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Jäsenet:
SepeteuS, lukkari.
Topias, suutarimestari.
Martta, hänen waimonsa.
Gsko
liwari H6mn poikansa.
Niko, merimies.
Jaana, hänen tyttärensä, Topiaksenhoitolapsi
Kristo, nuori seppä.
Karri, talonisäntä.
Kreeta, kaswatteensa.
Jaakko, puusuutari.
Takeri, Martan weli, wiraltapanw pölisi
Antres, kraatari ja klanetin°puhaltaja.'
Teemu, wiulun«soittaja.
Gerikki, lautamies.
Leenan-Kalle.
Teemun isä.
Anna»muori.
Eräs nainen Karrin talossa.
Häämiehiä ja kuokkawieraita.

Näytelmäpaikka Hämeessä,





Ensimäinen Näytös.
(Topiaksen huone: perällä owi ja akkuna, oikealla pöytä,»vasem-

malla siwU'owi ja enemnlän edessä samalla siloulla rahi ja siinä suu-
tarin kaluja. Jaana istun pöydän ääressä, kutoen sukkaa, Esto rahin
lvieressä, neuloen).

Gsko. Jaana! Kaskihan äitini, lähteissänsä kylään, että
matkalle, nimittäin häärctkelleni, itsiäni sommstan, ja sulhais'waat°
teisin puettuna olen, koska hän takaisin palajaa?

Jaana. Ia käski snn ullakosta ottaa päälles isäs hän-
llystakin, hatun, punaisen wästin ja polwipöksyt.

Gsko. (panee työnsä pois). Peijakas! Tästä rientää tay'
tyy, sillä askeleen otan, jota ei nauraa tule. (Menee perältä ulos).

Jaana. Gnncn minua hän nai ja on hänellä siis oikeus
Periä wiisisataa riksiä, nnnknin määrää jälkeensäätös, ja minä
paitsi jään. Mutta riksit monet tuhannet eiwät ole Kristoin
werranwastaiset, klun waan hällen kerran omakseni saan ja omak-
sensa jondun minä; ja nytpä, luulen, kohta toiwoni perille pää-
sen. (Kristo tulee). Kristo! Kuinka rohkenet tulla tänne!

Kristo. Onhan ämmä tiessään?
Jaana. Läksi kirkonkylään.
Kristo. Ia Topias itse pernnamaata perkaawan näkyy.

Mutta missä owat poikansa, missä st harjastukkaineu Gsko?
Jaana. Hiljaa! Ullakossa hän parhaallaan pukee lisiänsä

sulhaiseksi.
Kristo. Sulhaiseksi?
Jaana. Hän paikatta lähtee häihinsä Mikko Wilkastukseu

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

käskyn käräjiin annoit, saadaksesi naimalupaa.
Kris to. Ia sentään ala-ikäisenä naittawat. Poikansa; mynti

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

pauskirjaa isän puolesta tekemään.
Kristo. Niin menee meiltä wiisisataa riksiä. Nummi-suu-

tarin poika ne riistää meiltä, ja sinä olet kuitenkin wnnhempi
häntä. Tuhat tulimmaista! Se kaistapäinen korpraali, miksi
teki hän näin kummallisen jälkisäätöksen? „Kumpi heistä ennen
naidnksi tulee", niin seisoo säätös-kirjassn. Onko tämä järjel-
linen ehto, jolle hän perintö-oikeuden Perustaa! Kaikki yhdelle
tai puolet kuminallenkin määrätty, niin emmepä tietäisi tässä sy-
däntä karwastelewasta kiusasta nyt. Wahingosta en huoli, mutta
se kiusa! — Olispa toisin toki, luulen minä, käynyt, jos ei kowa
onni sulle suutaria edusmieheksi pannut olis, mutta tätä ehkä äi-
tisi kuollessa jo tarkoittiwat ja owat siis tarkoituksensa päässä
nyt. Rutto sen suutarin niskaan!

Jaana. Marttaa enemmin kuin Topiasta meidän moittia
tulee; waimonsapa tässä wallitsee ja neuwot antaa, ja totella saa
niin suutari kuin poikansa ja minä. Minua on hän aina tui-
masti kohdellut, etenkin siitä asti, koska näkiwät, ettei ollut heillä
tonvoa minusta tyhmän poikansa waimoksi, ja tätä warroit he
kauwan.

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

jättää waimon ja lapsen ja karata wieraille maille!
Kr isto. Hänestä olen jotain kuullut.
Jaana. Isästäni! Mitä olet kuullut?
Kristo. Gttä löytyy hän Suomessa taas; Turussa hänen

nähneet owat, niinkuin kerrotaan.
Janna. Mutta rangaistus uhkaa hauta.
Kristo. Muutaman wuorokauden wettä-leipää laki mat'
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musille määrää, joka laiwastansa karkaa. Mutta hänen asiansasaa wielä helpomman muodon siitä, että enemmin kuin puolet
miehistöstä saman laiwan jätit ja samalla matkalla, joka näyttää
Päällysmiehissä olleen syyn. — Mutta Martta tulee.

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

edessäs.
Kristo. Takanain se on, mutta edessäni on se kuuluisa

suutarin Martta ja tässä on ottotyttärensä sulhainen, Kristo,
nuori ja uljas seppä. Wäwyksenne taidatte häntä kutsua.

Martta. Mos tuwastani, lurjus!
Jaana. Lähe kiireesti, Kristo, ja elä kanssansa riitele!
Kristo. Mutta ollaan tästälähin ystäwiä, Marttani,koska

en cuään seiso tiellänne wiiteen sataan riksiin; ne kereitten niin
wikkelästi Eskollenne.

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

dan tähden. Koko pitäjämme ja wielä monen naapuripitäjänkin
kohta kaikuman pitää weisusta, jonka nimitän: «Suutarin Mart-
ta". (Menee. Martta heittää haarun peräänsä).

Martta. Nokitonttu! (Eskon ääni ullakosta: «Mikä meteli
siellä alhaalla?") (Jaanalle). Sinä lunttu! Enkö ole sua kieltä-
nyt kanssakäymistä Pitämästä kanssansa?

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

Martta. Kitas kiinni ja sukankudin kynsistäsi pois! Onko
se edes tuumaakaan tänään joutunut eteenpäin? Pois! ja laita
itses Nummikoppeliin perkamaan ja käske Topias sisään. (Jaana
menee). Mitä teet sinä siellä ylhäällä? (Eskon ääni: Ha" puen
itseni hääwaattcisin, niinkuinsanottu oli"). Tee sitten joutua ja elä
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kuhnaile siellä, kilpikonna! Kohta owat lnkkari ja Wilkastnksen
Mikko tässä. (Gskon ääni: «Hetken päästä olen walmis; isän hou-
suja wedän parhaaNaan jalkaani"). (Martta itsekseen.) Mutta tästä
hääreisustansa taasen, sen warmaan tiedän, monta naurujuttua
nousta pitää, sillä hän on aika tollvana,itsepintainen kuin wanha
sonni ja joka irvihampaan leikkikalu. Kylläpä häntä kohtaan,
sen tieköön Jumal', parastani koettanut olen, sekä ncuwoilla että
köydenpäällä, mutta turhaan kaikki: kannettu West eikaiwossa pysy.— Mutta eipä näy wielä liwaria kotona, ja eilan läksi hän jo
kylään, se noiduttn penikka; mutta tuleppas sieltä, niin pamp-
puni sclkäs taasen pehmittämän pitää, sen lupaan. Koettaa täy-
tyy. Rikos rangaistusta waatii, joko se sitten auttaa tai kaataa,
mutta rangaistus tulkoon.

—
Niin on mulla kaksi poikaa: yksi

nknlina tässä edessäni töllöttelee, toinen, wallassa riettauden hen<
gen, kylästä kylään kekkaloittee. (Topias tulee).

Topias. Johan olet kotona, Martta. Mitä sanoi kant«
toori?

Martta. Niin, mitä sanoi hän. Näinpä maat ja man»
tereet jnosta saan, ja sinä istut kotona knin pata-ässä, huolimatta
inistään.

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

huoneessa, te toiset wiheliäisia nahjuja.
Topias. Tuleekos kanttoori?
Martta. Miksi ei hän tule, knin toimitetaan?
Topias. Kuinka tuumailet siis Gskon matkasta?
Martta. Että haarapussi olalla hän tästä lähtee morfins-

taloon Mikko Wilkastuksen seurassa.
Topias. Jos pistonwaisimme heille hewoisen.
Martta. Wasta häistä takaisin tultuansa nuorenmnorin

kanssa, ottakoot kyytihewoisen, mutta tästä sinnen jalkataneissa
marssia saawat.

Topias. Mutta näetkös, Martta, hän on mestarin poika
ja itse kohta samaan arwoon astuwa, ja sentähden ehkä näyttäis
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tätllä jalka-marssinsa wähän sopimattomaksi ja kenties pistäis tur-
mellun ihmisen sydämlnelle hieznan häpeäksi.

Martta. Häpeäksi! Hywäpä jos ei häpeätä suurempaa
tällä retkellä kohtais häntä, mutta pelkään, että tusinottain hän
pilkkahistorjia peräänsä jättää, Mä hän on tyhmää alkujuurta,
näetkös.

Topias. Eskoni tyhmä? Tämä on wale ja wihapuhe
kateudesta nousnnt. »Olenko minä hullu waikka ininä hulluksi
huultaan" lauletaan Sionissa.

— Gskoa et tyhmäksi maininne,
yhtä wiisas on hän aina kuin isänsäkin, minä nimittäin; hän on
ihan kaltaiseni, niin sielun kuin ruumiin puolesta. Hän ei ole
tyhmä, waan wähän itsepäinen, ja sen taitaa tukastansakin nähdä,
joka on walkuincn ja harjaskankca, niinkuin ukolla itse tässä.
Sanalla sanoin: hän on oikea isän poika, hän on kuwani eläwä.
(Esko tulee puettuna hääivaalteisin).

Martta. Aika könsikkä. Mntta tässä ei auta kainostella,
koska kofee asia wiisi sataa riksiä. Ia Jaanan hywäksi en niitä
laske, en waikka hame pänni päälle säkkinä kiinni-sidottaisiin ja
minä luiskattaisiin sywyyden kaiwoon.

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

nyslcckissani! samassa hännystakissa, jossa minä wuosia takaisin
kakskymmentä ja yksi seisoin wihillä Martan rinnalla. Tuntuupa
minulle kuin sinun muodossas tuossa nyt itsiäni katselisin yksi ja
kakskymmentä wuotta ajassa taaksepäin, ja sillon olit sinä wasta
nyrkin kokoinen, ja wiisi kuukautta puuttui wielä ennenkuin hen-
gen sait. Mutta niin muuttuu mailmn; silloin kuin nyljetty
orawa, nyt mahdut hädintuskin tähän samaan hännystakkiin; niin
muuttnu mailma, Eskoni.

Esko. Mitäs mamma nyt tykkää minusta?
Martta, (istuu pöydänääressä ja kutoo sukkaa, jonka Jaana

lätti). Niin; mitä minä tykkään. Se waatetus kelpaa, könsikkä.
Gsko. Kuinka istuu selkäpuoleni käydessäni tänne owen«

pieltä kohden? Katselkaa minua tarkasti taakke. (Käy owclle).
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Topias. Oiwallisesti! Sinä käyt komeasti kulu raakuuna-
hewöinen.

Esko. Mutta kysymys on, näkeekös Pappa, kuinka hännys-
takki istuu seljassani.

Martta. Se istuu niinkuin se parhain ilman satulata
taitaa, sina puuhcwoinen.

Topias. Hywin istuu, hywin!
Esko. (kääntyen takaisin ja kiirehtii isän luotsi). Onkos pa,'

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

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

Esko. Pitää myös oleman wiimeiseni, toiwon.
—

Minä
lähden häihini,pappa.

Topias. Jumala olkoon kanssas, poikani, ja suokoou sulle
menestystä! Me mahdamme haikki sinun edestäsi rukoilla, sinun,
joka nyt käyt sisään uuteen elämään. Tällä matkalla, johon nyt
lähdet, sinua monta waaraa kohtaa taitaa, kuolemakin tulla suit-
taa, ja muista, että sinäkin olet suuri syntinen.

Gsko. Me olemme kaikki syntisiä, Jumala Paratkoou
Minä otan tärkeän askeleen, pappa.

Topias. Minä ymmärrän.
Gsko. Gn tarkoita tämmöistä konkari-askelta jaloillani, en.
Topias. Minä ymmärrän. Sinä tarkoitat sitä sunrta

muutosta kuin sinulle nyt tapahtuwa on, koska awiosäätyyn ru°
peet; tämä on se tärkeä askel.

Gsko. Sitähän minä tarkoitan.
Topias. Me ymmärrämme toinen toisemme tarkoitukset,

ehkä wälisti wähän hanstelemmekin csikmuain ja tuuuusmerkkein
kantta; emme ole niin tyhmiä.

Gsko. Tyhmyydelle minä olen lvihainen ja äreä kuin rakki-
koira; mutta wiisaus ei ole kaikille annettu.

Topias. Oikeiu, poikani! — Kuules, min tahdon sulle
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kertoa tapauksen pipliasta: Oli eräs hurskas mies nimeltä To-
pias ja hänellä poika, jonka tuli naimaan lähteä. Malta, Esko,
että minäkin olen Topias ja on minulla poikakin, jonka myös on
lähteminen kostoretkelle.

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

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

Esko. Mntta minun rakkauteni on puhdas, ivaan ei lihan
himo eikä silmäin pyyntö.

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

Esko. Mutta enemmin kuin saatanata werkkoinensa, pel-
kään puusuutaria samassa kylässä, jossa Kreeta palwelee. Rep-
puryssältä, Timoteuksclta, olen kuullut, että on tonkalla keruo
silmä tyttöä kohtaan. Mutta ompa hän waan puusuutari, wihc-
liäinen nakertaja, jolla ei koskaan ole toiwoa mestariksi, johon
arwoon ininä taidan astua jo ensimäisissä käräjissä. Niin, hän
on hangoittelijani, mutta luullakseni ei aiwan waaralliuen.

Topias. Oikein haasteltu ja lviisaasti. Ahteen wetäwät
luontomme aina ja joka tempussa. Kuraasi kaswaa sinussa, kas-
waa! — Mutta missä katkaisin kertomukseni? — Niin; riettau-
den henki niitä seitsemää kiusasi ja scntähden he surmattiin.

—
Kuuntele hartaudella, Esko, minä haastelen pipliasta.

Esko. Minä waikenen kuin muuri.
Topias. Mutta koska uyt Topiaksen poika naimaan läksi,

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

heksi nuorelle Topiakselle, joka kernaasti suostui kauppaan; ja as-
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telit he tapsuttelit kahdenkesken kiwistä tietä myödeli, inntta koska
ehdeit wiimein erään wirrau, niin huusi Topiaksen poika pelois-
saan korkealla äänellä, sillä suuri kala .. .

Gsko. (Martalle). Panikos mamma silakoita myös ewäs-
pussiini?

Martta. Te narrit, niin isä kuin poika. Lukkari tulee.
(Eskolle). Sinnn silakoita lenviskä laukkuusi saaman pitää, koska
tiedän, ettei wähät suNe riita. (Menee wasemmalle).

Topias. (Katsellen ulos akkunasta). Totta sanoi Martta.
Kauttoon tulee nummella; miuä otan ja käyn häntä ivastaan.
(Menee).

Gsko. (Aksiu). «Niin muuttuu mailma", sanoi pappa.
Varjele minua! Tärkeä askel'! Jaa, totisesti, jos sitä oikein
sydämen pohjasta mietiskelee; sillä tässä ci ole leikin siaa, ei ole
tässä leikin siaa. Tunteet erinomaiset tällä hetkellä pitkin ruu-
mistani käywät päästä kantapäähän ylös alas. Tämä on hää-
ilon esimakua. (Käy edestakasin). Haa! kuin Nummisuutarin Gsko
wihitään, niin sillonpa mailma Päällensä mällistelee. Messutta-
man ja laulettaman sillon pitää ja wihkimisen päätettyä alotan
ulina itse wirren Koko mailma iloit' mahtaa". Minun täytyy
itkeä. (Pyhkii silmiänsä). Mutta auttaisko itku, koska asia kerran
on näin pitkälle ehtinyt? '

Gi yhtään; sentähden itseni miehistää
tahdon ja laulaa sen hääweisun, jonka jo lapsena opin. Tämä
weisu on kaunis ja suloinen, sitä ei taida kieltää, mutta mieli-
sinpä sitä kuitenkin lisätä muutamalla peräkaneetilla antaen sillä
kurilla nuotille enemmin kiiwautta ja woimaa. Mutta asiaan.
(Laulaa).

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

Hän itkee kotoo jättääksens,
Mut' wartoo toki snlhaistans',

Ia portilla pellon on sulhaiuen,
Jo loistawat leimuwat lyhteet.
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Niin. Mutta tähänpä tahtoisin lisätä tämän. (Laulaa)
tilulii, tilulilu lilulii!

Tilulii,

Toinen wärssy sitten
Niin nousee nyt ankara pauhu
Ia riemusta hääsali soi.

Ei itke enään morsian,
Ei muistel' menneit' päiwii hän,

Waan wäikkywi tanssissa, kultasuu,
Ia päässään on kunnian krunnu.

Tilulii, tilulii,
Tilulilu lilnlii!

Kolmas wärssy.

Mut mennyt on ihana wuosi,
Ou mennyt, knin unieit maas'.

Ia morsian nyt laulelee
Ia lapsellensa kertoilee

Mis' löytywi Onnela kaukainen
Mis' siintää sen korkeat wuoret.

Tilulilii,tilulii
Tilulilu,lilulii!

Ia sitten neljäs wärssy

Martta. (Snvu-owelta). Tahdotko pitää kitas kiinni, sinn
sammakko, taikka tulenko taas ja tanssitan patukkaani seljassasi
Katso wnan itses hywän sään aikana. Wai sinä tässä keekoile-
inaan rupeet, köusikkä. (Katoo).

Esko. (Yksin). Kowin tunnen tällä hetkellä itseni liikute-
tuksi, ja sydämeni on kuin palawn pikipallo ja tämä on siitä,
että mieltäni polttaa Kreeta ja häät. — Kreeta! pääni pyörään
käy, koska muistelen, että kohta olen yhtä kanssas, eli toisin,
minä tulen sinuksi ja sinä minuksi, sanalla sanoen, Esko onKreeta
ja Kreeta on Esko; ja kutsukoot meitä sitten joko Gskokrectaksi
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eli Kreetaeskoksi. Niin. -^ Ijäisen uskollisuuden sua kohtaan
wannon, Kreetani; ja jos se ilkeä saatana, joka käy ja nuuskii
ympärillämme aina tnomio päiwään asti, jos hän, sanon minä,
niin rinviöön mun saattais, että sokeudessani toista naista suute-
lisin, niin lyö mua wast' kuonoa, lyö mua luast' kuonoa, Kreeta,
että hampaat kidassani kalisewat. Sillä hän, joka wapaasta tah-
dosta on tehnyt pyhän uskollisuuden walan ja sen rikkonut, hän
taiwaalta ja maalta kirottu olkoon ja päänsä sunuottakoon nuus-
kaksi; se on sanottu. (Topias ja Sepeteus tulewcit).

Topias. (Awciten owen <2>epeteukselle). Tehkäät niin hywin,
kanttoori!

Sepeteus. Päiwää, poika!
Esko. Terwe tuloa, kanttoori! Tärkeät ja kiireet asiat

huutawat tällä hetkellä taitoanne tänne, että kaikki laillisesti käy-
tettäis. Minä olen nyt — Jumala warjelkoon meitä nuoria! -—
ruwennut wähän hulluttelemaau, minä kalis', ja tuumailen mat»
kaansaattaa Wilkastukscn Mikolle uudeu paidan.

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

(ssko. Laita on tämä, näkeekö kanttoori.
Sepeteus. Minä asian tunnen, sen olen kuullut isältäsi;

niin, tunuen ja olen sen wisusti harkkinut, ja tuumaillnt,kuinka
lupauskirjan isältäsi kokoon-panen.

Gsko. Tässä on päätarkoitus se, että kaikki laillisesti käy-
tetyksi tulee.

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

Esko. Hän pistää puumerkkiusä alle ja minä samoin.
Sepeteus. Sinun puumerkkiäs siinä ci tarwita.
Esko. Mutta minun tyhmän järkeni mukaan, täytyy se

siinä löytyä laillisuuden tähden.
Tepetens. Poika, tahdotko kinata wanhain ihmistenkanssa?
Topias. Gsko!
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Esko. Kinata m tahdo, mutta enpä saa sitä, päähäni, ettei
oman käteni painamaa Puumerkkiä tässäkirjassa tarwita. Minäpä
tämän asian alku ja juuri, ja sentahden täytyy nimeni seistä sup-
liikissa myös.

Sepeteus. Kaiketi sen siinä seistä täytyy, mutta täks-
tissä; alla on isäs nimi ja puumerkki, sen rinualla taasen todis«
tajan niuu, ja alimaisena kaikista seisoo «Sepeteus, kanttoori".

Topias. Nyt mahdat asian käsittää?
Sepeteus. Niin tässä kirjallisesti menetettäiuä on. Mutta

kenen panemme todistajaksi?
Topias. Mikko Wilkastus on siihen soweliain; hän on

Eskon Puhemies ja seuraa häntä häihin myös. Puheen jälkeen
Pitäis hänen jo oleman tässä häihin. Esko, lähep-
päs waan häntä kuulustelemaan.

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

(Menee).

Sepeteus. Olitko kirkossa eilan?
Topias. Enhän ollut, Jumala paratkoon!
Sepeteus. Wahinko, wahinko, suuri wahinko. Siellä

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

mieheksi saa; mntta mitä auttaa täällä köyhän? —
Wai jo mar

Juho puusäkissä paukutteli? Hänen tunsin jo pienestä nallikasta
ja tuntui hän mielestäni aina wähän tölhömäiseksi,mutta nyt
on hau maisteri.

Sepeteus. Kimnasisti, kimnasisti wasta; mutta siinä po-
jassa asuu Herran henki. Jos olisit häntä katsellut saarnastuo-
lissa ja sanansa kuullut, niin takaanpa, että olis hän selkämu-
naskin wapisemaan pannut. Tosin oli ensin nenänsä wähän kel-
meä ja äänensä tärähteli hieman. Mutta pianpa perehtyi poika,
ja nyt hän punotti kuin tulinen muuri ja, rawistellen päätänsä,
hän kowasti huusi: heräjä sinä, joka makaat, heräjä sinä, joka
makaat". - Kahteen osaan jakasi hän saarnansa, enfimäinen
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oli hclwetin waiwasta, toinen taiwaan ilosta. — Oih, oih! sitä
poikaa, Herran enkeliksi hän tuntui, koska hän Pohti, hikoili ja
pohti ja puhalteli innossansa. Mutta näitpä huudostansa wai-
kutuksen wiimein: käwipä äkisti ihana liikutuksen humaus yli
naiswäen puolen kirkkoa, ja humauksen perään pientä ja kestä-
wää Pirinätä kuulit, niinknin sanan sattuessa tapahtuwnn tie-
dänline.

Topias. Gntäs miehet?
Sepeteus. He istunvat kauwan jäykkinä kuin kannot.
Topias. Kas sen mä luulen. Waimo on onnellinen täällä.

Hän taipmvan sydänlensä tähden sielunsa wiimeinpelastaa; meitä,
sen warmaan päättää taidan, löytyy kuitenkin kaksi wertaa enent-
min kuin akkoja kadotuksen sywyydcssä. Uskooko kanttoori sitä?

Sepeteus. Walitettawasti kyllä mun se täytyy uskoa,
koska jokapäiwäiset esimerkit todistajat sanas. Sen tästäkin
näemme, että tuon nuoren apulaisemme luonna — totisesti he-
rännyt mies — kay monet roerrat naisia enemmän kuin miehiä
kokouksissa lauwantai-ehtoina;sinne akkojakirjawana liehtoo mennä,
mutta harluon miehen sinne könöttäwän näet. He oluat sitä Paa-
tunutta sukua, niin, paatunutta, mutta kas kuin kowa tulee niin
koiraskin poikii, sanoo sananlasku, ja niinpä käwi nytkin Ju-
hon saarnatessa. KaMvan hän naisia itketti ennenkuin sana pys>
tyi miehiin, mutta antoipas hän heille muutaman kiiwaan sil-
män-mulkaukscn ja huusi kowasti, että „tästäkin saarnasta teidän
kerran tulee tehdä ankara tili", ja järähtipä, järähtipä muutaman
ukon leuka ja siellä ja täällä tutisi joku karhea tukka; ja koska
hän nyt tuli saarnansa toiseen osaan ja taiwasta oikein eteemme
maalailemaan rnpesi, niin kohina raskas kuului yli koko kirkon,
kuin metsässä, koska rakeita sataa jaukkonen Pauhaa, herranlvoima
korkeudessa jylisee; ja yksikän silmä ei kuuraksi jäänyt. Tämän
kaltainen eilinen kirkonmeno, jonka ihanuutta sinä, Topias, et saa»
nut maistaa.

Topias. Kaiketi mun esti siitä perkele, se wanha juoni-
niekka. Mutta kaikkiwalta suojelkoon tätä poikaa, joka kerran
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ehkä kääutää puolen mailmaa. — Kuinka suoritti hän itsensä
kuulutuksissa?

Sepet cus. Totta sanoen, niin saattoipa hänen suomenta-
minen kowaan puuhaan, mutta eipä ihme wasta-alkawalta. Mutta
kowissa kiipaleissa oli poika, ja, ilman apuani, tiesi kuinka käy-
nyt olis.

Topias. Kuinka käwi häneltä Eskon naima-atestin kuu-
luttaminen ?

Sepeteus. Käwihän se. — Niin, sinä naimaan lähetät
poikas, mutta tahdonpa sinulta kysyä: oletko tarkkoja tietoja kieh-
toillut tulewan miniäs mielen-laadusta, luonnosta? Aluista, että
parempi tippuman räystään alla kuin yhteenliitettynä häijyn äm-
män kanssa.

Topias. Häntä sanotaan siwcäksi tytöksi. Se on se Kar-
rin Kreeta. Suvea ja säwykäs neito; mutta ken olis asian luul-
lut näin pitkälle käywän? Se ensin oli kuin kärpänen, mutta
kaswoipa kuin härkänen, ja väin se syntyi. Kewäällä, tietäjissä
täydessänsä Mikko Wilkastuksen kaussa, kohtasi Esko tytön, koska
yli heillä kortteeri samassa talossa, wartoessaan tietäjätä kotiin.
Mutta hawaitsipa tällä ajalla Mikko joitakuita silmäyksiä Eskon
ja tytön wälillä. Hän arwasi asian, tempasi uljaasti sen päästä
kiinni, rupesi puhemieheksi ja toimensa onnistui oiwallisesti.

Sepeteus. Lepääkö siis kaikki tällä perustalla?
Topias. Ei juuri sillä; waan kesällä, pari wiikkoa jälkeen

juhanneksen asia oikein wahwistettiin minun ja Karrin wälillä.
Ia tapahtui se Puolmatkan kromvissa yhtecnjoutuissamme kau-
punki-tiellä. Mutta kas siinäkös kättä puristeltiin jaharjakannuja
tyhjennettiin ja olipa armottoman lysti sinä päiwänä ja wähän
wielä toisenakin päiwänä. Hi hi hi!

Sepeteus. Mutta kummaksi mainitsen tytön tässä wal-
tuus-kirjassa, Karrin piijaksi wai kaswattceksi?

Topias. Kaswatteen kannalla on häntä talossa pidetty,
eikä kuulu hänen olewan juuri ilman lapioitakaan; luhtissaan
sanotaan löytywän yhtä ja toista. Pari päiwäa jälkeen häitten^
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niinkuin on keskusteltu, owat kuormat tässä. Tänään lähtewät
tästä Esko ja Mikko Wilkastus, huomma owat he morsiustalossa
hywin siksi, että ehtiwät wielä tekemään kuulutuskartan sunnun-
taiksi, koska ensikerran kuulutetaan. Kuulutuksen ajan häihin asti
wiettää Mikko sukulaistensa luonna siellä jaEsko morsius-talossa,
suutaroitsien; ja hauskaksi, luulen minä, pitää hänelle tuntuman
tämä aika.

Scpeteus. Hauskaksi tuntui laakopille aika wartoessaan
neitsykäistä Raakkelia. — Mntta suo anteeksi, suutari! Tapani
on puhua aatokseni aina suoraan suustani ulos, katsoen siinä ei

miehen mieltä, waan asian oikeata laitaa. — Minä tiedän, että
muuan erinomainen säätös pakoittaa sekä poikaasi, Eskoa, että
hoitotytärtäsi, Jaanaa, rientämään naimisiin, koska nimittäin sille,,
joka heistä ensin awioskäskyn täyttää, on lankeewa wiiden sadan
riksin perintö. Näkyypä nyt kuin käwist kaikki poikasi onneksi,
mutta malta, Topias: Gsko on mies, hänellä on isä, äiti, koto
ja wirka, ja tulevaisuutensa on siis joteskin luotcttawa; Jaana
taasen on orpo, turwaton tyttö, hänellä on suo siellä wetclä
täällä, eikä kuiwaa kussaan;" ja malta wielä, että hän on Es-
koa wanhempi. Minä en sano enempää. Sinä ymmärrät mei°
ninkini?

Topias. Sen hywin ymmärrän. Mutta jokainenpa tässä
mailmassa, hywä kanttoori, jokapäiwäistä leipää itsepuolestansa
rukoilee. Ei auta; me asumme nummella, kuiwalla nummella,
naskali-kynä kourassa. Mutta suutaria löytyy tähän aikaan kuin
kirjawia kissoja, walmiit repimään silmät toinen toiseltansa, ja
kiukkuinen nälkäpä tässä naukuis, jos ei olisi mulla peruna-muku-
laa pelto-muruistani ja heinän-karwaa kahdesta niittu-plätystä,
tuolla suon rannalla, että taidan elättää lehmä-mullin; waikka
on siinä hyörimistä ja pyörimistä pensaissa ja kannistossa,mutta
saanpa siitä toki wiimein maidon-tipan kippooni ja sillon tallon
wielä woin-kirpunkin leipä-murenani päälle. Jaa, hywä kanttoori;
kynsineen ja hampaineen täytyy tässä köyhän elon syrjässä kin-
nustella,
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Sepeteus. Tosin ei ole köyhyys rikos eikä häpeä, mutta
kuitenkin kuorma raskas, ja rikas onneansa kiittäköön. Sentäh-denpä, suutari, rohkenen sanoa sinulle muutaman sanan, rohkenennuhdella sinna kiittämättömyydestä häntä kohtaan, jolta kaikki hy-wyys tulee. Sillä sinua taitaa kutsua warakkaaksi, wnan ei köy°
häksi; leipä ei koskaan sinulta puuttunut ole, sinulla on hewoi-nen ja lehmä ja aina joka syksy jukuripää mullikka ja sikaporsas
penkkiin lyötäwä, niinknin tiedän ja tunnen; mutta kuitenkin kut-
sut sinä itseäs köyhäksi.

Top/as. Hi hi hi! Köyhyyttä ei saa syyttää, sitä ei saasyyttää; sillä totta sanoen, niin leipä-kultaa ei koskaan ole puut-
tunut ja löytyypä aina joku hopea-kolikkakin pussin Pohjassa. IaJumalalle kiitos kaiken tämän edestä!

Sepeteus. Niinmuodoin,kuin warallinen mies, taidat sinäsiis uhrata puolestasi tämän kysymyksessä olewan perinnönonneksiköyhälle tytölle, ja se tulee sinun tehdä eikä Vääryydellä sitä puo-
leesi kietoa.

Topias. Tämä on Martan asia; sillä temppuja löytyy,
joissa annan wallan hänen tehdä ja käyttää itsensä, miten hänparhaaksi näkee, ja tämä on yksi niistä. Silloinpa minä en asiaankuurra enkä kaarra.

Sepeteus. Sinäpä kirjoissa neitosen edusmies, waan eiwaimosi, Martta.
Topias. Kaikki on Martan wallassa ja minun täytyy

tehdä niinkuin hän tahtoo; ei auta. Ia siksi toiseksi, km taitaasanoa minun wääryydellä perintöäpuoleeni kietowan? Minä an.
nan pojalleni naimalupauksen, koska hän sitä nöyrästi anoo, ja
naituansa ennen Jaanaa on perintö hänen, niinkuin säätöskirjassa
seisoo selwillä sanoilla. Minä kysyn kerran wielä, onko tämäwääryys?

Sepeteus. Sitä ei juuri sanoa taida, jos et hoitotytär-
täsi syyttä estele naimiseen joutumasta ennenkuin oma poikas.
Suo anteeksi! mutta olempa kuullut seppä Kriston rakastawan
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tyttöä ja tytön myös mielellään suostuwan häneen, mutta että
sinä kaikin woimin koet estellä tätä yhdistystä.

Topias. Tosi kyllä; mutta Jaanan omaksi onneksi pon-
nistelen tässä asiassa wastaan. Seppä on kicrro mies, suuri
junkkari ja juonia täynnä, paleita juonia; ja «mustanpa kurjat
Päiwät sille tytölle, jonka hän awiosiipaksensa narraa. Nskokaat
minua, hywä kanttoort, hän on se snurin kannlja pitäjässämme.
Kuulkaatpas muutama hänen eljistänsä. Kanttoori, esimerkiksi,
istuu Pajassa, hän tarjoo teille piipun, te poltatte, poltatte het-
ken aikaa, yks' kaks' niin pankahtaapa nokkanne edessä, ja tee sei-
sotte keskellä kruutisawua, ja kiittäkäät onneanne jos pääsette ai-
moastaan karwastclewnlla kuonolla ja poltetuilla silmäknrwoilla.
Mitäs teki hän Mahlamäen Maijalle, joka wähän oli kannellut
Päällensä luku-kinkerillä? Hän wiskasi Maija-raiskan omettaan
erään Pienen pussin, jonka sisässä löytyi suoloja, maltaita, yksi
messinkinen sormus ja kolme hewoisen hammasta. Hän itse kyllä
tiesi tuommoisen välikappaleen ei mitään waikuttawan, mutta

hän tunsi myös Maijan taika-uskon. Ia mitä teki Maija? Läksi
pappilaan kuin tuulispää noitapussi kourassa; ja tahtoipa peija-
kas Kriston ottaa, kuin prowastimme kylään tuli. — Kas sem-
moinen se mies on.

Scpeteus. Wakamielisyys ja totisuus on elon pylwäs,
ja minä lvihaan kevytmielisiä juonia, mutta mistä ei kuitenkaan
saa päättää miestä kelwottomaksi.

Topias. Mutta minä tunnen hänen hywin, enkä anna
hänelle hoitolastani waimoksi, ennenkuiu laki mun siihen pakoit-
taa, ja sitten syyttäköön tyttö itsiänsä, koska minä olen koettanut
parastansa. Mutta koska nyt Jaanan asia näin juonittelee, ta-
pahtuupa, etta poikani saa kiiwaan, halun nai-
nnseen, ja minä en taida häntä estää pääsemästä tähän juhlalli-
seen säätyyn.

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

Topias. Tämä asia kuuluu Martalle ja minuu täytyy
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myöntyä tahtoonsa, ci auta. Ia meitä ei taida moittia, meitä
ei taida moittia siitä, että tumallisella tawalla omaa Parastamme
katsomme. Ia moittikoon nyt Jaana itsiänsä, ettei hän suostu-
nut sekä Eskon että minun ja Martan toiwoon, joka oli: saada
hänestä miniä huoneesemme ja sitä, ken tiesi, tarkoitti korpraali-
kin säätöksellään. Hän oli ihmeellinen mies, synkeämielinen ja
usein äkeä, kirjoitteli wärsyjä ja sanoi itsensä aina onnettomim-
maksi mailmassa. Mutta hän piti paljon Eskosta ja Jaanasta,
molemmat sillon Pienet paitaressut. Hau imehti Eskon ympyr-
jäisiä, wakaita silmiä ja lvalkeata harjastukkaa, hän sanoi rakas»
tuneensa Jaanan lempeään ja wiisaasen katsantoon ja kirjoitteli
niistä wärsyjä. — Hän oli wähän käynyt koulun nuoruudessaan.,— Noh, mitäs tapahtui? Muutama wiikko ennen kuolemaansa
määräsi hän lapset perillisiksensä, mutta erinomaisella ehdolla.,
Sen heistä — niin määräys kuuluu — joka ennen cnviosää-
tyyn joutuu, tulee periä wiisi sataa riksiä". Tuommoisen teni»
puu hän teki, ja nähtäwästi hän siinä tarkoitti jotain sukkeluutta;
sillä miehellä oli aina kowa taipumus kaikkeen, mikä kummastutti
muita. Niin teki tämäkorpraali. Ia mikä soweltuisi paremmin
nyt kuiu näiden molempain nuorten naiminen? Esko puolestaan
on parastansa koettanut, mutta Jaana on hänelle aina kääntänyt
nurjan siwun. Sentähden, Eskon naitua, käyn minä hywällä
oma-tunnolla prowastin luoksi ja nostanhäneltä riksit, jotkameille
laillisesti knuluu.

ePeteus. Saatpa tehdä miten parhaaksi näet; minä
olen sanonut aatokseni, sononut wastcn naamaa, niinkuin tapani
on. Suo minulle anteeksi, suutari Topias, suo anteeksi!

Topias. No noh, no noh!
Sepeteus. Minä waikenen nyt ja rupean toimeeni wii-

Pymättä. (Ottaa taskuistansa kiijoitusaineita ja asettaa niitä pöy»
dälle).

Topias. Aksi sana ajallansa, herra kanttoori.
Sepeteus. Mieliupä kuulla.
Topias. Pieni kulaus ehkä panisi ajatuksenne oikein hy-



22

Wille teloille. Tiehaaran Priita asuu tästä ainoastaan muutama
sata askel, niinkuin tiedätte.

Sepeteus. Topias, leipä on luotu meille syötäwäksi, West
juotawaksi, waikka ihmissuku, tämä kurja ihmissuku, on kentiesi
iankaikkisesti' eksynyt luonnon tieltä.

Topias. Ihminen on poiskndonnut lammas. Mutta yksi
naukki, hywä kanttöori, ei tee pahaa, waan antaapa meille uusia
woimin.

Sepeteus. Uusia woimia! Kuinka lyhytmielisesti haas-
teltu! Nusia woimia! — Mutta eihän tule minun toki kowin
tätä ihmetellä; sillä näinhän haastelewat kaikki muutkin, muista-
matta joka mullerruksen ruumiissamme, weressämme ikiwoimaa
kuluttawan ja että tämä kulutus on palkitsematon. Mahdamme
alati mieleemme painaa tämän: jo äitin-kohdussa on jokaiselle an-
nettu ikiwoimasta wissi määrä, ja tämän warnn käytöksen mu-
kaan ikämme mitta myös asettuu, ja koska se tyhjennetty on, kät-
kee elämän lanka. Tämä on totuus, jonka hawaitsen luonnossa
ja johon wahwistuksen kirjoissa löydän. Tämä muistoos Pane ja
harwcmmin käsiwartesi koukistuu.

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

Sepeteus. Kauwan heidän ei odottaa tarwitse. (Istuu kir-
joittamaan).

.Topias. Kas Mikkoa waan! Kaksi uljasta poikaa nai-
maan lähtee.

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

kaa, jotka eiwät pelkää, waikka kohtaisiwat joukon nälkäisiä ryö-
wariä.
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Gsko. Minä en pelkää koskaan, isä.
Topias. Sen tiedän. — Mutta tahdonpa teille muis-

tuttaa jotain. Hiljan, niinkuin tiedätte, kawi kirkon kuulutus sen
suuren warkaan perään, joka eräältä ulkomaan kreiwiltä roarasti
niin monta tuhatta; aatelkaas nyt, jos kohtaisitte hänen tiellä,ot-
taisitte junkkarin kiinni ja saisitte palkinnon kouraanne. Kuinka
paljon luwattiin sille, joka käsittäisi julmettuneen?

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

roittakaa! silmänne tarkasti jokaisen päälle, joka wastaanne tu-
lee. Muistakaat myös muotonsa: tiiwisti keritty tukka, Pieni
piikkiparta ja muhea' pilkku lähellä wasempaa sierainta, niinkuin
kuulutuksessa mainittiin. Käykäätpäs myös kyselemään tietäjältä
jotain, joka asuu samassa kylässä kuin Eskon morsian. Ia ta-
paisitteko tämän warkaan — joka tosin olisi erinomainen sattu-
mus — niin tiedänpä, että taitaisitte hänen korjata, te kaksi.

Esko. Mies nuoriin waan. Uksin hänen kiikkiin pani-
sin, sitoisin hänen koreasti kuin lapsen kapaloon. Wni luuletteko,
että pelkään yhtä miestä? Mikko, tunnustas tuota kästwartta,
tunnustas tuota reittä, tunnnstas tuota polroea!

Mikko (tunnustelee niinkuin Esko käskee). la-ah!
Esko. In-ah, Mikko! Sillä polwella, ihan paljaalla pol-

wella minä wasaralla nahkaa kalkuttelen. Uskotko sitä?
Mikko. Minä uskon sinun wahwaksi mieheksi.
Topias. Wahwa, wahwa peijakas se on, minä tiedän sen.
Gsko. Katsos näitä poskia sitten; sillä sinä mahdat tie-

tää, Mikko, tämä kurkku ei ole wiinan tippaa wielä tuntenut,
minua ei ole krouwissa nähty eikä yö°kyöpelinä käwelewän jaluh-
tien owia kolkuttaman, niinkuin moni muu, mutta ne kuuluwat-
kiu siihen laumaan, jonka täytyy wiimein seisoa wasemmalla puo-
lella, ne kuulmvat wuohi-Pukkien laumaan.

Topias. Totta, Gsko, totta! Minä takaan sen.
Mikko. Luulenpa, Esko, sinun wielä joku aika sitten ol-

leen siinä uskossa, että lapset löydetään saunan laattian alta.
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Esko. Juuri niin uskoinkin
Mikko. Ia ett'es imeläkään oikein tiedä, mitä tietä ihmi-

nen tähän mailmnan tulee.
Esko. Tähän syntiseen mailinaan. Juuri niin. — MM

olet kuullut minusta neulomusretkilläni Pitäjällä?
Mikko. Paljasta hywää.
Esko. Minä en wnrnsta, en.
Topias. Se ei tule kysymykseenkään, ci ensinkään.
Esko. Minä en warasta. Jumal' awita! sitä en tee.
Sepeteus. Hscht!
Topias. Hiljaa, pojat! Kanttoori kirjoittaa
Esko. Sitä en tee.
Scp eteus. Topias!
Topias. Tarwitaanko puumerkkiä?
Sepeteus. Tuohon piirrät sen. (Topias panee puumerk-

kinsä waltuuökirjaan).

Mikko (itsekseen). Mitä tästä hääretkestä wiimein tu-
lee, sitä en tiedä, mutta että koko asia, sekä tytön että isäntänsä
puolesta, oli puhdasta Pilaa, ehkä Eskon mielestä ankara totuus,

sen tiedän warmaan. — Mntta käyköönmiten tahansa, minä seu-
raa teen ja sulhasmiehen matkarahaa hoidan.

Se kelpaa.
Topias. Se on ivaan tuommoinen ivuohcn-sorkka, mutta

piirtäköön sen siihen jokn toinen.
Sepeteus. Kunnia pois!
Topias. Knnnia Pois ja kelmi mies! Tuima laki! Mutta

kuka käski, kuka käski toisen puumerkkiä wäärin käyttämään? Se
on waan puumerkki, esimerkiksi tuommoinen wuohcn-sorkka, mutta
sen merkitys on suuri.

Sepeteus. Mikko Wilkastus!
Topias. Mikko, tules panemaan puumcrkkis. Sinä to-

distat, että minä annan pojalleni naima-lmvnn.
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Mikko. Sen todistan ja, jos tarwitaan, walallani wah-»
wistaa tahdon. (Piirtää puumerkkinsä).

Gsk o (itsekseen). Sinne minunki puumerkkiin wielä tule-
man pitää.

Sepeteus. Lupauskirja on niinmuodoin walmis. (Topiak-
selle). Minä annan tämän sinulle ja sinulla on sitten walta an-
taa se kelle mielit, se ci koske enään minua.

Topias. Minä annan sen Eskolle. (Antaa lupaus-kirjan
Eskolle).

Esko. Kanttoorin olisi pitänyt kirjoittaa, että minä otan,
tämän askeleen omasta, wapaasta tahdostani.

Sepeteus. Mitä minä kirjoitin sen minä kirjoitin.
Topias Kaikki hywin; eikä puutu enään, kuin cwäänne,.

ja se on walmis Paikalla. — Että saatte lahteä jalka-taneissa ei
ole minun syyni; mutta tulettepa takaisin aika jyryllä, sen tiedäir
warmaan. Morsiustalosta tänne teille kyllä annetaanhewoinen..

Mikko. Minä luulen, että antawat meille sieltä hywän
kyydin.

Topias. Ilman epäilystä, Mikko. Ia koska lähdette sieltä,,
niin lähtekäät kuin tuulis' ja pilrois', että morsiamen kaulaliina
liehuu kuin sotalippu; se näyttää komealta, ylpeältä.

Mikko. Lähdemmepa wauhdilla, ettei yhdenkään silmä mor-
siusparia eroittaman pidä.

Topias. Uljaasti lausuttu, poikani. (Esto on istunut pöy-
dän ääreen ja aikoo panna puumerkkinsä lupauskirjaan). Mitä tekee'
Esko?

Esko. Punmerkkini täytyy löytyä kirjassa
Topias. Esko on willitty. (Tempaa kädestänsä waltuus

kirjan).
lVepetens. Mikä rohkeus, mikä häwyttömyys!
Topias. Sinä klöntti, lurjus, juutas! Onko tämä wii-

saan käytöstä? Sinä Pöllö!
Esko. Jos et olisi isäni, niin löisin sivua, wasten kuo-
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noa minä antaisin; mutta että olet isäni, niin en suinkaan sitä
tehdä tahdo.

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

nulle häaporsaita, ja-a minä sanon sen.
Gsko. Hääftorsaita. —

Wihani rupeaa wähitellen kiehu-
maan. (Ottaa tuolin ja lyö sen permantoon). Tämä mies eihuoli
mistään. (Vienee ulos).

Topias. Herran Kiesus sitä poikaa!
Sepeteus. Häwytön ja uppiniskainen poika.
Topias. Onpa lasten kanssa tekemistä. Sitä ei usko se,

jolla ei heitä ole. — Kiittäkäät onneanne, kanttoori, että olette
jääneet naimattomaksi mieheksi.

Sepeteus. Se onkin minulle parasta, nimittäin siltä
kannalta katsottu, että minä olisin kowa isä, ankaran kowa.

Topias. Kiiwas isä on minunki nimeni. Mutta aut-
taako tässä kiiwaus aina? Se on luonto, joka wetää tikan
potkaista puuhun. Ia puut metsässä, ehkä kaikki yhden ja sa-
man wiisaan käsi-alaa, owat toki yksi oikea, toinen wäärä.

Sepeteus. Mutta Paljon riippuu myös siinä kohdassa,
kuinka puu wesasta wääristyä saa.

Topias. Oikein haasteltu ja wiisaasti. Jaa, kanttoori,
niin on laita tässä mailmassa kuin sanon. Meitä wanhempia
pitäisi jokaisen, jolla ei lapsia ole, katkerasti walittaman ja kun-
niassa pitämän. Mutta kuinka moni ajattelee sen päälle? (Esko
tulee). Tuletko sisään wielä, juupeli?

Gsko (itsekseen). Mielisinpä osoittaa wihaani kauwemmin;
mutta tämä hetki on tärkeä.

Mikko (erittäin Eskolle). Käy sowintoon, Esko!
Gsko. Koetanpa mieltäni murtaa. (Topiakselle). Antakaat

minulle anteeksi tämä tapaus, isä!
Topias. Sinä pyydät sitä sydamestäs?
Gsko. Niin, minä pyydän sydämestäni sitä asiaa.
Topias. Noh, minä en ole se, joka pistää jotain ham-
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paan koloon ja käwelce kuin lautapää härkä. Mutta pyydä myös
anteeksi kanttoorilta.

Esko. Antakaat minulle anteeksi, kanttoori, elkäät pistäkää
mitään hampaarme koloon ja elkäät käwelkää kuin lantapäähärkä!
Se tapa ei käy kontoon tässä mailmassa. Sowinto ja ystä-
Wyys on paras. (Huokaawalla äänellä). Heijuuh!

Topias. Hän juttelee kuin poika. Mitä sanoo kanttoori
hänestä nyt?

Sepeteus. Minä en wihaa häntä, en ensinkään, mutta
mielipiteeni luontonsa laadusta on järkähtämätön.

Topias. Niin niin. Mutta äsköinen mutina on nyt
unohdettu; ei sanaakaan enään menneistä asioista, wann kaikki
olemme drastu-kamraatia taas. Ia miksi pitäisi isän ja pojan wi-
hamiehinä eroaman toinen toisestnnsa? Ia eronhetkihän on tämä.
Esko jättää isänsä ja äitinsä ja waimoonsa kiinni-liittyy. Mntta
yhtä tahdon sinulta kysyä, tässä wicrasmiestenkuullessa. Mitä
ajattelit Jaanasta ennen Kreetaa?

Gsko. Olisin nainut hänen, mutta pilkkaa teki hän waan
minusta, kutsui minun tarhapöllöksi.

Topias. Niin niin. Minä tiedän, että moni irwiham-
mas tahtoisi antaa sinulle niinen yksitotinen ja tyhmä, mutta
tämä tapahtuu heidän kiukustansa sinua kohtaan, jonka elämä on
ollut siiwo ja nuhteeton. Mutta sinulla on tawallinen, tenve
järki, sen takaan minä. — Tutkikaat häntä, kanttoori, koettakaat
pistää häntä pussiin kysymyksillä ja soimusanoilla; tehkäät se tässä
meidän kuullessamme!

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

koitus?
Esko. Sillä on monta tarkoitusta,
Sepeteus. Sen päätarkoitus?
Mikko (erittäin Eskolle). Gttä mies tulee waimonsa

pääksi.
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Esko. Että mies tulee waimonsa pääksi.
Sepeteus. Mutta sen taiwaallinen, sen juhlallinen tar-

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

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

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

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

Topias. Kysclkäätpäs häneltä mailman luomisesta, Aa-
bramista ja lisakista.

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

saroen palasta, wann ei tyhjästä.
Sepeteus. Mutta mistä on sitten tämä sawen pala

luotu?
Esko. No no, ei nyt sentähden niin pitkälle mennä! —

Ia siksi toiseksi, sitä ei taitaisi sanoa kukaan, waikka olisi hän
niin lukenut kuin pispat ja kirjan painajat. Se on ylönluon-
nollinen asia, ja ihminen on sokea, Jumala paratkoon!

Topias. Sokea, sokea! (Martta tulee Vasemmalta, kädessä
haarapussi, jonka molemmatpuolet oivattäytetyt). Tuossa on cwään-
ne, Pojat; ja nyt pitkin kruunun sarkaa.

Esko. Minä kannan pussin. (Ottaa Martalta pussin ja
panee sen olallensa).

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

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

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

Mikko. Välttämättömiin tarvisin ne ycmcn. (Invar: tu-
lee).

Esko (itseks.) Tuossa tulee liwari yökcnaältä.
Martta (ottaa pampun, joka rippuu seinänsä). Sinä rois-

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

liwari. En missään turmellukscn tiellä, äiti. Menin waan
lunttihuhtaan koiranpenikkoja katsomaan, ja koska oli siellä sauna
ivalmis, niin jäin kylpömään ja makasin yöseen talossa.

Martta. Kyllä minä sinun penikoitsen ja kylwön. (Alkoo
pieötähäntä).

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

liwari. Lupaan.
Martta. Hänen lupauksistansa!Hän on kiusanhengemme;

kylästä kylään hän lurwailee,meille häpeäksi ja wahingoksi.
Esko. Ehkä on hän käynyt luuttihuhdassa koiranpenikkoja

katsomassa.
liwari. Juuri niin kuin sanot. (Itsekseen). Peijakas!

kuinka wiina päässäni karistelee. Siellä oli joteskin huikea elä-
mä, siellä Anttilan yli-luhtissa.

Gsko. Ehkä kylvösi hän myös samassa, ja sopihan se hy-
viinki.

liwari. Hywin juuri ja hywää löylyä olikin, waikka sain
vxihän höyryä päähäni.

Martta. Miinan höyryä. Sinä wintiö,miksi walehtclet
edessäni? Mutta minäpä sun selkäs lämmitän.

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

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

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

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

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

teitä takaisin. Siksi rakennamme tähän pienen terwetuliais-juh-
lan. Sillonpa wähän loiskimmeki kraatari Antreksen klaneetin
mukaan, ja jos ei tilaa töllissämme, niin ompa wäljyyttä num-
mella tässä. — Toiwomme on myös, että kanttoorikin meitä sil-
lon läsnä-olollansa kunnioittaa.

Sepeteus. Minä kiitän.
Topias. Ia liwari pääsee kaupunkiin, ostamaan pidoiksi

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

liwari. Parastani koettaa tahdon.
Topias. Niin, kaikki hywin! Ja nyt, pojat, matkalle.
Esko. Sallikaat, että jäähywäisikMluen edessänne muuta-

man korpraali-wainaan sepittämän wärsyn.
Martta. Ei yhtään jäähywäispuhetta, waan lähe tiehes.
Topias. Kuullaan, Martta, kuullaan! Ne owat korpraa-

lin tekemät, ja meidän tulee muistollensa kiitollisuutta osoittaa.— Annappas paukkua, Esko, joku rakkauden weisu!
Esko. Sotalaulu tämä on:

Jo sotatorwi pauhaa,
Sieluni ei saa rauhaa;
Waan sotaan täytyy lähtee,
Koska kapteeni käskee.
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Jo wihan tuli syttyy,
Katsos kuolon rautapyttyy

Rautapytty, se on kanuuna ... Näkikös kanttoori niitä mitaali-
kanuunia, joita Ryssät kiskoiwat ohitse kirkon menneellä wiikolla?
Mikä solina ja kolina, mikä meteli ja pauhu siinä oli!

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

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

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

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

Onko kaikki tarpeelliset kappaleet muassani?
Topias. Kaikki kaikki, Esko. Hywästi nyt waan, poi-

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

trwät).

Toinen Näytös.
(Awara Pirtti Karrin talossa, pirtissä hääwäkeä sekä miehiä että

naisia. Jaakon ja Kreetanhäitä wietetään. Esiripun noustessa tans-
sitaan polskaa; Teemu pelaa. Pirtin owi on auki ja tanssin aikana
näkyy porstuwassa Gsko, pussi olalla, ja Mikko Wilkastus).

Karri (tanssin- herettyä). Kas niin! Nuoret, iloitkaat ja
wanhat hauskasti nuorten iloa katselkaat, tai, jos mieli tekee,
niin olkoon menneeksi, antakaat polwenne letkua myös. Tämä on
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Jaakon ja Kreetan kunnianpaiwä, tämä kirkas elokuun päiwä.
(Pari pyssyn paukausta kuuluu ulkoa). Ampukaat Pojat,uiutta am-
pukaat hiljaa. Ei! Ampukaat, että huone jyskyy ja sydän rin-
nassa leiskahtelee! Ia katsokaat, tytöt, ettei puutu pojilta olwi
siellä ulkona. (Aksi naisista menee oikealle). No, Jaakko, mille
tuntuu fulle tämä päiwä?

Jaakko. Hääftäiwäksi se tuntnu, isäntä; mieleni iloitsee.
Karri. Ia aina toki sama wakaa mies. Mutta tunncnfta

luontos. Tämän karhean kamaran alla asuu toista kuin luulis.
Mutta minä sanon sinulle: syy on sinulla iloita, saatpa oiwan
waimon.

Jaakko. Minä toiwon niin.
Karri. Oiwan waimon! — Tuleppas tänne, Kreeta. No,

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

tetty, nyt istuu se kiinni kuin piki ja terwa, kuin kissa tuoreessa
terressä. Muistakaat: tätä sidettä ci katkaista, ja onpa se oi-
vallinen, ehkä wähän peloittawa asia. Mutta se liitolle arwon
antaa, ja sillon wasta ystäwän omanani pitää taidan, koska ai-
noastaan kuolema hänen minusta eroittaa woi, ja kestääpä se
wielä kuolemanki jälkeen. Liisani kuoli, kuoli warhain, mutta
muistella häntä, se salainen iloni on, ja toiseen silmäni ei enään
-iskeä mieli. — Mutta nyt on riemujuhla, ja kaikki murheelliset
jutut pankaamme pois. Mutta juuri tämä juhla talostani Kree-
tan wieroittaa, ja kauwan kaiwataan sva tässä.

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

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

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

pnlwellut. Mutta koetanpa palkita kaiken tämän.
— Jaakko,

,uuna tiedäu, ettei tämä käsityösi, tämä toukan nakerrus sua oi-
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kein tyydytä, waan mielisitpä ennen möyriä soita jakantoja wään«
nellä.

Jaakko. Gmpa paljon pidä tästä wirasta, johonmun lap-sena määräsiwät, ja, niinkuin tiedätte, se kostaa miehensä keh.nosti.
Karri. Sentähden, heitä puupölkyt hiiteen ja kätees kuokka

ja kinves! Kaiken Koutimnäen taustan annan sulle alaksi. Sinne
rakenna itsellesi torppa, ja werotta nauttikaat sitä aina kuolin-
päiwäänne asti. Kauniken ometastani saatte ja tallistani kaks»
talwias warsan, ja tahdonpa teitä alkurakennossa autella sekä he-
woisella että miesvoimalla, aina kuinka aika myöntää.

Jaakko. Oiwallinen lupaus!
Karri. Haäpäiwanänne lupaan sen.
Jaakko. Kaksinkertainen on syy meillä tänään iloita.
Kreeta. Isäntäni, emmehän taida teitä kylliksi kiittää.
Karri. Minä ivaan maksan mitä olen welkaa. Mutta

yhtä toki Jaakolta wandin. Pidä Kreetasta; oiwa tyttö on hän,
niinkuin sanoin, ja taitaa myöskin olla pieni weitikka; sen näin,
koska suutarin pojan pään hän kowin pani pyörään, ja mies ehkäpiti asian totenaki. Mntta luulenpa toki, että hän wiimein ym»
märsi kaikki wann leikiksi. (Tällä aikaa on olwihaarikka käynyt yn>
pari wiermtten seassa). Oltta, Jaakko! Ia sinä, Teemu, anna
wiulusi winkua!

Teemu. Se tietään, ettei Teemu säästä sompaansa. Mutta
yhtä tahdon teille sanoa, niin morsius-parille kuin isännälle ja
kaikille wieraille tässä. Kuulkaat minua koko häähuone! Asianlaita on tämä. Minun isäni — hän asuu tuossa mökissä toi»
sella puolella kylää ja siellä asun minä myös —

isäni, sanonminä, wihaa kaikenlaista mailmallista musiikia ja on minun ko-
win kieltänyt pelaamasta wiulua, olkoon se missä tilaisuudessa
tahansa. Hän ei tiedä minulla wiulua olewankaan; mina sai-lyttelen sitä naapuri Kallen piironki-loorasfa. Mutta käydään,
päs pää-asiaan taasen. Tulisit nyt tämä tieto hänen komiinsa,
että minä näissä häissä pelailen, niin peijakas minun perisi.
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Ilman armoa ottais hän kohta pojasta kirjawan taklnmittna,
peittois minun hywän omaksi, että jos näkisittc minun sen san»
noituksen perään, niin, Peto wieköön! luulisittepa minun musta'
laisen puhalletuksi hewoiseksi. Semmoinen ukko hän on. Mutta
sentähden tahdon teitä waroittaa hänelle mitään ilmoittamasta,
että minä olin näiden häitten soittomiehenä. Jos hän nyt koh-
taisi jonkun teistä ja kysyisi: knka oli pelimannina häissä?"
niin wastatkaat, ettette tunteneet häntä, eli sanokaat, että se oli
Wilukselan Matti tai Wiuwalan Gero. Mntta karttakaat itsenne
tarkasti haastelemasta ristiin. — Tämä oli asia, jonka tahdoin
teille yhteisesti ilmoittaa.

Karri. Ole hywässä rauhassa, Teemu, ja hellitäppäs taa»
sen wiulustasi iloinen polska!

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

semme ensin ja sitten tanssimme. (Teemu taukoo pelaamasta).
Rakentnkaat ehtoollispöytä. (Pöytää rakennetaan). Mutta ketä
wieraita näin tuolla porstuassa? Käskekäät heitä sisään! (Aksi
naisista menee ulos). Häätalon ohitse ei yksikään pääse kaulaa
kastamatta; se on wnnhn tapa. (Mikku ja Esko tulewat). Kewäi»
set kortteemvieraamme! Astukaat sisään, astukaat sisään!

Gsko. Iloitse sinä häähuone!
Karri. Tenve miehiä!
Mikko. Suokaat anteeksi!
Esko. Me emme tahdo häiritä juhlaanne. Emmehän tien»

neet, että unetettiin täällä häitä.
Karri. Ei yhtään anteeksi pyytöä teiltä eikä pahaksi pa»

nemista meiltä. Olkaa terwe tulleet, painakaat puuta ja riemuit-
kaat kanssamme! — Oltta wierailleinme, piikaset! — Me wie-
tämme kaswate-tyttäreni, Kreetan, ja puusuutari, laakou häitä.

Esko. Iloitse sinä, häähuone! — Mutta älkäät uskokaa,
isäntä, meitä tulleeksi tänue uorkailemaan, ei, meillä on muita ja
tärkeempiä asioja.
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Karri. Sen tiedän kyllä. Mutta minä käsken teitä hai»hm, ja nyt olette yhtä arwokkaita wieraita kuin muutkin tässä.
Mikko. Me kiitämme.
Esko. Kiitämme nöyrimmästi tämän kunnian edestä.

(Oltta tuodaan).

Karri. lättäkäät kiitokset ja keweutäkäät haarikkaamme hie»
man.

Esko (katsahtaen salaa Kreetan päälle. Itseksensä). Hän on
kaunis kuin ruusu ja kukkainen. Ia kultakruunu päässä! Sy.
däntäni karwastelee wähän. Minulle on tehty wähän petos»
kauppaa. Mutta empä tahdo toki ruweta tässä mekastamaan, en
sanaakaan hiiskua tästä asiasta, jos eiwät he minua wihoita jol»
lain tawalla. (Ottaen Viikolta haarikan). Mutta sille ei kohtele,
misensa meitä kohtaan näytä. Käskiwäthän meitä häihinki. Minä
olen wait kuin ahwcna kiwellä. (Juo).

Karri. Saanko lmvan kysyä, mitkä asiat owat saattaneet
teitä matkalle?

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

tietäjätä kohden?
Esko. Oikein arwattu.
Karri. Teiltä on warastettu?
Esko. Ei meiltä, mutta eräältä ulkomaan kreiwiltä Tam»

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

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

neen, tutkimaan tietäjältä, mikä mies tämä waras on ja missä
hänen saawuttaisi.

Mikko. Minulla on kuitenkin muuta asiaa sukulaisilleni
täällä.

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

Karri. Niinpä luwattiin.
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GZko. Tämä kreiwi sanotaan äärettömän rikkaaksi.
Karri. Sentähden antaa hän wielä mennä muutaman sa-

dan riksin, kuin waan warasta kohtaa rangaistus. Ia minä toi-
won sinun toimessasi onnistuman. — Mutta Pöytä wavtoo meitä.
Nyt atrialle kaikki astukaamme. (Kaikki istuivat pöytään), Nyt,
wicraani, elkäät säästäkää talon tammi-pöytyriä, waan rawitkaat
itsenne, että seisoo watsanne kuin papin säkki, wiisto ja pullea
edessänne!

Mikko. Siinäpä säkissä sitten oiwa tuki wäsyneelle päälle.
Karri. Juuri niin, Mikko Wilkastus.
Esko. Sitten maata ja watsa syliin, sanoo sananlasku.

Mutta kun ei käwisi meille kuin Korppilan Paawolle Peltolan
häissä. Kaksi panvää ennen pitoja Paastoi hän kuin mies, ei
suuruksen tomuakaan nauttinut. Mutta tulipa hää-ilta, niin söi
hän taaS kuin mies, ja noustuaan wiimein pöydästä, tallusteli
aleS nutulle, kaiwoi kuopan maahan, sowitti siihen watsansa, nuk-
kui sikeästi ja makasi näin seuraawan yöseen ja päiwän. Niin
teki Paawo.

Karri. Samoin tehkäät tekin nyt; mutta maata ette pääse,
waan tanssi alentakoon watsan, ja wauhtia antakoon Teemun
wiulu.

Esko. Koska lähestyimme taloa, niin kuulimmepa wlulun
winkunan jo tuonne riihimäelle ja kyselimme toinen toiseltamme:
mikähän juhlaKarrissa, koska siellä nain soitto pauhaa ja riemu

raikuu. Ia täällä oli häät ja iloinen musiiki.
Karri. Teemu on niitä ensimäisiä Viuluniekkoja.
GZko. Entäs Oinasmäen Jooseppi meidän kylässä. Wirs-

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

Teemu. Taiwaan ilossa! Kas semar waöta mies on.

Wahinko, ettes tuonut häntä myötäs häihimme tänne, koska on
hän niin ihmeellinen soittoniekka.

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

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

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

tuota miestä.
Karri. Saatpa luwan kärsiä häntä; hän on käsketty wie»

ras niinkuin sinäkin.
Teemu. Hän mököttelee tyhmyyksiä.
Karri. Sinäpä tässä itsesi tyhmästi käytät; se täytyy si<

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

tässä musiikista juttelis', waikk'ei ymmärrä konstin päälle enem»
män kuin porsas hopealuskan.

Esko. Niin,herra tirehtööri.
Teemu. Sinä olet kierro mies, Turkki, Isoturkki ja Kai»

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

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

Esko. Oikein, puusuutari! Sinä olet puusuutari jäminä
olen nahkasuutari, me wedätämme siis wähän wirkaweljiksi. —
Mutta yhden asian tahdon hyväntahtoisesti sinulle sanoa. Wan-
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hempast tekiwät wähän tyhmästi pannessansa sinua Puusuutarin
oppiin ja ei nahkasuutarin. Usko minua, puusuutarin wirka ei
lyö leiwille tähän mailman aikaan, mutta saappaita ja Pieksuja
nahasta tarwitaan aina tuomiopäiwään asti. Nahkasuutariksi olis
sinun pitänyt ruweta.

Teemu. Nahkasuutari! Mikä on nahkasuutari? Wiheli<
jäinen pikikuono.

Karri. Teemu!
Gsko. Sano mitä tahdot, Teemu, mutta nahkasuutnreita

ei kaswa waan jokaisella oksalla.
Teemu. Aina semmoisia kuin sinä. Sinä olet juuri sesama suutari, jonka käsi-alasta minä olen kuullut hywin huonoja

juttuja.
Gsko. Sano suoraan, mitä kuullut olet.
Teemu. Gräs mies, talonpoika, minä en sano kuka hän

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

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

Mikko. Suutariksi hywäksi sinun tiedän, ja sen myöntää
koko pitäjämme, mutta en takaa toki, että kiistan kestäisit, jos oi-
keen pääsuutari enkeleistä astuisi ales tänne kanssas kilwoittele'
maan.

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

Mikko. Siinä pysyn.
Gsko. Noh. Mutta jääköön tämä tähän. Minä olen

aina kowin wastnkynsinen omaan kiitokseen; se, niinkuin tietään,
haisee pahalle. Kuitenkin tulee arwo«miehen itsiänsä jalosti puo-
lustaa, koska mailma häntä sortaa tahtoo.

—
Mutta ihmetellä
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täytyy tuon miehen häijyä sisua. Kuin takkiainen hän iski pu-
heeseni kiinni, koska minä ihan hywänsuosiosta tahdoin osoitella
tälle sulhaiselle, että nahkasuutarin wirka olisi, kentiesi, ollut hä-
nelle hyödyllisempi kuin Puusuutarin ammatti.

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

Gsko. Se on ero asiassa.
Karri (olwihaarikka kädessä). Jaakko, sinun maljas juon ja

toiwon, että wuoden päästä jo huoneesi walmis on ja sinä isän-
tänä Koutinkorwessa wallitset. Kuusisto ympäriltäs kaatukoon
ja kontio maristen siansa muuttakoon wähän sinnemmäksi; siellä
on tilaa teille molemmille. Ryskyen kaskes palakoon ja nous-
koon korkenteen sakea sauhu, että ihmiset taitawat sanoa: tuolla
palaa Koutinkonven Jankon kaski. Kymmenen wuoden päästä
olkoon huhdat pelloiksi muuttuneet, jossa wilja lainehtii, ja siinä,
missä nyt on Hannaa suo ja kurjet pesiä tekee, seisköön sillon
heinäsuojat. Emäntäsi koiwopäitä ja kyytöselkiä mäen syrjässä
lypsäköön, knvisellä tanterella leikitköön iloinen lapsiliutas jaHalli
portilla haukkukoon, koska sinä itse huoneesi portaalla wiikatettas
niot ja aurinko länteen laskee. Ia päiwä nouskoon taas ja las»
kekoon; niin wuodet menköön, niin aika aina onnen suojassa ku-
lukoon, kunnes wiimein päänne waipuu rauhalliseen hautaan;
ja kaipauksen kyynel sillon kastakoon hautanne kummun. — Minä
muistoksenne juon. (Juo).

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

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

Jaakko. Niin juuri, isäntä. Kerran käsiin käytyäni empa
taakseni katsoa aikoo ja toiwon, että otsani hiestä wiimeinpal-
kinnon saan. Mutta en taida toki unohtaa niitä wastuksia, jotka
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saattawat mua kohdata, ja hirwein niistä on kesäinen halla°yö,
joka parissa hetkessä woi tyhjäksi tehdä wuotisen waiwnn, hedel'
möitsewän laihon lakastuneeksi korreksi muuttaa.

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

Esko. Laittamattomasti haasteltu ja wiisaasti, sen taidan
wakuuttaa. Kuin me waan aina itsemme rehellisesti käytämme,
sowintoa ja suosioa rakennamme, emmekä koskaan Pidä suden eikä
lampaan puolta, niin kukkuupa, kukkuupa wiimein lähellä hau-
taamme kiwi-aidau turpeella kunnian käki.

Teemu. Kuku sinä siellä ja kuku sinä täällä.
Gsko. Minä en puhu sinulle.
Teemu. Mutta minä puhun sinulle.
Gsko. Sinun ei tarwitse puhua minulle, sinä et saa, minä

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

nulla walta puhua?
Gsko. Sama walta kuin minullaki.
Teemu. Sinä et saa puhua, kuin wanhempain ihmisten

luwalla.
Gsko. Mistä syystä? Olenhan sanonut, että henkirahan

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

tappaa koska hywäänsä, kuin waan jätän wiisi kopekkaa rintas
päälle.

Gsko. Siihen taidan wastata Mooseksen laista näillä sa-
noilla: jos tapat yhden näistä pienemmistä, niin myllynkiwi si-
nun kaulaas ripustetaan ja sinä upotetaan meren sywyyteen.

Karri. Minä pidän sinusta, Gsko; sinä olet wakaa ja
pitkämielinen mies.
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Gsko. Annetaan hänen olla rauhassa, isäntä. Hän ei
tiedä laista eikä sakramenteista. Tässä oli puhe myllynkiwestä,
mutta juuri hänen sydämensä on kowa kuin alimainen myllyn»
kiwi. Hän on surkeasti syntehinsä paatunut mies.

Teemu. Sinä hunswotti!
Gsko. Minäkö hunswotti?
Teemu. Sinä kenkäraja!
Gsko. Minäkö kenkäraja?
Teemu. Sm sanoin.
Gsko. Kuulkaat, ihmiset!
Karri. Olemmeko kaikki rawitut? (Hetki äänettömyyttä).
1:n häämies. Tottahan jo mahdamme olla.
2:n häämies. Koskas sitten, jos ei jo?
Karri. Siunatkaamme sitten. (Siunaawat ivtucösaan,nou»

sewat pöydästä).
Gsko. Kiitoksia waan, isäntä! -- Nämät owat hauskat

häät, ja hauskemmiksi tuntuisiwat wielä, jos ei soittomieheune olisi
niin äkeässä mielenlaadussa.

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

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

Teemu. Katsokaat päälle, hän tukistaa minua.
Gsko. Gn tukista, waan taputan.
Teemu (nousten rahilta). Taputat. Pidätkö minua Poika«

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

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

Teemu. Minä kannan kaksi tynnöriä täyteensä.
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Gsko. Sm kannan minäkin, jos oikein pahan pääni päälleni
otan,

Mikko. Oiwa mies ei kerskaile, waan näyttää woimansa,
jos niin tarwitaan.

Esko. Tuokaat tänne kaksi tynnöriä.
Mikko. Onhan muitakin keinoja, woimia osoitella. M.en

käät painimaan!
Esko. Tnles painimaan!
Teemu. Pelkäisinkö?
1:n häämies. Iskekäät yhteen kuin kaksi karhua samma-

leisclla kalliolla. Mutta olkoon se kunniallinen paini.
2:n häämies. Ia tämä katkaiskoon hammasnuottanne.

Heikompi olkoon sitten äänetön kuin hiiri.
Karri (erittäin Mikolle). Pelkäänpä tuleman tästä painis-

tansa huonon lopun; kädet ja koipeet taitamat he runtoa toi-
nen toiseltansa. Ia toweris ei tiedä Teemua Pitäjämme mah'
wimmiksi miehiksi.

Mikko. Gi yhtään waaraa. Koettakoot moimiansa; tuleepa
siitä jotain lystiä katsella. (Eskolle ja Teemulle). No, mitä ky-
räilewät sonnit?

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

taida haluanne pidättää, niin painikaat ja syyttäkäät itsiänne,
Maikka selät taittuisi ja sääret murtuisi. Kuitenkaan ei saa tämä
tiimelys, niinkuin usein tapahtuu, loppua tappeluksella ja me-
rellä. Sentähden tahdon teille ilmoittaa: joka painin riidaksi
kääntää, hänen heitämme ulos tunkiolle.

1:n häämies. Sen teemme.
Teemu. Olkoon niin. — Tule nyt. (He käymät toinen

toisensa kaulukseen ja painimat).
Mikko. Seis' kannallasi, Gsko!
1:n häämies. Näytä Teemulle, ettei miestä, jolla ei wer-

taista!
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Mikko. Meidän kylän poika woittaa.
2:n häämies. Gi, meidän kylän poika, sanon minä.
Gsko. Elä kurista minua! (Pidättäwät paininsa).
Mikko. Hiiteen tämä kaulusheitto. Pankaatpas oikein ra-

kasta ristipainia.
G sko. Sitähän minäkin tahtoisin.
Teemu. Sitä sinun saaman pitää. (Painuvat ristipainia).
Mikko. Kas niin, Gsko!
2:n häämies. Teemu, elä häwäise kyläämme!
Mikko. Muista, Gsko, että olet Nummisuutarin poika!
1:n häämies. Tasawoimat, tasawoimat!
Karri. Pojat, pojat! Kaikaleet permannostani heltiwät.

Noh, olkoon menneeksi! Kuka woittaa? (Teemu heittää Eskon al-
lensa).

Mikko. Gsko! Mitä täytyy minun nähdä! (Paunat nou>
sewat ylös).

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

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

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

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

Gsko. Elä weli kulta puhu niin kopeasti, waikka woi»
tatkin!

Teemu. Kiitä, ettäs käwelet wielä kahdella töppösellä! —
Kylläs sen tiedät. — Mnkasithan tuossa kinttaana waan. Eikä
miestä leikillä kumota, ei ivaankaan miestä leikillä kumota.
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Esko. Tules toinen kerta!
Mikko. Niin, Esko, elä anna Perään!
Esko. Tules toinen kerta, mies!
Teemu. Ei maksa se wniwaa.
Gsko. Hän ei uskalla enään!
Teemu. Uskalla! (Käywät kiiwaasti painiin).
Mikko. Nyt, Gsko, ponnista takaisin miehuutesi arwo!

(Teemun isä tulee, käy poikansa kaulukseen ja kiskoo hänen uloö).

Karri. Teemu parka!
Mikko. Gsko, nyt kadotit miehuutesi.
Gsko. Pahasti, että pääsi hän näin kynsistäni! —

Oliko
se isänsä?

Karri. Isänsä; ja aika-mekosti, luulen minä, hän poi°
kansa nyt sukii.

Gsko. Se ei haita hänelle!
—

Mutta onhan se sopima»
tonta näin peuhata toisen häissä. Mitä sanoo morsian? Minä
pyydän anteeksi!

Kreeta. Minulla ei ole mitään anteeksi annettawaa!
Gsko. Sydämeni on kowin kipeä. Minä en woi ym-

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

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

se ei käynyt rehellisellä tawalla. Hän kamppasi.
Gsko. Sitähän pelkään minäkin. — Sinä taidat sen to

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

Missä asuu se mies?
2:n hänmies (osoittaen akkunasta). Tuo Pikkuinen tönö

mäen syrjässä tuolla, jonka owella näet rehewän koiwuu, on hä-
nen kotonsa.

Gsko. Nyt minä menen sinne ja opetan pojan kamppai-
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lemaan kunniallisessa Painissa. Lurjus! Tappeluksessa woitan hä-
nen juuri wissiin.

Mikko. Epäilemättä.
Esko. Eikö ole hän ansainnut koniinsa?
Mikko. Aika taivalla.
G sko. Heitettä Painissa wekarajalkaa! Sillon tarwittis

niin kuränssia, niin kuranssia. — Minä tulen pian takaisin.
Karri. Esko, kuule waroitukseni: anna miehen olla! muu»

ton taitaa sinun käydä pahoin.
Esko. Häntä en pelkää. Tuonne mäen syrjään juoksen

niinkuin ilwes ja haen ylös sen kawnlan ketun luolastansa. Tah'
donpa näyttää, mitä se maksaa, että salakoukkuja tekee. — Minä
tulen pian takaisin. (Menee).

Karri. Enpä hawninnut minä mitään kamppauöta vai<
nissa. Pahoin meiltä, jos yllytämme yksinkertaisia kumppania
hurjiin käytöksiin.

Mikko. Se ei wahingoita, isäntä. Hän on wimmatun
itsepintainen ja woimaansa aina luottawa. Vi wahingoita,waikka
saisi hän pienen muistutuksen.

Karri. Luulenpa, että tarpeeksi hänen nyt höyhentäwät.
Mutta niitä kaloja, joita ongimme, niitä saamme.

Mikko. Suotteko minun kysyä yhtä asiaa?
Karri. Mielellä.
Mikko. Oletteko te tawannut Eskon isää, Nummisuutari

Topiasta, Puol'matkan kromvissa?
Karri. Tapaisinpa hänen tultuamme kaupungista.
Mikko. Oliko tässä tilaisuudessa jotain keskustelemista

wälillänne jostain naimakaupasta, koskewa Eskoa ja kaslratetytär»
tänne Kreetaa? Ehkä leikin wuoksi?

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

Mikko. Ei waaraa. Mutta owatpa he molemmat, sekä
isä että poika, kaksi yksinkertaista kumppania, ja yksinkertainen,
niinkuin tietään, pitää usein leikin totena.

Karri. Ia tästä syystä kenties olette nyt naimateillä
täällä?

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

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

Jaakko. Minun mielestäni on tarpeeksi jo tanssittu. lo>
tain muuta nyt tahtoisin esitellä.

Karri. Sanoppas!
Jaakko. Tuossa seisoo nuttunne odottaen unikaretta, tässä

miehiä tusinottain; laskekaatpa heitä lakasemaan ennen katomista
aamukasteen ja parissa hetkessä on heinä maassa.

1:n häämies. Tehkäät niin, Karri.
Karri. Minäkö hääwieraani työhönpanisin?
Jaakko. Iloleikkiin, ivaan ei työhön,sekä hääwieraat että

kuokat; walmiit owat he kaikki käymään käsiin, miehet edellä wii<
katteilla ja naiset perässä harawa kouras', ja atrian miestä koh»
taan maksoi se niittu.

2:n häämies. Tästäpä nousee iloiset talkoot.
1:n häämies. Nyt naapuritaloista wiikatteita toimeen.

(Osa häämiehiä menee perältä ulos).
Karri. Noh, jos mielitte, niin olkoon menneeksi. Käy»

käämme sitten itsiämmc (Karri, Jaakko,Kreeta ja m.
menewät oikealle).
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Mikko (yksin). Esko wupyy wielä rutaretkellänsä. Ompa
lysti nähdä millä muodolla hän sieltä palaa. — Eroisinpa koko
miehestä, jos ei matkakassa meitä yhteenliittäisi. Mutta panua
päiwältä se wähenee, sillä enpä jumi kowin sitä säästele, jakoska
se kerran on tyhjennetty, sillon katoo Mikko Wilkastus. (Esko
tulee kmvaasti hattu kädessä, tukkansa on hajalla ja näyttää revitylle,
ja silmänsä alla uäkyy punainen naarmu).

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

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

Esko. Olipa heitä kaksi yhtä wastaan, ja se ei ollut re»
hellinen tappelus. Tosin annoin minäkin puolestani, annoin, että
mäki tärähteli, umtta taistelinhan yliwoiman kanssa.

Mikko. Kuinka oli tapaus?
Esko. Mökkiin juoksin niinkuin luoti ja näin selwästi,

että poika oli saannt isältänsä aika saunan, mutta kas kun kar-
kasin minä pojan niskaan, niin tulipa heistä molemmista towerit
jälleen, ja nyt yhdessä peittoinaan minua.

Mikko. Niin niin, yhteinen wihamies saattoi Heroodeksen
ja Kaiphaan ystäwiksi.

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

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

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

Kirkas leimaus, Mikko, tämä wiha on sammumaton. Ihminen,
se saatana, on wihoissansa kuin nuijalla tupattu säkki, jonka si-
sällä sappi se kanuas kiehuu ja kuohuu, horisee ja pörisee, juuri
niinkuin kiukkuinen ampiaispesä turpeen alla. Ia syytä on
minulla wihnan kahdelta haaralta. Selkääni sain kuin mies tuolla
mökissä ja talossa tässä on minulle tehty häroytön petoskauppa.
Morsiameni,miu hywä kuin kihlattu morsiameni, on annettu toi»
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selle. Kirous ja kauhistus! Minun owat wiheliaisesti pettäneet,
ja tahdonpa kysyä sm asian perään, tahdon kostaa.

Mikko. Jos olet wiisas, niin pidä suusi kiinni koko asiasta
ja jätetään talo ja mennään herraamme.

Esko. Enpä helli tästä juuri niin. Aatteles, Mikko! —
(Jaakko hiasillaan, tul« oikealta). Jassoo, puusuutari! (Kay kii-
waaoti Jaakon eteen), Ws tuhat Kahdeksan sataa, puusuutari
poltti nahkansa edestä ja takaa".

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

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

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

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

huuda wielä: hoi, koska oja on edessäsi, sywä suwanto on edes'
sas, ja katso, ettes joudu Pahoihin puliin, ennenkuin pääset sen
ylitse.

Mikko. Gsko, kuule minua!
Esko. Nyt en kuule sinua enkä paljon '

koskaan enään.
Nupeaupa wahitellen hawaitsemaan, minna miehenä sinä käyt. —
Minä pelkään, ettei Teemu Paluissa kampannutkaan; olisinhan
tuntenut sen itse. Mutta sinä olet kettu, oikein aika kettu, ja
sinulla on reisukassani hallussa; no no, tuleepa siitä tilinteon
päiwä, tilinteon päiwä tulee, Mikko. Mutta tässä on minulla
ensin toinen asia suontettawana. (Kääntyen Jaakon puoleen). Jan,
anvaappas minkätähden minä olen tässä.

Jaakko. Sitä ei tarwitse arwata, koska tunnen asian
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omasta kertonmksestas. Olethan käynyt tänne tietäjätä kohden,
saadaksesi tietoja kreiwin warkaasta ja woittaaksesi seitsemän sataa
riksiä.

Esko. Minä annan palttua kreiwille ja hänen warkaal-
lensa. Siitä syystä en ole tässä, waan asia on toinen ja an-
karampi.

Jaakko. olet siis walehtelija.
Esko. Elä ylwästele, mies! Minä en ole walehtelija,

mutta sinä olet ryöwäri> Morsiamen, melkeinkihlatun morsiamen
olet sinä ryöwännyt minulta, Kreetan ryöwäsit minulta.

Jaakko. Hän itse todistakoon, jos olen hänen ryöwännyt.
Esko. Hän taitaa walehdella niinkuin sinäkin.
Jaakko. Jos hän walehtelee, niin miellyttipä häntä tämä

ryöwäys.
Esko. Kas niin, nyt puhut itses kiikkiin koreasti. Kuu-

les, Mikko Wilknstus; sillä iskeupä kuuni joka konkkunu ja sol-
muun, jotka owat unille tarjona tässä asiassa. Sanoppas,
missä asuu tämän kylän lautamies!

Jaakko. Tässä ei tarwita lautamiestä.
Esko. Minä tarwitsen häntä. — Sanoppas koreasti, missä

lautamies asun! Sillä näetpäs, poikani, tästä nonsee keräjän
juoksut; kruumm rautakouran huudan minä awukseui, ja luu-
lenpa, ettes juuri naureskele, kontillaan edessäni ryömit la-
kitmvan laattialla, rukoillen rikostasi anteeksi minulta. Juuri niin
sinua opetan, tansmestari! — Gttcs wähän häpee narrata itsel»
lesi toisen kunniallista morsianta, sinä, sonniwaska, puuhcwoiueu,
terwattu kuusen juurikko! Wai sinä tässä minua leukaani pyh-
keilemään panisit, sonniwaska!

Jaakko. Minäkö sonniwaska?
Esko. Sonniwaska, sonniwaska, iso-sonni, sarweton, nui-

japää Laukki, walmis marsimaan Anianpcllon markkinoille.
—

Mitä sanot siihen?
Jaakko. Sinä etsit riitaa, minä taasen tahdon aina sitä,
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kartella, ja lapsikaspa olisin, jos huolisin sanoisa tuommoisen
miehen knin sinä.

Esko. Minkämoisen miehen? Sanoppns!
Jaakko. Tuommoisen mettäksen pojan.
Esko. Kuules taas, Mikko! Hän sanoi minun mettäkscn

pojaksi.
Mikko. (Hano sinä häntä wuorostasi taasen sonniwas»

kaksi.
Esko (katsellen Nttkkoa epäillen. Jaakolle). Enpä pidä

lnkua, miksi minun kutsut. Minä olen mies, joka pysyn wiras-
sani, jonka kerran olen oppinut. Ei tarwitse miuun, työn puut-
teen tähden, ruweta pyllyilemään soissa ja maissa, niinkuin erään
toisen, jonka hywin tunnen. Ia tässä taidamme muistutella sa-
nanlaskua: wiisi wirkaa, kuusi nälkää. Niin sanotaan. Mutta
asia on tämä: kukin seurakunta pitäköön kerjäläisistansä murheen,
päästämättä heitä toisen Pitäjän hartioille. Se on oikeus ja
kohtuus; sillä kerjäläinen on ruismato, jota ei löytyisi, jos waan
jokainen, joka ottaa itsellensä ämmän ja laittelee laftsi-nulikkoja
tähän mailinaan, pitäisi Mirastansa waarin eikä hyppelisi sinne
ja tänne, niinkuin ketun edessä nuori rengassilmäinen jänis. Hän
tekee koukun oikealle, hän tekee koukun wasemmalle, mutta kettu,
keweä kuin pellawatutti ja täynnä sukkeluutta, juoksee suoraan
uhriansa kohden; molemmat katoowat he pian silmistäsi, mutta
äkisti kuulet pienen parauksen: jäniksen poika on nypistetty. —
Niin käy. Ia kettu on jänikselle sama kuin meille nälkä, joka
niin monta ihmisen lasta on saawuttanut ja wiimein surman-
nut. Mutta niinpä käy täällä sille, joka kevytmielisesti sinne ja
tänne tanssiilemaan rupeaa tässä murheen laaksossa. Scntäh-
den ci luowu wirastansa tämä mies, waan naskali ja pikilanka
kourassa hän wiimein kuoleekin lestinsä niskaan.

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

Esko. Ei sen arkkuunsa sentähden tarwitse tulla. -~ Kat-
sos kiukkua, joka sisälläsi kiehuu. Tecthän minun kaistapääksi
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paljaan wihan winunan kautta, joka powessnni kihisee ja polttaa,
puhkaisethan silmät päästäni näillä pistopuheillnsi, sinä wintiö^sinä hunswotti. Mitä sinusta sanoisin? Sinä ... Tees mi-
nulle yksi pari puukenkiä!

Jaakko. Miksi en, koska ivaan haani olm wiettänyt.
Esko. Jaa, tee minulle yksi pari puukenkiä, puusuutari.

Minä maksan enemmän kuin tahdotkaan.
Jaakko. Tawallinen hinta, ei enemmän. '
Esko. Enemmän kuin tahdotkaan, kaksinkertaisesti maksansinun, lurjus, sarwijaakko. — Taiwaan ukko, warjele minua!Hulluksihan tekee miehen tämä päiwä. (Puristaen nyrkkiä Jaakon

edessä). Jaakko!
Jaakko. Mitä tahdot?
Esko. Jaakko!
Jaakko. Sinä riehut turhaan!
Esko. Jaakko! Ukko warjelkoon meitä!
Jaakko. Ole puristelematta nyrkkiäsi nokkani edessä. Mies!

näköni synkenee, nyt ole siiwosti!
Esko. Lewittele waan sieraimias; minä en pelkää sinua;

nouskoon tästä huimaawa tappelus; minä en ensinkään pelkää si-nua, sinä konna, tuhat kertaa konna. (Karri,myöshiasillaan, tuleeoikealta).
Karri. Luulenpa poikain wähän kiiwnstuneiksi. — Jaakko,

mikä waiwaa sva? Scisothan kalweana kuin kyöpeli tuossa.Esko. Karri kulta, minua hierotaan tänään tulisissa tau-
loissa. Kirottu olkoon tämä päiwä! olenhan saanut selkääni,
saanut oikein Porwoon mitalla. Teemu ja hänen isänsä, juu-
rewa ukko, he minua peittosiwat kuin matoa.

Karri. Oma syys, poikani. Miksi et totellut minua?
Esko. Ollaanpa wiisaita maalla wahingon kohtaessa me-

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

Karri. Mik/l asia on tämä?
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Gsko. Suoraan sanottu: pctoskauppaa minua kohtaan tässä
Hierottu ou, ja niorsiameni narrattu pois. Kreeta oli morsiameni,
nmtta tuo tuossa hänen weiwast minulta.

Karri. Sinä olet erehtynyt. Kaikki olikin waan leikin-
tekoa Kreetalta.

(5sko. Ia teiltä myös isäni kanssa Puol'matkan krou-
wissa, jossa harjakannuja tyhjensitte, kättä rawistaen kaupan wah-
witteeksi, umtta Maikki tämä oli waan leikintekoa?

Karri. Sulaa leikkiä wiinalasin ääressä, ja siksihän lnulin
isäskin asian ymmärtäwän.

Gsko. Mies wakaa hän on niinkuin poikansakin eikä tur-
haa leikkiä kärsi ennnmän kuin minäkään, ja ettemme olekkaan
edessänne leikkikaluja, sen tahdon teille näyttää! — Minä käsken
teidän keräjiin, Karri, minä käsken sinun keräjim, Jaakko, ja sa-
moin waimosi Kreetan myös, ja tulkoot yhteen iloon wielä Tee-
mu ja isänsä, juurewa ukko, jotka minua niin häwyttömästi ru-
sikoitsit. Kaikki summassa waan, ja kamala prosessi siitä nousee,
oikein himphamppu syntyy siitä, josta ette wapaikfi käy, waikka
multahirretkin menettäisitte. Jaa, nyt olette apajassa ja suola
wartoo teitä; sillä asia on waikea, kowin waikea. louduttepa
piukkaan, hywät ystäwät!

Karri. Puheestasi kuuluu, ettes tunne wielä lakia ja sään-
töjä.

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

Karri. Tämä on Hätylän kylä!
Gsko. laa-ah, kyllä minä teidät opetan te Hätylän koi-

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

rangaistus on sille määrätty, joka naapurinsa juhlau, niinkuin
häät, ristiäiset tahi peijaiset, hämmentää tahtoo. Minä olen
rauhallinen mies ja juuri scntähdcn lain arwossa pidän, ja tie-
dänpä sen woimaan wedota, jos joku mun oikeuttani häiritä mie-
lii. — Minä en sano enemmän, waan waroitan sinua rakeuta-
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masta tässä mitään närkästystä. — Tule, Jaakko! (Karri ja
Jaakko meneroät).

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

Mikko. Yksi sana, Esko!
Esko. Gi yhtään sanaa, Mikko! Korppioonit tänään ri-

kerakkoot. — Natteles, nnkä päiwä, mikä historia tämä! Wie°
tänhän omia häitäni, mutta en olekkaan sulhainen niissä häiösä,
morsiameni on kaunis, kaunis kuin kukkainen niitnlla,mutta kuiten-
kaan ei ole hän minun morsiameni; puusuutarin omahän on. Kat-
sos, Mikko, se aatus taitaa polttaa. — Mutta tahdoinpa jutellakans-
saan muutamansanan. (Vienee siwu°owelle). Onkomorsian täällä?
Tulkaas wähän tupaan tänne; minulla on teille jotain sanetta-
waa. (Kreeta tulee). Tunnetkos minua?

Kreeta. Olettehan Esko?
Esko. Gsko, Nummisuutarin poika, kunniallinen mies,

waan ei kenenkään pilkka, waikka yksi ja toinen tahtoisi häntä
pilkkana pitää, mutta se ei käy kontoon!

Kreeta. Mikä on tarkoitus tällä puheellauue?
Gsko. Waimo, sinä olet minun pettänyt ja täyttänyt po-

weni kyykärmeillä, sisiliskoilla ja sammakoilla, kaikenlaisilla elä-
willä, jotka maassa matelewat tahi loiskiwat. Sinä kukoistaman
peltoni ohdake-maaksi muuttanut olet, wehnäwellini tamppu-puu-
roksi tehnyt, ja koko mailman edessä tähtesi nyt häwetä sann. —
Mutta rikosta seuraa rangaistus, ja omatuntos sinun rangais-
koon! Ei öitten lepoa sen rautanuija sinulle suoman pidä. la,
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minapa olen st painajainen, se pikimusta perkele, joka sinua öi-
sillä Uistelen ja nuijiilen, ei, naputtelen, naputtelennoin hiljak-
siin kenenkään tietämättä. Jaa, piikasein, tämä petoskauppa si-nua wielä hampaattomana, keukkaleukana ämmänäkin nakertele-
man pitää. Sanani muista!

Kreeta. Minulla ei mitään tekemistä kanssanne, te hä-wytön mies! (Menee oikealle).
Esko. Häwytön mies! Hän, joka oikeutta myöten pitäisi

morsiameni oleman, haukkuu minua nyt suut ja silmät täyteen.
(Niskafee nuriin ruoka-pöydän).

Mikko. Esko! Oletko mieletön? (Kreeta ja yksi naisistatulewat oikealta).
Nainen. Herra warjele! Tuollahan makaa nyt kaikki;

siellä herneruoka ja lihanpalat.
Kreeta. Juokse kiireesti nutulle ja käske miehiä ylös!

(Nainen menee). Hänen pitää saaman kyytinsä!
Esko. Teemun wiulu! (Ottaa wiulun ja lyö sen murskaksi

seinään).
Mikko. Malta mielesi, Gsko! haethan onnettomuuttas.
Esko. Akkunat säpäleiksi myös! (Ottaa laattialta rahin,

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

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

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

on koko miesliuta! Tänne, näetkös, juoksemat kaikin woimin. —
Sinä olet myyty! (Esko panee kiireesti hatun,päähänsä ja haara-
pussin olallensa).

Gsko. Tule peräs, Mikko! Minä menen nyt! (Juoksee
Pois, ja kohta nähdään miehiä hiasillaan hyppäämän perässä ohitsePirtin owcn, duutaen ja menoteu).
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