDA
(tuleva oikealta).

AMANDA

Mutta sanoitan toki minulle, mikä sinua vaivaa?

MARI
Sinulle? Mikä minua vaivaa? En tahdo sitä

sanoa.
AMANDA

Voithan sen ensimmäiseksi sanoa juuri minulle,
omalla tytärellesi, jos sinua jokin huolestuttaa.

MARI

Niin! Etkö ole jo sitä itse huomannut, että
viimeisenä kuutena viikkona.

AMANDA

Mitä sitten äiti?
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MARI
(epäröiden).

Ettei talossamme ole kaikki niinkuin niiden
pitäisi olla.

AMANDA

En ymmärä, mitä tarkoitat, äiti?

MARI

No, eikö isäsi sinun mielestäsi ole ollut kum
mallinen viime aikoina?

AMANDA

Ei minun tietääkseni.

MARI

Mutta lapsi, ajattelehan toki!

AMANDA

Hm! (Ajatellen). Kyllä, kyllä! Hänellähän on
nyt jälleen ollut huopa hattu, sitä vastoin kuin
hän ennen kulki silinteri päässä.

MARI

Sinä aavistamaton lapsi! Ajattelehan toki
salaista kapinettia!

AMANDA
Niin, sehän on totta!
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MARI
No,' näetkö!

AMANDA

Se on todellakin ihmeellistä, että isä viimeisinä
aikoina niin useasti sulkeutuu huoneeseensa yksin.

MARI

Niin, se on paljon enemmän kuin ihmeellistä!

AMANDA

Mitä se isä sitten oikein tekee siellä?

MA.RI ,

Tiedähkö minä sen? Sehän se juuri on mi-
nunkin huoleni, että hänellä on salaisuuksia minun
edessäni ja koko talon ja ettei kukaan saa astua
siihen huoneesen, joka ennen oli tavallinen romu-
huone, lukuunottamatta tuota inhoittavaa Mikkoa,
jota minä en ole koskaan voinut kärsiä ja jota mie-
heni pitää suurimmassa arvossa.

AMANDA
Vaan, isällä on kai joku syynsä, koska hän

noin sulkeutuu, vähintäin voi se olla meille kaikille
joku hauska yllätys, jonka hän valmistaa kaikessa
salaisuudessa. (Ottaa lehden ja lukee).
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MA R 1

Viaton lapsi! Hän ei aavistakaan kauheinta,
vaan minä aavistan sen! Vääryys meidän kattomme
alla tekee liiton en uskalla ajatellakaan! 00, ne
miehet!

AMANDA
(pelästyen).

Ah ! Jumalan tähden se olisi kauheata!

MARI

Mikä sinun on? Mikä olisi kauheata?

AMANDA
(neuvottomana).

00, ei mitään minä luen vaan juuri leh-
destä erästä - erästä onnettomuuden tapausta.

MARI

Vai niin? Mitä sitten on tapahtunut?

AMANDA

Niin missä se nyt olikaan? (Etsii lehdestä). Nyt
en löydä sitä taas. Se oli —■ se on

MARI
No, kerrohan!
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AMANDA

Se on eräs eräältä telineiltä on pudon-
nut —; suutari niin niin se oli ja hän
taittoi jalkansa.

MARI,

Suutari? Se on merkillistä miten hän oli
joutunut telineille?

AMANDA

Hän hän aikoi ottaa mittaa erään katon-
paikkaajan saappaista, ja silloin mutta minä on
todellakaan löydä sitä paikkaa. (Etsii innokkaasti lehdestä)-

MARI
No, ei se mitään tee, jalat kyllä paranevat.

(Ulkona soitetaan). Soitetaan? Kukahan se lienee?
(Perälle).

Neljäs kohtaus.

AMANDA yksin
(Väännellen käsiään).

Tämä on kauheata. Tämä uutinen lehdessä

—■ ja sitten salainen kapinetti ja isän omituisen
arka käytös oo! minä kuolen, jos niin on! Missä
se taasen onkaan? Tässä! (Lukee). „Noin pari
viikkoa sitten on ilmestynyt liikkeelle suurempia
määriä väärennettyjä setelirahoja, Rahojen ulko-
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muoto on niin taitavasti jäljitelty, että ainoastaan
sattumalta on huomattu väärennys kahden saman
numeroisen satamarkkasen kautta ja suurennus la-
silla huomattu eroitns väärän setelin koristeissa.
Heti on tultu siihen varmuuteen, että väärentäjät
pitävät olopaikkaansa kaupungissa ja on sitä tarkoin
etsittävä. Toivottavasti onnistuu liikkeelle asetetun
salapoliisijoukon saada, roistot kiinni"!
ei isän salainen kapinetti vaan olisi missään yhtey-
dessä äskeisen kanssa OO, en voi sitä edes aja-
tollahkaan ja kuitenkin! Mitä sitten hänen sa-
lainen työnsä? Ja minä en voi siitä kenellekään
kertoa se on kauheaa! Jos poliisit vankeus

raudat. 00, minun pääni,. minun pääpi! Se
on kauheaa! (Oikealle).

Viides kohtaus.
BJiu/i .'n6«|ai

MIKKO yksin.

MIKKO
(Tulee perältä saapaspari muassaan).

Aha! Tanner on puhdas. Täytyy vain ym-
märtää käyttää silmänräpäyksellistä aikaansa hyväk-
seen. Sen tietää paholainenkin. Ja jos ne olisivat
edes tärkeitä päähän pistoja, vaan sellaisia sel-
laisia, mieluummin ei minkäänlaisia, Herra Jumala,
olisinpa minä niin rikas kuin hän, melkein puoleksi
miljonääri, mitä toivoisinkaan enään parempia päiviä!
Istuisin aina näin kauan nojatuolissa, ja sitten sikari,
8 pennin, ja viinan lisäksi siampankaljaa. Heidän
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pitäisi kantaa luokseni pöytä,, sillä silloin en ottaisi
enään askeltakaan. Ja mitä tekee Anton tämän si-
jaan? Ha-ha-haa! Hän puhdistelee saappaita! Toden-
totta, todellisia saappaita, vasikan nahkaisia mieluim-
min ja se onkin hänen suurin huvinsa, jolla hän
itseään huvittaa. Myöskin nämä kaksi paria tah-
don viedä hänelle, vaan aivan salaisesti, sillä ma-
tami ei saa huomata mitään; muuten kävisi Antto-
nille hullusti, Onkohan hän nytkin kapinetissaan?
{Menee ovelle). Annas kuin katson. (Tirkistää avai-
men reijästä).

Kuudes kohtaus.

MIKKO ja MARI.

MARI

(Tulee oikealta Us.).

Mikko! Ja hän kuuntelee mieheni ovella. Tuota
konstia minunkin olisi jo kauan sitten pitänyt koet-
taa. (Ääneen). Mikko!

MIKKO
{pelästyy).

Herra Jumala!

MARI

Sauokaahan, mitä te oikein teette?
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MIKKO

En mitään, matami, en kerrassa mitään, var-
masti en mitään!

MARI

Te tiedätte, ettette saa kutsua minua mata-
miksi! Kuinka usein minun siitä täytyy muistuttaa?

MIKKO

En minä sitä enään unhoita matami (lyö
suulleen) hyvä rouva, piti minun sanoa.

MARI

Ja nyt puhukaa suunne puhtaaksi, mitä teillä
oli siellä kuuntelemista?

MIKKO
(its.).

Tästä voi vielä tulla kaunista, nyt asettavat ne
minut synnintunnustukselle.

MARI
(kärsimättömästi).

No, pian!

MIKKO
(peloissaan).

Armollinen matami,
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MARI
Mitä teillä on oikein täällä salongissa tekemistä

ia lisäksi tuollaisessa puvussa ja saappaissa?. Mitä?

MIKKO

Minä tahdoin vain

MARI
(Us.).

Miten hän hämmästyy! Hän tietää enemmän
tuosta mieheni halpamaisesta salaisuudesta. (Ääneen).
Siis?

MIKKO

Minä en tiedä todellakaan -

MARI

Älkää tehkö asiaanne hullummaksi, kuin se jo
on. Ettekö te tiedä, kenellä tässä talossa on sanan
valta? No!

MIKKO

Mutta rouva hyvä

MARI

Ei mitään verukkeita! Ja sitä paitsi minä tie-
dän jo koko jutun. Tänä aamuna on päästy asian
perille.
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MIKKO
(Us.).

Kas vaan, hän ei käy hullummin asiaan! Mutta
minä luulen kumminkin, että hän tahtoo alkaa tuh-
muudestani. Mitä sanoi Anton: kaikkea muuta he
voivat minusta luulla, vaan ei sitä. Siis vaikene,
Mikko! Tottele herraasi!

MARI
No?

MIKKO
LfJ

Niin se on

MARI

Te tiedätte siis kumminkin tuosta salaisesta
kapin etistä!

MIKKO
(pitkäveteisesti osoitellen),

Niin mutta tiedättekö te miten sen nyt
oikein ottaisi ymmärtäkää minua oikein, armol-
linen rouva sehän ei ole mitään, että minä siitä
muutoin puhun mutta kuitenkin tässä erikoisessa
tapauksessa voisi hyvin sattua, että herrani no,
minun ei tarvitse teille muuta sanoa, koska asia
tällä hetkellä on kuitenkin toisella kannalla.

MARI
(hämmästyen).

Mitä te tarkoitatte? En ymmärrä!
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MIKKO
(its.).

En minäkään, vaan ei se ole vahingoksikaan.
(Ääneen). Kuitenkin olin puhuvinani selvää suomen-
kieltä.

MARI
Mi

Mitä se oikein veruttelee! Sen mahtaa olla jo-
tain kauheaa. (Ääneen). Kas niin alan ymmärtää.

MIKKO

Katsokaas, se on kaunista, sitten ei minun tar-
vitsakaan enään asiaa sekoittaa.

MARI

Siis huoneessa kunnoton siellä uskaltaa
hän - ,

MIKKO

Niin, luonnollisesti uskaltaa hän siellä!

MARI

Tämä on kauhistuttavaa! (Kulkee edestakaisin).

MIKKO

Ymmärrän! Hyvä! Niin ininäkin luulen! (its.)
Sitä, ettei hänellä ole saappaiden puhdistamisesta
aavistustakaan, sitä en enään epäile.
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MARI

Ja te olette kanssarikoksellinen.

MIKKO
(Us.).

Aha, nyt polttaa hän ensin turkkini! (Ääneen).
Niin mutta voin sangen lieventäväin syiden
nojalla.

MARI

Te tiesitte jo alusta pitäen hänen rikokselli-
sesta työstään, olette häntä niihin yllyttäneet.

MIKKO

En, armollinen rouva, siinä teette ilmeistä vää-
ryyttä, yllyttänyt häntä siihen en ole en, miten
olisin minä niin tehnyt! Ei, juttu hänen rakasta-
jattaristaan on jo syntynyt hänen aikaisesta mennei-
syydestään, kun hän vielä hotellissa

MARI

Yhdentekevää Te olette hänen paha enke
linsä! Pois silmistäni.

MIKKO
(Us.).

Minä enkeli! Niin ei ole, lukuunottamatta Ka-
roliinaani, vielä yksikään ihminen sanonut. Tieheni
minun pitää mennä, Jumalan kiitos! Mutta sangen
nopeaan! (Perälle).
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MARI
Kuinka olen voinutkin olla noin sokea! Rakas-

tajattariensa kanssa! 00, olisipa hän nyt tässä, tässä
silmänräpäyksessä en tietäisi, mitä tekisin.
Mutta huone on tarkastettava! Annan sepän mur-
taa lukon vielä tänään. (Ulkona soitetaan). Kukahan
siellä? Ah! vihdoinkin lääkäri Helo. (Menee perälle).

Seitsemäs kohtaus.
AMANDA ja MIKKO.

AMANDA
(oikealta, vetää Mikkoa perässään).

Tulkaa tänne vaan, Mikko!

MIKKO
Mutta rouva äitinne?

AMANDA
Hän ei ole täällä, niinkuin näette. Ja nyt ker-

rotte minulle koko jutun.

MIK K O
Mielelläni, siitä voitte olla varma. Minkä jutun

minä sitten teille kerron, punahilkastako, vai peuka-
loisesta, vai Munkhausenistako, vai

AMANDA
Vaietkaa tyhmyyksinenne ja vastatkaa kysy

mykseeni.
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MIK K O

■ (.its.J. ,

No, äitiinsä tämäkin jo puhuu kärhäällä kie-
lellä, siitä voi tulla hyväkin aikaa myöten!
-aurn nsqoe nsnn • ..naiksitti «o euouri stlul/.
ffsflmlu» A»n>Wsöv, uuO -y,o'i .nsiinid siaiv riudu! sst

H ofeHÄ-MiffiNDiiMnlobrliv !ri/

Tehän olette monessa suhteessa miten sa-
noisin no monessa suhteessa isäni luotettu?

.2UBtrio>l BBrn9Bti92
MIKKO

(mielistellen).

Niin, se on oikein 1 minä olon iloinen, omis-
taessani sen kunnian, ja jos te samoin annatte luot-
tamuksenne

AMANDA

Hiljaa! Te vedätte isäni kanssa samaa nuottaa.
Tiedättekö myöskin, että ollaan teidän konnamaisen
työnne jäljillä?

MIKKO

Kuinka? Mitä? Konnamaisen työnne? (Us.).
Almaako . hän saman nuotin kuin armollinen rouva-
matamikin. (Ääneen). Kuinka te sitä luulette, neiti
Amanda ?

AMANDA

Jo huomispäivänä on asia tullut päivän va-
loon, ja te tiedätte mitä siitä silloin seuraa.'



MI K K 0
(Us.).

Silloin akka lähettää minut talosta aika kyytiä.
(Ääneen). Niin, neiti, silloin näen minä surullisen .tu-
levaisuuden. Se on todellakin surkeata!

AMANDA
Kuinka?

MIKKO

Tämä on kuitenkin hyvä paikka! Ajatelkaa toki
asemaani, otaksukaa, jos te olisitte talon renki ja
sitten vaan noin yks’ kaks’ joutuisitte pois eikö
se olisi teistäkin ikävää?

vi iiaoffiiovi:

AMANDA

(itkien). 00, onneton isä rankkani!
iijil nlfiinlin jullo w html )/n aa

MIKKO
{Us.).

Niin, jos en tuntisi niin hyvin tuota akkaa,
hänkin antaa sille asialle palttua. {Ääneen). Mutta
malttakaahan mielenne, neiti, kyllä kaikki menee lo-
pulta ohi!

AMANDA

Ja sen ohessa voitte te olla noin rauhallinen.
Tehän olette kanssa syyllinen?

23
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MIKK O

Niin suuri ei, syyni kuitenkaan ole, täytyihän
minun tehdä, mitä herrani määräsi, ja se muuttaa
asian jo suuresti. Ja mitä pahaa siinä sitten oi-
kein on?

AMANDA

Sitä te vielä kysytte.

MIKKO

Se on kyllä totta, että olen hänelle kulottanut
esineet ja sitten, kun ne olivat valmiit, olen ne
myöskin salaisesti vienyt pois. Mutta

AMANDA

Te tunnustatte siis avoimesti likaisen työnne?

MIKKO

Minulle se nyt juuri ei ollut niinkään likaista,
päinvastoin, sillä kun herra kerran siinä kätensä
mustaa, ei minun sitä enään huoli tehdä. Ja sen
voitte uskoa, neiti, herra osaa kyllä romua tehdä,
se käy kun itse paholaiselta. Mutta siellähän
tulee itse armollinen matami, parasta kun pötkin
tieheni (perälle).

AMANDA
(epätoivoisena).

Ei ole mitään pelastusta enään, ei mitään!
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Kahdeksas kohtaus.

AMAN D A, MARI ja lääkäri HELO oikealta.

MARI

Eikö totta herra lääkäri, minä voin luottaa
vaitioloonne.

HELO

Luonnollisesti, luonnollisesti, sehän nyt on it-
sestään selvä. Kas siinähän on pikku neitikin !

Huomenta, huomenta!

AMANDA

Hyvää huomenta, herra lääkäri

HELO

No, mitä kuulua? Mitä silmät tietävät? Tu-
lehdus, onko se ohi? Sallikaa minun kerran kat-
soa hm! hiukan vielä punoittaa muuta ei
ole sanottavaa, oi kerrassaan muuta. Tahdon vielä
kirjoittaa pari pisaraa, voinen kai heti —? Hyvä!
Silmän räpäys ! (Istuutuu pöydän ääreen, jolla kirjoitus
neuvot j. n. e). Ja sitten ei pidä liiaksi lukea eikä
neuloa himmeässä valossa. Perikato hyville sil-
mille, puhdas perikato! (Kirjoittaessaan its.). Hm!
Merkillinen tapaus, jonka rouva kertoi hra Lund-
strönTistä salainen huone sulkeutuu ei ketään
päästetä sinne se on täällä (osoittaa otsaa) pää-
hän pistänyt ajatus perintöhulluus. Säälittää
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mies ikävä seikka sangen ikävä seikka.
Niin ja aqua destillata, (Amandalle) niin joka
aamu ja ilta pestä' silmät Varovasti liinainen
side samoin kuin ennenkin. Ja nyt

.■ il.-, -i ■ il ■-- !

Yhdeksäs : kohtaus. g^g

Edelliset LUNDSTRÖM
(vasemmalta, kaksi paria saappaita käsissään, jää peljäs-

. .n,.! mu

MARI

Mieheni!

AMANDA' "

•

Isä!

L U ND-ST R Ö M
(Us).

: —Qe &Mli >}•/ ! imi —*■ fioa
No, se vielä puuttui, että kuormilleni .lennän

kaikkien nenän eteen. {Kpettaa piiloitlaa saappaita
takanaan).

HELO
{Us.).

Kuinka hän näyttää hämmästyneeltä, mikäkauhu!
Ajatukseni on oikea; perintöhullu! {Ääneen). Hyvää
huomenta herra Lundström! {Ojentaa kätensä).
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LUNDS T R Ö, M

Hyvää huomenta herra, lääkäri! (its). Saakeli
soikoon, mihin joudun nyt kiroiltuine 'saappainani?
{Ncumtiomam).

'■O:,-, ;V. i:1 ! ; 1 i;!': i 1 I ■, ' ,

;MAlvl

Mutta rakas Anton!

HELO

No, herra Lundström, mitä te oikein toimitatte?
Meillä oli äsken juuri puolisonne kanssa puhe teistä.

!;i / M ..

LUNDSTRÖM

Vai niip, se ilahuttaa minua; (itu). Kun Mikko
vain olisi täällä! luurit ' A>,'\) idtuua

HELO

Teidän laitanne huolestuttaa meitä.

LUNDSTRÖM
Kuinka niin? Minä voin aivan mainiosti,

(its.). Paitsi nyt jumalattomien saappaiden tähden.
.(nVs)

HELO

Tarkoitan, teidän tulee kertoa minulle kaiken
niinkuin hyvälle ystävällenne ja puhdistaa sydäm-
menne ja hetkiseksi unhoittaa, että olen lääkärinne.
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LUNDS T R Ö M

Kuulkaahan, herra lääkäri, se ei käynyt päinsä.
Sen. että olette lääkärimme olin kerran unhoittanut,
ja silloin lähetitte te minulle laskun uudeksivuo-
deksi. Muutoin niin en ymmärrä teitä ensinkään,

mitä te minulta oikein tahdotte!

HELO
(Marille).

Se ei ole niinkään helpossa!

MARI
(Helolle).

Mutta ajatelkaa toki lapsemme tulevai-
suutta (Puhuvat hiljaa).

LUNDSTRÖM
(Us).

00, kirotut saappaat!

AMANDA.
[Us).

Onneton isä!
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Kymmenes kohtaus.
Edelliset MIKKO, perältä saappaineen.

MIKKO
(tullen nopeasti).

Herra Lundström, tässä on vielä No, nyt
siitä hyvää tulee, näinkö sen piti käydä!

LUNDSTRÖM
(Mikolle).

Pöllöpää, etkö sitten enään näekkään?

xMARI

Mitä se on ? Mitä ne saappaat taas täällä te-
kevät, Mikko ?

LUNDSTRÖM
(its.).

Nyt ne putoo! (pudottaa kolinalla parin saappaita).

xM ARI
(huomaa sen).

Ja mitä se sitten on? Mitä sinulla on siellä
selkäsi takana, Lundström?

MIK K O
(its.).

Nyt se alkaa! {Ääneen). Älkää ottako pahak-
senne, herra Lundström, ei se ollut tarkoitukseni
ei missään suhteessa!
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MARI

Mikä ei ollut tarkoituksenne?

LUNDSTRÖM
(Mikolle).

Pidätkö suusi kiini! Ulos! (Mikko aikoo mennä).

äbviiJ itlq n - öiinijin .oalnl äfivvri iiJiia
MARI

Ei, jääkää tänne! Mikä uusi salaisuus se on ?

Tahdon tietää sen.

MIKKO
(Koomillisesti, surullisena.)

Ah, jos. te tietäisitte, hra Lundström, miten
tämä juttu on minuun koskenut, rouvanne, ja 'tytä-
renne kuulustellessa ja riidellessä minulle, niin te
surkuttelisitte minua. Ja tämä kaikki viheliäisten
saappaiden kautta. Sknokaa se vihdoinkin mata-
niille, jotta kurjuus viimeinkin loppuisi!

MARI
(hämmästyy).

Mitä? Saappaat?

A M A X 1) A

Isä puhu toki!
•( AV»

, , ;J |1( JJEL.O
Hm! Merkillinen juttu! Totisesti merkillinen

juttu.
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LUNDSTRÖM

No, koska siitä ei muuten selviä niin tuossa!
(Heittää toisen parin saappaita näyttämölle). Tuossa se
nyt on koko juttu. Herra lääkäri on aina pysynyt
ystävänä talossa, eikä siis levitä tätä tapausta pi-
temmälle.

MARI ja AMANDA

Mutta mitä sitten ?

LUNDSTRÖM

Mitä sitten? No, että minä ikävissäni vaih-
teeksi tälle kirotulle noblessielämälle, olen puh-
distellut saappaita. Sinä tiedät Maija, kun me toi-
siimme tutustuimme Hotellissa ja se toimi, no, sinä
ymmärrät minun.

HELO

Hm! Merkillinen tapaus, merkillisin tapaus.
Siis ei kuitenkaan perintöhulluutta. Mitä sitten? Hm!

MARI
Ja sitäkö sinä teet salaisessa kapineessasi?

LUNDSTRÖM
Luonnollisesti, ny! voit minun puolestani tar-

kastaa saapasharjaa japuhdistuslaatikkoa, niin usein
kuin vaan haluat.
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MARI

Siis sinä et olekkaan tehnyt vääriä seteleitä?

LUNDSTRÖM
iiaq/u feJÄr niiv-tl ■ rh»- «aifi. r.nwvutev

Mutta, Amanda, miten sinä voit noin ajatella !

MARI
(hiljaa LundströmHlle).

Etkä myöskään ole pitänyt minkäänlaisia rak-
kauskohtauksia ?

LUNDSTRÖM
(ottaa häntä käsistä Mini).

Sano, Maija, näytänkö minä, 57-vuotias, siltä,
että salaisia rakkauden kohtauksia pitäisin?

MARI

Mikko, olkaa avomielinen, onko kaikki todella-
kin niin?

MIKKO

No luonnollisesti, matami, kuinkas sen pitäisi
olla ?

MARI

Jumalan kiitos!

LUNDSTRÖM

No, ja sitten?



MARI

Tule syliini ja anna minulle anteeksi häpeäl-
linen epäluuloni.

AMANDA

Niin, isä, minullekin! (Syleilyä).

LUNDSTRÖM
Ja kapinetti?

MARI

Tee siellä mitä tahdot, sinähän olet herra ta-
lossasi.

MIKKO

Hurraa, nyt saamme edelleen jatkaa työtämme
rauhassa, nyt on meillä elinkeinovapaus!

(Esirippu nopeasti).
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