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I NÄYTÖS. 

(Sauna. N urkassa kiuvas. Vastakkaisell a seinällä 
kylpylava, jonne menevät neli-asteiset tikapuut. Pitkä 
penki sivuseinällä. Lavan yläpuolella ja näyttämön vas
taisell a seinällä aukot, tukitut kylpyvitso illa. Keskilat
tiall a ly hempi saunapenkki, jonka kahden puolen istuvat 
Jussi, J aska ja Antti saunakorvojen pääll e asetetuilla ha
lo illa, puoli juovuksissa, korttia lyöden.) 

ANTTI. 

Siinä on vielä valtti. 

JASKA. 

Tuossa on vähän isompi. 

JUSSI. 

Mutta tässä on valttiässä ! Ka noin pojat. 
Pieti tuli taas molemmille, jotta naskahti. Kukka
roitanne minä jo surkuttelen. 

JASKA. 

(Kaivaen taskustaan kukkaron, samoin Antti
kin. H eittävät rahaa penkille). Ole surkuttelemat
ta, vaikkeivät meidän kukkaromme olekaan niin 
paksut kuin sinun. T ee Antti työ ja opi pelaamaan 1 



-6-

JUSSI. 

Sinä, Jaska, olet pisteliäs. Paksu kukkaro, 
paksu kukkaro. Eihän tässä ole kukkaron pak
suudesta kysymys. 

ANTTI. 

Älkäähän huoliko joutavista jankutella. Pak
suthan teillä on kukkarot kummallakin. Katsokaas 
rengin massikkaa. (Lyö kukkaron reiteensä) Se 
on litteä ja alakuloisen näköinen, mutta vielä siel
lä helähtelee ja monta on pojalla ansaitsematonta 
markkaa. 

JUSSI. 

Sinäpä vasta oletkin aika poika kerskailemaan, 
kun sen pään otat. 

ANTTI. 

En välitäkkään omasta puolesta kerskailla, 
mutta sinun puolestasi vähän kannattaa. Olet sinä 
Jussi onnen poika! Vankan talon ainoa perillinen, 
etevä juomingeissa, korttipelissä ja tappeluissa. 
Pian piiäjän kuuluisin. Kadehtisin sinua, mutta 
eihän renkipojan kannata kadehtiakaan. Mieleni on 
hyvä, saadessani olla edes renkinä samassa kylässä, 
missä Rytylän Jussi asuu. 

JUSSI. 

(Nauraen). Mutta siinäpä oli ylistysvirttä, 
oli totta maar'. Liikojahan toki poika laskettelee. 

JASKA. 

Jussi on oikeassa. Liikoja Antti laskettelee. 
Tiedämmehän me, että Möyhyn Mikko se kuitenki11 

meidän pitäjäässä poikaa on. Muistat kai Antti, 
kuinka hän viime hypyissä tuvan tyhjensi. Heitti 
sinunkin kuin humalasäkin tuvan perästä oven suu
lnm. Ha, ha, ha ! Kumma vaan etteivät Möyhy
läiset ole siitä jo laulua tehneet. Ja saattepa näh
dä, että vie se Mkko Lehtolan Sannin ihan Jussin 
nenän edestä, vaikka Jussi ja Sanni ovat lapsuu
desta saakka olleet ihan kuin toisilleen luodut. 

JUSSI. 

Mitä I Älähän nyt helkkarissa liikoja laskettele 
sinäkään Möyhyn Mikostasi. Eihän meidän kylä
läisissä ollut noissa hypyissä ainoatakaan miehen 
vastusta, muita kuin sinä ja sinäkin olit vastaanotta
matta pakoon juossut. Puolikasvaneita poikanuli
koita olivat olleet kaikki muut. Mikä, mikä satut
tikaan minut silloin kaupunki-matkalle. Olisinpa
han ollut paikalla minä, niin eipä olisikaan Mikko 
hyppytupaa tyhjentänyt, ei totta jumaliste. (Lyö 
nyrkkiä penkkiin.) Kaksi ainakin olisi jäänyt tu
paan, Mikko ja minä. (Hypähtää ylös, kävelee 
kiihtyen.) Möyhyn Mikko, Möyhyn Mikko, pitä
jään paras I Sitä aina kuulee haettavan. Ja minä 
kun en koskaan ole saanut kanssaan koettaa. Lau
lun tehneet, sanoitko sinä, laulun tehneet siitä, kun 
mies poikanulikoita nakkelee? U skaltaisivatpa 
vaan tehdä laulun meidän kylän hypyistä, joissa ei 
Rytylän Jussi ole ollu läsnä I Sanninko veisi 
Mikko (Tarttuu Jaskan kaulukseen, ravistaa.) sa
noitko että Sannin veisi ihan nenäni edestä? 

JASKA. 

(Nousten seisomaan. Jussi hellittää kauluk
sesta.) Älähän hiidessä noin ravistele. Uskotko 
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että olisin minäkään silloin paennut, jos olisi ai
voissni ollut viinakullan höyryä edes sen verran 
kuin nyt. Mutta olinhan ihan selvä mies. Tah
doinhan vaan sinulle muistuttaa, että meikäläisten 
on vähän niinkuin velkaa Möyhyn Mikolle. Ja 
mitäs se minuun koskee, vaikka Mikko veisi sinulta 
kaksi Sannia. Katsohan vaan eteesi jos haluat, sillä 
Sanniir1 päin kuuluvat Mikon silmät kääntyneen, 
kuten kylillä kertovat. 

. 
JUSSI. 

Ahaa, vai sitäkö sinä tarkoititkin. Mitäs me 
miehet akkain juomista. Emmehän me saman ky
län pojat rupea torailemaan. Hyvin on aina so
vittu. Mutta minua aina suututtaa kun kuulen 
Möyhyn Mikkoa y liste ttävän. (Ottaa viinapullon 
latti alta kiukaan vierestä. Ryyppää ja tarjoaa Jas
kalle) Sovitaan pois. Aikoi tulla erehdys ystä
ville. 

JASKA. 

Sovitaanhan toki. Emmehän me ennenkään ole 
riid elleet. Olenhan minä aina myötänyt Rytylän 
Jussin Reijolan Jaskaa paremmaksi . Kumpi teistä 
to in e1 on, Möyhyn Mikko eli sinä, sitä ei tiedä, en
nenkuin koetatte. (Ryyppää.) 

ANTTI. 

(Ottaen Jussin tarjoaman pullon.) Se on iha
nata, kun veljet sopivat. Huh, minä oikein jo pel
käsin että riitaannutte. Skool, pojat I Mutta nyt 
se pullo tyhjenikin. 
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JUSSI. 

Pohjalainen ryyppää ja aina pohjaan. Heittää 
pullon säpäleiksi nurkkaan.) P uhdas on aina hy
vää. Mutta kauvanpa se Heikki siellä viinanhaku
matkalla viipyykin. Lisää meidän vielä saada pi
täisi. Lauletaanpas pojat vähän ajan kuluksi. (Is
tuutuvat, Jaska ja Antti samalle haloile, Jussi toi
selle puolelle penkkiä. Laulavat loilotellen.) 

(Oma sävel.) 

Isontalon Antti ensimmäinen, 
Rannanjärvi toinen; 
Hei, Rannanjärven Jukka-poika 
Oli kolmas samanm~inen; 
Hei Rannanjärven Jukka-poika 
Oli kolmas samanmoinen. 

Kun Anttia vietiin käräjille 
Niin kasakat oli joukoss' 
Kun Antti töyttäs' Kuriinia, 
Niin Kuriini oli loukoss'; 
Kun Antti töyttäs Kuriinia, 
Niin Kuriini oli loukoss'. 

(Antti ja Jaska, jotka laulaessa teuhaavat, kellahta
vat istuimineen nurin.) 

JASKA. 

(Kömpien ylös.) Voi pahuus ! Tämähän on 
liian aikaista kaatuilemista, 

JUSSI. 

(Nauraen.) Meidän olisikin pitänyt laulaa: 
Jaska ja Antti on loukoss'. 
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HEIKKI. 

(Tulee saunaan. Vetää täysi?äisen pullon ta
kin kummastakin sivutaskusta Ja pov1taskusta) 
Hei pojat! Siin' on li sää lie~tä. L.u)~lla se __ oli. 
Krouvar i-Tuppu sanoi Möyhylan kylala1sten vun~
lehmänsä ihan kuiviin lypsäneen, mutta kun sanom 
Rytytän Jussin asioilla kulk~vani, ~1eltyi _kun hel
tyikin kolme pulloa. Kaksmkerta1se? __ h111~1an ~e 
heittiö kumminkin kiskoi. Mutta mma aJattelm 
että eipä se köyhään sattunut. Tuoss' on J,ussi 
j äännös rahoista. 

JUSSI. 

Sinä Heikki olet miesten mies. Otat viinat lu
jaltakin. Vähät siitä, mitä viinat maksaa, __ k:~nha~, 
sitä vaan haluttae sa saadaan. Saakaas tasta ve1-
ko~ l Hakija ensiksi. No, ota toisellekin jalalle, 
jottet ontumaan rupea. 

HEIKKI. 

En kahta käskyä ole isännältä koskaan odotta
nut. Kippis veli, sanoi kerjäläinen ku:7~lleen, ~<tm 
joesta vettä ärp i. (Antaa pul!on ta_ka1s111 J~sstlle. 
Vehiä toisten ryypäte sä punaisen h111onaat1pullon 
taskustaan, laulaen pulloa ilmassa pidellen) 

(Oma sävel.) 

En minä ryyppää paloviinaa, 
Se kurkkua karvastelee; 
Rommia ryyppään pulloslani 
Jotta pöksyt ne heilahtelee. (Ryyppää) 
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JUSSI. 

Äläs poika juhlaani pilaa. Minä nyt pistou
vaan. Mitä sinull a tuossa pullossa on ? Onko se 
siirappi-viinaa. 

HEIKKI. 

Heh, heh. Älä nyt moiti renkiäsi, isäntä. Tä
mähän on sitä uutta juomaa, jota kauppamiehestä 
s ivumennen koetteek i osti n. Tämä on sitä kaik
kein uu inta, oikei n enkelien hääjuomaa. Maista
kaapas pojat. Nenään se pistää pahemmin kuin 
kuusen juurella keitetty. 

JASKA. 

Pane hiiteen kaikki uudet juomat! Vanha on 
vakavinta. Minä kerta kun kuulin tuosta puhutta
van, mikä sen nimi taasen olikaan? 

ANTTI. 

Limunaatia se on, limunaatia. 

JASKA. 

Niin oikein, limunaatia se oli - ostin sitä kaup
pamieheltä pullon. Join sen pihalla ja tuumiskelin, 
että tämäpä aika faaria onkin. Karkasi näetten koh
ta nenään kuin ampiainen ja kauvan aikaa kurkkua 
kutkutteli. Tästähän pian pään täyden saa, ajatte
lin. Varto in , odottelin hetken aikaa, mutta kun 
ei oikein ottanut auttaakseen, ostin toisen ja vielä 
kolmannenkin pullon. Sanoin vihdoin kauppamie
helle että eihän tämä päähän menekään tämä tei
dän uusi juomanne. Tuo riivattu vain nauroi ja 
sanoi etteihän tuo ole tarkoituskaan. Ja niin meni-
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vät rahani kuin takkaan nakaten. Vei pahuus tuo 
limunaati vähäiset viinahöyrytkin päästäni. Eivät 
ole ne muuta kuin herrain ja porvarien kuj eita koko 
uudet juomat. Väri kyllä on kaunista, makukin 
mukahan menisi, mutta ei tepsi, ei tepsi. Paljasta 
humpukkia koko juoma. 

(Toiset naureskelevat J askan kertoessa. Mais
televat sitten Heikin pullosta.) 

JUSSI. 

Kas, kas kun pistääkin nenään. 

ANTTI. 

Ihan totisesti. Oikein kiertää ~edet silmistä, 
joista ei viina enää moneen aikaan ole saanut vettä 
lähtemään. 

POVARI-ANNA. 

(Tulee saunaan nyytty kä~es_sä .) H~vää iltaa 
nuoret miehet ! Täälläpä on 1lo1set kestit. Hoo, 
hoo, jaa jaa. Nuoruus ja hurjuus, vanhu~1s ja vii
saus. Kuulin täältä iloista menoa, arvasm tapaa
vani Rytylän kylän poik!a, joille mi~-~-n. olisi vähän 
asiaa, niin pistäännyin sisälle. Hyvaa iltaa nuoret 
miehet. 

POJAT. 
(Pitkään katsoen akan tuloa) Iltaa, iltaa. 

JUSSI. 

Mitäs Annalla meille on asiaa? 

ANNA. 
E ihän se asia kovin kaksista ole. Sen kyllä eh

tii kertoa. floh hoh, kun minä oikein väsyin. Is-

- 13-

tahdan tuohon penkille vähäksi aikaa jalkojani le
vähc yttä mään. (Havaitsee penkillä kortit.) Ai ai, 
niin kauniit uudet kortit. Noillapa kelpaisi nuo
rille miehille kauniita, rikkaita morsiamia povata. 
Kyllä minullakin on nyytyssä kortit, mutta ne ovat 
jo vanhanpuoleiset ja vähän tuhraantuneet. Ei 
tahdo kunin gasta nikusta eroittaa, vaikka olen koet
tanut niitä piimälläkin pestä. Ai ai, niin kauniit 
kortit. Kelpaispa noilla! (Selailee korttia.) Ke
nelle teistä min ä ensiksi povaisin? 

JUSSI. 

Ei Rytylän kylän pojat povauta. Kyllä Annan 
täytyy menn ä parem mille markkinoille, jos sitä 
työtä haluatte. Eikös niin, pojat? 

POJAT. 

Niin on, ei me povauta. 

ANNA. 

Kas, kas, kuinka kapeita ovat Rytylän kylän 
pojat. Kuinka uskallan teille asianikaan sanoa. 

JUSSI. 

Sanokaa pois vaan, jos teillä oikeaa asiaa on. 

ANNA. 

Oikeaahan toki. Möyhylän kylän pojat käs
kivät vaan tuoda tervei iä teille, että Möyhyssä on 
huomenillalla isot hypyt ja pyysivät Rytylän kylän 
poikien tulla sinne, jos uskaltavat. Sanoivat vii
meksi olleensa vieraisilla Rytylän kylän hypyissä. 
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JUSSI. 

Kiitos kutsuista, mu oriseni ! Sepä olikin haus
ka kutsu. Kas tuossa, mummu, ottakaapas vähän 
virkistystä palkaksenne ilosanomasta. (Tar joaa 
Annalle pullon.) 

ANNA. 
(Ryyppää kaksi pitkää ryyppyä. ) Ääh ! kiitos 

kunnia I Oikeinpa tuo sielu-parkaa virkistikin. 
(Nuuskaa.) Noin kovasti siivoja poikiako te olit
tekin. Ja minä kun oikein pelkäsin asiaani ilmoit
taa. Uskoin että akka-rähjyn ulos lennätätte. 

JUSSI. 
Eihän toki. Ei me akkoja lennattele. Viekää 

terveisiä niille, jotka teidän lähettivät, että kyllä 
Rytylän kylän pojat Möyhyn hyppyihin tulevat. Ja 
sanokaa Möyhyn Mikolle erittäin, että Rytylän 
Jussi tulee mukana, etu nenässä. 

ANNA. 
Niin. Kas kun aijoin kokonaan unhoittaa. Sa

ma Möyhyn Mikko sanoi myöskin jotain erityistä, 
mutta mitäs se nyt olikaan? Minä en oikein koko 
sanaa ymmärtänyt. Ahaa, niin se olikin, että Ry
tylän Jussi olisi hyppyihin tervetullut, mutta ei 
hänen pitäisi ottaa jäniksen passia mukaansa. Ai
van niin, jäniksen passia, niin se Mikko sanoi. 

POJAT. 
Jäniksen passia 1 

JUSSI. 

Hiljaa pojat! Ha, ha, haat Vai niin se Mikko ' 
sanoi. Oikeinpa se Möyhyn Mikko onkin leikillinen 
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m1 ,s. Sanokaa hänelle ettei Rytylän Jussilla vielä 
kos~aan ole ollut jäniksen passia taskussaan, eikä 
ota si_!ä MöY_hyn hyppyihinkään. Karhun kynnet 
Ryt'~lan Jussilla on. Isot karhun kynnet ja karhun 
sappt. 

ANNA. 

(yllä minä sanon. Hyvästi nyt, nuoret 111iehet. 
Hyvästi ja paljon kiitoksia! (Poistuu.) 

POJAT. 

Hyvästi, hyvästi. Onnea matkalle! 

JUSSI. 

Ajatelkaa mikä hävyttömyys! Lähettävät tap
P,~l~kutsun tu_ollaisella vanhalla juoruämmällä. Ja 
Jamksen passit! Tuhat tulimmaista! 

JASKA. 

Hävytöntä! Miksi et heittänyt tuota akkaa 
käsipuolesta pihalle? 

JUSSI. 

Ei! Rytylän kylän pojat eivät •akkoihin satu. 
Miehisiä vastuksia niillä olla pitää. (Hypähtää.) 
Tuhat tulimmaista. Huomen illalla pojat lähdetään 
miehissä Möyhyn hyppyihin. 

POJAT. 
Niin, niin. Joka mies kylästä. 

JUSSI. 
Sinä, Heikki, hankit viinaa, paljon viinaa, vaik

ka kiven alta. Ilmoittakaa toisillekin pojille. (Hy
pähtää.) Hih ! Jo kerrankin saan Möyhyn Mikon 
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koettaa. Siitä tulee matka, jo~ta 
Hei pojat! Lauletaanpas "Kymrne

(Laulavat.) 

(Oma sävel.) 

Hei Härmästä poikia kymmenen 
Hurraamme, pois huraa, 
Joiden silmistä ei tipu kyyneleet, 
Sun konffatu riiatu rallalalei. 
Joiden silmistä ei tipu kyyneleet, 
Sun konffatu riiatu rallalalei. 

(Vetävät puukot tupestaan ja niitä heiluttaen laulavat.) 

Kun helapää puukko se välkähti, 
Hurraamme, pois huraa, 
Niin haavasta verta präiskähti, 
Sun konffatu riiatu rallalalei. 
Niin haavasta verta präiskähti, 
Sun konffatu riiatu rallalalei. 

(Esirippu laskeutuu.) 

II NÄYTÖS. 

(Lehtolan tupa. Pohjanmaalainen. Sanni istuu neu
loen. Liisa karstaa villoja.) 

LIISA. 

(Haukotellen.) Kovin ahkerasti Sanni neu
lookin. Ei pitkiin aikoihin jouda halaistua sanaa 
lausumaan. Kaikilla muilla meidän väellä on haus
kaa tänään. Ympäri kyliä kuleskelevat päänsä pi
dolla. Me kahden saamme istua kotona ikävissäm
me taloa ja askareita hoitamassa. Isäntäkin meni 
kirkonkylään. Kait hän sieltä Sanoille äitipuolen 
lopuksi tuopi, kun niin usein sinne on asiaa. 

SANNI. 

(Naurahtaen.) Tokkohan isä toisiin naim1snn 
menee. On kait hän jo havainnut, että minä Ryke
nen talonsa emännyyden hoitamaan. Kunnari asi
oilla hän siellä kulkenee. 

LIISA. 

Kyllä varmaankin isäntä sen on tullut tietä
maan, että Sanni emännyyden voi hoitaa. Mutta 
ei kai hän ole voinut olla havaitsematta sitäkään, 
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että pian Sanni Lehtolasta viedään johonkin toiseen 
taloon emännyyttä hoitamaan. 

SANNI. 

Mihinkäpäs minä vietäisiin? 

LIISA. 

Ihan varmaan Jompaan kumpaan, Rytylään 
tahi Möyhyyn. 

SANNI. 

Tuskin kumpaankaan. 

LIISA. 

Tähän asti olen uskonut että Rytylän Ju si mei
dän Sannin vie, mutta kuulin kylällä puhuttavan et
tä Möyhyn Mikko Sannin ottaakin. 

SANNI. 

Vai ottaa Mikko. - Lehtolan Sanni ei olekaan 
kaikkien otettavana. 

POVARI-ANNA. 

Hyvää ilta-päivää, nuoret tytöt! Oikeinpa te
kee vanhoille silmille hyvää, kun näkee noin nuoria 
ja kauniita kasvoja ja ahkeria käsiä näin juhla-aikoi
na. Teistäpä nuoret miehet kelpo emäntiä saavat. 
Ho hoo. Ja jaa! Ne nuoret jaksaa yksi yhdellä 
tavallaL toinen toisella. Täällä neulotaan ja kars
tataan. Mutta toisellaista työtä tehtiin eilen eh- , 
toolla Rytylän saunassa. Siellä kylän pojat, Ryty
län Jussi johtajana, joivat ja mässäsivät ja löivät 

- 19-

korttia, jotta ryske kuului tuonkin tuon~emi:i:iaksi. 
Niin, niin, nuoruus ja hurjuus, vanhuus Ja v11saus. 

SANNI. 

Käykää Anna istumaan. Vai pitää Anna meitä 
vanhoina ja viisaina. 

ANNA. 

Ei Herran tähden, eihän toki. Hulluhan olisin, 
jos noin nuoria, kauniita hempukoita vanhoiksi ja 
viisaiksi sanoisin. Itseäni minä sillä tarkoitin. It
seäni toki. 

LIISA. 

Vai e1 Anna meitä viisaina pidäkään, itseään 
~ 

vaan. 

ANNA. 

Voi kun täällä Rytylän kylässä on kummallisia 
ihmisiä. Hiukan kopeita ovat niin tytöt kuin po
jatkin. Kopeita vanhalle ihmiselle. Eivät povaut
taneet pojatkaan eilen illalla, vaikka oli heillä ihan 
uudet kortit. Toista on kun Anna tulee Möyhylän 
kylään. Kilvan rientävät Annan luo nuoret ihan 
järjestään ja emännätkin. Niin, kuulkaa, emännät
kin. Kaikki povauttamaan. Ja se Möyhyn Mikko, 
se vasta onkin jalo poika. Viimeinkin kun povasin 
hänelle ja kortit näyttivät hänelle ison talon ainoan 
tyttären emännäksi, pisti hän kokonaisen markan 
käteeni. Niin kuulkaa, ihka uuden hopeamarkan 
hän Annalle pisti. Totta kai nämä nuoret emännän 
alut povauttavat. Povauttavatpa tietenkin, niin 
ei Anna välitä, vaikka vähän leikkiä laskettekin. 
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SANNI. 

Ei meillä povata. Sellaiset ovat synnillisiä 
temppuja. 

ANNA. 
Synnillisiä temppuja. - Vai synnillisiä temp

puja! Kaikkea tuota kuulee, kun vanhaksi elää. 
Tiedätkö, tyttö, mitkä synnillisiä temppuja ovat? 
Nuo uud en uskon, nuo vesiuskon kokoukset, joissa 
sinäkin kuulemma olet jo jonkun kerran ollut, ne 
ovat synnillisiä. Niissä saarnataan viinaa ja kort
teja vastaan, jotka ovat olleet maailman alusta, joita 
kaikki, herrat ja papitkin, nauttivat~ ja käyttävät. 
Ne synnillisiä ovat ne sinun kokouksesi, joissa saar
nataan koko maailmaa ja kristikuntaa vastaan. Tah
dottaisin panna mullin mallin koko maailman jär
jestys. 

SANNI. 

Noista asioista en tahdo kanssanne väitellä. 
Niitä ette te ymmärrä. (Ottaa huivin päähänsä. 
Poistuu.) 

ANNA. 

Minäkö en ymmärrä. Senkin lunttu. Jotta 
minun oikein täytyy suuttua. Vai synnillisiä mi
nun temppuni. Kyllä minä syntisi maailmalle ju
li stan. Möyhyn Mikkoa ei Lehtolan Sann i koskaan 
tule saamaan. Siitä Anna huolen pitää. 

LIISA. 

Leppykää nyt, Anna kulta, ja povatkaa minulle 
sill'aikaa kun Sanni on ulkona. Saatte villatukun 
paikaksenne. 
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ANNA. 

(Kaivaen korttia nyytistään.) Kas niin, lap
seni. Sinä olet ymmärtäväinen ja laupias vanhalle 
ihmiselle. Onhan niitä toki täällä oikeitakin ihmi
siä. Nosta nyt lapseni kortit kolmeen osaan . Aset
taa si lmälasit, joista lanka on ympäri pään, nenäl-
leen). Tuossa on hertta rouva. Sinä itse. Tuolta 
tulee sinun ystäväsi. Ja katso kuinka paljon hän el
lä on rahaa. Palja ta ruutua, puhdasta rahaa. Ja 
karjaakin iso liuta. Sylje minua vasten silmiä, jos 
ei sinusta tule talon emäntä. Talon emäntä ja van
kan talon emäntä tuleekin. Kymmenen lypsävää 
lehmää! Eipä se tyttö vähään tyydykään. - Ai, 
ai. On täällä vähän ristiä, ristiä ja mieliharmia, 
ennenkuin omaa karjaasi hoitaa saat. No niin, jon
kun vuoden vielä palvella aat, lapseni. Ja ainahan 
sitä piikatytöllä ristiä on. Mutta kas nyt, kun pääs
tiin noista pienistä risteistä, on täällä paljasta iloa, 
paljasta iloa ja taasen rahaa. Kuinkahan varak
kaan talon emäntä sinusta tuleekaan. Muistahan, 
lapsikulta, Annaa sitten jollakin Juustolla ja voi
naulalla. 

LIISA. 

Ihan varmaan muistankin. Lopetetaan nyt, 
ennenkuin Sanni tulee. En tahtoisi hänen näkevän 
että minä povautan. Mutta katsokaas vielä, minkä 
näköinen minun ystäväni on . 

ANNA. 

Tuittunen tyttö taitaa teidän Sanni ollakin , kun 
häntä niin pelkäät. 



LIISA. 

Ei olekaan. Tyttöjen paraita hän on. Senpä
tähden en tahtoisikaan hänen mieltään pahoittaa. 

ANNA. 

Vai niin, vai oikein tyttöjen paraita. - Kas 
tuossa nyt on sinun ystäväsi . Punaverinen, pruu
nikulmainen. Asuu mäellä, virran lähellä. Ryyp
pää kyllä, mutta onpa hänellä varaakin ryypätä. 
Ei tarvitse pelätä että kesken loppuu. Riittää emän
nälle kahvirahatkin. Paljasta hyvää, lapseni, pal
jasta hyvää. Vähän ristiä ja vastoinkäymisiä, niin
kuin minä jo sanoin. Mutta kukapa täällä surun 
ja murheen laaksossa aina ruusuilla ja kukkasilla 
hypellä saa. Ho, hoo, ja jaa. (Pistää korti_t myt
tyyn). 

LIISA. 

Kas tuossa, Anna, villatukkunen. Kun tulen 
tuon ison talon emännäksi, annan isomman. Piijan 
varoista ei kovin isoja tukkuja riitä. 

ANNA. 

Kiitos lapseni, suur' kiitos. Hyvästi nyt tällä 
kertaa, muistahan .Annaa vast'edeskin. (Poistuu.) 

LIISA. 

Hyvästi hyvästi! (Itsekseen) Ryyppää vii
naa. Siitä en oikein pidä. Sanni on viime aikoina 
saanut minutkin viinaa kauhistumaan, vaikka en 
siitä kauhusta ennen mitään tiennyt. Mutta ryyp- , 
pääväthän ne kaikki miehet. 
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SANNI. 

Jopa se povari Anna toki on mennyt. 

LIISA. 

Jo hän meni. 

SANNI. 

Kävin antamassa lehmille heiniä, mene sinä nyt 
lypsämään. 

LIISA. 

Kyllä menen. (Ottaa lypsinastiat. Menee. Tu
lee ovessa Jussia vastaan.) 

JUSSI. 

Päivää, Liisa! (Tullen tupaan) Päivää Sanni! 
Lähdetkö kanssamme tänä iltana Möyhyn hyppyi
hin? 

SANNI. 

En voi lähteä minnekään, ennenkuin isä tulee 
kotia. Eikä haluta minua hyppyihin lähteäkään . 
Jos isä tulee kotia niin aikaisin että ehdin, olen ai
kom1t mennä raittiusesitelmää kuuntelemaan. Et
kö sinäkin tule kuuntelemaan raittius-esitelmää? 

JUSSI. 

Rait-tius-esi-tel-mää 1 - Rytylän Jussiako sinä 
pyydät kuuntelemaan raittiusesitelmää. Oletko 
todessa vai leikkiäkö lasket? 
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SANNI. 

Miksi en pyytäisi sinua, ja todesta, yhtä todes
ta kuin sinä minua hyppyihin pyydät. Toivoisin et
tä kaikki, vanhat ja nuoret, tulisivat sitä kuuntele
maan. Toivoisin että kaikki ihmiset luopuisivat 
väkijuomien nauttimisesta. 

JUSSI. 

Toivoisit kait että Möyhyn Mikostakin tulisi 
vesi poika. 

SANNI. 

Tietysti sen sydämestäni soisin. Kovin kuuluu 
hänkin juovan ja olevan hurja juovuksissa. 

JUSSI. 

Jätetäänpäs vähän syrjään tuo sinun uusi op
pisi. Minulle se on hyvin hämärää. Ensi kerran 
kuulen siitä noin totisesti puhuttavan. Ivaa ja 
pilkkaa on siitä paljon laskettu. Minulla oli aiko
mus keskustella kanssasi jostain muusta. - Kuules, 
ta Sanni. Onko Möyhyn Mikko sinua kosinut? 

SANNI. 

Mitä sinä sillä tiedolla tekisit? 

JUSSI. 

Olisi tuo hauskaa minunkin tietää. 

SANNI. 

Entäs jos hä11 olisi sen tehnyt. , 

-~s
Juss1. 

(Kavahtaen ylös.) Totta se oli sittenkin, mitä 
Reijolan Jaska kertoi, että sinä olet d:ikon morsian. 

SANNI. 

Se ei ole totta, että minä Mikon morsian olen. 
Mutta kosinut hän kyllä on. 

JUSSI. 

Minä jo ajattelinkin jotta 

SANNI. 
Mitä jotta? 

JUSSI. 
Jotta sinä oli it sillä tavalla lupauksesi rikkonut, 

aijoin sanoa. Mutta kun oikein muistan, et olisi 
mitään lupausta rikkonutkaan. Enhän ole sinua kos
kaan kosinutkaan. (Ottaa Sannia kädestä.) Olem
mehan naapuruksina kasvaneet, ottaneet osaa tois
temme iloihin ja suruihin kaikkiin, kuni sisarukset. 
Olenhan rakastanut sinua kauvan. Olen tottunut 
pitämään sinua ajatuksissani morsiamen ani, tulevana 
vaimonani ja olen luullut sinun samoin pitävän mi
nua sulhasenasi. Mutta taitaa se kuulua asiaan ko
siminenkin, ennenkuin voi olla puhetta lupauksen 
rikkomisesta. Kuulehan siis, Sanni, suora tunnus
tukseni, vastaa selvään kysymykseeni. Sinua olen 
rakastanut, rakastan ijäti. Tahdotko tulla morsia
mekseni, vaimokseni? 

SANNI. 
Onhan aivan niinkuin sanoit. Sinua olen mi

näkin puolestani tottunut pitämään sulhasenani, tu-



levana miehenäni sinua rakastan. (Jussi aikoo sy
leillä Sannia. Sa~ni estää.) Älähän nyt. Anna mi
ntm jatkaa. Jos pari viikkoa sitten olisit kysynyt 
minulta samaa kuin nyt, olisin ehdottomasti myön
tämällä vastannut. Mutta nyt minun täytyy tehdä 
sinule yksi ehto. Jos lakkaat väkijuomia nautti
masta, lupaat olla ehdottomasti raitis, otan sinut 
sulhasekseni, miehekseni. Muuten en. 

JUSSI. 

(Hellittäen Sannin kädestä.) Tuopa oli jotain 
uutta aivan odottamatonta. Jos minua rakastaisit, 
et yl;tymisellemme tuollaisia hullunkurisia ehtoja 
asettaisi. 

SANNI. 

Sinua rakastan. Mutta väkijuomain nauttijan 
kanssa en hirveä elämänikuiseen liittoon sitoutua. 
Minun silmäni ovat, Luojan kiitos, auenneet näke
mään kaiken sen kurjuuden, minkä väkijuomat yh
teiskunnassa ja kodissa aikaan saavat. Lakkaa, Jus
si, väkijuomien nauttimisesta, ennenkuin joudut nii
den kautta turmioon! 

JUSSI. 

Mikä ihme on sinun kanssasi tapahtunut? En 
koskaan ole sinun kuullut tuolla tavoin juttelevan. 
Olen luullut sinun, kuten kaikki en muidenkin tyt
töjen, miebekkyyttä ihailevan, miehekkyyttä, joka 
osoittaaksen väkijuomien nauttimisen kestäväisyy
clessä urhoollisuudessa ja muissa miehen tavoissa. 
Ja nyt tahtoisit saada minut vettä latkivaksinarr~ksi, 
jolle lapsetkin nauraisivat. Tuo kait on noiden 

kiertelevien raittiussaarnaajien aikaan saama, ohitse 
menevä lapsen päähän pisto. Mutta ei! nyt minä 
ymmärrän. Savu ei nouse sieltä, missä ei tuli pala 1 
Tuttavani kehoittavat minua katsomaan, ettei Möy
hyn Mikko vie sinua ihan nenäni edestä. Itse 
myönnät sinä Mikon itseäsi kosineen. Sanni ja 
Mikko ovat sittenkin yhdessä liitossa. 

SANNI. 

Jussi, kuulehan toki. 

JUSSI. 

En kuulekaan. Tattoisit saada minut lu-
paamaan ollakseni oikein kiltti mamman poika, saa
daksenne sitten minulle makeasti nauraa. Mutta 
Rytylän Jussi ei pistänytkään päätänsä siihen pau
laan. - Ja annapas kun ajattelen hiukan enemmän. 
M öyhyn hypyissä pitäisi tänä iltana tulla ratkais
tuksi kumpi meistä on ensimmäinen, Mikkoko vai 
minji.' ,.~k~ohan on lähettänyt minulle viestin yh
tyjl1i~s~mm~/ J-ähettänyt sen häväisevällä tavalla. 

-· H:..ri;yt .tahtc{,fsitte saada minut estetyksi menemästä 
•' Möyhyn_ hypp.yihin, tahtositte saada Rytylän Jus

sille pelkurin nimen. Ei Sanni, tuo juoni ei onnis
tunut. Tänä i1tana saat kuulla Möyhyssä kummia 
tapahtuneen.-/flyvästi 1 (Aikoo kiivaasti poistua.) 

/ 
SANNI. 

(Ottaen Jussia käsivarresta, estää menemästä.) 
Oletko selvin päin nytkään? Viina varmaankin 
järkesi sokaisee, Ihanhan sinä raivoat. 
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!JUSSI. 

Olisinko selvin päin, kun koko yön juomin
geissa olin, kaikki juomatoverini kallelleen join ja 
päivän kuluessa tuon tuostakin päänparannusryyp
pyjä ottanut olen. Mutta niin selvä olen että juo
nenne ymmärrän. Laske minut menemään. 

SANNI. 

En laske, ennenkuin saan sinulle sanotuksi, et
t en koskaan ole sinun enkä muittenkaan hurjaa elii
mää sydämmessäni hyväksynyt, mutta en ole ollut 
selvillä, missä pahan alkujuui:i piilee,miten se saatai
siin pois nyhjetyksi. Mutta nyt tiedän sen. Tiedän 
että kaiken raakuuden, hurjuuden ja kurjuuden läh
de on viina. Se on poistettava. Ja kuulehan vie
lä - - -

(Jaska, Heikki ja Antti tulevat puolihumalai
sina, taskuissa pulloja.) 

JASKA. 

Oikeassa ollaan pojat, Hoviräätti näkyy. Ar
vasimmehan että täällä Jussi on, Rytylän Jussi, mei
dän kenraalimme. Annasta kun koettelen onko tas
kussasi jäniksen passit, vai karhun kynnet. Kynnet 
tuntuu olevan. Meidän taskut ovat täynnä karhun 
sappea. Toiset pojat odottavat Rytylässä. Mais
tappas vähän "kuraassijuomaa". Oletko valmis 
lähtemään? 

JUSSI. 

(Josta Sanni poikien tullessa on hellittänyt.) 
Pane viina taskuusi. Tässä talossa sitä muka pelä
tään. Valmis olen kuin lukkari sotaan. Nyt pojat 

läkdetään Möyhyn hyppyihin ! 
luten.) 

SANNI. 

(Poistuvat me-

Oi minua poloista! Nyt jäi hän siihen uskoon 
että minuss~ olisi vi!ppiä. - Mitä Möyhys~ä tapah
tui:ieekaa~, JO_s ~e Mikon kanssa tappeluun joutuvat, 
vo1makka1ta Ja Juovuksissa hurjia kun ovat molem
min. Jospa _isä tulisi kotiin, että pääsisin Möyhyyn, 
koettaakse111 tappelua estää. Nyt olen antautuva 
t~ist:lu_u1; vii1~_aa ja paikkakunnalla vallitsevaa yleis
ta m1ehp1detta vastaan. Oi ! kuinka voisin e11siksi
k!n saada. lemmitt~ni kääntymään väärältä polulta 
01kealle, p1meydesta valkeuteen. Mutta mitäs voin
kaan minä heikko tyttö raukka. Itsestäni en mitään. 
Vaan sinä, Luojani, sinä voit kaikki! Vahvista tue 
minua tielläsi kulkemaan. Auta rakastettuadi ja 
ja kaikkia luotujasi tiellesi johtumaan! 

(Esirippu laskeutuu.) 



III NÄYTÖS. 

(Möyhyn tupa. Esiripun noustessa soittaa viuluniek
ka. Möyhyn kyläläiset tanssivat polskaa. Hetken ku
luttua soitto ja tanssi taukoavat.) 

MIKKO. 

(Ryypättyään pullostaan, tarjoaa viuluniekalle 
ja pojille. Pullo kiertää miehestä mieheen.) Näyt
tää siltä, etteivät Rytylän kylän vieraat hyppyihim
mc saavukkaan. Eivät kait uskalla tullakkaan, vaik
ka Povari-Annalla niin komeita terveisiä lähettivät. 
Se oli meiltä oiva keksintö, kun lähetimme Annan 
sanan viejäksi. Ha, ha, haa ! Hitto sentään, jos ei
vät tulekkaan. Jäisi hauska leikki leikkimättä. 

JOKU POJISTA. 

Niin jäisi. Ei saataisikaan nähdä, miten Ryty
läisten kantapäät kuutamolla vilkkuvat. Sillä ihan 
varmaan he, Möyhyn Mikon vilaukseltakin näh
tyään, kotia mammojensa turviin pakenisivat. 

(Ulkoa kuuluu hälinää ja laulun säkeet: 

Sun konffatu riiatu rallalalei.) 
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MIKKO. 

Olkaasta vait ! Nyt ne ovat täällä. Sotalaulu 
kuuluu. Oletteko valmiita pojat? 

POJAT. 
Valmiita ollaan. 

JUSSI. 

_(Ki~kaisten o~en ~-uki ja hypäten tasajalassa 
r~sk1latt1alle.

1
)
1 

Hekt ! Moyhylän kylän pojat. Ryty
a~set ova~ tu ~e~ utsustann e hyppyihinne. Mutta 

mmun m1elestan1 on tupanne liian ahdas miesten 
p~lskalle: Käyttekö karkeloimaan pihalle, avaram
mille alo1lle? Ja _mu!sta sinä, Möyhyn Mikko, että 
nyt on vastassa~1 mies, on Rytylän Jussi, jota. ei 
nakella_kaan_ kum puolikasvaneita poikanulikoita 
tuonnom oht nakellut. (Poistuu.) 

(Möyhyn pojat ryntäävät ulos, vetäen taskustaan 
"mal~areita", Pohjanmaan muinaisia tappeluaseita. J ot
kut sieppaavat loukosta halon. Naiset juoksevat ikkunan 
lu?· Ulkoa kuuluu tappelun melua ja katkonaisia lau
seita.) 

1 :nen TYTTÖ. 

K~tsok~a I Katsokaa I Tuolla painivat Möy-
11)'.'n ~ikko Ja Rytylän Jussi . - Sepä onkin 111iesten 
lei~!<ia !_ -:-- Jussi kaatuu alle. - Ei, katsokaapas, 
~epa ~likm kaappaus. Heitti Mikon päänsä yli ja 
itse k1epsahti päälle. 

2 :nen TYTTÖ. 

~)'.'t l\~ikko sai tupestaan puukon. - Kas, kas 
Jussi kiersi sen hänen kädestään ja heitti menemään'. 



- Voi hullua Jussia kun päästää Mikon hyvällä 
ylös. 

I :nen TYTTÖ. 

Mikko juoksee. Lähtiköhän pakoon? 

2 :nen TYTTÖ. 

Mikkoko pakoon? Jopa sinä joutavia. - Kas 
nuon. Arvasinhan mitä se tarkoitti. Sieppasi toi
sen pojan tupesta puukon. - Jussillakin on puukko 
kädessä. - Ryntäävät vastatusten kuin karhut -
Oi, voi, siinä tapahtuu murhia! 

1 :nen TYTTÖ. 

Ju ssin vasempaan käsivarteen sattui Mikon 
isku. Nyt Jussi löi puukolla Mikkoa, nyt se löi 
toisen kerran. Voi, voi, Mikko kaatui! 

(Kaikki tytöt juoksevat ulos. Viuluniekka yksin jää 
näyttämöll e. Melu ulkona taukoaa. Mikko kannetaan 
tieclotonna tupaan, molempien kyläl äisten saattamana ja 
lasketaan lattiall e makaamaan. Jussi tulee myöskin hen
gästyneenä tupaan.) 

USEITA MöYHYN POIKIA. 

(Rynn äten Jussiin käsiksi.) Tämä Mikkoa löi 
puukolla. Pannaan hän kiinni. 

JUSSI. 

(Riuhtaisten itsensä irti.) Minua ei tarvitse 
poikasten kiinni pidellä. Paeta en pyydä. Teoistani 
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vastaan. Joka minuun sattuu, syyttäköön itseänsä 
seurauksista. 

(Tyttöjä polvistuu Mikon ympärille, aukoen hänen 
vaatteitaan) 

1 :nen TYTTÖ. 

Täältä vuotaa veri olkapäästä. Ai kun on pitkä 
haava. 

2 :nen TYTTÖ. 

Täällä rinnassa se pahin haava onkin. 

1 :nen TYTTÖ. 

(Huutaa kamarin ovesta.) Emäntä hoi! Mik
koa on lyöty puukolla. 

SANNA-MUORI. 

(Tullen kamarista.) Onko Mikkoa puukolla 
lyöty? Voi minun päiviäni 1 (Laskeutuu polvil
leen Mikon viereen.) Mikko, Mikko, kuuletko? 
Voitko puhua, vai onko sinusta jo henki paennut? 
Voi surkeutta! Minun poikani! Minun poikani! 
Kuka tuon hirmutyön teki? 

JUSSI. 
Täss'on tekijä. 

SANNA-MUORI. 

.. Ott~kaa hevonen talli sta ja rat astakaa joku 
Moyhylan kylän pojista vallesmannia hakemaan . 
l\~urhamies on kytkettävä. Pankaa mi ehet hän köy
sun, kunnes vallesmanni saapuu. 



,,. 
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JUSSI. 

(Joka kävelee kiivaasti lattialla.) Ei tarvitse 
tehdä kumpaakaan. Minä lähetin Heikin hevosel
lani vallesmannille sanaa viemään ja käyttämättä
kin tall ella pysyn. Pian on va11esmanni täällä, jos 
kotona attuu olemaan. Eipä hän kaukana asu. Ja 
Rytylän Jussin ori juoksee nopeaa. 

SANNA-MUORI. 

(Ottaen ylisängystä tyynyn ja vällyt, pannen 
edelli sen 1\.fikon pään alle, levittäen vällyt päälle.) 

iin iipä on korskea poika. Mutta kyllä vielä ma
sennut. 

SANNI. 

(Tulee kiireesti tupaan, heittäen huivin hartioil
taan.) Oi, myöhään, liian myöhään tulin. Teku on 
jo tehty. (Polvistuu Mikon viereen, vetää vällyt 
sy rjään, koettaa valtimoa.) Hän elää vielä. Valti 
mo sykki i. Missä haava on? Onko sitä sidottu? 

SANNA-MUORI. 
Elääkö hän vielä? Oi, jospa henkiin jäisi I Rin

nassa on paha haava ja toisessa olkapäässä. Sur
man iskuja taitavat olla. Kuka tässä surkeudessa 
olisi sitomista muistanut. 

SANNI. 
Etsikää nopeaan puhtaita liinasiteitä. Ehkä 

hiinen henkensä vielä voisi pelastua kun haavat sido
taan, ettei kuiviin vuoda. 

(Sanni muori tuopi arkusta liinaa. Sanni repii siitä 
siteitä, tukkii niitä haavoihin Mikon vaatetten alle.) 
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, SANNA-MUORI. 

Oi minua poloista! Ainoan poikani menetän. 
(Heristäen J ussille nyrkkiään.) Sinä kurja murha
mies! Siperiakin on liian hyvä olinpaikka kaltaisel
lesi. Kahden hevosen välissä olisit kahtia kiskot
tava. 

JUSSI. 

Hillitkää kielenne, emäntä! Teon tekijä olen, 
mutta en kurja murhamies. Rehellisessä tappelussa 
se tapahtui. Oma henkeni oli yhtä suuressa vaaras
a kuin :Mikonkin. 

SANNI. 

Ei, emäntä hyvä. Ei tähän kauheaan tekoon ole 
syy Jussin yksinään eikä Mikonkaan. Syy siihen on 
vii_nan, kasvatuksen ja siitä johtuneen väärän kat
santokannan. Heitä on lapsuudesta saakka viinalle 
totutettu, lapsuudesta saakka istutettu heihin se 
käs_ite, että juominen ja tappeleminen on kunn:an, 
rnameen saavuttatnista. Mutta väkijuomien nautti
m!nen e~ ole kunnia. Se on häpeä! Häpeä on ih
~rnsel!e, Jo11e Luoja on järjen antanut, kun hän väki
Juomien kautta saattaa järkensä soaistuksi siihen 
n~äärään, että joutuu alemmalle asteelle kuin järje
ton _)u~-~tok~pp_ale. _Kunnia on ihmiselle ihmisyy
tensa satlyttammen, Järkensä kehittäminen, hänessä 
a~u~an J_umalan kuvan kirkastaminen. Elleivät Jus
sm Ja ~~1k~n vanhemmat olisi poikainsa nähden kos
kaan v11n0Ja nauttineet, eivätkä antaneet näiden sen 
~1auttimiseen tottua, eivät olisi he nyt siinä tilassa 
Jossa ovat. 
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SÅNNA-MUORI. 

(Hyrähtäen itkuun.) Oikein sinä puhut, Sanni. 
ydämrn essäni tunn en että niin olisi pitänyt olla, 

kuin s-a.not. l'vlutta mistä olisinkaan sen poikani 
lapsena ollessa ymmärtänyt. Ei ollut neuvonanta
jaa siihen. Eivät ole oppineet ja sivistyneet, eivät 
pappimmekaan, neuvojamme, ohjaajamme, kehoitta
neet meitä viinasta luopumaan. Itse he väkijuomia 
nauttivat kotonaan ja kylässä. Meikäläisten pito
Joissa niitä heille pitämällä olla pitää. Kun opetta
jamme ja järjestyksen valvojamme, nimismiehet ja 
11eiclän käskyläisensä, väkijuomia viljelevät, niin 
kuinka olisimmekaan me oppimattomat paremmas
ta tienneet. 

SANNI. 

Niin onkin. Se on totta. (Menee Jussin luo.) 
Sinun kädestäsi juoksee myöskin verta. Onko si
nussakin haava? (Tarttuu Jussin käteen.) 

JUSSI. 

(Irroittaen kätensä.) Taisi Mikon puukko vä
hän käsivarteeni riipaista. Mutta mitä sinä minusta 
väli tät? Hoida vaan Mikkoasi. Minä kyllä itseni 
hoidan. 

SANNI. 

Sitä olen katunut kun olin äsken niin ujo, to
veriesi meille tule sa, etten voinut puhua heidän 
läsnäollessaan suutani puhtaaksi. Ehkä olisivat 
asiat nyt toisin kuin ovat, jos sen tein. Mutta nyt 
on ujouteni poissa. Sinä yhä kuulut olevan siinä 

- 37 --

uskossa että olen Mikon morsian. Mutta se ei ole 
tosi. Jussi, lapsuuden ystäväni, voitko uskoa San
nissa vi lppiä olevan? 

JUSSI. 

(Ottaen Sannia kädestä, katsoen häntä silmiin.) 
S~m~~' si_nä ra!<ka~ni ! Silmistäsi ei loista vilppi. 
S1elta loistaa Jota111 muuta. Mikä minun järkeni 
onkaan soaissut, kun voin hetkeäkään uskoa sinussa 
petosta olevan. (Heittää Sannin käden. Pitelee 
otsaansa. Kolkosti.) · Mutta, mutta minähän olen 
pian kurja vanki. Siperian mies. 

SANNI. 

Ei niin, Jussi. Kurja ei ole kukaan, ken rikok
sensa katuu ja elämänsä parantaa, vaikkapa hän 
minne vietäisiin. 

JUSSI. 

Sanni, sinä jalo neito. Voitko kaikesta siitä 
huolimatta, mitä on tapahtunut, morsiamekseni tul
i~, vaimokseni ruveta, jos hengissä vielä joskus ko
tia saavun matkalta, jonne minut teostani viedään? 

SANNI. 

Voin minä, jos lupaat sen, mitä sinulta äskenkin 
vaadein, ettet väkijuomia koskaan nauti. 

JUSSI. 

. Sen lupaan. Olkaa todistajanani te läsnäolijat 
Ja olkoon tuntoni syyttäjänä, jos lupaukseni rikan , 



T ästä hetkestä elämäni loppuun saakka, en väkijuo
mien pisaraakaan maista. 

SANNI. 

(Oikaisee molemmat kätensä Jussi)le ... A~tuvat 
syrj ään kuiskutellen. Sanni sitoo Jussm katta.) 

NIMIS MIES. 

(Tulee siltavouclin kan ssa. Siltavouti kantaa 
käs irautoja kädessään.) Joko täällä on murhia 
tehty? 

SANNA-MUORI. 

(Joka viime keskutelun aikana on istunut _jak
karalla Mikon pääpuoles a, käsi poskell a, ~o~-~~'., 
Mikon otsalla.) Kauh eita on tapahtunut vento1ta. 
Tuossa makaa poikani tiedotonna. T aitaa pian olla 
mennyt mies. 

NIMISMIES. 

(Mennen Mikon luo.) Miten on Mikko laitasi. 
Oletko tajunnalla? 

MIKKO. 

(Alkaa hilj akseen liikuskelemaan. Väänt~y is
tumaan.) J assoo. V all esmanniko se on? (Pamaen 
rintaansa .) Ai, ai ! R in taani tun tuu pistävä n. Olen 
tainnut oll a vähän niinkuin pökerryksi sä. Kun 
saisin vähän vettä, niin_ kyll ä kait minusta vielä 
mies tulee. 

(Sanni-Muori tuopi Mikolle vettä napolla). 
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NIMISMI ES. 

Rinnassako on haava? (Katselee haavain koh
tia.) Pahalla paikalla on . Ja tuolla on olkapäässä 
myös. Rytylän Jussiko t ämän työn t ekij ä on? 

JUSSI. 

(Astuen nimismiehen luo.) Niin on, herra 
vallesmanni. Min ä löin Mikkoa tappelussa puu
kolla. 

NIMIS MIES. 

Se on oikein, että tekosi miehen tavalla tun
nustat. Se lieventää asiaasi. - Oliko tappelussa 
näkijöitä? 

1 :nen TYTTÖ. 
Me tytöt katselimme ikkunasta ja näimme koko 

tapauksen. 

NIMISMIES. 

Kerro lyhykäisesti mitä tiedä t ja näit. 

1 :nen TYTTÖ. 

Joo, se oli niin, että Möyhyn pojat odottivat 
Rytylän poikia tänne tappelemaan. Sitten tuli Ry
t:ylän Jussi ja sanoi että nyt me olemme tää llä. Ja 
sitten ne menivät kaikki p ih all e. Jussi ja Mikko 
aluksi _painivat. Jussi heitt i Mikon allensa ja Mik
ko veti puukon, mutta Jussi kiersi sen hänen kädes
tä~n ja h~itti menemään. Mutta Mikko sai puukon 
to1se? poJan tupesta ja juoksi Jussin luo. Sitten ne 
h_osu1vat toisiaan puukoilla ja Mikko kaatui. Jus
silla on myöskin haava käsivarressa. 
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JUSSI. 

Ei minun haavani vaarallinen ole. 

NIMISMIES. 

Niinkö, tytöt, asia tapahtui? 

USEAT TYTÖT. 

Juuri niin. 

NIMISMIES. 

Mikko Möyhy on heti vietävä lääkärin luo, tai 
ell ei hän matkalle kykene, on lääkäri tänne haetta
va. Rytylän kohdalla kuuluu olevan lieventäviä 
asianhaaroja. Mutta kuitenkin, kun Mikko Möyhy 
on noi n arvelutavassa tilassa, että voipi henkikin 
menn ä, täytyy minun Rytylä vangita. Annapas 
kätesi siltavoud ille, hän panimon raudat käsiisi. 

JUSSI. 

(Oikaisten kätensä siltavoudille, joka ruuvaa 
niihin raudat, Sannin painaessa kätensä silmilleen.) 
Rytylän pojat, kasvinkumppanini, ja te Möyhylän 
kylän pojat! Nyt, kuten näette, ovat juominki- ja 
tappelutoverinne lannistetut. Toinen on raudoissa, 
toin en mahdollisesti pian laudoissa. Heittäkää pois 
viinan nauttiminen, niinkuin kuulitte minun lupaa
van tehdä. Viina johtaa kurjuuteen eikä kunniaan. 
kuten olemme tähän saakka luulotelleet. 

NIMISMIES. 

Tuopa oli outoa puhetta. Ensi kerran sellaista 
kuulen. Keneltä Rytylä sitä on oppinut? 
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JUSSI. 

Sannilta, tuolta neidolta tuossa. Rohkeut-
ta kultani! Hyvästi jääkää kaikki! 

(Lähtevät ulos, vanki ja nimismies edellä, tans
si-väki perässä.) 

(Esirippu laskeutuu.) 

.. 



IV NÄYTÖS. · 

(Noin 3 vuotta kulunut.) 

(Juhlakenttä. Puhujalava ja lipputankokin . Heikki 
ja Liisa asettelevat kukkia lipputangon ympäri kierreltyyn 
köynnökseen.) 

HEIKKI. 

Kaikkea sinun päähäsi pistääkin. Kun saatiin 
tarpeelliset valmistukset tehdyiksi, piti tuohon tan
koon vielä ruveta kukkia pistelernään. 

LIISA. 

No, katsos, ettei sinulta työ loppui si. Ja sitä
paitsi pitää lipputankokin raittiusseuramme ensi 
vuos ijuhlassa kukilla koristaa. 

HEIKKI. 

Minultako työ loppuisi? Koetappas arvata mi
kä minulle on kaikkein hauskinta työtä. 

LIISA. 

Annas kun ajattelen. Kentiesi halkojen hak
kaaminen . 
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HEIKKI. 

Et arvannut. Kuulesta kun sanon. (Ottaa 
Lii san pään käsiensä väliin .) Se on - kuule nyt 
tarkoiQ - se on sinun punaisten poskiesi ja kirk
kaiden silmiesi katseleminen. 

LIISA. 

(Irroittaen päänsä .) Ole nyt taasen hullutte
lematt.a. Sillä työllä et kauvan eläi 1. 

HEIKKI. 

Kauvan olen pitänyt poski esi väristä, s ilmiesi 
loisteesta. Ne ja koko sinun hernpeä olentosi ovat 
minun niin lumonn eet, etten voi tehdä muutakaan 
työtä, ell en sinua omakseni saa. Ja ellei Heikki 
Liisaa saa, kohtaa Heikkiä nälkä-kuolema. 

LIISA. 

Minäkö renki-pojasta omakseni! Minulle on 
Povari-Anna luvannut vankan talon isänn än, kym
menen lehmää ja paljon muuta hyvää. Kuolkoon 
Heikki vaan, ei jää Liisa suremaan. 

HEIKKI. 

Sanoiko Anna tosiaankin, että talon isännän 
kansa naimisiin menet? 

LIISA. 

Enhän minä hänen sanojaan niin tarkoin mie
leeni pannut. l\1utta paljon hyvää Anna minulle 
vaan lupasi ja sitä H eikillä ei ole. 
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HEIKKI. 

Kas niin. Arvasinban minä. Anna ei sanonut 
että talon isäntä sinut naipi. Sanoi vaan, että tulet 
kaiken tuon hyvyyden omistajaksi. Ketään muuta 
ei Anna voinut mieheksesi ennustaa kuin minua, 
H eikkiä vaikkei tainnut suoraan nimeltään mainita. 

illä, k;tsos, rengistä voipi paisua talon isäntä. Ja 
jos kenestäkään, niin minusta se paisuu, minusta, 
H eiki stä. Minä en enää kovin tyhjä poika olekaan. 
Ruvettuani raittiiksi, olen pannut paikastani useam
man markan säästöön. Näillä säästörahoillani kyllä 
saamme itsellemme mökin. Kun saa mökin, saa na
vetan, navettaan lehmiä ja hiljalleen paljon muuta 
hyvää. Eikös Liisa meidän sopisi? 

LIISA. 

Koko tuo sinun juttusi on tavallista pilan las
kuasi. Et kai sinä, kun tosi tulisi, minusta huo
lisikaan. 

HEIKKI. 

Toden totta. Totuudessa nyt olen. Tuohonko 
käteen? 

LIISA. 

Säästömarkoista i ja tuulentuvistasi vähät väli
tän. Jos sinut otau, teen s~n ~~av?it~uneitten kas~ 
vojesi, kovettuneitten _kouri s1 Ja _t101se~- luonteesi 
takia. Ne minua ovat JO kauvan m1ellyttaneet. Ol-
koon menneeksi 1 
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HEIKKI. 

(Kaappaa Liisaa V)'.Ö!äi: i~tä, pyö~äytt_ää h~_ntä.) 
f [ih vain. Nyt on He1k11laktn morsian Ja L11salla 
ulhanen. Sain morsiamen samana päivänä kun • 

sinun emäntäsi ja minun isäntäni en i kerran kuulu
tetaan. J\1utta tulevathan nekin jotka jälessä tule
vat. Nyt on Rytylässä kaksi sulhaspoikaa ja Leh
tolassa kaksi morsianta, pulskia kaikki neljä. 

LIISA. 

Ollaanpa nyt vähän vakavia. Ei meidän isäntä
väkikään näin reuhtoisi. 

HEIKKI. 

Kukapa tiesi vaikka olisivat reuhtoneetkin, ellei 
heidän liittonsa olisi solmittu niin omituisissa olois
sa. Mutta ollaan vaan vakavia. Kyllä senkin kons
tin taidan kun tahdon. Niin, totisesti ovat olot ky
lässämme paljon muuttuneet sitten, kun Jussi ja 
Sanni liittonsa Möyhyn hypyissä solmisivat. Sen 
jälkeen väheni juopottelu vähenemistään. Ja kun 
Jussi palasi kotia linnasta, yhden vuoden siellä ol
tuaan, alkoi hän Sannin kanssa hommaamaan rait
tiusseuraa. Ja saivatkin he innollaan koko kylän 
nuorison siihen yhtymään. Niin on. Ajat muuttu
vat ja me aikojen kanssa. 

LIISA. 

Kyllä olot meidän kylässä parempaan pam 
muuttuneet ovat. Mutta Möyhylän kyläläiset eivät 
yaan tahdo muuttaa tapojaan. itkeässä istuu heissä 
Juoppous. Mikko, joka onneksi itselleen ja Jussille, 



vammoistaan parani, sai hänkin istua kahdeksan 
kuukautta linnassa amasta Möyhyn tappelusta. Ja 
hän yhä vieläkin on Möy hylän kylän juoppo-joh -
jana. 

HEIKKI. 

Niin on. Mutta me, jotka olemm e raittiita ja 
iloisia, otamme vi elä pienen pyörähclyksen, ennen
kuin toise t tul evat. (O ttaa Liisaa vyötä isistä. Pyö
rivät laulaen) : 

Ei, ei huolt' ole ollenkaan; 
Oma kulta, oma kulta, 
Kun on rinnall' vaan. 

(Joukko nuorisoa tulee sivulta) 

JASKA. 

Katsokaas H eikkiä ja Liisaa. Ne pitävät ilon 
itsestään. Tuskin muut juhlaan kelpaisivatkaan. 

HEIKKI. 

Me tää llä Lii san kan ssa vaan harjoittelemme 
ja koetamme päästä juhlatuulelle. 

ANTTI. 

Näkyykin onnistuvan vallan mainiosti. 

JASKA. 

Onko täällä näkynyt vi elä seuramme esimiestä 
ja hänen morsiantaan? 
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LIISA. 

Eivät ne vielä ole tullee t. Viipyvät kai kuulu
tt;spuolisilla Leb tolassa. 

JASKA. 

Tuolla näkyv~t tulevan. Kun saapuvat tänne, 
niin nostetaan heitä kuulutuspäivänsä kunniaksi. 

TOISET. 

Niin, 111111. Nostetaan. 

(Jussi ja Sanni tulevat sivulta. Pojat ryntäävät 
Jussiin, tytöt Sanniin käsiksi ja nostavat.) 

JASKA. 

Eläkööt vastakuulutetut Sanni ja Jussi! 

KAIKKI. 

Eläkööt, eläkööt, eläkööt 1 

JUSSI. 

Niin, pojat I Minun on av ioliitto-asiani hyvällä 
al~lla. Katsokaa tekin ajoissa eteenne ettette van-
hoiksi pojiksi jää. ' 

SANNI. 

Ettekä tyttöjä vnhoiksi piijoiksi jätä. 
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HEIKKI. 

Veikkaa uskallan lyödä siitä, että yksi tuosta 
tyttöjoukosta vuoden kuluttua on minun kilttinä 
emäntänäni. 

JUSSI. 

Kuka hän olisikaan? 

HEIKKI. 

Koettakaas katsoa ken en .posket enemman pu
noittavat. 

SANNI. 

(Ottaen kiinni Liisan, joka yrittää hiipiä toisten 
taakse.) Äläpäs lähde karkuun, kiltti tyttöseni. 
Minusta poskesi ovat heleääkin heleämmät. (Tuo-
den Liisaa r-Ieikin luo.) Arvasinko oikein? 

HEIKKI. 

Hyvin näkyy morsian toisen morsiamen jou
kosta löytävän. Sama Liisa se on Heikin Liisa. 
(Ottaa Liisaa kädestä.) Älä ujostele, tyttöseni . 
Tiedoksi se kumminkin liittomme tulisi, niin tul
koon heti sen jälkeen kun se tehtiinkin. 

LIISA. 

Tulkoon, tulkoon. Kernaasti minun puoles-
tani. 

(Toiset onnittelevat Liisaa ja Heikkiä.) 
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JASKA. 

Onhan meillä tänään juhlimisen syytä. Seu
ramme vuosijuhlan, yhden parin kuuluttami ·en ja 
toisen parin kihlajaisten johdosta juhlia saamme. 

JUSSI. 

Katsotaan siis nyt juhlamme alkaneeksi ja hy
villä enteillä. Lauletaan aluksi seuramme marssi . 

(Sävel: "Oi kehtomme sä Pohjanmaa".) 

Kaikk' veikot siskot Suomenmaan, 
Tänn' lippuamme seuraamaan! 
Tää lippumme on puhtoinen, 
Kuin lumi on se valkoinen; 
Siin' kirjoitus, 
Sen kaunistus 
On "raittius" 
Ja "vapaus". 
Se pyrintömme tarkoitus! 

Me väkijuomat maastamme, 
Raakuuden lähteet, poistamme, 
Niiss' piilee kansan heikkous 
Rikosten juuret, katumus; ' 
Siis juoppous 
On kirous, 
Vaan raittius 
On siunaus, 

On kansan onnen perustus. 

~~nsaamme kalliin synnyi1nnaa1., 
' 1 luonut Luoja sorti1111aan 

' 
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Ei viinaan eikä vainohon, 
Hän loi sen va loon ta istohon; 
Nyt vi inat pois, 
J os m ikä ois' ! 
Mies raitis on 
Ain' pelvoton, 
On valmis aina taistohon. 

SANNI. 

Hypelläänkö huviksemme piirihyppyä, odotta
'ssamme juhlaamme mahdollisesti saapuvia lisävie
raita? 

USEAT. 
Hypell ään, hypellään ! (Hyppelevät laulaen.) : 

Kullan sain, kullan sain, 
Siit' on hyvä mieli , j. n. e. 

JUSSI. 
Tuolla näkyy tulevan Möyhylän kylän poiki a, 

Möyhyn Mikko etunenässä. Saa nähdä, voivatko 
olla juhlaamme häiritsemättä. Koetan pitää pienen 
puheen. 

(Jussi as ttm puhuj alavalle. Möyhyn pojat tulevat 
sivulta. Aset tuvat yhteen ry hmään, tehcfen to isill een el
jeitä ja s ilmäiskuj a, ivalli sesti Jussin puheen alussa nau
reskellen. H ilj akseen vakaantuvat ja tuleva t totisiksi.) 

JUSSI. 

Ystävät! 
Suuri o a rakkaan synny inmaamme kansasta, 

sen sekä sivistyneistä että sivistymättömistä ker-

- 51 

roksista, kantaa orjan kahleita. Orjien isäntä on 
ankaran säälimätön, julma itsevaltias. H än t eettää 
näillä orja-raukoill aan mitä surkuteltavim pia töitä. 
Asettaa nimittäin heidän käteensä surma-aseen, mil
lä lähimmäisensä verta vuodattavat, saattaa avio
puolison pettämään aviopuolisonsa, sulhasen mor-
iamensa ja liittoutumattomat epäsiveellisesti elä

mään. Heikontaa heidän ruumiinsa t erveyttä, tyl
syttää henkistä tarmoaan. Viepi heidät vankiloi
hin, kytkettynä rautoihin kuni villipedot, sairaaloi
hin, ruumiin ja sielun puolesta riutuneina, hulluin
huoneisiin, järkensä valon kokonaan menettäneinä. 
Tuopi puutetta ja kurjuutta heidän majoihinsa. 
Pusertaa kyyneliä orjien omista, heidän vaimojensa 
ja viattomain lastensa silmistä. Tuo orja-isäntä on 
viina, viina ja kaikki päihdyttävät juomat. K en to
tuuden tunnustaa, sen täytyy myöntää, etteivät sa
~ani ole lii?iteltuja._ Ainakin ne seuramme jäsenet, 
Jotka ovat Jonkun aikaa ehdottomasti raittiita olleet 
mielellään myöntävät, että väkijuomain nauttijoin~ 
he olivat .. orjia, että väkijuomat saattoivat epäsoin
!~un syd_amemme, tuntomme hellemmin väräjävät 
aane~, ha1rah~uttivat käsitteemme hyvästä ja pahas
ta'. ~~keasta Ja väärästä ja että nyt, ehdottomasti 
ra1tt11na, olemme vapaita, tunn emme todellisen ilon 
tunteen. s!_itä, että olemme vapautuneet. 
... ~e1d1tn velvollisuutemme, jotka olemme tulleet 

v~_k1Juomien turmiollisuuden tuntemaan ja voin eet 
n!iden _va!lasta vapautua, on se, että koetamm e kai
~1!1 _vo~~mn saada yhä useampia ja usampia kansa-

k
8:'stia luttoomme yhtymään, väkijuomien valtaa ku-
1s amaan. 

Ja nainen, mi op miehelle avuksi luotu, rientä-
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köön miehen apuun tässäkin tehtävässä jalossa. Sillä 
raittiu s-aatteen istuttajana, levittä jänä, on hänellä 
tähän tehtävään oiva tilaisuus morsiamena, pnoli
sona ja ennen kaikkea äitinä. Astukoon si is nainen 
eturiv iin . ~ 

Meille on aate selvillä. Tehkäämme se tunne-
tuksi muillekin sanoilamme, elämällämme ja esi
merkillämme, sillä esimerkin voima on suuri ja vai
kuttava. Paheen harjoittajan täytyy hävetä, näh
dessään hyveen harjoittajan horjumattoman esimer-
kin. 

Toivossa on hauska elää. Toivokaamme siis, 
että tulevaisuudessa, vaikkapa kaukaisessakin, on 
koittava se päivä armaan Suomemme kansalle, jol
loin kaikki sen jäsenet, ylhäi et, alhaiset oppineet, 
oppimattomat, van hat ja nuoret, miehet ja naiset, 
ovat ehdottomasti raitti ita. Se päivä on varmuu
della oleva maamme ja kansamme onnen päivä. 

(Jussi astuu puhujalavalta.) 

MIKKO. 

(Käyden Jussia vastaan.) Me tulimme tänne 
paha sa tarkoituksessa, aikomuksella häiritä juh
laanne. ifutta olen puheesi kestäessä muuttanut 
mieltäni. Tahdotko Jussi oikaista minulle sovinnon 
kättä? Sitä paitsi haluaisin yhtyä raittiusseuraanne, 
jos otatte minut vastaan. 

JUSSI. 

Ilolla sovinnon kättä oikaisen ja seuraamme 
uu sia jäseniä halulla otamme. (Kättelevät.) 

TOISET MöYHYLÄN POJAT. 

Me teemme samoin kuin Mikkokin. 
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JUSSI. 

(Kätellen heitä.) Terve tuloa terve t 1 . h Jaa · , u oa JU . 
mme Ja seu raam me. Lauletaanpas ta··m·· ·1 . t !· • an 1 01sen 

apau ~sen Johdosta, kun naapurikylän pojatkin -
:;aamme __ yht:yi':'~t, tuo tilaisuuteen sopiva 1=~~:1 

Laula sa ra1tt111la mielellä vaan". 

(Laulavat) : 
Laula sä raittiilla mielellä vaan, 
Riemua nauti sä nuorena viel' 
Uljaana astele ain' elon tiell' ' 
Vääryyttä vastaan taistelema~n. 
Tullos veikkonen, 
Liittyös liittohan, 
Työmme, toimemme, 
Parhaat voimamme 
Sulle annamme kallihin maa 
Sule kallihin syntymämaa, ' 
Sulle kallihin syntymämaa, huraa t 

SANNI. 

. Ystä~ät, siskot, veikot! Kohottakaamme kol
m111k~rta'.nen, raikas eläköön-huuto raittiusaatteen 
kunni aks i. Eläköön raittius! 

KAIKKI. 

Eläköön, eläköön, eläköön 1 

(Esirippu laskeutuu.) 



tlt tilcnkantajan poika. 

Dii faunis 'fe\uätj.Jähuä. ~rui:ingon jäteet tunfeuhLi• 
tuot +>Hihcn \uäll.13tii \uan{Ja011 {Jn\u11mci\iiän jufottaen f c11 
I1tme11 , miicii \uieiä on jälcllä fuufien \uai:jos\a. ~urot 
ftJ öt'ftJi\uö t ijurja.13 f a \Uo11IJhi .sfa afo.€l fuffuloirta fuureen 
uomaan, jofa lJm.päröi metfön d1tleestä oifaroia .peitotuai• 
11ioito. Qirnnti foufciituot ifoljt)mnejänfä ja fafffiaifo 
Iuonnosfa oli rJa u.i3f11utt01 ja ifoo. ®e ifoiffi ljerättt)ään 
pitfö.13tä tanuen tai11110 .13 tifostaa11. 

ES~tuäfiä metfi.1 .13fä crööllä olUonaifella .paifalla oli 
,\Jicmi torppa, joia 'fut[uttiin srmjen to·r.paffi. monta 
\u11ott.a o1'.i toi:.pm1 onti .13 taja 11 0 ollut irntti \l}ietadn.pifo, jo• 
fa fai ~ä~föä foi:.ppaa IJ~\uäffeen tefemällä määrätl)t tlJÖ• 
+iäituät IärJellä ofeluarrc t.iinteljtoolle. 

W'Htä f uurimmollo tä.13mällif~~bellä oli irntti \l}icia• 
rin.poifa aina tät)ttänlJ± \1>ef\uorrifu~tienf a ja IJän fel'ä ljä, 
nen IUaimonf a foim~ io .13 maalia oli.tuot f oaro-ilttaneet roa-r
mon toimeentulon ja ljm:asfartm1011 i\äntä, ljeibän naa• 
.pminf a ja ~;täroänfä pttiroät ljeitä arroosfa. minoa fu, 
rnnf a, ioia lje oiiroat rr1cmmi_1n fuin fofmcnft)mmenen 
1uuoti[en naimifis fa ofonf a Mu~f a f aaneet fofea, oii 
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ijeibän ainoa fo.pf enfa, 01111a .poifanfa. mntti ~etm:in.poi• 
fa oH toljtonu.t että mt±ton - fe oH .pojan nimi - o.ppifi 
tiifiä tefemään, jotta ljän ifän fuortua morifi 1Uasta011ottaa 
tor.pan. mutta tämä ei ollut %titanin taljtbon mufai.13• 
ta. ~än oli epäroafoinen fuonteertaan. ~o fanfafoiu. 
fnsf a ljän tun hnmciufti \uallattomuu-ffistaan ja fiiten 
nm IJän oli .pöäs f~t ripirre ja aifoi autello ifäänf ä .päiroä. 
ttJöi:;fö, foctH lj än faiföia maTJhoillifilia taluoilla f aaha ai• 
fnon ifölUJtyffiä h)'ö%fi.i ia eripurnifu,utta t~öföisten fe.s
ftt11bc~fa. ·:5eurauficna tä ,gtä oTi että Moet:it ia hJÖlt• 
joTJta:ic1t tuifJafi\uat TJöntö; töten rJän faattoi furua luon• 
ijc111j:Jninfa on11cffifecn ja ra1tTJaUi[ee11 fo tiin. m!·awituf• 
jct, 11cu\uct ja fefJoituff et ei\uöt miföän au.tfaneet. ~fnt• 
ton ofi ja j.Jl)flJi 'fcI\uoH0111·a11a. 

Cfriiönä Iautuantai-iTta.päilUänä Iäijefti ifä mnttonin 
fn 11p1111 'Eii.11 0Momao11 crifnifia toi:.peita 11:Yanljemmirre. 
,<g ii11 otti 11lJ.<>t\Ji·öfep i11 fötecnfä, rJeitti tuoifaiaufun ofoT• 
Teen ja 'iö0ti tiiljttii rurffoo faufoen 1oanIJc111.poi11[a fobi.13• 
ta, fcrno1110tta cbe.13 fo'(JMino.i3ti jääljtJluäifiä roantJoiIIc. 

,011111 afa TorJhuttofolo11 meitä tuon .pojon tätJben, IJuo• 
fö['i ic11tti ~ietoi:in,l.1oifa. 

,,Wccihö11 ~crramme ff1öntää ftJllä ferran ijäne11 
111i dc11fi'i, " fonoi Wl'naTio. 

W11tti 1J11bi .13ti ,1.1öötää11, m~1tta ei nrnstann11t mitöän. 
,0ffarfa ei U11tto11 htrfit±fa.an fotiin eifä oIIut tullut 

luidii fc11raolt1011a piii\ufotäföiin, fun lu'an!Jemmot funnun• 
toi110 htfiluat fotiin föfo,5ta, 

,,WciIJi11Tiiliän irntton on menn~t?" f~1f~i mntti itf el• 
tää11 . tlJ\J1t~mättömänä . 

~tänee11 '(Jä11 fonoi: 
,,9JH111111 tät)tl)lJ mennil fo11.p1111fiin foulemaan mi• 

tcn .poj011 laita OTt. ~ofo on111etto1m1u.i3 luhrmacm orn folj• 



ba111mt fJötitö. IITJfö f)ön on iuo11ut itfenfö i1101011ffiin 
taYJi faH1111ut riitaan io poliifit luicncct fJänet." 

.,9ninö fcurnan nl'llföna, 11l'fofrni," fnnoi 9Jlnnfin. 
,00 niin föfJti föffi t'lttmia(fo;to .µuo!ifoa fnu,1.J1111fiin 

etfimöän fctbon1111tta ,poifoanfa. 
~uofomrlta foifista ticbustcltdsta ci ~(ntto11ia fötJ• 

ttynlJt. 11fcampia ftt1ltt1111taita 1-1erimöi11 fimlntcltiin fö:. 
fosf n f)äntä, mutta lJän oili µoi sf a ja 1-JtJ,ftJi .µoisf a. 

ITT-iin nifui nJ11obct torifenfcd iälPeen. ~!ntto'll oli 
mcffci.11 1mlJotcltu fofo paiffafu1111alfo; ainoastamt 1um1• 
Ijem~Jainf n 1mdstosf a TJän eli. 

~önc,1 fuofcrnastanfn ofimnt faiffi \uafuutethtia; 
miten TJän 1111t1ttc11 oiifi moin'ut fJä\uitä niin tielle til>tö• 
111ättö111öllc. fil°iluan roarmaan fJän oH pubo1111ui iofeen 
ia 1uirta mrientJ± lJönet pois. 

?J(jbeffän \tJttotta oli 11111,p,•en fttfllnut ~(nttonin fa• 
toamifesta, ftm fauniina feluätpöimönä, josta fertomuf• 
fcn oTn.sfa fcm1ttiin, fJiiiainen f11~fue å1Ifi metfön Tö,pi 
tiiiikTJfoartn .fun:ic,1 tot.).1,paan. ITT'cliä mie.stä fantci mii• 
bcttö, jofo oli Wntti \13ietarimio~fn, lu1anlja torppari. fil!e• 
rife11ö ja tajntonna fJön mafafi pom:cirla. ~ön oli fotco• 
1110.sf a f afnojih1sto1rmia fot:fciljin .).iinoi'f)in, nm erö.s pul.s• 
ta ftJöfftJi f)änen t)Iitfenfö. 

Wcao!icm fmun moi Ijcfpcmmin ajatelfo fuin fu. 
1oairfa. ~än oli j1111ti 1ualmistamosfa pöimörristö mie• 
fJclfeen, fun tiiiitef)taan tt)ömierJet fantoimat fJönet '(juo• 
ncefeen. 

fil!aroltlaifesti afcteHiin fouffaanhmut muoteeIIe ia 
tJffi tt)ömieq,i.stö fiirt1TJti lJerrosfot±anoon faabaffeen hlo
ba Tööröriö f011i111nnisto. årh1tto et olfot fJeluofilfo aifaa, 
tlJÖn fan.sfa ori fiireempi. fil!a.sta irfaffo mt)ÖTJÖÖn tu~ 
tiit1 fööföri1 jof<;1 luoi ainoastaan 1oafuiittaa ~ön~t fuoI• 
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Tccffi. ~än ei olf tt± 1uiäfJc.1äföö.n tuff ut tajui.mfa onnetto• 
muu5ta,µauffcn jöifeen. 

~crra antoi, , crra otti, fiunati11 olfoon ~'enon ni• 
mii fJuofofi WcaaliQJ in foiloafi e[Hiinanfa fulmalla fil• 
llliänfä, ftm miclJeit 'fuo(emn (Jänclle ilmoitettiin. 

filntti lJaubattiin ja Wcaalian tä~hJi ajatella mtmttoa 
fiitä fobiBta, ioto t:Jän IöfJes n~iäftJmmentä rouottO' oli 
!Jo1ifonut, [i{(ö toirp.µa on tarjottama toife.Ue. 

9JH!Jitt fitten tuo rua11fJa tuaimo1 rauiffa meniji? ~Ö• 
11cn pienet fäöstönfö oliluat µian faiffi, tlJötä ei oUut ja 
fJiin pc{fäfi jou.tummtfa l'tnnrnn 11i~foiUe. ~äntä puis
t11tti fitä ajntellc_g f a, fiflö fJätt oli aina tä~än asti t11a11t 
toi11tcC11 oirnallct ja mie!Jcnfä tl)ölfä. \j3itifö IJönen 11t)t 
nöö nttJö. fötJIJ~tJbcsiö? 

~änen ftJbö111111enfä pm:istui fofoon tätä fiinö ntici• 
t ic"'fäön. 

,0osj.ia toain %ttton oiifi ollut fotona ja tullut mie• 
fJcffi, IJnofafi man{J11_g_ ~än ft)mi oli[i µitän~t fJuofta 
1ucr11IJaBtn äibistään. 

011 rn.sf aa,11 fJiln tm1ua1 tb ti fi iTJen rnr:itcc! cen, josta 
f1ö1t i~ 1111oriu1llcstaa11 nBti oH aitta juoT11ut - ffi:aa• 
tllatt11un. 

~l,n aluofi f11urcn, 1uo_gfi[iaa fitciCTä 1uar11.Btehm fö• 
jon ja l11fi ~errmt f onat: . 

,,~m1bcr minua fJöbösfäfi, ia minä tafJbon auttaa [t• 
mta jo finun 1:>itää f11nnioittamon minua." 

:__5aa, ~crra, Työtä on f mLri , TJuofafi man'fJu~ ja 'fJönen 
Tnµfcllifcn nuori ftJbämrnc11fö fäIJetti Iömi1imöt tufouffct 
foiff'iluartiaan i_gtuimclle. 

~ma ål~11i fäsfifcfään, 111utta torpdn Ie.sfen tohocct 
t'il11öt lt1aa11 roafienneet ia ftJff~ 1ffi t01r.pan piti olla ttJl)iän. 
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2(ho1an jurJamm.s,l.Jäi1uänä tuli mmtan ttJ,iern.s, foof• 
foan 11äföill(.'1t tt1ö11de.s fötJben metfän Iiiµi ja lätJe~tt)i 
tor.p.paa. 

IDcoctlia 11ögbe.sfäön microan aiafteri näin: @5e 011 
hJarmaa11 jofu, jofo hLlee fotf omaan tor.p.paa. ~OtJtJOt), 
joo, jaa! -uO~ W.ntton orlifi fotonn., niin ei mimm taa:tuit, 
fifi lätjteä 1ua11t10.stcc fobi .stani. - ®'ama.s fa mui.shti IJti• 
11en 111iciee11fö lJiem:µäi1ä mainitut ~et:ron fa11at. - ~ä-
11e11 ftJbnt1llmcnfä tuli foueämrnäffi ja tjän 11oi1fi !:)rö.s aron
tnffeen oluea loieraarre. filliera ,s .µlJfäqttJi getfef-fi flJnntJf• 
fcrf e, mutta törnön jälfee11 {Jän k1uitti fötcnfö ja tJtmbagti: 

,,2fiti l '\.Sltmaforre 0Uo~1t fiito.s että IötJfh1 finu.t 
jtfff een ! 

imaalia fötf eii tJä1rrmtiMtJme11ä .poifoanfa. ~än ei 
rooinut aru.sfa !:)mtrnärtää roiernan f 0110ja, ffffä gämmä.s• 
tlJB orii gönet fofo11aan hJaf.fo11nut. 1ITTu:tta mitä enemnnän 
IJän fatf eli luieroan mootan .parran t)m!j.Järöimiä, aurin• 
non ,1.,aa9tamia foshJo[a, fitö f enuemmin ifmeni gänen 
etecnfä Wntto11in fasro1ojen ,1.,iitteet jcr ifon gu.U'bagb,u.s .pÖÖ• 
fi to011ljuffen lj<uulirta, fama .sfo fttn fJÖn fulfeufi .poifnnfa 
ftJ,feiftJlJtt ja .pcrinoi ,1.,öönfä gönen rintaanf a roasten. 

~Jnttonini! @5itmatht fo,l.J 1feni, fanoi 9Ö1t. 
S't'11n cnfimmäif en jörfee1111öfe111if en Hon fJuu.matts on 

mrnnlJt otji, mei fJö11 öitinfä f-iriaiu'an .piwfofoghJan Iuo 
jo ftJftJi: 

,,IDci.sfä on ifäni ?" 
,,.'{\Iän rttofnn fnfmigto{lfa," luo.stati IDcaoiia. 
,,ID1in11rfe fii .s ei offut f 11otu f oobo IJÖ1ten anteeffian• 

toa,em," rooiitti Wntton. 
,,~Lin ori ftJbämmesfäiin antanut fimtrre foiffi on• 

teef-fr," Ioq~u±ti äiti. 
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Wc'aofia f-edo i tämiin iäifeen miten ~Intin nrofoma 
tai1aIJ,hti, ja miten IJänen nt)t tät)tt)'i iättää tori:.pan ia mi• 
tc:11 !J'Ön .).1eiföfi joututomtf a lJIJtci§f'tmrrnn nisfoirre. 

,,6itä fimm ei tarroritfe .peiätii, äiti," hJa~tafi .poifo. 
,,9ctJt fe olen mi.nii, joro pibiin ljuofen fhut..sto. ~nfö mi• 
11 ii o'le faattanut fim1IIe funia ennett, nlJrt on minn \ueI
\ooHifuutcni fJanffio fi1111rfe iloa! imi11ä oicn o.p.µinut te
rcmään ttJötä, äiti. fum ijä läfJefti minu.t f-att.punmn 
1:Jtjbeffö11 1u11otto fitkn , föfJ,bin mhtä fotoo fiU~ _1unrm_a~a 
\o!ofo11rn1.1fferfa että en enää mirroinfomt btlth tafotfm 
stcibän rol)01111c, jotfn minii fain o.Moffia hJ1arte11, .plbin 
itfc jo otin rou:ofran eriiäUä fohunlfo, idfa famana iltano 
1101,sti onffurinfa. IDchmn mieleni .praioi ttio.s macritma!• 
rr, fiffö ficrfä ~uuiin ,1.,öäfehJ'äni IJefpommalla ±1:)öHä. IDcttt• 
ta minä µehJin . - ~aihJ'a, josfa olin, .pu~jeljti_ ~~tgim~• 
tii11. S'l'1111 olTimltne .pää~feet mereffe, 110,§tm T1111.na folJt• 
11 011, m11tto fiitä fain förfiö. W?inä jo eräs 11uor~111is• 
to micIJiMii faimmc orfn mitii anforimmn.sf n, manfeube.sfa 
fiffi f111111es ,1.1äi1fh11me 2ontoorfyin, io-.sf o min11n 01111istui 
erään to,roc:rini aro11ffa .päii.stä .paf-e11Cllloan. 

.fi'01tIJea or!i fe oifo, joro fitten f emofi. ~rman ttJÖ• 
fö , rc:.µoleet µääUöni f-11fjeffi11 .pitfin 2ontoon fahtja tlJöt_ä 
ctficn, iofo ei f-ufaan mimtUe ontamrl. IDcinun afo§ton t~
fn11i jo föu!yea ulfom~t'oto,ni .pelotti faiffia ottama.sto mt• 
m,a .pnfltJe1f uff eenf o. Wconi .päiroö f-uhti niin että en tuo• 
fna moi~ta1111tfoo11. ®HJboin frnmtafht fu.Ifl.mi fitten 
eh1fm1t11111feinin, mi§fii minii foin föfeo fa1111alfoHlto. @5iI• 
foi11 mi11ä iiitin fmq.11mnH jo' Tiif1bin tnff11§Me111nan maa• 
fc11i:mffe. @5iertö töärtii foin Tci,l.1ä.p'Cl_fo~en , 1~:".tt~. tJöo:fttn• 
ton c11 tnr1to111tf mitenföän fnnbn . S'l'mfft .pC'ffof11u.?.! ~~tn!:t,0 
jo r11111h11at m~111rn lunrfcrmfi totji ro§rooffi. ~raano ~o~~ 
toänä tulin tuntemattomiarre, fumeUe ttmteI,Jfoa!Ie. IDcma 
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cifin tääliä i±feUeni ttJö.paiffoa, mu.ttn foi1t [anta11 roa~
touffcn fu.in monc~to: muu~tafin .µaifa .sfo. 

IDHnä foetin niin rJtJ\uin fuin l"pieraaffa fi~el!ii taifrn 
[erittää e:tfö ofin oliu.t tiiiicn tefo111ifen o:pbfa Scuo±fi~fa, 
Sl'un erä.s +iääfltJ~rniefJi~tä fai tämiin fu:ulla, ftJ[lyi fJän 
111im1n f urureffi furnma~ttt.ff effeni mi~tä ntillä olin fotoi• 
fin. ,\?iin ftJ,[lJi ruotfin ficleUä. ~a miten founiirta äi• 
biuficii foi f'oll:\t1•i~f011il ~ni nii fcrrnbt fJäneUe olc\uani 
~urjcn tor.µa~ta 91-uotfi~to. .\)än for1oi tuntc1uanf a tor• 
.J.ion ornbtojan ja ru+i·afi fJ011ffin 111i1mrrc t9ötä. ID1inil 
foin cnfin fofeiifa. 

<5inä faat u~foa, äiti, että minä foeti.n :parMtani 
~ 9ötii, jota minä c1mcn olin ljaf\ueifinut, tein minä HlJt 
rJ11\ui ffe11i. ~oe 011ni.stu.i 11tin11He ljtJ•\oiin. WHnut ljt}\otif• 
ft7ttii1t ja: ofon nl)t fatjbcrfan touotta orfud: tlJö.sfä teljtaal• 
ra. \13ia11 o~uat 1tä111ä 1u1wbet nifa111ect. Whttta mitä 
1uonljemn11'Clffi miniii htfin, [itä fuuremmaffi fo.stuo i minun 
I'oti=iföroiini fnoboffeiti tcibän antecffi 01'tto11ne. ID'linä 
.j.JlJlJfin fen täfJben eroa ja nlJt ofon tiiärfä l:JtJhJÖ tobi.stu.s 
tn.sfusf oni fefö Iuµan~ tulia tnfai[in, jofl C'l't fathtifi ttJötä 
nmntarta fnamnatt. 9ctJt iiiti tiebät miten afiat o\uat 
Whnii Tiif)'bin :po1ifl fcl1uottom:ana, ntutta olen turrtrt tafai• 
fin li m11iarrifenn t9ömiel:)enä. 

• • • 
&ntton, ci .µaiommt enäii · 0:ng'fantfot. 4?än f ai 

ifänfii for.µan ja for)'teH ijöfö.5tö äitiönfii fJcffiiriä, To.j.1fef• 
Iijelia rafrnubeffa 'f:Jänen 'flto'fin+1äiluäänfä a~ti. @5e'fä tä• 
n<"tt ifiintfotfii että to\uerinfa funnioittiroat ia ra'fosföoat 
~f.nttonicr. 

Siirtolaisen kirjakaupassa, 
KALEVA, MICH., 

on myytAvänä seuraavia. Suoma.la.is-Amerikkalaisen 
Kustannusyhtiön kustantamia kirjoja: 

Uskonnollisia kirjoja. 
Rukous ja. rukouksen kuuleminen. 30. 

Kielikirjoja: 
Snoma.lais-engla.ntila.inen Sanakirja 1. 00. 
Puheluharjoituksia Englannin kielessä 20. 

Historiaa: 
Yhdysvaltain Historia.. . 50. 
Yhdysvaltain Perustuslait ja Itsenäisyyden 

Julistus. 16. 

Lääketiedettä: 
Amerikan Suomalaisten Kotilääkäri. 50. 
Avioliitto ja Siitinelo 50 . 

Keittokirjoja: 
Buomalais-amerikkala.inen Perhe-Kokkikirja. 1.00. 

Näytelmäkirjoja: 
E l~iköön raittius 25. 
Kosijat . . 20. 
Suuria. Vieraita. . . . . . . 15. 
Ha.vela, A. V. Mottiosen Erkki ja hAnen poi-

kansa. . . . , , . . 10. 

Keri,omuksia, Novelleja ja Romaaneja: 
Aarresaari . . . . . . 50. 
Alexander Duma.s, Punanen Kardinaali, 45. 
Bertha M. Clay, Kultainen sydän, . 50. 
Cuban sota 10. 

M. Haanpää, Veroa. makll8.va. sa.la.ka.uppia.s, . 15. 



n. 

Aaltojen Sa.lo.isuus. 
Aberg, J. 0. Porilainen. 

" " Rajalahden Torppa ja Kalle-
Purtuusi. 

'' '' Savon Sankarit. 
" " Pakolainen. 
" " Kustaa Adolf ja Ebba Brahe 

Alaskan Prinsessa. 
Amerikkalaisia kaskuja. 
Buchanan, Robert. Murtunut sydän. 
Bnndline, Red. Väkevä Joe .. 
Cobb, Sylvanus, Jr. Itämaan helmi. 
Conway, Hugh: Julian Loraine. 

" " Palautettu. 
" " Synkät päivät. 

Doyle, Conan. Kosto . . 
" " Jännittäviä Kertomuksia. 

Dubois, Paul. Suomenlahden Salaisuus. 
du Terrail, Ponson, Kapteeni Chastenay 

" " Mustalaisten kuningas 
Dumas, Alex. Korsika.n veljekset. 
Florencc:.n liljat . . . 
Genoveva. . . 
Hiuskarvan varassa . . . 
Harraden Batrioo, Elämän ulapalla . . 
Ha.ggard, Rider H. Kuningas Salomonin kai-

vokset. . . . 
Heyse, Paul. Kleopatra. 
Historiallisia kertomuksia. . . 
Buohanan, Robert. Hirttämisen jälkeen 
Hume, Fergus Maltan Tyttö. . . 
Iloksi ja ajan ratoksi . 
Intohimojen mailmasta . 
Jokai, Mauri, Hiuskibara 
Jännittäviä. kertomuksia. . . 
Järvinen, Eero. Kuloniemeu torppa. 
Kertomuksia idästä ja lännestä 

eo.10. 
10. 

20. 
40. 
10. 
15. 
60. 
10. 
30· 

1.00. 
20. 
25. 
35. 
35. 
25. 
15. 
~o. 
35. 

1.01' . 
20. 

20. 
20. 

35. 
i5. 

45. 
20. 
10. 
15. 
40. 
10. 
10. 
30. 
15. 
10. 

15. 

Korhonen, Ang. Kosijat. 
Kertomuksia Amerikan Suomalaisille 
Kertomuksia Amerikan Suomalaisista .. 
Klondiken N aissankari. 
Kummitusjuttuja 
~la. Miten kuntaan saatiin kansakoulu. 
Lutra. 
Lucetten kuolinkellot. 
Matt, kertomus karavaanimatkueesta. 
May, Karl. Hopeajä.rven aarre. 
Merkillisiä tarinoita. 
Naapurtytöt. Matkalla . 
New Yorkin Salaperäisyyksiä. 
Nihilisti- ja venäläisiä kuvauksia . . 
A. Mäläskä. Nuoruuden pettymys. 
Onnen myrkyttäjä. 
Pieniä kertomuksia. 
Potiehin, Iivana ja Maria. 
Prinsessa Lilith ja ranskalaisia novelleja 
Raha ja rikos. 
Rakkauden Voima. 
Rakkauskertomuksia. 
Rautatieaseman Salaisuus. 
Reade, Charles. Raha ja Rakkaus. 

" " Kuva. 
Rosvopäällikkö Rinaldo Rinaldini. 
Doyle, Conan. Salakuljettäjan tytär .. 
Seikkailuja Cuban Vapautussodasta. 
Sigurd. Hyvin Hauskoja Juttuja. 
Siirtolaisten lauluja. 
Sinun ikuisesti. 
Seitsen tähtinen j a lokivi 
Sirven, Alfred. Jesuiitta. 
Soto.kertomuksia. 

20 .. 
15. 
15. 
20. 
10. 
10. 
25. 
10. 
20 
55 
10 
10 
15 
10 
10. 
15. 
15. 
35. 
10. 
35 . 
10. 
10. 
16. 
50. 
25. 

1.00. 
25. 
20. 
10. 
30. 
30. 

50. 
30. 
10. 



n 

. Stevenson, R. L . ltsemurhaajain klubi. 
, J " " Myllärin Ville. . 

" " Tohtori J ekyll ja Mr. Hyde. 
Sue, Eugene. Seikkailija. . . . . 
Terrail, Ponson du. Mustalaisten Kuningas. 
Thomson, P ehr. Älykäs Talonpoika. . . 
Eräs Hämärähetki. . . . . 
Ohorn, Anton. Tulkoon valkeus. . 
Elliot, Frances. Pnnanon Kardinaali . . 
Turja, 8. V. Ristilangot. . 
Vallankumouksen hirmuja. . . 
Verne, Jules. Begumin Miljoonat. 
Viisi tarmaa maalta ja mereltä 
T . aa ri ikolai II 
Unkarilaisia uuteloita. 

koton rakkaus 
Yöllinen Seikkailu . . . . 
Matkan varrelta. Yksi rouva lisää. 
Zaooone, Pierre. ·Yhdeksän Miljoonaa. 
Zoila. 

Edistys, sisältää 725 suurta kaksoissivua kir
joituksia eri aloilta ja kuvia runsaasti 
12 vihkoa . . . 
Sidottuna vaatekansiin 

Uni onistinen liike j a sen menestymis 
mahdollisuudet 

Onko ehdoton raittius m eidän velvollisuu-

10. 
10. 
20. 
50. 

1.00. 
15. 
10. 
25. 
50. 
20. 
10. 
25. 
10. 
IO. 

10. 
IO. 

10. 
10. 
50. 
46 . 

$2.00. 
i2.75. 

25. 

temme. . . . . 10. 
Naurukirja. eli Elämän PidentAjä. . 15. 
Ihmeellinen Unikirja. 20. 

Kaikkia yllä olevia kirjoja tilataan Siirtolaisen 
kirjakaupasta osoitteella : 

SIIRTOLAINEN, 
KALEVA, M1cH. 


