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NEITI ITDA _\ALBERG. 

S UU RTI:); 111:1'1.:1:'" KlJ"AT ),!F.I~I.r. I.QU, 

SIIII:S S UOlolJ:ln. 'l! !SA KJ; \J LUVHLI: TOITI 

Omistaessftlli tämän teokseni 'reille, arvoisa taiteilija, 

tiedän, että Te luette itsem16 ",,;iihen uuden ajan jouk-

kOOll, joka kiljoittaa lipll1.Hlllsa : 'fotuus!" Jos sitii. en 

tietäisi, en voisi syvää knUllioitustani ja ihailuani Teille 

osoittaa rauhallisena tällä teoksella, jossa lausuttuja aja-

tuksia niin erilaisilla tunteilla tiedal1 vastM.ll otettavan 

- julkisesti lausuttuiua. Vaikkei teokseni miksikään 

tienraivaajaksi ole aiottu, uskallan sen julkaista ja vielä 

Teille omistaa, koska olen vakuutettu siitä, että parempi 

on puhumalla - vaikka heikoin voiminkin - vetäii. 

esille yhteiskuntamme lleillouksia, paheita, kuin työn-

tää. niitä yha syvemmälle sen terveitakin kerroksia tur-

melemaall. 

Köpenhaminassa, Elokuun 31 p. 1887. 

M.K. 
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ENSI N.~YTÖS. 

Komea salonki, jollon perällii. veranta liittyy kaikkine ko-
ristukaiueen. Verannan avoimesta kakaoia·ovesta näkyy kaunis 
puutarha. Kummallakin sivulla kaksi ovea. 

I :1l I\OHTAUS. 
Emilia ja Koski. 

F,mma ja Khski tlllemt Ycrannan kohdalle puutarhaan. 

EM)[A. 
No hyvästi nyt. 

KASKI. 
Etkö ,'oisi hetkeksi lähteä vielä tuonne meren 

rantaan päin kä yclemään. 
tuolla väl'ähtclee somasti. 

I\also kuinka tuo vcsikill 
Tule pois! 

EMMA. 
Stasrotinna on hirveän ankara. Jos viisi minut-

tiakin olen yli luvatun ajan toruu hån jo. 

KASKI. 
Hill! Jään siis yksin. - Kuinkahan tämän illan 

taasen kulumaan saan. 
E~nL\.. 

No, kyllä te michet ajan aina kulumaan saatte. 

KASKI. 
En minil ainakaan. 

EMMA. 
Kuinka niin? 



, ~I AT1'1 KL"RLKKA. 

lL\ SKL 
Kenenkä. kanl>sa minä juuri -. Ei minulla ole ' 

sellaista ystäviltä täällä - Mutta. kuules, mi nä tulen 
kyökk iin kanssasi pakinoimaan illcllllllalla. 

};MlL\. 
Hyvin kernaasti minun puolestani , jollei stasro-

tilma oli si s itä ankarasti kieltänyt. 

KASKI. 
:\lillä tulen salaa. 

DL\[A. 
Salaako? Ei ElIo! Sitii. en minä tahdo. On niin 

hyvä oll a, kun ei tarvitse yhtään teeskennellä eikii 
valehdella. Eiki~ se ole juuri kau nistakaan tuolla 
tavoin - -

KASIa, 
)Iitä pahaa sii nii. olisi? 

E:\DLA. 
Pahaksipa s itä vaolmt ihmiset sanovat.. 

KASKI. 
Vanhat, niin! Samalla tavGin o\"at ne kuitenkin 

nuorena itse tehneet. Mutta kun ne itse ovat väärin 
käyttäneet vapauttaan tahi kuulleet aikuistensa syo· 
tejit, luulevat he nuorta sukupolvea niin tUfmcltullCek!ii, 
ettei s iihen voi enää ollenkaan luottaa. - Saanban 
tulla? 

"EmrA. 
Ei, ei! Kun se nyt on kerran kielletty, ni in en 

minä - Olen vielä liian nuori e!liiilemääu, mitä.. äitin i 
on minulle opettanut. 

KJ.SR[. 
Saanko tulla. tänne huomenna siDlla tallaamaan. 
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}:MMA. 
l-lltomennako. - Tuota - ai, en minä huomenna 

jouda. Menen äitiäni tervehtimään; silloin on hänen 
syntym:ipäivänsä. 

KASKI. 
No, jonakin toisena päivänä sitten. 

Knrkistflll salonkiin . . 

Onpa tåiilli~ komeata! 
}:"D[Å~ 

Stasrooti oli upporikas mies. 
K.4.8Kl • 

.Ta tuossa nyt rahat. seisovat. 
}:3LMA. 

l<aclehditko sinil toisen rikkautta? 
KASKI. 

En laisinkaan. Minua harm ittaa vaan, ettti sun· 
rel rahat näin jouten seisovat leskiclI hallussa. Jos 
kauppamies 011 r ikas, saa hänen rahoistaan hyötyå 
köyhäkin, sillä hiill pitiiä rahansa liikkeessä. Mutta 
mitäpii hyötyä on tiHläi$ten rikkaudesta 

Tulee oven sisäpuolelle. 

DHL4.. 
Xlii Herran tähden ! Jos stasrotinll ll. sattuisi 

II:n KOHTAUS. 
Rouva lfartill, e,!elliset. 

Mitä! - Emma! 

HARTL~. 

Tnlee. 

K.~SKJ. • 
Kumartaa nöyräs li. 

Suokaa anteeksi! 
llenee. 
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)'ATTI KlfIIlKKA. 

HARTIN. 
Mitä tiimä on? 

EilllA. / 
Antakaa hy\'ä. stasrotinna anteeksi! Tuo nuori 

mies on minun hyvä ystä'·iini. Hän saattoi minut 
kotiin, ja nähtyään tuosta puutarhasta tämän kauniin 
salin, hän ei voinut olla - Hänellä. ei ole tilaisuutta 
koskaan tälläistä. näkemiiän. 

HAJITh'\'. 

Lempeäst i. 

No, mllln uskon sallojasi. I{yllä minä luotan 
sinun rehellisyytcesi. - Multa vastedes ei se saa 
tapahtua. Ei se sovi, näet, että sillä annat tltttavasi 
tahi ystäväsi - -

ElurA. 

En minä koskaan enää ! 

RARTlK . 

No, mene nyt kellarista portviilliä hakemaan. 

Kyllä. 
Menee. 

HUI'lin jst/lhl.t\a nojatuoliin )Iöydin viereen ja r upeaa Dagblad'ia 
kauelemoall . 

III:s KO HTA US. 
EdellinOIl, Aili. 

AIU. 

Tulee k irja kiide.ui. 

Äiti kat sopas tatä. Tuollaifleksi ta htoisin mll1a 
meidän keSä-asuntomme, kun naimisiin menemme,-
jos minä sai sin määrätä sen muodon. 



,-- .ULf. 

HARTlN. 

llymyi\ee. 

No lIäytäbän. _. Sitä sill ii vaan ajattelet. 
Ottåa kirjan käteensä., jonkl\ takakanteen 011 kuva piirustetlu. 

AILI. 
Ah, kuinka hu paista se on äiti, istua itsekseen 

kamarissnan tah i kävellä puutarhassa ja vaan tuu-
mailla millaiseksi uuden kotini järjestän. )linulla on 

,se sel\"ill i~ jo pienempiin yksityiskohtiin asti. 

HAIl'J'I"X. 
Katselee kirjan kalls ilehteii. . 

:\I ikii kirja tilmä on? 

Niin, sen aivan 
minull e tänä. aamUlla. 
täin hyvin minulle. 
vaikka osti. 

AlI.!. 
unohdinkill. Eno antoi tämän 

Hiin sauoi, että se sopii erit-
Kiltti eno! Ei huoli siitä itse, 

HAWIIN. 
LukIM:. 

Utopier - August Strindberg - Ei Aili ! Tätä 
et sinä saa lukea. 

AILI. 
Miksikii en? 

HA.Rl'lN. 
Tämä kuuluu siihen nykyajan Cll;isiveelliseen kir-

jallislll1teClI. 
AllA. 

~fi llaista se on sitten se epiisi\'eell inen kirjalli -
suus ? 

RAH'fIN. 
Se on sellaista, jota lluorct tytöt eivilt saa lukea, 

Panee kirjan pÖ~·diiJle. 

AILI. 
i\IlItta lukevathan niitif muut tytöt. 



G MATTI KIJRI}(KA. 
--

HARTI);. 

Paha kyllä. - Multa sinä et ainakaan ole kYl)· 
synyt niitä sulattamaan. 

AlI.!. 
No milloillka sitten? 

llA unN". 
Kun olet naimisissa. 

AILI. 
Miksi silloin vasta? 

MAUTIX. 
Sen sitten saat tietäii. 

Telefooni soi vie reisessä huoneessa. 
AlLl. 

"reuee telefoonill luo. 
Haloo! - - On! - - Olen! - Hellikö se 

on? - - 1.Iitä? \'ui niin! 
~aurnll. 

- Terve tulleita Hyvästi! 
Tulee. 

HelIi sanoo tulevansa yl ioppilas Karhin kanssa meille. 
- Sepä oli hauskaa! 

UAUTIN. 
No kyllä se 011 hyvä, että vieroittavat si nut edes 

vähäksi aikaa rakkausunclznistasi. 
AlLl. 

Mitii tarkoitat? 
HAU'I'IN. 

E thän sinä tähän aikaan muula ajattelekaan kuin 
Vilhelmiiis i ja tulevaa kotlasi, milloin sen vi elä saat-
kaan. 

/01 LI. 
:Mitäs pahaa siinä on? 

lIAHTIN. 
Kaikella on rajansA. 
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IV:s ~OHTAUS~ 
-

Edelli86t, Gl"yhling. 
Gri!hli1lff tulee unigella, tukka l'örröllääll yö\'iitta IJäällä, sikaria 

poltellcn oikealta takimaisesta ovesta. 

UAUTlN. 
Kaarlo! Mitä tuo nyt on taas? 

GJtYllLING. 
Mitä ? 

lIAUTIN. 
Että se tapahtull aamulla, sitii en juuri ihmettele, 

mutta iltapäivällä tulla tuollaisena muitten, - niin 
miks'en sanoisi, naisten näkyviin, se ei käy laatuun. 

GRnlI.L.'W. 
Jos aamupäivällä, nii n miks'ci myös iltapäiviHlii. 

HAlrflN. 
Omassa kamarissasi elä ja ole niinkuin sinua ha· 

luUua, . vaikka påälaellnsi kävelisit, kun se siuua hu-
vittaa. -

GHYHLlNG. 
Ei, kiitoksia! 

IURTIN. 
- mutta meitä et epähienoilla tn\'oillas i saa alin-

omaa rasittaa. - Sanoppas suoraan, miksi käyttä~·tsinä, 
joka olet ikäsi eliinyt hicnoissn piireissä, noin kum-
mallisesti? 

GRYHL1NG. 
Siksi, että se minua huvittaa. 

HAlIl'IN. 
Mutta meitä se ei huvita. - J\lcne nyt pukemaan 

itseäsi, tänne tulee vieraita kohta. - ](uule odota-
113n. Saat tämän kirjan takasin. Aili ei tahdo sel-
laista kirjallisuutt.a lukea. 

GUYJ[LlNG 

Sellaista kirjallisuutta ? 



8 ~IATTI KURIKKA. ---- --
HARTlN. 

Niin juuri! Sinun pitäisi ymmärtää, ettei Strind-
bergin teokset sovi nuorelle, sivcälle neitoselle. 

GryMill9 rykiisee ivalli~e8ti, ottaa. kirja.n. 

R ,\R'l'IN. 
Mene nyt! En taMo nähdä. sinua enää tuollai· 

sena silmissäni. 
Menee VIISemml\l\e. 

V:s KOHTAUS. 
G'"yllli,,!}. Aili. 

GRllILL.'IG. 
Teidän siveellisyyttiillne! 

,\! r,f. 
Itsekseen. 

Voi, voi! Hän luulee nyt, että minä 

Eno, kuule! 

~o? 

Gryllliug aikoo lähteii. 

GRY IIT.ING. 

AILI. 
A\ii, sinä minua tuomitse. Kyllä ruma sen mie-

leUii.ni lukisin, mutta kun ilitini kieltää. 
GRynLL\'G. 

No niin! Kyllähän minil sen ill'vasinkill. 
A1Lr. 

i\1inä niin kernaasti tahtoisin tietåä, millaisia ne 
ovat sitten nuo Strindbergin teokset. 

GRYlli,lNG. 
Tästiipä et sitä juuri tietää saisikaan, si llä tiimä 

011 juuri teikäläisiii. "si"citä:: varten tehty. Jos olisin 
s inulle nGiftas" nimi sen teoksen antanut., se olisi 01· 
lut toista. 

AI"T. 
No mim siellii. on sitten sellaista? 

1 
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GRYHLlNG. 

Silittää Ailin pi(iitii.. 

Jos minun t.yttäreni olisit, saisit tietää kaikki. 
AILI. 

Miksen nyt ? 
GHYHLING. 

Siksi että. äitisi sen kieltää. - Mutta. lähcicnpä 
nyt, ettell saisi häneltä. uutta saarnaa kuulla. 

Meuce oikealle. 

VI:s KOHTAUS. 
Aili, sitten IIartin. 

AILI. 
lim ! Ihmeellistä! - Mutta viis minä heidän sa-

lai suuksistaanj on millulla muutakin ajateltavaa. -
Olenhan iloinen, onnellinen morsian, onhan minulla 
kelpo sulhanen, joka minua sydämestään lcmpiL -
Välistä tosin hänkin suuttuu ja rypistäii. silloin niin 
somasti kulmakarvojaan. )Iutta sitte tulee hän kil· 
tiksi taasen. - Toista 0 11 äitini laita. Hänet kun 
kerran pahalle tuulelle saa, on hän totinen pitkiin 
aikaa. - Ja kaikesta hän viitsii slluttuakin. - Oliko 
tuo llyt niin pahaa, ettii enoni - - Mutta onhan 
se hänen asian sa. 

Menee pianon luo. 

En tahdo tuota vUllhaa rimputusta! - Jotakin uutta! 
_. Minä tahdon oppia työtä tekcmäiin. 

Tuumailee. 
Sepä ei olisi hlllln1tll)aa. - Näinhän kuinka puutar-
huri menetteli. 

Pllnte nuomalehden lattialle. 
Kas noin! 
Ottaa yhdeD kukIIn ja kaataa, iloista lllul ua hyräellen, mullan 

rlmkusla saDomaJehdel le. 
1{un en vaan pi laisi. 



10 :>.IA'M'I Kt" KIKKA. 
---

IIARTI X. 
Tulee vesi kannu kiidcssii. 

Mitä teet sinä nyt? 
ML! . 

Panen tälle kukalIe uuLta multaa. 
HAltTU\'. 

No mutta herranen aika! Oletko s inii aivan - ? 
Jätä se heti! Ei tuoltnincn toi mi sovi sinulle. }'y i! 

_,,(LI. 
Miksikä ei ? 

liAJll'lN. 
Vieläkö rupeat vastaun ln ttämääu ? 

AILI. 
Katsoo ky~yviis ti. 

Sinä komennat., äiti, minua aiyan kuin mitäkin -? 

IUHT I,,_ 

Aili! Aryostelemnallko sinä minua l'IIpeat! -
Millä varoitan sinua ajoi ssa. 

Menee kanunu kanna oikealle. 

VII:!; KOHTAUS. 
AILI. 

Kummallista! Vaikka niin varmaan tiedän hänen 
rakastavan minua enemmän kuin ketään muuta, voilli 
hän kuitenkin tuolla tavoin -- Kuinka sallii llänen 
rakkautensa sellaista. Enhän minä uskalla Yilhelmil. 
leni \'ähintäkään pahaa mieltä saattaa. Onhan suu-
rin iloni pii.invastoi n, kUll häntä ilahduttaa saan. Ni in ! 
Scllaista on oikea rakkaus. Omituista todellakin kuinka 
se saattaa ihmisen kokonaan haltuullsa ottaa. Eihiin 
muuta juuri ole miclcssällikiiän kuin hän. Vai olisiko 
äidin rakkaus aivan toisellaista kuin morsiamcn . 
Mutta joku tulce. - Vilhclm luultavasti ! 

I • 



VIII:s KOHTAUS. 
l:delliuen, AJl1'cu. 

AHJ1EX. 
Muodikkaa.sti puettu herrasmies, tulee perältä. 

Hyvää piiivää, kultaseni. 
AI\,[ . 

Juoksee hii neHe kaull\Il11 . 
Terve tullut. 

Syleilcvät. 
AliHEX. 

Mitä kuuluu, Hlltu seni? 
AILI. 

" 

Hyvää muuten, mutta iiitilli on vaan hiukan 11U-
halla !Jäällä. 

AnnEN. 
Pahallako }liiiillä? 

AILI. 
Niin, hän torui minua. 

A.lIJ1E.,\' . 
.Kai hänellii oli syytii siihen. 

,\1 LI. 
Mcnetkö sinä jo hänen pltolcllecll. vaikka et vicli~ 

tiedä asiatakaan ! 
AHltEN. 

Kuule Aili scni. Ei t~' tär saa äitiään arvostella. 
Niinkuin Jumalan työt meistä usein ovat selittämät-
tömiä, emmekä häntä ,-astaan kuitenkaan llurista saa, 
niin täytyy meidiin mukaantua vanhempiemmekill tah-
don alle, erittäinkin sinun, joka olet vielä niin nuori 
ja kokematon. 

All,I. 

Mutta jos sattuisi niin, että vQnhemmat tekisivät 
lnpselJeen suoraa ,·ääryytlä. 

AHREK. 
Niin ei ole s ittenkiiän hlpsen asia ruveta heitä 

rankaisemaan. 



\ 
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:\1A'I"rI KURIKKA. 

AILI. 
Mistä on hänen silloin oikeutta etsiminen? 

AHREN. 
Hänen tulee olla kärsivällinen vaan. 

kyllä. rankaisee itse itsensä. 
AILI. 

No niin kai se lienee. 
AUREN. 

( 
Pahuus 

Jos sinä vaan olet kiltti ja kuuliainen, niin kyllä. 
hänkin on hempeä sinua kohtaan. Kiitä Jumalaa 
siitä, että sinulla on niin hyvä äiti. 

AU,r. 
Kyllä minä olenkin aina hänen tahtoaan noudat-

tanut, lliin vaikealta kuin minusta ensin tuntuikin 
hillitä poikamaista luontoani. 

AHREN. 
Tuntuuko se vieläkin vaikealta? 

AILI. 
Tuntuu joskus. Minun mieleni tekisi välistä olla 

iloi nen ja vallaton. 
AHmm. 

No mutta eihän äitisi sitä kiellä. 
AILI. 

Minä tarkoital] toisella tavoin. Tahtoisin telmata 
tuolla ulkona niinkuin pojat, tahtoisin juosta ja vi-
heJlellii. Kuules! 

Yiheltää. 
Enkö osaa? 

AHRE)i. 
Onko tuo sinusta niin hauskaa? 

.... TU. 
On kyllä. - Tulellpas painimaan. )lutta sinä 

vaan yhdellä kädellä. - Tlllc!lpas! 
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ABlutN. 
Sinun pitää muistaa, cttä olet hieno daami. 

AILI. 
Sepä en tahtoisikaan olla! 

AIIREN. 
Silittä.ä. Ailin l,iUitii.. 

Voi millainen lapsi sinä olet ,'lelä. 
AILI. 

No niinhiin minä olen. 
AllltEN. 

'fämmöiscnii sinusta juuri Cllimmin pidänkin. 
Minä tahtoi sin, cttä IlYSyisit aina tälläisena viatlo-
mana lapsena . 

A IU. 
Tahtoi sitko ? 

AIIREN. 
Onhan naisen tärl\Cin tehtävä kodin sulostutta-

mincn. I{un mies häärii I'1lskaissa virkatoimissaan, 
on vaimon hellyys, sulo us hänen paras virvokkeensa. 
Sellaisella on perheeliimil ihauinta, sellaisten avioonni 
on aina varma. 

Ottaa Ailin ayliiusii.. 

A[L1. 

Eikö vaimo voisi kum minki n 
,'aikkei hän lapsellinen olisikaan. 
suus kuitcnkaan kauan kestä. 

AllItEN. 

olla suloinen, hellä, 
Eihän se lapsell i-

Hyvää on säilytettävä niili kauan kuin mahdol-
li sta. Silloin kun vaimo jo 0PI)ii tuntemaan ihmis-
elämän varjopuolet, silloin ovat aviol)Uolisot itsekin 
päässeet jo tuon ('nsi mäisell hurmaustilall ohitsc. He 
vakaantuvat askarcihinsa ja mies niikee silloin jo uusia 
olentoja, joissa äidin entinen viaton lapsellisuus on 
täydcll isyydessään. 



ll.\TTI KIi R II'RA. 

AIU, 
Tarkoitat lapsia. 

Niin! 

AHRk:N. 
flillkl\n hämillii.ii.lI. 

,\lL[, 

• 

Minä olen välistä ajatellut millaista olisi olla 
äitinä. Eikö se liene ihanata, kun saa sellaisten pik-
kuisten olentojen kanssa viereksiii lattialla, pain ia ja 
leikkiä kuurupcittosi lla. 

AHRF;N. 
Eiköhiin se li ene. 

.tiLI. 
Minä. tahtoisin, että. meillä olisi neljä lasta -

kaksi poikaa ja kaksi tyttöä. - Poikien nimenä oli si -
AHRBN. 

Ail i! Ei nyt ]lIlhuta sellai sista. ---.,. Kyllä niistä 
cnnätiimme vielä. 

IX:s KOHTAUS. 
Edelliset, R m'till. 

HARTlS. 
Tulee kannull kanna. 

Kas, johan sinä olet täiill il. Fyi, sylitysten! Ei 
se kily laatuun vielii. 

AHRi:X. 
Suutelee llartinill kädelle. 

Päivää. 
AlLI. 

Miksi en minä Vilhelmin sylissil istua saa? 
lIAlt'l'lN. 

Panee kannun kädestään . 
Naimisiin kun olette menneet, silloin saatte olJa 

niinkuin tahdotte, nyt ei se so\'i vielit. - Se' lliiyttäii. 
rumaltn. - No, lllitii kuuluu Vilhelm ? 
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AnH~;N. 

Hyvin vaan! :\Iitä teillekin ? 
lUI!TIN. 

,Miksi et eilen Huillä käynyt ? 
AunEN. 

Käy tyytYI·i\isenli. istumaan kiikkutuoliin. 
En tahtonut puhua teHlc koko asiasta sanaakaan, 

ennenku in olin varmuutta saanut. 
AILI. 

No? 
AIIRi-;N. 

Oletko utelias! l{annattaalla ollakin. Eilen kii-
VlIl enoni puheilla. 

.IfAUTlN. 
:No? )litii arveli senanttori ? 

A1IRf:N. 
Hiin lupasi milmlle viran senaatiin kamaritoimi-

kunnan kansliassa. 
AI LI. 

Lupasiko ? 
HicmuiSSlU\n. 

Yoi, voi, s itten voi mme Ilian viettää hiiät. 
ITARTIN. 

Aili! )Htii. tuo nyt on! Ei sinun 50"[ häistä puhua . 

. "-II REN. 
Kuukauden piirtstä pääsen ylimääräiseksi kopi s-

tiksi, josta sitten on helppo vakinaiseen virkaan päästä. 

AU.r. 
Sepä hauskaa! Toivotan onnea. 

AHni-;N. 
Kiitos vnan! 

lIA R'I'[N. 
Erittäin hauskaa. P iliias ia nyt on vaan, että va-

kinaisen arvokkaan viran saat. i\1illii. pidän sitä prin-

, 
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s iilIin vuoksi ihan välttämättömänä, voidakscsi tyttä. 
reni kanssa naimisiin mennä. Niin, ja sekin on erit· 
täin hyvä, että viran IIelsingissä saat. 

AllnEN. 
Siinä noudatinkin kokonaan teidän tahtoanne. 

Olisinhan hovioikeuteen milloin hyvänsä päässyt. 

lUUTlN. 
No kuinka paljon palkkaa saat? 

AlmEN. 
Ei se ensi alussa fmu ri ole, Illutta onhan siit ä 

sitten helpompi llyviin palkan iiäreen päästä. Ensi 
alussa korkeintaan puri tuhatta markkaa. 

IIAUTIN. 
Se on liian vähäl] . Et s illä voi vuimoasi elättäiL 

AIIltEN. 
No - eihtin s illä juuri yksilläiillkään kovi ll l'c i· 

masti elää voi, muUa 
llARTIN. 

Mutta? 
AIIRtN. 

Mutta - tuola. - Mitä aioinkaan sunoa? 
AILI. 

Onhan meillä äiti, sen sijaan varoja. 
llAltTIN. 

Ei sellaisen miehen kuin Ahrenin kunniatuune 
salli hänen ruveta eHimään vai monsa varoilla. 

Perhanall eukko l 

AlillE!'. 
Ilselueen. 

AlI,!. 

No mutta eikö se ole yhdentekeväii, kenen va-
roilla -
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HARTIN. 
Sinä et käsitä, tälläisiä asioita. Mies on liian, 

liian ylpeä voidakseen, Iliin sanoakseni, mennä vai-
. monsa hankkimaan kotiin. Hän tahtoo ensin itselleen 
vankan aseman, hän panee uuden kotinsa täyteen kun-
toon ja tuo sinne sitten vaimon, olkoon tämä rikas 
tahi köyhä. Eikö niin, Vilhelm? 

AHREN. 
Aivan oikein . Minä tarkoitinkin, että voipiban 

sitä ehki\. saada tuon palkan lisäksi ·sivutuloja. 
HARTIN. 

Toivokaamme. 

X:s KOHTAUS. 
Edelli~et, ReUi ja Kal'hi. 

Relli ja Kal'hi tulevat. 
AIT,r. 

Kas siinähän te olettekin! Terve tulleita! 

Hyvä päivä! 

Pä.ivä! 

Terve tulleita. 

Varatuomari Ahren 

HELLI. 

KARHI. 

HARTIN. 

Esittää. 
ylioppilas KarhL 
HELLI. 
Ailil1e. 

i\1inulla oli oikein ikävä sinua. 
KARHL 

Tänään annetaan Suomalaisessa teatterissa rouva 
Edgrcnin mainio kappale "Todelliset naiset." Minä 
pyysin neiti Hiltusta kanssani sitä katsomaan, mutta 
hän pani ehdoksi, että. jos te tnlisitte myöskin, niin 
hän kyllä 

Aili. 2 
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AU.r. 
Voi äiti kulta! Melluiiän. 

lJARTIN. 
Se riippuu siitä~ millainen tuo kappale on. 

KAllIn, 

Rouva Edgren ruoskii siinä mestarillisesti nyky-
aikaista epäsiveellisyyttiL 

HARTJ,.'f. 
Vai niinl 

K .-\RHJ. 
Vaikka se meidän oIoillem'me iiioitetulta tuntuu -

kin, on sen merkitys täälläkin suuri. 
HARTIX. 

SäiiJi, ettei Aili voi tulla sitä katsomaan. 
KAHHL 

:\Jiksikä ei? 
lfAHT!X. 

Eihän ne sellaiset sovi nuorelle neitoselle. 
1\:..1.. 1\111. 

.No mutta -
HAHTlN. 

)linä pyydän, ei siitä sen enempää. Jotta Ailin 
mieli ei pahaksi kävi si, voisitte te nuoret mennä esi-
merkiksi - -

AHJlf:N". 
Populäärikonserttiill. 

lD RTJX. 
Aivan niin! 

IIELLJ. 
Kyllä milli~ teatteriin menen. 

AlIREN. 
:\linii. puolestani lähden paljon kernaammin kon-

serttiin, sillä en ole juuri mikään teatterimies. 
HELJ,f. 

Mitä sillä tarkoitatte? 
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AlIU~:N. 

:mtäkö tarkoitan. Ettf~ käyn hal'voin teatte· 
l'iSSIl. 

KAllIIT. 
Ohhoh! 

,\II llEN . 
.Mikä painava "ohhoh." 

AILI. 
Sulhoni on, näet, ollut llii n ahkerissa lukuhom-

missa niHhin aikoihin asti, eLtei hiin ole joutanut 
j uuri - - -

1I1: I, r,J. 
Sen verran on jokaisella aikaa. • 

AlrHf:N. 
On muutamilla, 

Vilknsec Karhiin. 
mutta ei kaikilla. 

l!AnTIN. 
No mutta painakaa puu ta, hyvät vieraat. Olil):!. 

hauskaa, ettii tekin herra ]{arhi kerran t aasen meille 
tuli tte. Erittäin hauskaa. 

KAR Ur. 
Ainakin minulle. 

HA HTIN. 
Taidatte tekin olla kovissa lukuhommissa. 

KAHllI. 
Tavallani. 

UARTIN. 
)Iitä tarkoitatte? 

.KARIII. 
Minä tutki n innolla nykyaikaista kirjallisuut ta, 

1ll1itta vähemmän olen pitiiHyt lukua yl iopi stoluvuista. 
AHH.BN. 

Tuo on yleinen vika nuorissa ylioppilaissa. Ku-
lutetaan kalli sta aikaa kaikellai siill tal'pee ttomiin lu-
kuih in ja - ,. 
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HELLI. 
Tarpeettomiin? 

AllREN. , 
Niin! 'farpeettomiin niille, jotka pitävät- tutkin ....... 

tonsa suorittamista pääasiuna. 

RABBI. 
Hymyillen. 

Minäpä 
pääasiana. 

en pidiikään tutkintojen suorittamista 

Ettekö? 
I vallisesti. 

No mitä sitten? 
KiRRI. 

Minä luen, opiskckn tuntemaan niitä nykyajan 
tärkeitä. "kysymyksiä", jotka virtana vierivät sivisty· 
l}Pen maailman läpi, yhtei~kulltaamme sen ytitniin asti 
kosketellen. 

AHREN. 
l\1illillkä luulette niillä tiedoilla pääsevänne? 

KARUL 
En leivän ääreen, mutta si tiipli. vart.en en ole yli-

opistoon tullutkaan. Olisi n minä leipää tarpeikseni 
saanut renkinäkin. 

AHREN. 
Nauraa pilkallisesti. 

Vai niin! 
AILI. 

Vilhelm älä naura. H('l'ra Karhi voi olla hyvin-
kin oikeassa. 

AllREN. 
Niin sitä luulisi puusta katsoen. Mutt a nuo ovat 

sellaisia nuoren mil'heu midiknvituksen tuottt'ita,joille 
todellisuus pian tekee surkean lopun. Te tUlmetle 
kai, herra Kllrhi, tr:.olln isia arvoisia, vanhoja siiviksiä, 
joita löytyy kutakin osakuntan koristamassa. 

l 
i 

! 
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KARHI. 
KiivastIlen. 

21 

Niitä on monellaisia! Älkää sekoittako laiskureita, 
juoppoja ahkcl' iin vilpittömiin työntekijöihin. 

AHRE:S". 
Hartiniin kääntyen. 

Minulla on tuttava, joka tuli ylioppilaaksi samana 
vuonna kuin minäkin. Hän sai jo ensi lukukautena 
päähänsä, ettei muka professorien luennoista ole mi-
tään hyötyä, koska kirjoista muka saapi paljon sel-
vemmin ja mukavammin samat tiedot, mitä yliopis-
ton opettajat kuivasti esittävät. 

KARHI. 
Minä yhdyn 

hän on filo loogi. 
häneen täydellisesti - ainakin jos 

AHREN. 
Hän on ylioppilas vieläkin, tulematta koskaan 

miksikään. 
KAmu, 

Saisiko tietää, ketä tarkoitatte? 

AllnEN. 
Miksei. Se on Pekka Toivonen. 

KARHI. 
Mies, jolle ei vedä vertoja yksikään noista vix-

maistereista, jotka suurimmau viftinsä muistoksi kulta-
sormusta etusormessaan pyörittelevät.. Hänestä toi-
von minä paljonkin. - Perin syvämietteinen, sivisty-
nyt mies. 

Se riippuu siitä 
AHREN. 

keti~ sivistyneenä pidetään. 

KARHI. 
Pi.~tiivMti. 

Ei sitä ai nakaan titteli tee . 

• 
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A!tHEX. 
Mutta kuitenkaan ei !liiiise minnekäiin ilman tuota 

titteliä. 
II ELLI. 

Surkcasti ]{yll li. 
AIlHf:x. 

Mutta tuo syvämietteinen sivistJD}'t mies on nyt 
korvi insa asti vcloissa ja voipi joutua milloin hyväDSä 
hunn ikollc, deekikselle, Imtcll Sflllotaall . 

KAum. 
Rikkaalla on rahaa, köyhällli velkoja. - Oletteko 

te, herra varatuo mari, r ikas? 
Allllt:X. 

En suinkaan ! 
KA HIil. 

Teillii. on sitten velkoja. 
lUHTI::\". 

No, no herrat! A\kää kiivastuko! 
AlIllE:\". 

Menee Ailin luo, hiljll/l. 
Epähieno keltanokkll. 

Meueviit verann/llle ja siitä puutarhaa.n. 
l1AH'J'lN. 

Min ä pidän tuollaisista viiittelyistä, kunhan ei 
mennä liiallisuuksiin. 
Yasemmalta kunlnn 8steitten dlmiiys, niinkuin joku lasillstia olisi 

rikki menn~· t. 

Herranen aika ! 
JHentäii. \·uemmalle. 

XI:s KOHTAUS. 
Htlli, Karhi. 

IfELl.l. 
Kuinka itserakas tuo llCrra. 

K .~RHI. 

Hiin varatuomari, minä vaan ylioppilas. 
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m :Lr.l. 
Kosketittelln kipeäiin kohtaan. 

KAlI lIL 
Kiivastuuhan sitä viihemmiistäkin . 

IIKLLL 

2!1 

Hyvää se tekee, kun nolaa tuollaisia herroja. 
KARHI. 

Pahaksi onneksi sellaiset eivät juuri ymmärrä 
!lolausta. He ovat niin varmat sanojensa erehtymät-
tömyydestii., ellei heidiin itscluottulllllslaan millään san 
järkiihtämään. 

1\ EI.Ll. 
Se se juuri kiusallisinta. 

KAllIn. 
Tässä kohdcn o\'at teoloogit ja juristit samallai-

sia. Molemmat omt he yhtä \'akuutettuja itsensä 
kuin toiset raamatun, toiset lain erehtymilttömndestil. 

m:U.L 
No, no. .Ä..lkiiii nyt ruvetko liioittelemuan. 

KAIlID. 
Hm. Tietiiiipähän si lloin ainakin koko totuuden 

sanoneensa, jos vähiin enemmänkin. 
MELU. 

Aina te osaatte itseänne puollustaa. 
KAltHI. 

Ja aina te minua ymmärrätte. 
lienevät m~'ö8kill ]Iuut!lrhaan. 

XII:s KOHTAUS. 
Gryhli"9, Et/mw . 

GRYIILTh'G. 
1:ulee nikealta. 

No minne ne vieraat niin äkkiä haihtuivat. Taikka 
menkööt minun puolestani. En minä kuitenkaan hei-
dän seurassaan menesl.yisi. 
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Emma tulee v&semmalta, tuoden tarjottimella karafiinin viiniä ja 
u~eita la~ia . 

Viin iä 1 Sepä. hyvä. 
Lähestyy };mmaa. 

No mitä se pikk u sirkku niin alas katselee? 
TapntlllD poskelle. 

E:.mA. 
Herral 

GRynLING. 
Oho! Oletko äkänen - - No, en mi nä enää! 

Taputtaa laaleo. 

E~nlA. 

Stasrotinna tu lee. 

xm s KOHTAUS. 
Edelliset, Hal·tin, Karl!i, Iftlli, Aili, Ahnln. 

IIARTlN. 
Tulee. 

No missii. \'ieraat? 
GRYHLIN(;. 
Ottaa viiniä. 

Minä juuri ajattelin, ettii tekisipä hyvää lasi viiniä. 
Lähtee rnenemiHin DlHllile nvelleen päin. 

HAltTIN. 
Älä nyt pakene taasen. 

Gunrr.TIIG. 
Oshl 

K iiy i stnml'lall. 

H.~RTIN. 

JJeuee ,·eranll3lle. 
Missä ne nuoret? 

Huutall. 

Kuulkaa, hyvät vieraat! Aili ja Vilhelm! Tllikaa vii-
niä ottamaan, olkaa hyviitl 





2ti MA' ]"]' ] l\UHmKA. 

rakkautta tarvita. Rakkauden maukas neste sulos- • 
tuttaa, keventää elämää, saattaa lapsen tavoin unohta-
maan kaikki huolet ja vastoinkäymiset. Eikö niin 
Ailiseni? 

Silittiii Ailin kiilta. 

AILI. 
Kyllä se niin OlI. 

AIIRf:N. 
Me tiedämme mikä rakkaus on, me! Etsii~ saapi 

ki hlatuita, jotka OVllt niin onnellisia ja samalla niin 
varmoja toistensa ikuisesta rakkaudesta, Imin me. 

Kuka tietiiä! 

IIEI,LI. 
ItsekseeD. 

Ääneen. 
Tänään on kaunis ilma. 

lIARTlS. 
Niin 011. Kaunis 011 kevät. 

AHRf:N. 
Minä en muista koskaan näin varhaista kevättä 

olleen. Tavattoman on kaunis ja lämmin. 
llEr,LI. 

lt~ek8eell. 

Sitä odotinki n. 
ÄäneeD. 

Kun ei vaan tulisi taka talvi kevään uqJUja jääclyttä-
mään. 

AunEN. 
Vielä mitä. Nytkö enää tah'i voisi tulla. Olkaa nyt! 

HELLI. 
Omitui$clla painolla. 

On tapahtunut joskus, että kevään surkealla ta-
valla katkasee odottamaton takatah'i, jolloin kevät-
päivän liimpimään tottuneesta ihmisestä se tuntuu 
kahta kam alammalta. Ei saa olla mistään ihan varma ! 
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AJLI. 
Uellille. 

2, 
--

Minä. ymmiil'riin tarkoituksesi. Ei se voi olla 
mahdolli sta. 

(fi'yMiI19 nousee, aikoo Whteii. 

TIARTIX, 
Kuule Kaarlo! Etkö lähde meidän kanssamme 

teatteriin ? 
GI:YJlUNG. 

Niin minäkö? 
HARTIX. 

Sinä juuri. 
GHYHLING. 

i\litii. minä siellä teen. 
H.~RTI~. 

A nll 2tann "Todelliset naiset. ~ 
GRYBLI~G. 

Hym.,·ilee. 
Mitäpä minä niis'tä. 

B};LLI. 
Kuinka te niin voitte sanoa? 

GRYlrT,L"m. 
:Minä olen saan ut tarpeekseni niistä jo muutenkin. 

HAUTlN. 
Oletpa kohtelias. 

A1J.l. 
Ehkä enolla on siihen syytäkin. 

HEI,LI. 
Mutta ettehän te toki kokonaan teatterin hyö· 

dyllisnttä kieltänc? 
GUYHI.ING. 

Mitä)lå hyötyil siitä. on sitten? 
HEI.LI. 

Se luopi eteemme eläviä kuvia ihmisclämästä. 
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GRYIILI:\'G . 
Minä näen niitä mielestäni aivan kyllikseni teat-

terin ulkopuolella, ja paljon paremmin todellisuudessa 
niiytellään kuin näyttämöllä. 

AHREN. 
Tuo ei ole hullusti sanottu. Ja jos siellä sitten 

esitettäisiin vaan kanniita kuvia ihmiselämästä~ mutta...... 
ei. Etsitään alinomaa mitä. likasimpia ja fllmimpia. 

KARHl. 
Se, joka ei näe kuvan varjopuolia, ei käsitä va-

laisiakaan. 

Niinkö arvelette? 
HARTIN. 

Jopa te olette väärällä tolalla. Sen mukaan pi-
täisi johdonmukaisesti nuorille tytöille opettaa kaikki 
rumimmatkin asiat maailmassa. 

Luonnollisesti. 
KARHI. 

llARTJN. 
,tiliUe. 

Mene nyt pukeutumaan, Iapsukaiseni, pian on 
lähdettävä. 

AlU. 
Tule, HeJli, sinä minun kanssani. 

lI};LLI. 
No - tuota - voinhan minä -

HARTIN. 
:Menkää. te tytöt vaan rupattelemaau siellä. rau-

hassa asianne. Me täiillii väittelemme viillån vielä, 
kOi;ka -

IIY.P1yilee. 
herra Kathilla näkyy niin hyvä halu olevan. 

) 
J 
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AILL 

Sinä. Helli, näyt niin mielelläsi oltavan osaa kes-
kusteluun. Jää sinä tänne vaan. 

Katkerasti. 
Minä. menen yksin. 

Menee. 

XlV:s KOHTAUS. 
Edelliset, paitsi Aili. 

KARHI. 

Aili neiti näkyy niin vastenmielisesti luopuneen 
keskusteluamme kuulemasta . 

llARTlK. 
Minä cn tahdo hiinen lapsellista mieltään häiritä 

millään oudoilla asioilla. - Se on minun kasvatus-
ta pani . Pysyköön hän viattomassa tietämättömyydes-
sään, niin kauan kuin se on mahdollista. - Niin! 
Minä pyytäisi n selitystä iisköi::;ccn kummalli scen väit-
teeseenne. Tulisiko meidän äitien puhua suoraan 
tyUärillemme mitä epäsiveellisimmistä asioista, vai 
mitä tarkoitatte? 

K!JUU. 
Juuri äidin velvollisuus 011 selittää nc perin poli-

jm tyttärilleen, vieläpä pojill eenkin. 
ll!RTIN. 

J{llinka luulette te luonnolli sen hävcliäisyyden 
sitä sallivan? 

KARill 
Se tapahtukoon askel askelef'lta neitosen kas-

vaessa niin, ettei hän täys'ikiiiscksi tultuaan tiedä 
milloin se on tapahtunutkaan. 

GUYHLlNG. 
Miksei kerrassaan! 
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AHREN. 
Kylläpä. te näytte suurta arvon. antavan immcn 

puhtaudellc, hävcliäisyydellc, joka kuitenkin on nei · 
don paras koristus. 

KAU!IL 
Mitä oli Eevan bäveliiiisyys, ennenkuin hän oppi 

synnin tuntemaan. 'lhtä vähiin voi puhua pienokai-
sen lapsen kuin Eevan hii'veliäisyydestii. enllen syu-
tiinlankecmusta. Te tahdotte, ette i nuori neito tie-
tiiisi mitiiän niistä asioista, ,ioit.ten suhteen hänen pi-
t;il~ häveliäs olla, ja kuitenkin !lidätte hävcliiiisyytta 
hänen parhaana koristllksenaan. J-liinelle ei sanota, 
mikä synti on, mutta kielletään synliä tekemästä. 
Pitiiähän meidän tuntea viholliscmme voidaksemme 
häntä viilUää, vastustaa. 

lJARTL"\'. 
Hellän äidin on mahdotonta sellais illa asioilla 

puhtaan lapsen sielua tahrata. Jos hän kerran mie-
heläiin joutuu selviä.vät ne asiat kaikessa tapauksessa. 

GRYIU,ING. 
NlIllrllen. 

Eiköhän! 
lIAJlTlX. 

Siksipä jii.tilmmekill nuo asiat miesten selitettii-
viksi. 

HELLJ. 
Mutta kuinka käy tavallisesti noitten puhtaitten 

sielujen, jos minunkin saIlitaan mielipiteeni lausua? 
Saatuaan cllsikerralla äidiltä vastauksen, joka ei ty-
tärtä tyydytä, käyttää hän tilaisuutta uudelleen kl'-
sl'ä.kseell, mutta saa tietysti samallaiscll vastauksen. 
Vaikkapa hiin ei saisikaan äidiltään tuota varoma-
tOIlta muistulusta "ettei sellaisia asioita saa kysellä", 
huomaa hiin asiun arkuuden ja tulee uteliaaksi. Nuo-
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ren vHkkaa.l1a mielikuvituksell:l. luuloltelee hiin asinta. 
kahta kamalammaksi, pyrkii kuuntelemaan vanhem· 
pien, kokeneempien toveriensa. sopotuksia, nuuskii 
salaa lu\'attomia romaaneja, joista hän nuoren into-
himoIla imee itseensä kaiken tnon kelvoltoman, siten 
todellakin tahraten puhtaan sielunsa. Onko tuo Jlyt 
parempi kuin että iiiti luontoperäisellä. llienotuntei-
sllud ellaan samat asiat ajoissa hänelle sel ittäi!;i sen 
sijaan, että hän koettaa asioita kiel'telemiillä ja \'iiii· 
ristelemällii vieläl)ä vaiheillakin ulkokultaista puh. 
tautta säilyttäi? 

GRYHLING. 
Bravo! 

KARUi. 
Ja luuletteko te, että miehestä tUlltuu parem-

malta saada haltuunsa. koskematon orvokkia kasvava 
niitty tahi rikkaruohoj en tiiyttiimä pelto, kuin valmis, 
tai kaila silmälla hoidettu uhkuva laiho ? 

GRYRLING. 

Minä sanoisin yhtyviini teihin täydellisesti, jollette 
puhuisi noin kiertelemiillä ja koristelemalla selviä 
asioita, vaan sanoisitte suoraan, että sellainen nainen 
vaan nyky jään kelpaa a,'ioliittoon, joka jo on ~ivan 

sclvillii siitä, kuinka. -
lIARTIX. 

Kaarlo! Muista, että tässä on naisia myöskin. 

Grylili"!J nauraa hohottall. 

Te herra Karhi pulmtte niinkuin ainnkill sellainen, 
joka nykyaikaista kirjallisuutta 011 ahminut. llutta 
iilkäi luulko vanhoja vuosisatojen kokemukseen pe-
rustuvia lleriaatteita voitavan muutamien kynäniekko-
jen mielikuvaeJmilla kumota. 
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AHUf:N. 
Nuori mies sellainen kuin te, li.erra Karhi, Inopi 

mielellään itselleen kaikenlai!>ia kauniilta näyttäviä 
ilmalinnoja, jotka sitten, kun 011 opittu maailmaa tuo· 

. temaan tarkemmin, haihtuvat kuni tuhka tuuleen. 

KARHT. 
Saanko vapaasti puollustaa itseäni, rouva Hartin. 

Tietysti! 
IIAltTIN. 

KARIlI. 
AhrCnille. 

Meidän nuorien silmille vi skataan niin usei n' tuo 
muistutus: "Mitä sinä. keltanokka höpiset!", ettei se 
enää vaikuta. 

AllEEN. 
Paha merkki. 

HARTIN. 
Minä lienen kylliksi iäkäs antamaan teille sen 

äidilli sen neuvon, että. hankkikaa itsellcnue ensin ko-
kemusta, tulkaa isäksi ja kasvattakaa lapsenne uusien 
periaattf'ittenne mukaan, multa ruvctkaa sittell vasta 
vanllaa kasvatustapaa vnstustamu,lll, kun kokemus on 
takanmme ja työnne hedclmät näkyvissä, - sittcn 
vasta. 

KARRJ. 
Hedelmistä minä juuri näen ettei äitiemme kas-

vatusoppi ole oikea, s illä olenhan itse ja onhan kaikki 
veljt' lli ja s isareni sen mukaan kasvatettu. - Mut ta 
en minä sillit väi tä, että minull puollustamaui uusi 
kasvatustapa olisi ehd ottomasti aivan oikea, n ikka 
olenkin varma, että vallha on väärä. 

R ARTIN. 
Te tahdotte siis repiä alas vallhan, voimatta tar-

jota uutta ehdottomasti parempaa sijaan. 

1 
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KAUSI. 

Kyllä se sitten selvillä it sestäiin, kun vanha on 
murretuksi saatu. 

XV" KOHTAUS. 
Edelliset, Aili. 

AlLf. 
'l'llJee. 

Nyt olen valmis. 
JURTI N. 

!\o, voimille sitten lähteä. 
ABREN. 

Konserttihan alkaa vasta puoli kahdeksan. 
AILI. 

Ja minUIl pukeutumisell i kanssa pidettiin sellais ta 
kiireUii. 

HARTIN. 
Aili ! 

Ahrcnilk 
No te voitte viipyä tiiällä vielä hetk en. Ei ole sopi-
vaakaan tulla sinnc liian aikaiseen. Mc lähdemme siis ! 

KARHI. 
Ko niin! Hyväst i! 

AILI. 
HyYiisti! l\aykää meillä vastakin. 

HEI,LI. 
H}'viisti, Ail i. 

AILI. 
Sinun pitiiii I(ii,ydä useammin meillä. 

llAR'I.'IN. 
l\lcnnessään. 

Ajatte sitten vosikalla. Tähän aikaan liikkuu 
jo kaikollaista \'iikeii. kaduilla. 

}fenevät. 

Aili • 

• 
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XVI: s KOHTA US. 
Aili, AII,ill, (h·yhlil1fJ. 

AJLI. 
:\Iitä keskustelitte te tiiälli~ minun poissa. olles-

sani? 
AHRJ<':N. 

Karhihan se tiiiillii. urheili kielensä kanssa. 

Vahinko, 
nulle hyötyä. 
pojalla. 

GRYIH.ING. 
etlet ollut kuulemassa. Olisi siitä si -
ollut. Sil1i~ on kieli hallussaan, sillä 

AHRF~N . 
LörJ>öttelee puita heiniiL niinkuill keltanokka ai-

nakin. 
GRYllLlNG. 

Ei suinkaan! Päinvastoin näkyy hän ymmärtä· 
viin hyvinkin asioita. 

AII.T. 
Sen verran kuin minä Karhia tunnen, en toden 

totta luulisi häntä pelkäksi lörpöttelijii.ksi. Kyllä hän 
on teräviijärkinen, ajatteleva nuorukainen. 

AIIn}'::N. 
Niinkö arvelet. No, sittenhän te kaksi 

OllOittaa. Gryhlillgiii. ja Ailia pilkallisesti . 
sovitte hyvin yhteen. 

AILI. 
Enol}i ja minilkö? No, se 011 tietty. 

Ållrin menee verannan ovelle. 

Vaikka iliti aina enoa toruu, pidin minä hänestii pal-
jonkin. 

TalIlltiM Gryhling'iii. kädelle. 

Ollaanhan me hyviii. ystii.viä, vai kuinka, eno? 
GRYHLlNG. 

JolI'et Sill ii. sisareni tytär olisi, voisi meistä tuUa 
hyvinkin hyvät ystävät. 
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=1. 
.Mitä tarkoitatte? 

GRYIILlNG. 
Sinä. olet kasvatettu niin kokonaan toisellaisia 

ihmisiil varten, 
voisi ymmärtää. 

kuin rnini~ olen, ett'et sinä minua 

AILI. 
)linä tahdon oppia tuntemaan sinua. 

GRYill,n w . 
Hm ! 

AILI. 
Mitä se Vilhelm siellä katselee ? Oletko louk-

kaantunut? Fyi, kuinka lapsellinen . Vai oletko musta-
sukkainen ? 

AHREN. 
j\lustasukkainen! 

AILT. 
No, ethän sinä. siitä toki loukkaannu, ctt'en minä. 

ole ihan Mrnaa mieltä sinIIn kanssasi, ja uskallan sen 
sanoa. 

GRYHLING. 
Jos mui stat äitisi oppia, et sallO niin. 

AlL1. 
Kuinka? 

GRYHLING . . 
Eikö sinua ole opetettu kaikessa mukaanturnaan 

toisen ta.hdon alle, ensin äitisi ja sitten _? 
AILI. 

Sitten? 
GRYHLING. 

Hm! 
=1. 

Aina sinä lopetat tuolla kummallisella "IIIU". 
GRYHLL'{G. 

Um! - Mutta te tahdotte kai olla kahd en kes-
ken. - Minä jätän teidät. 

S' 
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AILI. 
Ei! Istu vaan täällä. Onhan hauskempi kol-

men pakinoida. 
GRYHU NG. 

Hm! 
Meuee. 

XVII:s KOHTAUS. 
AJwbl, Aili. 

AllREN. 
Kuule, Aili, minä tahdon sanoa sinulle vakavan 

sanan. 
AII.J. 

J.eikiJlisesli. 
No ! 

AHU:f;N. 
Tämä ei ole mitään leikkiä. 

AU ,I. 
Tekeytyy totisekai. 

No, ann as tulla! 
AHREN. 

Sinun pitää olla varovai ncn tuon enosi suhteen. 
AU,I. 

Kummastueu. 
Enon i suhteenko varovainen? 

AIIREN. 
Katso, si nä et sitä ymlll lirrii. Hän on entinen up-

sceri, on elänyt aikoinaan noin "liian vapaasti", hli -
nellä on sana lla sa noen ominaisuuksia, jotka. tekcviit 
llänet sopim a.ttomaksi sellaisen nuoren imlllen kuin 
sinun luottamusmieheksi. 

AILI. 
Minä cn Ylll mälTä. 

Al{Rt~. 

Enempää ei sinun ole tarv iskaan ymmärtää. Lu-
paathan noudattaa neuvoani ? 



A JLI. 

AILI. 
No, mutta selitähän. Mitenkä. on hän elänyt sit-

ten vapaasti? Mitä pahaa siinä on? 
AHRRl{. 

Hml 
AILI. 

Taasen tuo harmillinen, salaperäinen "hm". Tie-
dätkö, sinä teet minut uteliaaksi. Sanoit nuo sanat 
"liian vapaasti" niin kumm:tllisella iiänellä, että mi-
nusta tuntuu niissä piilevän jotakin, jota en ole kä-
sittänyt tii.!Iii.n asti laisinkaan. 

AlIREN. 
Upseerit, näetsell, elävät tavallisesti hyvin hurjasti, 

juovat, lyövät korttia ja muuta sellai sta. He ovat 
huoletonta väkeä, joilla ei ole mitään syvempiä aja-
tuksia, periaatteita. Heiltä ei neitonen voi mitään 
hyvää oppia, päinvastoin. 

AILI. 
Enostani on minulla, Vilhelm kulta, toisellainen 

a.jatus. Hänellä on päinvastoin hyvinkin paljon tuol-
laisia itsenäisiä ajatuksia, joilla hän useasti saattaa 
äitinikin hämillcen. Jos hän on aikoinaan juonut ja 
korttia lyönyt, en minä hälltii. tuomitse. Ei hän mi-
nulle sellaisia O!lcttamaan rupea. Kyllä sinä tuomit-
set häntä väärin kokonaan . 

.AHRI·~N. 

Eikä hänen elämänsä nytkään ole moitteetonta. 
Päinvastoin liikkuu hänestä pahojakill huhuja . 

.AILI. 
Pahoja huhl!jako? Millaisia? 

.AUutN. 
Hill! 
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AlLI. 
Taasen tuo "lun ". Se rupeaa rasittamaun minua 

oikein. Sclitähiin, millai sia hu huja? 

AHREN. 
Sinä et II)'t ole vielä siinä ljässa, slIna asemassa 

- Niit-ä löytyy asioita, joita ei voi nuorelle im-
melle selittää. 

AILI. 
Ja saamatta tietää sy itä, I)Ltäisi mi nun ruveta 

J.:ammoamnan en031li. Tiedätkö, tuo tun tuu minusta 
kcvc immin sanoen kUInmalliselta. 

ÅHRE~. 

Se saattaa siltä tuntua, mutta millä en nyt voi 
pitempiin selityksiin ruveta. Pitiiisihän sinun toki 
luottaa minuun sen verran, että, vaikka en selitäkiiän 
syitä, uskot minun vakulltuksest.'l.ni puhuvan. 

AiLI. 
Niin, kyllii, kyllii. Miksi en minä uskoisi sitä, 

mutta voithan sinäkin erehtyä. - J a minusta tuntuu 
muuten niin lUOllllottomalta, ettemme me edes saa 
puhua avoimesti keskenämme mi stä asioista llyviinsä. 
Se aivankuin vieroittaa minua sinusta. 

AHREN. 
Mitäpä me sille voimme, kun se kerran on lu· 

vatonta. 
AI LI. 

No emmekö me koskaan saa sellaisista ))uhua '? 

AHREN. 
Kyllä, sitten kun olemme naimisissa. 

,\ TT.I. 
!\ousee. 

Siis kaikki 011 suljettll avioliiton verkon taakse. 
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AHNEX. 
:Maailman jiiljestys on nyt kemm sellainen. -

No riittiiä tällä kertaa. - Jo on aika liillteii konserttiin. 
Meueviit. 

XVIIh KOHTAUS. 
(h·lIMillg, sitteu Emma. 

GRYHUNG. 
Tulee. 

No, johan ne ovat men neet. Saapas nähdil, 
kuinka kauan situ. ke\'iittä kestää. Ei ollut tyhmä sen 
Hellin enllustus takatalvesta. Oireita näyttää jo aIka· 
van ilmaantua. - Hm ! Peijakkaan Iloika se Karhi· 
kino Pani eukon päiin aivan pyörälle saarnoillaan. 
Niin sitä tuli vaau , kuni vcttä syksyiseltä taivaalta. 
Hrr:! Tosin vähän lapsellinen ! Toisellaiset seurauk-. 
set oli si hänen kasvatusollistaan. - Annas kun nai -
set, nuoret likat, oppisivat li:aikki hävyttömät as iat 
tietämään niinkuin miehetkin , ni in kyll ä sitä sitten -. 
Sa isi jutellakin kaikista asioista noin suoraan vaan. 
- Ei olisi se hullumpaa! Si ll oin ei kiusaisi ihmistä 
titO pirullinen sivcellisyys, jota täytyy milloin varo-
vasti silitcllä, milloi n kaarlaa kuni iikäistä rakkia. 
No, silloin kun minä laskettelisin sukkeluuksia, että 
hörkössä olisi heidiill korvan sa. 

Emma tulee a!!tioitll korjaaUl nRn. 
GRYHL1NG. 
Itsekseen. 

Siksipä saan tyy tyä tiillili si in. Kiiittcn kanssa 
saa olla, kuten tahtoo. 

Panee verannan o\·en kiinni. 
No, Emma! Etkö tnhdo vi illiii ? 

JUlMA . 
Ei, kiitoksia . 
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(lHYHLlNG. 
) Iitä vielä. 

KUlat!., 

Skoolataanpas. Olemmehan me hyviä ystäviä. 
EID1A, 

No, jos herra tahtoo. 
Juopi iluiu reunasta hiukkasen. 

GRYllLING. 
Mitä siitii. maistelemiscsta. Juodaan ])ohjaan. 

EllMA. 
No, jos tahdotte. 

Juopi pOhjflllU. 

GRnll,ING 

• 

Pitäähän meidänkin jollain tavoin itseämme hu· 
vitell a, kuu olemme kotiin jäädä saaneet. Kiiyppäs 
istumaan tuohon. Ole sinä rouva, minä olen herra. 

EMJ1A. 
Kuinka lcikkisä herra tänään on. 

GRYH.LIXG. 
Painnrt EmmllU hArteista istumaan soJlvaall. 

Kas noin! 
EM}IA. 

~o, lllutta! 
(U1YIIJ.\NG. 

Ruinka vanha s illii olet ? 
EMMA. 

Toisella kymmenellä. 
GRY ilLIS'G. 

1{as vaan, kuinka sukkela! 
OttaA vyötiiisistj( l:mmllK. 

Ul.\[A. 
l\O, multa -herra! 

GRYHUNG. 
Pelkiiätkö sinä minua ? Olcuko minä mielestäsi 

liian vanha ystäväkscsi. 
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EMMA. 

Mutta eihän sovi, että -

GRYIJLING. 
1I1itä joutavia. JuodaallJlaS enemmän. 

EMMA. 

Xlkliilhän nyt toki! 
GRYHLING. 

Eikö se ollut hyvää? 
Kaataa. 

Kas noin! 
Autaa EmmalIe ,)ikarin käteen. 

Juo nyt vaan" 

Voi, voi! 
GItYHUNG . 

No, ei tässä nyt auta. 
EM~IA. 

Eihän nuori tyttö saa väkeviä juoda. 
GRYllLING. 

Juopihan Ailik in. 

Se 011 totta. 
GRYHLING. 

Kun lllillä sinulle tarjoan, ei sinun tarvitse mi· 
täiin peliltii. 

Viepi pikarin suulle. 
Kas noin! 

EMMA. 
JUQ!,i. 

)linä tulen humalaan. 
GJU'lU,nw. 

:\Ii tii vielä. Ei tilmmöi sestä humalaan tulla. 
~1in;l pidän sinust..'l, tiedätkö, Emma. Sinä olet niin 
reipas t.yttö! Sanoppas, tnhtoi si tko si nä jotakin. Pyydä 
lllinulta jotakin. 
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EMllIA. 

Minäkö? 
GHYHLlNG. 

Pyydä vaan! 

Ettekö te suutu ? 
EMlIA. 

GHYllLING. 
Mitä vielä. 

EnnA. 
Itllekgeeu. 

,"oi, voi! Jos uskaltaisin. 

No? 

J os - te 

GHYIILlNG. 

}:MlIIA. 

nyt viilWi.miittä tahdotte niin -
Hieroo ujosti lettiäusä, 

GRYHf,ING. 
Mitä? Sano vaan. 

EMMA. 

Niin voisittehall te - -
GRYH[,IKG. 

Alllla tulla ! 
EM~['\. 

Huomenna on iiitilli syntymäpäivä. 
GnYHLING. 

Tnhtoisitko ostaa hän elle jotakin. - Selliin on 
kaun ista! - No, mitä tahd ot sinä - - Mustan silkki-
liinallko tahi - -

ElIUlA. 

No, vaikka. MuUa minua hävettää. 
GRYHJ.ING. 

Minähiin sinulle sitii. tarjoan. Siis mustan silkki-
Hinan. - No, mitä se maksaa. Riittääkö kaksi kym-
rnentii markkaa? 

F.M.i!I ,\. 
Riittää. Siinä. on li ikaakin. muUa minä tuon 

loput takasin. 
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(; lt YHLL"(;. 
Ei ole tarpeen! 

nrMA. 
Kiitoksia, hyvä herra luutnantti. 

GR)'HLlli(;. 
Ei sinun tarvitse näin kahden keskcn ollessamme 

minua herraksi nimittiiä, sano vaau Kalleksi tabi jo-
tain sellaista. -

EMMA. 
\"oi, kuinka lystikäS te ol ette. Kalleksiko minä. -

(;HYHLING. 
Niin, mutta minä tahd on ensin palkan lahjasta, 

ennenkuin sen saat. 
ElIMA . 

Palkanko? 
GRYHLING. 

Yhden suukkosen. 
E3[lIA. 

Ohhoh! 
(;RYHI,ING. 

Onko se muka li ian paljon. 
Yet im Emman IlIokseeu. 

Ole nyt kiltti vaan. 
EMMA . 

.4.itini on kieltänyt suutelemasta ketään miestä. 

(;RrIILIN(;. 
Äiti si! Niin kaikki äidi~ kieltävät ja kuitenkin 

suutelevat kaikki t.ytöt. 
DtillA. 

Kaikki tylötkö? 
GI1 YHLING . 

Poikkeuksetta! 

Se ei ole totta . 
(lllYHLlKG. 

Enköhiin minä tUllne lJarcmmill maailmaa kuin sinä. 
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EMMA. 
:Mutta eihän Aili ainakaan 

GRYIILING. 
Eikö Ahreniakaall ? 

lmMA. 
Niin, omaa sulhastann ? 

GRYJU.ING. 
Hän on kihloissa. Siksi saa hän vaan snlhastaan 

suudella j mutta sinä olet vapaa, sinä! 

E:\I ~[,\. 

:Mistäpä minä sellaisill asioita ymmärtäisin. 

GltYHI,nw. 
Suutelee. 

Kas noin ! 
Elm.A . 

Voi, voi! 
G RYHLI~G . 

Suutelee jl\ hy~äilee. 

No, tule nyt minun kamariini, niin saat rahat. 
Saatpa katsoa minun kauniita kuvakirjojanikin. 

ElL.\IA. 
Mutta ettehän minulle mitään lluhaa tee ? 

A iko\'(l.t mennä. 

GII YIIJ.lNG. 
Sii ikilhtiiä. 

J oku tulee. -

JAmna menee ve'ln1ll\n o~ea "vllamaau. 

GRYIILUI"G. 
[tsek~een. 

Hyvu. alku ainakin! 
Menee kamAriin~n.. 



• 
AILI. 

XIX" KOHTAUS. 
Emma, Aili, A11I'<1I. 
Aili ja Al"in t\1levat. 

AILi . 
Miksi tämän oven lukkoon I)anit? 

EMMA. 
En minä - - s itä kiinni pannutkasn. Herra 

luutnantti sen taisi p8nna. 

AI.LL 
Yai niin. Kenen kan ssa si nii. puhu it tiiällä. 

EMMA. 
Herra Illutnanttihan se - -

AILI. 
J{IlUhlll Ji9t.li. 

Vai niin, vai niin. Minä jo ajattelin. 
E mma ottaa larjottimen, meuee. 

AUREN. 
Itsekseen. 

J\8S VAan Gryhlingiii. 

XX" KOHTAUS. 
Aili, Alwftl. 

AIr.!. 
Kas niin! Täällä 0 11 paljon hauskempi olla. Eikö 

nii n? - Ethän Sillä suuttunut minuun ole, Vilhelm. 

AHRJ<':K. 
Mitä ,'ielä. Minä vaan kllmma stelcll s inua. Olet-

han kuin t uulen pyörtämä. 
AILI. 

Ko, kun minä nyt olen sclla illcn. 
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AlffiEY, 

Sanoppas oikcin, mistä se pisti päähäsi, ett'et 
tahdokaan konsertti in mennä. 

AILI, 
Tahdotko sen tietää. 

AHREN. 
No? 

,HU. 
TllumaiJee. 

Mitenkä scn selittä isinkään. No, en keksi sopi-
vaa vertausta. Mutta etkö sinä. käsitä, että se har-
mittaa, kun minut kiisketiiän konserttiin, jossa alin-
omaa saa käydä - siksi, että minä tahdoin teatte-
riin päästä. Minä en saa syödä, mitii. taMon, vaan 
minulle puretetaan niinkuin pienokaiselle. 

AHREy. 
Hm! - No, millä nyt rupeamme itseämme hu-

vittelemaan. 
AILI. 

Tuleeko sinulle täällil ikiivä? 

No, ei junri ikävä. 

Mene sinä vaan 
tona toimeen tulen. 

AILI. 
tovcriesi luoksi, kyllä minä 
On minulla tekemistä. 

AllREN. 
No mitä? Jos saan luvan kysyii. 

AILT. 
Mitäkö? 

Hämillään. 

Minä, - minä - soitan, laulan, luen - tahi - tahi 

ko-
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H s KOHTAUS. 
Edelliset, Sirkim. 

Sirkku tulee vcnmuall ovelle, niijaa nijyrästi. 

AHREN. 
Joka paikkaan ne kerjiiläiset! Mitä sinä tahdot? 

Vähän 1eillää. 

Kyökistä sellaista 

SlHKKU. 

AIInEN. 
pyydetään. 

AILI. 
Lilhestyy Sirkkua. 

Voi sina pikkuinen ol ento! Mikä si nun nimesi on? 
SlRKKU. 

Sirkkn. 
AILL 

Kenen tyttö sinä olet? 
SlRKK U. 

Äitini. 
AILI. 

Eikö sinulhL isää ole? 
smKKU. 

Ei! 
AILr. 

Onko ä.itisi köyhä? 
SillKKU. 

On. 
AILI. 

Onko sinulla nälkä.? 
SillKKU. 

On. 
AILI. 

Itsekseen. 
Voi, millainen suloinen olento tuollaisissa repa-

leissa. 
.Äiineen. 

'l'tlleppas tänne. 
T&!uttaa Sirkun tuolin luo, kiiy it$e istumaan. 

Tahtoisitko sinä. tulla rikkaaksi ? 
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SlRKKU. 
Katselee pelottomasti ympärilleen . 

. Mitä? 
.HU. 

Tahdotko sinä rikkaaksi tulla? 
SlHKKU. 

En. 
AILI. 

Etkö? No, miksikii et? 
SIRKKU. 

Hikkaat ovat pahoja ihmisiä. 
Alf,}. 

Kuka sinulle IlIln on sanonut ? 
SIRKKU . 

.Ä.iti. 
AILI. 

lIIutta pyydäthän sinä· kuitenkin leipää. rikkailta. 
SIRKKU. 

Kun täytyy. 
AILI. 

"Mitä sinä tekisit, jos kuitenkin saisit paljon 
rahua. ? 

smXKU. 
Kat-$()o suurin si lmin Ailiin. 

Minä, minä ostaisin leipää äidille, ElliIle, Jukallc, 
~Iatille ja, ja Viitasen l\1aikille ja Pekalle ja 

AILI. 
Nauraa herttaisesti. 

Voi sinä pikku enkeli! 
Ottaa rahlla kukka TOsiaan. 

Vie llyt tämä äidillesi ja pyydä häntä ostamaan ruokaa. 
SlRKKU. 

Kiitoksia! Voi, voi! Näin paljon!l\:linii mellell 
äidin luo. 

Juoksee pnis. 

.~ 
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A.lLl. 
VaipulL ajatuksiin. 

Kuinka en ole ennen tuollaisia olentoja huoman-
11\1tl Tiediltkö, Vilhelm, mitä aion? 

AHREN. 
No? 

AILr. 
Minä l'upean köyhiä 1a!)sia hoitamaan. En tahdo 

enää toimettomana olla. 

AUREN. 
Uusi päähänpisto! 

AU;. , 
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TOINEN NHTÖS. 
Sama paikka kuin edellisessä näytöksessä. Vasemmalle ";e-

viin, takimai~en oven vieTessii olevalle tuolille Oli heitetty pil.iil-
,IYS llUt!ll. 

1:n KOHTAUS. 
Aili yksin. 

AILI. 
Istuu kiikkll~uoli ssa, kirja kiidessii.. 

Kuka tätä viitsii lukea.. Mokomaa !öröäl Valit-
see se äitikin aina. viisaudessaan juuri sellaisia kir-
joja, jotka minua ei clläii. huvita. Antaisi edes lukea 
kelpo kirjoja, kuu ei tässä muull akaan saa aikaansa 
kulumaan . Kun katselee köyhiii., jotka hommaava.t 
ja työtä tekevät leipänsä tähden, niin oikein kateeksi 
käypi; kun näkee nuorien miehi en lukevan ja vi rkoi· 
hin pääseväll, en voi muuta kuin surra, ctt'en ole 
mieheksi luotu. Miksi !litiiii. meidän ylhäisten nais-
ten näin työttöminä, aivan ihn llfi mitään innostutta-
van. tointa olla. Tuleehan rikkaus ja s ivistys täten 
vaan kiroukseksi. - - Niin, niin! I(ummallinen tiililä 
Illa.'l.ilm a sentään on. Kaikellaisia kysy myksiä h.\"örii 
alinom aa kunt llyörteenä. aivoissani. Jos vaikka ke-
neltii. kysyn, kaikki he vastaavat samalla tapaa: "Ette 
te sellaisia asioita ymmärrä." "Te olette vielä liiml 
nuori. U j\liks'en minii. ymmiirtäisi niinkuin muutkin. 
Olenhan hnom enna jo 19 vuotias. :\lllUa lapsi vielii 
kuitenkin. - Siksikö ettii olen naimaton neitonen. 
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Jos olisin poika tahi rouva, e ll olisi enää. lapsi. ~ -

., ;\iti , äiti! Miksi tahdot sinä. viilttiimättä minua lap-
sena pitää, vaikka en ellilä. lapsi ole. Lapsena ope-
tit minut jo täysi-ikäisten tavoin käyttäytymiiän! ~yt 

olen todella täni·ikliincn, ja sinä tahdot minua lapsena 
pitää. ~Mikii. ristiriitaisuus ! - Kun minä kylven, et 
uskalla sisiiän tulla, sillä. häveliäisyytcni, hienotuntei-
suutclli ei muka sitä. salli. "Minä omaa. iiitiäni hä-
peäisin! Niin! Ja kuitenkin on enon albumi täynni~ 

alastomien naisten kuvia. Sitten vasta saan oppia 
Iloita heidän salai sullksiansa tietämiiäu, kun uaimisiin 
päiisCll. Niinhän he ailla sanovat! Hm! Mitä teke-
vlit sitten mies ja vaimo sellaista, ettemme me tytöt 
sitä tietää saisi. - Rippikoulussft. selitti kirkkoherra 
puoli tuntia kuudetta käskyä, enkä kuit.enkaan ym-
miirtiinyt siitä sanaakaan. - Oh, kuinka minun mie-
leni tekisi repiä rääsyiksi tuo kiusallinen verho. Miksi 
emme me tytöt sen taakse katsoa saa, kun naimat-
tomat miehct saavat. i\Hnä tahdon tästä päästä. Tah-
don lcntää vapauteen, vaikka siivet taittuisivat. Tah-
don tietää kaikki, I.:aikki. Tahdon oppia tuntemaan 
maailman, jotta voisin sitten sen kimppuhun käydä. 

II:n KOHTAUS. 
Edellinon, HeUi. 

HELLI. 
Tulee juoksujalassa. 

No terve tullut takasin kaupunkiin. 
AILI. 

Helli ~ 
• Heitt.äytyy kaulaau. 

Voi kuinka minä olen sinua kesiiaikana ikiivöinyt. 
:Minä tarvitsen sinua lähelläni. ,. 
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11 ELLI. 
Mikä si nun vai\'aa? 

AILI. 
Tyhjyys rinnassa, kahleet jaloissa! 

HELLI. 
Aili parka! Sinä et ole onnellinen. Kasyosi sen 

todistavat. 
Alf,]. 

En! 
IIELLL 

Etkö rakasta sulhoasi? 
AlL!. 

Kaboo luuri" silmin llelliin. 
Ky-yllä! 

RF.LLI. 
No, miksi sitten onneton olet? 

AILI. 
Onhan Ollll en ensimmäinen ehto tyytyväisyys? 

llELLI. 
On kyllä. 

AlU. 
:'Ilinä. en ole elämääni tyytyväinen. Lapsena olin 

tyytyväinen, silloin olin myöskin onnellinen. 
nELLY. 

No, mikä sinut on nyt tänä kesänä niin äkkiä 
tyytymättömäksi tehnyt? 

AlLI. 
Silmäni ovat aucnnect. Minä tunnen itseni oljaksi, 

jolta oma tahto kielletäun. En saa askeltakaan ottaa 
ilman, että minulle heti huomautetaan: "Ei niin saa 
tehdä, ei se sovi." 

nELLY. 
Niin, äitisi taitaa pitiiä sinua kovalla. 

ML!. 
Sinä se n kyllii. jo aikaa huomasit, mutta et mi-

nua l~ erättänyt. 

, . 

./ 
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BELLI. 

Hm! Enhän voinu t teidän perheasioihinue se-
kanntua. 

AILI. 
No, kyllähän minä ymmärrän. 

HELLI. 
Mutta onko si nulla kylliksi tahdon voima:l? 

.-\lU. 
On kylHi.! 

HELU. 
Vapauta itsesi kahleistasi. 

AILI. 
Kuinka olisi se mahdollista? 

HELLT. 
Ethän hyväksy äitisi mielipiteitå? 

AILI. 
En suinkaan. 

HELLI. 
Mitä. sitten muut1\ kuin asetut häntä vastaan. 

Ei siJllm tarvitse tiilläisissä asioissa hänen llerianttei -
taan noudattaa. 

AILI. 
Xitiänikö vastaan nousisin! Sitä en toki voi! 

lIELLL 
Ymmärrä minua oikein. Sinä olet uuden ajan 

la!lsi, äitisi vanhan. Ei hiin voi ymmärtää, mitä nyky-
ajan henki oikeana. pitää. Hän on siksi liian piin-
tynyt vanhentuneihin tapoihinsa. Samoin kuin tiede, 
taide, kirjallisuus aina muuttaa suuntansa, parantuu, 
samaten täytyy meidänkin muuttua, joll'emme tahdo 
jiilelle jäädä. Yhtä vähän kuin vo itaisiin väittää, että 
mcidiin on maata pidettii.vä kakkarana, jonka yli au-
rinko kerran vuorokaudessa vieriihtää, siksi että van-
halll\.j!lIl ihmiset niin luulivat, yhm vähiin tarvitsee 
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meidän kaikkea sitä oikeana pitää, mitä vanhat ainoana 
oikeana pitivät. 

AILI. 
Tahdotko sinä saada minut epäilemään kaikkia 

niitä asioita, joita äitini on minut opettanut llyhinii 
totuuksina pitiimiiäll. 

RELLI. 
En suinkaan ! Minä vaan arvelen, ett'ei totuutt.a 

voi löytää, ennenkuin kaikkea Oll epäillyt. 
AlLT. 

Ko, JQS jokainen olisi oikeutettu omin päin kaik-
kea epäilemään, voisi yksi luulla yhtäällä, toinen toi· 
saalla totuuden löytiinccnsii. 

IIELLL 
Pääasia 011, että jokainen viimein saa sellaisen 

vakuutuksen, ett'ei hän sitä voi enää epäillii. 
AILI. 

Vaikka eri ihmisicll vakuutus samasta asiasta 
olisi kuinka erilainen hyvänsä? 

ITELLI. 
Luollllollisesti. Eiviithiin lIe voikaan samallaisia 

otla. Niin on äitisikin laita. Hänellä on omat peri-
aatteenl:a, mutta ei si nun siksi niitä oikeina tarvitse 
llitää. Hän tahtoo sinua kasvattaa ahtaudessa, mutta 
sinä tarvitset vapautta. Ei ole muuta keinoa, kuin 
että mpaudut s iteistäsi. Koetti mimmkin äitini mi-
nua aikoinaan kesyttiiä, mutta mlJlii. tein kerrassaan 
lopun niistä yrityksistii. 

AILl. 
Kllinka vapaa ja raikas sinä sentään olet! Tuo 

tuntuu minusta niin kummalliselta - samalla ai-
van kuin ullelmalta vaan. Millun luontoIli oli näet al-
kuaan paljon hilpeiimpi, yallattomalllpi kuin sinun. 

• 



AILI. 

Sinun kouluun tullessasi rupe~ in jo muuttumaan. Kun 
minä lapsena pääs ill mctsään pujahtamaan, tuntui 
minusta niin suloiselta, tuntui niinkuin rinnaltani 
olisi paino vierähtlinyt. Minä. hengitin valluasti ja lii-
telin hurjan lailla puulta puulle, kiveltä. kivelle. -
Mutta sivistys pani kahleet jalkoihini. Minua alettiin 
opettaa puhumaau ni inkuin sivistyneen naisen tulee, 
minua kiellettiin juoksentelcmasta, sillä se ei muka 
sopinut hienolle neitoselle. Neljätoista-vuotiaalla pan-
tiin piiiUleni entisen lyhyen ham een sijaan clliimu-
kava pitkä leninki, jossa cn enää saanut pitkiä aske-
leitakaan ottaa. 00; kuinka minä kärsin nähdessän i 
lasten Esplanaadin hietikolla kilpaa juoksemn tahi 
Kaisaniemen nurmikolla vicreksivän! Kuinka oli si 
mieleni tchnyt poikien kanssa laipiolla rntsastamaan! 
- Vakaana, totisena sain scn sijaan käydä töpsyt-
täit äitini rinnalla, tohtim atta edes taakseni vilkai sta. 
- Juoksunhaluinen, uppiniskai ncn koira saadaan ll Ö)'J'-

tymään. Oliko ihme sitten, että minä taivuin? 
HELLI. 

Aili kulta! Ensi kerran kuulen sinun näin puhu-
van· Tosin olen huomannut, että si nussa pilli jota-
kin, mutta näin paljoa en voinut aavistaa. Muistat-
han , kuinka sillua koulussa pilkkasill fröökin iimäisyy-
dcstiisi! Anna se minulle anteeksi. 

AILI. 
Siihen oli sinulla tä'yli i syy. Äitini sai minut 

todellakin ni in mielensä muka isesti veistet)"ksi, että 
3nsaitsill pilkkaasi. 1I1utta nyt sinä kiisität minua. 
Tunnen itseni niin onnelliseksi, saaoessani nyt si nulle 
avata sydiimmcni. Me tulemme nyt hY"i ksi ystäviksi. 

IlET,LT. 
Olemmehan en nenkin olleet! 
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AILI. 
Se oli toisellaista. Minä tahtoisin, ettii sinä. oli-

sit aina luonani. Sinun vapaa, mutta kuitenkin va-
kava käytöksesi antaa minulle rohkeutta, se saattaa 
mimlt unhottamaan kärsimyksen i. 

HELLl. 
Sinä tiedät nyt tien vapauteen. Seuraa sitä! 

AILI. 
Niin, millä tiedän sen. - Joku tulee. 

HELLY. 
Minä kohtasin Esplanaadilla Karhin. Kuultuaan 

minun tlinne tulevan, lupasi hän tulla periissä hetki -
sen päästä. Ehkä se on hiin. 

AILI. 
No, sepä hyvä! Minä llidiin hänestä niin paljon. 

HELLL 
Ja mi nii sitten, 

lienevät veranualle päin. La]lsill menee vcrllnnan siYnitse. 

AILI. 
Hoidokkaanihan ne sielli -

HELLI. 
Mennään heitä puhuttelemaan. 

AILI. 

Voi, kuinka minii olen heihin kiintynyt. Jos voi-
sin, kokoa isin luokseni kaikki köyhiit lapset. 

.\leneviit . 

IIb KOHTA US. 
Silllli<1It yksin. 

SILLllAc.\': . 
Tulee vasemmalta takaove!lta !liipien sisään. 

Ei ole ketiiiin 1 Hihhihhii sen pojan rollkeutta. 



AIJ.I. 

HoksllII päiiHYSDutnn. 

Tuonko ottaisin? Ei hemmetissiU 
Koettaa llUkuja. 

Täältä ehkit löytiiisi leipilmhan. KM! 
Vetää ulos hOl,caiseu kotelon. 

Tuo se kelvua meidän pojalle. 
Menee kiireesti pois samaa tietä, taakseen vilkaisten. 

IV:s KOHTAUS. 
Emma, Gr!lhlillg. 

EMMA. 
Tulee vasemmalta. 

57 

Herrll. Jumala! Mitä pitiiilmiuuu tehdä? - Mutta 
miksi en hänelle sanoa vo isi. - ;Niin ! 

Avaa Gryhling'in oven. 

Herra! Saanko tulla sisään? 
GRYHJ.TNG. 

Sisältä. 
Et l 

Tulee u108. 
)Iitii asiata? 

ElLM.A. 

Olen jo kauan aikonut sen teille sanoa, mutt.a 
ainu se 011 jiiiillYt. 

GRYlTLING. 
Tnlec rauhattowaksi. 

Xo, mitä nyt? 
KMMA. 

Jollet minua. nyt auta, olen hukassa. 
GRYHLl KG. 

Mitenkä auta? 
EMMA. 

Minä pelkiiiill pahinta - talli oikeammin minä 
olen nlrllla siitä. 
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GRYIIU~G. 

Om a as iasi! 
E.lllIA. 

Minun oma asianiko ! Olenko minä siihen sYYlliiä, 
GR't HLING. 

Kuka sitten? 
KllllA. 

Kas vaan. Etkö si nii minua llarranllut? En minä 
koskaan olisi langennut, joll'e!. ol isi silloin maalla 
humalaan juottauut ja vickoitellut. 

GIlY IILING. 

Yhtäpaljon viekoittelit sinä minut. 
~:~IM,\. 

Miniikö? 
GUynr,ING. 

Niin, juuri Sillii. Otithan jo edeltäkäsin kcv1iällä 
maksun. 

K\IlLA. 
:Minäkö maksun? Herra Jumala! Nckö 20 mark-

kaa äitini silkki hu iviin ? 
aUYIIU NG. 

Yhdell tekeviiii, mihin ne kiiytit. Ja riittää nyt. 
Mitå minä tein, s iitii vnMuf\ll, mitä s inii, siitä saat 
itse vastata. 

No mutta olethan siniL scurau!,siill ainakin yhtä-
paljon syypää kuin minäkin. 

GRYIIL1NG. 
NaUtllll !,iruHisesli. 

Me sOlmme yhdessä mllkeata soppall. Jos s inä 
si itä k ipeäksi tuli t., ('n minä siihen syypää ole. 

ElllIA. 
Mutta olethllu sinä, Herran tähden , lapsen iSä, 

niinkui n minä olen 
H yriihtiHi itkcrniiiiu. 



AILI. 

GRrULIS'G. 
En minä tässä keskell ä päivää rUllea kanssasi 

pakinoimaaJl - - Sinii sait minusta pian tarpeik-
scsi, pidä nyt huoli kakarastasi! 

E;'IlllA. 
Vai olisi minull, si ksi, ett i~ ensi alussa anlloin 

itseni vietellä, pitänyt ruveta sinun jalka\'aimoksesi! 
GI1YHLING. 

Silloin oli sin s inusta tahi ainakin pcnikastasi huo-
len pitiinyt. 

.ElLMA. 
Ajattelchan toki! Tiiytyyl~än sinun siitä kuiten-

kin huoli pitää. Sinun lapscsihall se on! 
GllYHLL1\":G. 

Va i täytyy! Todellako! 
EIDlA. 

Joll'ct hy\'ällä suostu, niin pako itan sinut siihen. 
GHrHLl);"G. 

Nyt loppuu kiirsi"iillisyytcni! 
El1lIA. 

Ja minun myös! 
GRYIILING. 

Mene matkoihis i Iläkyvisläni tah i -
EMlIA. 

Älä peloittele! - Tuollainen hirviö! Vi attomalta , 
köyhiiltä t.ytöltii ryöstit hänen ainoan aarteensa, kun-
nian, ja kehtaat s itten tuolla tavoin - -

GJlYHLIN"G . 
Vai niin! KylHi. minii !lillulle Il iiytän, kuka tässii 

Odota vaan ! 

EMMA .' 
Sitii eli olisi uskonut. 

Menee itkien pOi9. 
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V:s ](QHTAUS. 
Gry1lling, Aili, Hdli. 
Aili ja JMli tuJevat. 

AILI • 
. Täällähän on cookin. 

HELLl. 
Hyvä päivä. 

G,.yhlillg anlalL iLKuetÖnnll. kättä. 

AlLI. 
Miksikä, hyvä eno, olet noin totisen näköinen ? 

GRYHLING. 
Hm! 

AU ,J. 
Taasen hm! Mikä sinua vaivaa? 

GRYllLL\'G. 
Ei mikään ! 

AILI. 
Eno kulta, mikä sinun on? Olethall s inä aina 

niin tyyni ja rauhallinen, ei siulln koskaan näe pa-
halla päällä, jollei kasvoissas i juuri riem un ilmauksi a-
kaan huomaa. Käyhän llyt tuohon istumaan. 

Gryhling Ir.äypi istumaan, Aili tulee hinen polvelleen. 

Katsoppas minua nyt suoraan s ilmiin. 
Kääntää Gryhlillgit> pii iiu itseensä päiu. 

Kas noin! - kyllä siel li~ pohjalla on jotakin. - No, en 
minä tahdo olla utelias. Mutta heitä. se unholaan, 
mitä lieneekin. 

Silittää IlOskelle. 
Tätä enoani rakastan minä, tiedätkö, Helli, niin suuresti. 

HELLl. 
Kai hän sen sitten ansaitsee. 

AILI. 
No se 0 11 t ietty! 
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GUYHLING. 
Sinä olet sellainen suloinen olento! 

Silittää Ailin päiOtä, nousee, monee päällysnuttunsa luo, etsii 
taJlkusta. 

Missä se minun sikarikoteloni lienee! 
Menee oikealle. 

AILI. 
Mikä kumm a häntä nyt vaivaa? SiniL et taida 

tuntea vielä oikein häntä. 
llELLI. 

En ollenkaml. Omituif:elta iJän vaan tuntuu. 
AILI. 

Niin, hän on omituinCll mies. Vaikka päältäpäin 
totisen llähöi nen , ivaa hän mielellään kaikkea. Mi-
nusta tuntuu, kuin olisi hänkiJl tyytymätön olo i-
himme. Ja se se kiillnittiiii minut hiineen kahta 
enemmän. 

VI:s KOHTAUS. 
EdolliRet, KG/ohi, sitten Ahn1/!. 

KAUSI. 
Tulee. 

Hyvä päivä! 
AILI. 

1'e1"\'e tullut. Se oli oikein teh ty. 
x.mm. 

Saavll ill jo vi ime "iikolla kaupunkiin, mutta en 
ole tullut teille pisläyneeksi. 

AIU. 
Painakaa pnuta. Mitii. kuuluu \lutta ? 

KARlI!. 
Ko, eihän tässii. juuri sen kummempaa. Oliu, 

kuten tiedätte, koko kesiin Kuopiossa . Asuin aivan 
I älleHii. kaupunkia eräässä maataloss3 . Siellä sain 
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soudella ja käyskennellä )'ksinäni metsissä, kirja kai -
nalossa. 

AlLI. 
Luitteko kovasti? 

KARHI. 
Aina vähän. Filosofiiaahan minä koko kesän tut-

kiskelin. 
AILI. 

Filosofiiaako! Onko se hauskaa? 

KARH!. 
No niin erinomaisen! Voi niitä suuria salaisuuk-

sia, niitti ihatli;~ aatteita, mitä niistä kirjoista löytää. 

AILI. 
Te miehet olette onnellisia .saadessanne kaikkea 

sellaista tutkia. Toista on meidän kanssamme. 

KARH!. 
Kuinka niin? 

A!U. 
No, jos minä esimerkiksi rupeaisin fUosofiiaa. lu-

kemaan, niin luulisi äitini minun hulluksi tulleen. 
Eihän me naiset sellaista lukea saada. 

KELLI. 
?liksikä ei! Minä olen käynyt usein yliopistossa 

filosofiian luennoillakin. 
AILI. 

Sinäkö? 
HELU. 

Niin, minä ja useita muitakin tyttöjä. 

AILI. 
Xlä nyt! Etkä ole ennen sitli minulle sanonut? 

Minä lähti sin niin mielelläni mukaan, jos äitini vaan 
sallisi, mutta sitäpii hän ei tee. Hän on liian tarkka 
vanhan ajan säii.ntöjen nouclattaja. 
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A lLI. L " 

KARIU. 
Te siis vastahakoisesti lliitii seuraatte? 

AILI. 
Tietysti! Ne rasittavat minua. 

KAltHI. 
No, mutta hcrraillcn aika ! Tiedättekö, jos minä 

nyt rehellisesti sallon ajatukseni 
AlLI. 

Sanokaa vaan. 
KARHI. 

- niin on teissä vika itsessännc. 
AILT. 

Mi nu$sako? 
KARH!. 

Ei täysi-ikäistä noitaa voi mihinkiiiin pakoittaa. 
AIU. 

H}\'ii. teidän on niin sanoa. OliRittC!la. itse lap-
suudestanne asti kasvatettu häkissä. istumaan. - Ja 
katsokaapas vaan kanarialiotua. Jos sen !liiiistääkin 
vapaaksi ulko-ilmaan, niin joutuu se aivan ymmälle. 
Ei se osaa käyttiiä hyviiltsecn vapauttaan. 

KABBI. 
MuUa jos se näkee muita vapaita, iloisia kana-

rialintuja, yhtyy se joukkoon ja. 0Plli i pian ,vapau-
tensa arvoa kiisittiimääll. 

AILI. 
Ni in ! Minä ymmärrän teitä. Tehkäilmme me 

kolmen liitto. Minä yhdyn teidän vapaasen seuraan-
ne. T,lhdotteko? 

KARRI ja. KELLI. 
Riemulla! 

A.IU . 
J a nyt rUJle(ltt~ tp, herra Karhi, meitii sinuttele-

maan. 
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KAlUU. 

Kernaasti, Ja tt;;kin nimitätte sitten vaan Teu-
voksi minua, 

AILI. 
No tietysti. 

Kättele,'ät. 

R}~LLI. 

:Me sinuttelemme toisiamme jo ennestään. 
ARREN. 

Tulee. 
Kas vaan, kuinka sydiimmellinen kättely, 

,\.ILT. 
00 l Sulhollikill s iinä, Terve tullut.. 

.\BRtN 
Tervelltii. 

Onko äiti kotona? 
AILI. 

Ei ole, mutta kyllii häll pian tulee. 

Sen arvasin, 

Mitä hänestä? 

AllREN. 
Itsekseen. 

AILI. 

AllREN. 
Ei juuri mitään erityistu, muUa -

KARHI. 
lleIHlle, 

Ehkä jätämme heidät. 
HET,J,!. 

Niin, menemme vaikka puutarhaan, 
Meuf.\viit. 

Minuckä te -? 
AIU. 

AHRE!\". 
AililIe. 

Antaa IICidäll mcnnii, Tahdon pulma kanssasi. 

1 



AILI. 

VII" KOHTAUS. 
Aili, A/lren. 

AILI. 
No mitäpä sinull a nyt niin vakavia tuumia? 

A.llREN. 
Minä. I.äyn suorf\:"In ft sia:lIl. 

Ali.!. 
Heittäytyy huoletlomunl ao lJ vaan. 

No! 

Minua eivät miellytii IlUO si nun ystä\'äsi. 
ML1. 

Vai l1iin1 
AllREN. 

Tahdon siitä syystä ajoissa sinua varoittaa. Sinä 
olet kokematon tyttö vi elU. ja annat si ksi Ii:aikellais-
ten aineksien hC1lJOsti itsecsi \'aikuUaa. 

AILI. 
Niinkö luulet 1 

,\IIRt~·. 

Minä tunnen sinut parcltl min kuin si nä itse. 
AILI. 

Vai niin! 

Sinä et koskaan vo i tulla onnelliseksi a\'iopuo-
lisoksi, jos (naat korvasi tuon keltanokan hurjille 
mielipitcille. 

AJLI. 
Millaisia ne sittcn ovat? 

ABUEN. 
Olisihan hän valmis vaikka kumoamaan koko-

naan meidän yhteis~un taltlmc. 

AI LI. 
Ivallisolla hymyllii. 

Mutta jos minulla oli samallaista 1H\lua. 
Aili. 5 
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A.lIREN. 
Lähestyy. 

Älähän nyt ole niin ajll.ttelematon. Muista äitiäsi 
ja minua. 

Käy istumaan sohvalle Ailin viereen. 

Äitisi on kasvattanut sinut niin puhtaaksi, niin, 
niin - kuinka sanoisinku:lll. Hän iloitsee iiiircttö-
rutisti siitä, että hänen on onnistunut kasvattaa si nut 
juuri sellaiseksi, jommoinen hänen mielestäiill [Illmen 
esikuva on. Kuinka voisit s inä turmella hänen vai· 
valoisen työnsä hedelmiit. 

Hyväilee AiHl!.. 

AILI. 
Mutta minä en voi olla sellainen, kuin hän tahtoo. 

AllRtN. 
i\Iuistahan minuakin. Olenhan oppinut sinua 

kunnioittamaan, ihailemaan juuri sellaisena, jOffimoi· 
seksi äitisi sinut kasvatti. Tahdotko Si llä nyt minun 
toiveeni murtaa? 

AILI. 
Onhan sinulla elämä ed essä ja maailma auki . 

Hmlkit toisen, joka paremmin vastaa toiveitasi. 
AllREN. 

Kuillka voit sinä. tuolla tavoin puhua. Nyt olemme 
toista vuotta kihloissa ; minä olen yhä. paremmin op· 
pinut sinua tuutemaan, ja rakkauteni on samassa 
määrässä kasvanut. Sinä. olet nyt maailmani, koko 
tulevaisuutcni. Enhän voi si nutta enää toimeen tulla. 

Nojaa pääIIsä AHiill. 

ATLI. 
No, etkö sinä. voisi sitten enää minua rakastaa, 

jos minä. muu ttuisin toiseJlaiseksi, kuin mikä olen 
ollut tähän asti? 
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AIlREN. 
Kyllä. ! - MuUa minä kärsin kuitenkin, jos näen 

sinun menettävän kalliimman ominaisuutesi. 
Suutelee, 

Eikö sinusta tUllllU kuitenkin suloiselta istua näin 
minun rinuallaui, sylitystcn, kaulatusten. 

AILI. 
I{uinlm kummallista! Asken vielä lmohui aivois-

sani uu sia ajatuksia, uusia näköaloja. - Nyt hailltu-
vat ne jo kokonaan. Yksi ailloa suloinen hurmaava 
tunue vallitsee sielussani. Äsken vallitsivat aivoni, 
nyt olen kokonaan s}'dämmeni vallassa .... 

AREEN. 
Eikö niiin olisi paras aina olla? 

AILI. 
Hiljaa . 

.Minkä lähemmäs rintaasi minut painat, sen sy-
vemmälle "al\'un tUOJlOll selittämättömäiin hurmauk-
sen tilaan. Eikö sinustakin siltä tunnu? 

ARltEN. 
J{yllä ! 

AILI. 
Ollessani näin, voin sulkea silmäni, unohtaa kaikki 

tyyni, sinutkin, - tuskin voin mitään ajatellakaan. 
- Mielikuvitukseni ,'aan on valJoillaan . Se luopi 
eteeni kaikellai::;i a ihania kuvia. 

AllREN. 
Minkälaisia? 

AILI. 
Millä luulen voivani todellaldn sen sanoin selit-

tää. On aivan kuin näkisin edessäni taulun, jossa 
luonto uinuu äänetönnä, hiljaa seisovat puut., väräh-
tämätti~ j ii rven pint.a, kaikki, kaikki on lliin hiljaa. 
- mutta kuitenkin tuntuu siltä, kuin kaikki odottaisi 
kärsimättöllliinä jotakill, - aurinkoa. Se rusottaakin 
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jo itäisen taivaan rannalla, ulottuvatpa sen tuliset 
sätect jo korkci mman koivun latvaan, jossa lehtlet 
vienosti käyvät värähtel emään. - Tuollainen kuva 
on edessäni . 

Etkö muista, ku inka lapsena usein näit samal -
laisia kuvia, heti kuu vaan sihnäs i.ummistit, Ainoas-
taan onnellisct, viattomat lapsct scllaista mieliku\'i· 
tukscn leikkiä näkcvät. ... Et.kö nyt huomaa, kuinka 
äitisi on sinussa kaikkia lapsen kalliita ominaisuuk-
sia säilyttänyt ? Sinä olet lapsi vicliiJ 

AILI. 
Herää uuelmistaau. 

Lapsiko ? En ole lapsi enää. ToiseJlaisia oli vat 
ne kuvat, joita lapsena näin. Viaton ja puhdas olen 
kyllä, mutta lapsellinen en. 

On silitellyt Ahreniu kättä. 

I{atso, missä on kihlasormuksesi ? 

Perhaua ! 

Almim. 
It~ek!eeu. 

Äänecl!. 
Olen unohtanut sen sattumalta kotii n pöydälleni ... 
Ole huoletta, ei se sieltä minnekään joudu. 

Suutelee. Sitteu itsek!een. 

Hitto vieköön! Mihin olcn sen jättänyt. l{un ci olisi 
vaan se Elsan riivattu 

:LlUlA. 
Tulee. 

Sais inko, neiti, asti at ja lusikat. 
Aili ottaa pöydliltä avaimet, mellee. 

AUREN. 
Minä tulen mukaan. 

Meneo perihsli. 
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AILI. 

VIII" KOHTAUS. 
llelli, Karlli. 

69 

Helli ja Karhi tulevat puutarhasta, keskustellen innokkaasti. 

\ KARHl. 
Muista, mistä väittely alkoi. Minä väitin vaan, 

ett'ei miehet suinkaan yksistään ole syypäät naisen 
poljettuun asemaan, vaan naiset it.se myöskin, sillä 
eiväthän he ennen muuta juuri vaatineetkaan kuin' 
miehen suojelevaa ystävällisyyttä ja korkeintaan her· 
ruutta omien o,'ien sisällä. Turvautuvatban he Rans-
kassa vieläkin päiiasiassa lumous voimaansa. 

HELLI. 
No niin, no! Eihän meistä väittelijöiksi 01('. 

:Meillä on liiaksi samalla iset mielipiteet.. 
KARHT. 

Siinä sanot aivan oikein. Meillä on liian samal· 
la.iset mielipiteet, voidaksemme riidellä. 

HELLI. 
Minua todella tuo oikein kummastuttaa välistä. 

KARHI. 
Itsekseen. 

Nyt jos milloinkaan. 
Ääneen. 

Tuota, minä tahdon puhua sinulle nyt suoraan asian, 
josta. kyllä jo olisin ennen puhua voinut., mutta se 
on aina jäänyt. Olet ehkä huomannut, että minä olen 
sinua. kohtaan käyttä)·tynyt toisella tavoiu kuin kaikkia 
muita, ja olenhan, kuten sanotaan, suorastaan sinua 
hakkaellut. Minä tahdon kcrrallkin selittää syyn käy-
tökseeni. Ystävyyteni sinua kohtaan ei ole ollut tees-
kenncltyii eikä tuollaista salonki-ihailua. Käytöstäni 
ei ole määränneet mitkään salaiset syyt, joita en voi 
tunnustaa.. Minä olen suoraan ja koristelematta pu-
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lillen seurannut luollllolli sta tai!lUmusta, olen oppinut 
pitäm!ilin, miksen käyttiii si rUllo11iscmpaa sana:!, 1'a· 
kastamaan sinua. Siinä kaikki. Tahdoin vaa n tä-
män ilm aista, cttii ti etiUsit minut rehelliseksi mie-
heksi, jos asianllaamt meidät eroittaisivat toisistam me. 
Toivon, että lämii tunnustukseni tekee meidät vjeli~ 

]lnremmiksi ystiiYiksi kuin tähiin asti olemme olleet. 
Eikö niin? 

HELU. 
Hli.millään. 

No, - tic-tys - ti! 

IX:s I\OHTAUS. 
Edelliset, Ila"till, Aili, Alml/!. 

Hartin tnlce ulkoa 
KARHL 
1!8ek,~n. 

Kas niin. Nyt se on tehty . 
HAR1'IN. 

Täällähän on vieruita. 
KARHl. 

Tervehtii. 
Teneisiä 1\uopiosta. 

IIARTI~. 

Kiitoksia . 
Halli1le. 

Aili 011 si nua l\Ovasti ikii\"öiuyt. 
HEI.Lf. 

Niin hän sanoi. 
Aili ja Ahreu tulevat. 

HARTl~. 

Oletpa si nil kohtelias, Aili . Jätät vieraat yksin -
AILI. 

Me olemme niin llyviii tuttuja. 



AILI . 

HARTIN. 
Vnikka oJisittekin. - Ei se käy laatuun sitten· 

kään. 
Emilia tuopi kah,·ia. 

AILI. 
Minun käy saiiJiksi sinua, äiti, ktln sinä aina olet 

huolissasi li:iiytöksestiini. Kyllä sinä jo voit rauhoit· 
tua. Minä kyllä l,ykcncn itse jo itseäni hoitamaan. 

Mitä sinä sanot ? 

HARTIN. 
Ankarasti. 

KARHI. 
Älkää ymmåt·tiikö väärin, rouva Hllrti n, tytärtänne. 

Aili neiti tarkoittaa vaau hyvää . . Eikö teistä itses-
tännekin tunuu tar}Jeettomalta valvoa niin älykkään 
immen käytöstä, kuin Aili on. 

BARTIN. 
Pyydän anteeksi. )lutta mllln SOISIll, ettette 

koettaisikaall turkuU aa minuull mielipiteitänlle. Kyllä 
minä olen liian vankka omissani. 

AILI. 
l\Jinii en todellakaan voi ymmärtiiii ' sinua. Olet-

han sinä itse ollut lapsi , ollut neitonen. Piditkö sinä 
19·vuotiaallakin äitisi huolenpitoa tarpeellisena? 

RARTIN. 
Minä olinkin silloin jo naimisissa. 

AILI. 
No muuttaako se asian? 

HARTIN. 
Et ymmärrä, tyttöseni, sellaisia asioita. 

AILI. 
Kuinka tyhmänä minua pidätkään! Jos 17-vuo-

Uaana olisin naimisii n mennyt, olisinko silloin kehit. 
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tyneempi oll ut käytökseställi huolta pitämään, ymmär" 
tämään "sellaisia asioita" kuin nyt? Vai vihkimys-
toimituksellako on niin suuri vaikutus? 

HARTIN. 
Silloin olisi sinulla ollut oi keus ja velvoll isuus 

ainak in siihen. 
AILI. 

Mutta ei nyt ! Onnetonta! 
K.ARHI. 

Jos sinul1n nyt sitten on -
AHREN. 
Itsekseen. 

Sinulla ! 
KARHL 

- niin ääretön halu piiiistii holhonalaisuudesta 
ja nniminen on ainon kein o, ni in miksi ette mene 
naimisiin? 

H!RTIN. 
Asianhaarat eivät sitä vielä salli. 

KARlII. 
Olisipa hauska tietää, mitkä asiallhnarnl voivat 

kahta ihmistä naimisii n menemästä estää. 
HARTIN. 

Ohhoh! Pidättekö te sitä vaan niin hclppona 
asiana ? 

XARHI. 
Sulhanen menee papin luo, pyytää kuuluutusta, 

kolmen viikon piHistä häät; sillähän se on tehty. 
IIAI1TlN. 

Niinkö kevytmielinen te olette? 
KARH !. 

En suinkaan. Minä pidän päinvastoin avioliittoa 
niin tärkeänä, ett'en anna sitä minkään asioitten estää. 
Ei saa. edes varojen puutekaan -
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AnREN. 
PiikalIuesti. 

Kuinka luulette sen päinsä käyvän, mennä avio-
liittoon ilman varoja, ilman varmaa Icipäii? 

K.o\.RHI. 
Ai,'an yksinker taisesti. Jos haksi ll cnk ilöä ker-

ran ovat toisii nsa ehdottomasti liittyneet, civiitkä tahdo 
pitkällä, toivottomalla kihlauksella toisiaan näännyt,.. 
tää, niin on heillä ainoana keinona mennä naimisiin. 
Muuta keinoa ei yhteiskuntamme salli. Joll'eivät he 
naimisii n mene, tekevät he itselleen sekä toisilleen 
vääryyttä, jos menevät, ei siitä kukaan tule kärsimään, 
ei ainakaan he itse. 

HARTIN. 
Hymyillen. 

No, kuinka pane,'at he kuntoon yhteisen kodin, 
joll'ei -

XARHI. 
Joll'ei tilaisuutta, varoja löydy, niin asuvat eril -

lään toisistaan kuten ennenkin. 
AILI . 

MuUa tuo kuuluu ainakin kauniilta. Kuinka 
moni pari on naimisii n menemättii siksi, ettei heidän 
varansa riitä kodin !lerustamisee n. 

AHREN. 
J a te luulette todellakin käyvän lläinsä, olla nai-

misissa ja asua erillään. 
KARHI. 

Täytyyhän heidiin kihloissa ollessaankin erillään 
asua. 

AHREN. 
Se on aivan toista. 

KAREl. 
Minusta ihan samaa, vieläpä pahempaakin. 
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IlART1N. 
:Minä en todellakaan voi l\)'ll ikseni kummastella 

teidän kevytmielisyyttänne. Oletteko te, nuori mies, 
koskaan ajatellut, mikä oi keastaan avioliitto 0 11 , kuinka 
pyllä se i5idc on, joka aviopuolct toisiinsa liittää? 
Oletteko njatellut, ettei perheesen kuulu yksistään 
mi es ja vaimo, vaan myöski n lapsia. Kuinka silloin 
niitten kiiypi, - jos tässä kClTan ruvetaan -

Katsoo Ai\i ill . 

niin avoimesti puhumaan. 
KARIn. 

Rakastumasta ei voi ]; etään kieltiiä, muUa siitä 
OIl välttämätön seuraus naimincll, ahlukin minu n mie-
lestäni, joka kauhistUIl pi tkiii kihlauks ia. He mene-
vät siis naimisiin, sillä heillä ei ole muuta keinoa. 
~Iitii sitten seuraa, sille eivät he mitään voi. Jos 
joku Ol} janoon kuolmnais illaan, juopi häll taljolla 
olevaa vettä, vaikka :;iinä mah(lollisesti myrkl'yä olisi. 
Kuinka lasten l,äypi, siit ä he eivät ole edcsvastaul;:-
sessa . Joko nii stä sitten pitäköön valtio huolen, tahi 
yksit.yisten perustamat laitokset, tai kka täyt.yy heidän 
11}'SYii. lapsettomina. 

Mitä tarkoitatte? 

IIARTIN. 
:Kauhistucll . 

KARHI. 
Sitä, mi tä sanoin. 

HARTI:\' . 
Mutta mit ii te llyt höpisette? 

AIIREN. 
I bekseen. 

Tämä on jo liikaa! 
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AILI. 
Aivan oikein, Rnrhi. Minä ymmärrän sinua. Tässä 

kohden on yhteiskuntamme väfiriille tolnlle joutunut. 
Tuo seikka kannattaa. kailikien ajattelemista. 

llAnTl~. 

It!lekaef:u. 
Katso nyt! 

Äälle~ll. 

Aili kulta, älä viitsi joutavien tähd en päätäsi vaivata. 
AILI. 

Jouta\'ienko! Minä en pidä niim laisinkaan jou-
ta\'ina, päinvastoin. Tuo 011 seikka, jota minä pys-
tyn ajattelemaall, sillä minä tunnen itse, kuinka pal-
jon niissä on perää. ~linu~sa ne ovat löytäneet he-
delmällisen maan. 

llARTIN. 
Liikutettu\llL. 

Suokaa anteeksi vieraat, multa minä en nyt voi 
olla suoraan puhumatta. i'o"Iinä kadun suuresti sitä, 
että annoin teidän, herra Karhi , lasketella hurjia tuu-
mianne. Minä tahdon siitä nyt tehdä lopun. 

Knrhi ja Helli UOI1Mvat 8eisowaall. 
EARBI. 

Mitä tarkoitattr.? 
ABREN. 

Minä olen samaa mieltä stasrodinnan kanssa. 
Te olette tuolleet tänn e ajatuksia, joita voisi kenties 
lausua julki ylioppilashuolleen ravintolassa tahi "is ti-
pöydän ääressä, - multa -

RARBI. 
Suuttuu. 

Tämä menee liian pitkälle. 
AILI. 

- No multa -
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HARTIN. 
Ailil1e. 

Mene kamarii si, Aili! 
AILI. 

TuiUlasti. 
Minäkö? 

Taistelee hetken, menee tuliplIDllisena oikealle. 

HAIlTIN. 
Älkää. ymmärtäkö minua väärin, herra Karhi. 

En minä teitä loukata aikonut, vaikka en voikaan 
kieltää, että tuo mielen-ilmaus Ailissa pisti sydämmecni. 
Ailin tähden Ilyydän teitä vastakin seurassamme ole-
maan, mutta sillä nimenomaisella ehdolla, ettette yri-
täkään häneen kumouksellisia ajatuksianne istuttaa. 
Huomenna on Ailin syntymäpäivii. Olette terve tulo 
lut tänne taasen! 

KARHI. 
Autaa kylmiisti kli.ttli. 

Hyvästi! 

Näkemään asti 1 
nARTn~. 

HELLI. 
Hyvästi ! 

HARTIN. 
No, minne kiire sinulla? 

HEi,LI. 
-Meillä on herra Karhin kanssa sama matka. 

KARHl. 
Itsekseen. 

Niin, sama matka! 
)!eDllvit. 

X" KOHTAUS. 
Hartill, Al,refl, Aili, 

HARTIN. 
KylHihän se nyt vähän epähienoa oli, että - -
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ARREN. 
Ei ollenkaan! Te ette tunne tuollaisia nenäk· 

käitä. ylioppilaita. Ei Ile hienoja viittauksia ym --märrä. 

Aili! 

nARTL~. 

Ovelta.. 

AILI. 
Tulee. 

Poissako ? Kuinka saatat si nä, äiti! 
BARTh'{. 

He tulevat huomen na meille uud estaan. - Aili 
parka I Hän on pannut sinu n pääsi pyörälle. Oliko 
ihme sitten, että miniikin hiukan kii \'astuin. 

AILI. 
Ethän sinä juuri, mutta Vilhelm, joka aivan, niin, 

melkein hävyttömästi häntä kohteli. 
HART h'{. 

No, mutta Aili. Kui nka voit sinä käyttää tuollaisia 
sanoja. Luuli si si nut sairaaksi aivan, niinkuin vaaleat 
kasvosi todistavatkin. Sulhostasi sillä tavo in puhut. 

AILI. 
Onko hän parempi kuin muutkaan? 

HA.RTIN. 
Herran tähden, mitä sinä ajattelet, tyttö? - Pa-

rasta' on kuitenkin, että sovittc keskenänne. Muista . , 
Aili, velvollisuutesi! Minä odotan! 

Meoee. 

H s KOHTAUS. 
Aili, Ah"fn. 

AIInEN. 
Mitä huolit sinä, sydänkäpyseni si itä, mitä minä 

hänelle sanoin ! 
Aikoo syleillii. 
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AlI.! 

Anna minun olla! Sinä niiyt todellakin luulevan 
vaivasi pestä kaikki puhtaaksi sillä, että suutclet mi-
nua. En minil ole lainkaan niin ahne sinun suuk-
kosillesi. 

AlIRtN. 
Ottlla h~net >yliinsii ja istahtaa nojatuoliin. 

Tulehall Il)"t sentiiiin tähän, niin saamme kaikki 
sel ville. 

A.ILI. 
Laske irti heti paikalla ! 

AHNEN. 
No mene sitten! 

Laskeo. 

AILI. 
NiillPii menCllkin! Luuletko sinä minua uukeksi, 

jolle saat tehdä, mit'ikillä haluat, aivan oman mielesi 
mukaan. Topp tykkäniiiin ! sallon minä siihen. 

Aikoo mennä. 

AllUEY, 
Itsekseen. 

Saakeli! Liekö tuo tilytlä totta! 
Äii,neen. 

Aili! Äliihiin nyt suutu. l>ubutaanhan nyt järkevästi. 
Aili! Sovitaan pois. 

AILI. 
Jos pyydät anteeksi Karhilta. 

AUREN. 
Anteeksiko. Kylläpä sinulla 011 ehdot. 

AILI. 
Minä menen sitten ! 

AlIREN. 
No, no. Älähän nyt ole tuittupäinen. - Tuota. 

eiköhii.n tässä nyt scntiiäll sovintoon päiiSUinc 
No, minä lupaan, lupaan! Onko nyt sovittu? 
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AILI. 
Nol 

AUREN. 
Saanko nyt antaa suukkosen . 

AILI . 
Ottaa saat. 

AIIREN. 
Etkö sinä. minulta tahdokaan . 

AILI. 
Teeskenuellen totisuulta. 

Minä olen vielä äsköisestii li iaksi liik utettu. 

AHREN. 
Hymyillen. 

Vai niin! No minii otan sitten vaan! 
Suntelee. 

Kas noin 1 
Ottaa Ailin syliinsä. 

Onhan näin sentään paljon rauhallisempi olla? 
Aili Ilojaa. äänetvnnil. hänen rlntasllsa vftSten. 

" 

Näetkö, kuinka. ihmee1J[sesti maailmassa 011 kaikki 
asetettu. Asken olit vielä tulinen ja..ki ukkuinen, mutta. 
eikö nyt jo, kun olet syliini painunut, kaikki ole 
unohtunut p(lis. - I~llonto on miiiiriinnyt miehen nai· 
sen turvaajaksi, hänen siil>iensä suoj assa. vaan voi 
nainen täyd ellisen onnen löytää . 

• tiLI. 
Luonto on tullma! 

1\lIREN. 
Etkö tahdo siis sylissäui olla? 

AILI. 
Tahdon kyllä, mutta minä. en voi kiisiWiä, mistä. 

syystä j uuri naisen pitää mieheen turvata. ~liksi ei 
ole päinvastoin ? 

( 
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AHnEN. 
Hymyilee. 

Voi sinä pikkuinen tipuseni. Miksi kulkee maa 
auringon, ei aurinko Illaun ympäri? 

AILI. 
Kaikki on tuhmaa, m:laiJma ja niinä itsekin. 

AHREN. 
l\l clluään nyt äitisi luo. i\linun täytyy kohta 

lähteäkin. 
Menel'ijt oikealle. 

Xlh KOHTAUS. 
Gryldillg, Emma. 

Gl~YULING. 

Tulee. 
Hiis vieköön koko tytön! En olisi uskonut 

itseäni näi n heikoksi! Hehl Moisen asian tähden ru-
pean tässä omantunnon vaivoihin antautumaan. -
Mutta kiusallista on se kuitenkin, siitä ei pääse min-
nekään. - Hän rupesi uhkailemaan! Hm 1 Se vo i 
tulla vaaralliseksi. Parasta lie, että ajoissa torjuu 
hyökkäyksen. - Hänet pitää saada pois näkyvistä. 

EMMA. 
Tulee. 

Armahda minut. Toimita minut pois vaan täältä. 
Muuta en pyydä. 

GRYlILING. 
Älä. koetakaan kietoa minua asiaasi. 

EMMA. 
Eikö sinulla ole sydäntä. laisinkaan? 

GRYHLTNG. 
Se on minun asiani! 

lIenee ulos. 

• 
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XIII" ]WHTAUS. 
Emma, J(aski. 

EMMA. 
Voi minua! 

Nojautuu verannan oven pihtipnoliaiseeu. 

KASKI. 
Tnlee puutarhaan verannan oven kohdalle. 

Emma! 

Mitä kuulen! 

EMMA. 
Itsekseen. 

KASKI. 
Tänä iltana olen vapaa. L~hdell pian pois kau-

pungista. - Annathan minun tulla illalla luoksesi? 

E.\lMA. 
Ei, ei! Et saa tulla, et saa tulla! 

Tulee ikäänkuin pakoon. 
Kaski katsoo murheelllseua lläneo jälkeensä, lähtee hitain aske· 

lin pois. 

Ello-parka! Kaikki on mennyttä. - Mutta jos oli-
sin hänelle kaikki tunnustanut. - Ei! Yksin tah-
don taakkani kantaa. Hiin hylkäisi minut kuitenkin, 
kuten kaikki muutkin. Ja hIllluisihan fle vaan kahta 
kauhcammalta! Jos he si tten sääJisivätkin minua. 
Lisäisihän se vaan kärsimyksiäni. 

Itkee. 

XIV:s KOHTAUS. 

AHREN. 
Tulee. 

Käsissäni olet, tyttö, kuitenkin miljooninesi! 
l'öksiihtäii Emmaau. 

Mitä nyt? 
Aili. 6 
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EMMA. 
Enhän minä mitään! 

AnnEN. 
Katsahtaa taakseen, taputtaa sitten Emmaa poskelle. 

Mitä sinä itket, tyttöseni? 
ElIMA. 

Työntää hänen kätensä. 
Mitä se teitä liikuttaa! 

AllII:EN. 
Kas, kas kuinka kiukkuisia tänään ovat Eevan 

tyttäret. 
Menee. 

E1D!A. 
Neiti-parka! Et tunne miehiä! 

Ottaa kaln'iastiat, menee. 

XV;s KOHTAUS. 
Aili, yksin. 

AILI. 
Tulee hitaasti oikealta. 

Hän läksi ... Kummallista! Miksi tuntuu niin 
tyhjältä rinnassani taasen? Vai rakastanko häntä to-. 
c1ella niin suuresti. Isken hänen kanssaan riic1elles-
säni sykki syc1ämmeni niin nopeasti, mutta heti kun 
pääni hänen rinnalleen painoin, sydämmeni aivan kuin 
lakkasi kokonaan sykkimästä. Mutta se levähti het-
kisen vaan. Pian rupesi se uuc1estaan tykyttämääll 
niin kummallisesti; se löi harvaan, mutta niin kovasti, 
että. sen ohimoissani kuulin. Kuitenkin tuntui niin 
suloiselta! - Ja nyt hänen lähdettyään, aivan kuin 
jäätyy sydämmeni .. Asköinen hurmaus vei voimani, 
minä riudun! 

Heittäytyy kiikkutuoliiu. 
Onhan rakkaudella ja hurmaavilla itämaml juomilla 
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samallainen vaikutus. Kun niitä. nauttii, vievät ne 
mukanaan outoon tuntemattomaan maailmaan, jossa 
kaikki on niin ihanata, mutta jossa aina pyrkii kau-
emmas, vaan millkä kauemmin niitä on nauttinut, 
sen jyrkempi on sitten jälkivaikutus. Kaikki tuntuu 
niin väsyttäväItä, niin ikävältä. 

Ruokaa. 

Tiitä en kauan kestä! Minä menelldyn kuni noitten 
juomain auttamattomat nauttijat, vaivun yhä syvem-
mälle, kunnes en voi siitä enää päästä. 

Ya.ipuu masentuneena ajAtnksiinsa. 

6" 



KOLMA S N!i.YTÖS. 
Puutarha, jonka vasemmalb. puolen on hu,'il, kukil11L ym-

päröittyine verantoineeuj Jlcrii llä aita ja aiin;i portti; portin YIISem-
mallu. puolen kaivO i perällä näkyy meri; oik~ana tuuheita koivuja. 

1m KOHTAUS. 
Emma yksin. 

Ei\DlA. 
Kutolea kukkia. 

Kukka-pamt. Jokainen teitä ihailee, jokainen 
osaa hyväkseen käytlii i~ s illoin, kun olette kauniita, 
tuoksuvia; multa harva viits ii virki stää, lohduttaa, 
kun kuihtumaa n rupcatte. - Niin uljaallB. seisoit s i-
näkin georgini vielä viikko sitten. - Tuossa nyt 
seisot surkastunceua , onnettomalla; pää kall ell1l3 n. 
Hm ! Kuinka omituinen tämä maailma. Samallaincn 
kukkain kuin ihmistenkin kohtalo. Kukaan ei loh-
duta, kukaan ei tule avuksi. - - En voi mUilla 
kuin itkeä vaan, itkeä it sel,seni ja surra kurjllfl koh-
taloani. - Hän kävelee pää py~tySSä, - iloitsee ehkä. 
villln kOllnan työnsä onnistumisesta. - - Niin, kon-
nantyön ! Kuinka. saatoin Illinä kokematon tyttö niin 
varoillani olla. - Hän sokasi minut ja vei mukanaan. 
- Nyt aukenivnt silmäni, mutta myöhään. - KlIlj a! 
J ättää nyt, kun juuri hanen apuansa tarv itsen, minut 
oman ollucni nojaan. Oh jospa minulla voimaa olisi, 
kostai sinpa hänelle, kostaisin, että ikänsä minua muis-
taisi. - :Mutta Jumalan Sll nassahan sanotaan: nEi 
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ole kosto ihmisten vaan Jumalan." Niin! Väärinhiln 

, se tosin olisi! - Mutta miksi hän sitten saattoi mi· 
nu t tähän onnettomuuteen? - Mitä on minun teh· 
tävä? - Aili neiti, hän k~' llä on auttavainen ja hyvä· 
sydämminen. - Kuinka hellästi hän noita lapsiparkoja. 
kohtelee, syöttiiii. ja vaatettaa. - Mutta enhän häntä 
voi alentaa tälläistä kurj uutta kuulemaan. - Tänne 
en ellää jää: Pois tahdon, pois jonnekin tuntematto· 
maan paikkaan, minne ei tuttavani ylöllkatseelliset 
silmäykset ylety, mi stil' äitini ei minua löydä. 00, 
äiti, äiti! Hyvin luulit Iyttäresi kasvaltaneesi. Va· 
roitit minua kyllä seisomaan viettelijöitä vastaan, 
mutta miksi et opettanut minua tuntemaan vaaran 
suuruutta, miksi et sanonut, kuinka oli sitä vältet· 
tävii. Nyt sen kyllä tiedän, multa myöhfiän, myöhään. 
Lähden slasrotinnan puheille kohta, tunnustan kaikki 
ja sitten lähden . Niin! 

Heittää kauIluu kädestään. 
Hän uhkasi kostaa minulle kamalasti, jos hänen ni· 
mensä tahraan .• Hänen nimensä ! - Mutta mitäpä 
pahempaa voi si hän enää minulle tehdä, kuin mitä 
on tapahtunut. l-Iuolinko minä hänen uhkauksistaan. 
Enpä huolikaan. 

Lii.htee. 
Mutta stasrotinnn! 

Seiuttuu. 
Hiin on niin tunteellinen, arka tä.lläisiä asioita kuule· 
manu. Joutuisihan hän epätoivoon. - Voi Jumalani ! 
Tule minulle avuksi ! 

IIn KOHTAUS. 
Edellillen, K aski. 

KASKI. 
Tulee. Itsekseen. 

Tuossa hän onkin! 
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ÄUlleOll. 
Hyvä piiivä. Emma! 

EIDfA.. 
Sii ikilhtäen. 

Sinäkö se olet? 
KASKI. 

KatsOO hetken kysyviisti. 
Emma, mikä sinulht Oli? 

EM~[A.. 

i\likäkö? Ei mikään! 
KASKI. 

Sinähän aivan kuin pelkäisit minua. Mitä 011 
tapahtullu t? Vai olisitko ? -

E~I ~IA. 

Mitil? 
KASKI. 

Hm! Minä vaan ajattelin, että jos - -
EMMA. 

Jos? 
KASKI. 

Tuli!l, näet, hyvästi jiiUärnäiin. Lähden huo· 
menna matkalle. 

E~I){A. 

Minne ? 
KASKI. 

Minä tässä eräänä päivänä kirjoitin Varkauteen 
kirjeen hakien koneenkäyttiijäll paikkaa siellä tehtaassa. 
Eilen sai n telegrammin, jotta saan tulla niin pian 
kuin vaan ellllätän. 

DIMA. 
Hm ! 

KASKI. 

Odottamattapa toteutui toiveeni. 
ElLMA. 

Niin näkyy. 
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KASKI. 
Emma. Mitä me tässä suotta kiertelemme. Sano 

suoraan, mikä sinua vaivaa. Minulle voit, jos kelle, 
sydlilllmesi avata. 

Emma kabelce iiiiuctVllllii maahau. 

Oletko rakastunut? - Minä niien sen silmistäsi. 
MillllUUko? Kcneenkäs muuhun! 

EMMA. 
Turhilla toi\"ciJla petät itseäsi. 

KASKI. 
Mitä? • Itsekseen. 

Toistako hän 
Ääneen. 

Vai Iliin! Lähden siis ! - Mutta ennen lähtöälli tah-
don Yälimme kuitenkin selväksi tehdä. Sallo suoraan, 
-saanko toivoa si nua omakseni, vai enkö. 

E~fMA. 

Itsekseen. 
Poika-parka! Totuutta en sinulle voi sanoa, pet-

tää en sua voi. 
KASKI. 

Vastaa, tahdotko tulla vaimokseni, vai et! 

Eli, en voi! 
E?![~rA. 

.KASKL 
Masentllneena. 

Siis turhia toiveeni kaikki, petollista sinun ystä-
·vyytesi. 

EMMA. 
Älä tuomitse minua väärin. En minä 

KASKI. 
Ei ole tarvis mitään selityksiä enää. Vaimokseni 

et tahdo tulla, siinä tarpeeksi. Nyt lähden. 
Aikoo lähtei(' 
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EMMA. 
Minä en voi! - ;\Jutta odotahun. 

KASKI. 
Mitä! 

Sf.isattllll. 

EMlIA. 
Jos keväällä palaat tliUlle, niin selitän sulJe kaikki. 

Toivokaamm e siksi. 
KASKI. 

Kc,'iiälläkö ? Miks i ei yhtä llyvin nyt? 
EMMA. 

Nyt en voi! 
KASKI. 

No! - I{ummallisecll epätietoisuuteen minut jii.-
eät, mutta minä toivon kuitenkin ja palaan keväällä. 
vastausta saamaan. 

Voi hyvin! 

Hyvästi! 

Poika-parka! 

EMMA. 

KASKI. 

Aulaa kättä, menee. 

EMMA. 

Käy itkemään. Menee talon taakse. 

IIh KOHTAUS. 
JulhJ, hänen tYlim01!8a . 

JUHO. 
Hoiperte\ee pullo kädessä tuolla puolen aitaa, laulaa. 

Mitä minä munIa kuin juon ja raIlaan hCllttun i 
tavaralla ja raila. 

VAHlO. 
Tulee perässä. 

Juho, tule nyt kotiin! 
JUHO. 

Mitä sinulla on minull kanssalli tekemistä? 
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VAUIO. 
Etkö sinä lläpee tuolla tavoin - ja vielä kes-

kellä päivää. Ajattelchan, cttä poikasikin jo rupeaa 
ymmärtämään. 

J UIIO. 
Mene hitoillc, akka! 

Va imo tempaa pull on hänen kädestiiän. 

JUHO. 
Vai sillä uskallat. - Annatkas tänne . 

Yäistyviit oikealle takasin. 

IV:s KOHTAUS. 
Aili ybin. 

AILI. 
Tulee. 

Kas niin! Nyt siis 19 "uoden vanha. Niin vanha. 
ja kuitenkin näin keskellkasvuinen. Olenhan kuni 
koulutyttö, hapuroin si nne tänne, enkä kuitenkaan 
selville pääse, rauhaa saa. - Ennen syytin vaan va-
pauden puutetta, nyt huomaan , että itsessäni on salai -
suus, joka vapauttani kalllehtii. Tuntuu aivan kuin 
salainen mato jäytäisi voimiani , enkä kuitenkaan saa 
selville, mitii se on. - - Vapauden puute ei sitä 
yksistään tee. - Jotain Illuula se on. -- Mitä? Sen 
tuleva isuus selittäkÖÖn. - Helppo ei vaan tämä. tais-
telu ole. Jospa edes oli sin kyllin voimakas äitiäni 
vastustamaan, mutta en voi sitäkään. Ei len sen jo 
näin. - Ah, kuinka mieleni olisi teh nyt nousta äi-
tiäni vllstaan, IDutta sitä en voinut. --:-- No, ehkä se 
parasta olikin. - Eihän se kerrassaan voikaan käydä. 
- Mutta Vilhelmiä kohtaan aion 0110. ankara. - _ 
Koettakoollpa hän vaan enää minua. tyhmän lapsen 
tavoin kohdella. - Mutta tuo ihmeellinen taikakeino, 
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jolla hän minut valtaansa aina saa. - En mene enää 
hänen syliinsä, cn nnna hän cn painaa enää itseäni rin· 
taansa vastcn. - Sillä hiili minulta aina tahdon voi· 
man v[epi. - Kummallista, ettei vierajta näy. -
Saapas nähdii, minkä lahjan Vilhelm taasen tuopi. -
Tiet.ysti jonkun tarpeettoman korukapincell. _. Ja 
äitini hän antoi tietysti omansa - kaksi tusiuaa 
hopcalusikoita, niin, ja kultakantiSCIl raamatun, Enon 
rohkeus minua kuml!lustuttaa. Antaa alastoman nai· 
scn kuvan, Takasen Ainon. - KyJliihän sen äidin 
teki mieli jotain sanoa, mutta ei kehdannut. -

rUhllisesti. 

Onhan sc kauhea ta, - alastomalI naisen kuva! 
Yakl1\'lIsti. 

Jos olisi miehen edes, se nyt ehkä oudolta tuntuisi! 

V:s KOHTAUS, 
Edellinen, Si"kku, Matti, Jukka ja Elli tuleva!. 

AILI. 
No, llikku·lintuseni! 

SIRKKU, 
Me tulcmmc onnea toivottamaan Aili-tädille. 

AILI. 
Riemuitsee, 

Vai niin ! No olcttcpa te kilt.tiä. - 'Mutta mitä 
toitte minulle sy ntymäpäi\'iilahjaksi. 

TäSsä! 

SIRK,KU. 
Ujosti. 

Tarjoaa ]l i~nell omatekoisen neulatyynyn. 

Mutta se on niin huono. 
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AILI. 
Ei suinkallll . Kas vaan ! Kiitoksia. 

Suutelee Sirkkua. 

MATTI. 
Minä toin hcvosen! 

AILI. 
Hcvosenko. - KatsoPllas "aan, kuinka uljaan he· 

vosen. - Itsekö sen teit? 
l\IATTI. 

Minä! 
AlJ,r. 

No, tällä minä rupean ajelemaan. Ko, mutta 
Jukka sitten. 

Jukka seisoo IIjOIlR. 

SrRKKU. 
Jukalla ei ollut mitään tuotavaa. 

AILI. 
Niin, niin. Hän onkin pieni vielä. - -

Suutelee Jukkaa. 
J a pikku Elli sitten ? 

Elli tuleo suulelenlaan. 

Suukkosenko? Se oli oikein -
Kauna tyytY'·äiseuä. 

No, menkää nyt kyökkiin ja sanokaa EmmalIe, että 
minä käskin teill e kah via antamaan. 

SIRKKU. 
Kiitoksia. 

Lllpset menevät. 

Vb KOHTAUS. 
Aili, 11artin . 

IfA, llTlli. 
Tulee " erannalle, näkee I.sten menedn. 

No, Aili! - Minne ne lapset niin pian läksivät? 
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AILI. 
:Minä lähetin heidät kahvia juomaan. 

HARTIN. 
Vai niin. No, no! - ~ Onko tuo nyt sin usta 

todellakin hauskaa hyväillä alinomaa Iloita ? 
AILI. 

Miksi sitä kysyt? Olenhan sen monta kertaa jo 
sanonut. 

nAUTIN. 
Minusta sinä vaan liian paljon niitä ajattelet. -

Olet ruvennut laiminlyömään soittotuntejasi ja - -
.AILI. 

Kuuleppas nyt, iiiti, mitä aion! 
HAHTIN. 

No, mitä nyt taas? 
AILI. 

Minä aion ruveta kiiymiiän filosofiian Iltennoilla 
yliopistossa. -

llARTIN. 
Hilmmiililyeo. 

Sinäkö? Xlä nyt hulluttele ! 
AILI. 

Siellä. käy paljon muitakin nuoria naisia. 
HARTIN. 

Vaikka. - Mutta muista sinä asemasi. Ei siellä 
muut käy kuin tuollaiset, jotka tahtovat näytt-ää, kuinka 
korkealle he muka pyrkivät. 

AILI. 
Siinä erchdyt. Helli kiiy siellä myöskin. 

HARTIN. 
Xlii. nyt anna hänen liian paljon itseesi vaikut· 

taa . . . Hän on aivan toista lajia kuin sinä. - Ja 
sitten on hän terve punakka tyttö, kun si nun laih· 
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lumiscsi sitä vastoin alkaa yhä encmmiin minua huo-
lestuttaa. Se on rasiLtavna istua tuntikausia siellä 
li ikkumatta ):hdcllä paikalla. Et sinä sitä kestä. Ja 
Vilhelm sitten ! Milä hän sanoisi? 

AILI. 
Ole huoletta - EiMn toki siellä mitään epä-

sivccllistä opctcta -

Kyllä 

RARTIN. 
Itsekseen. 

valitsit hyvän t ilaisuudcn, 
) rellee tllkuin. 

AILI. 
Ei mitään vastausta. 

VIJ:s\I(OHTAUS. 
Aai, Helli. 

lIELLI. 
Tulee. 

vcitikka ! 

Aili! Siinähän sinä oletkin. Hyvä että sinut 
täil.llä jo tapasin. Minulla on SillUllc suuri salaisuus, 
- Ai, niin ! Minä nyt olen sellaincn hiitäkello. Toi-
volun onllca. Elä kauan ja tule onn elliseksi. Tässä 
olisi pieni mui sti! 

Antall. onllentoi,·otuskortin. 
AILI. 

Ai kuinka. kaunis ! I{as, . runonpätkäkin. Omaa 
lekoako? 

llELLI. 
Ei, Erkoltallun sen lai nasin. 

AILI. 
Lukee. 

Häkkilintu. 
Lintu pyrähtelce häl,issään. 
No, jos kocttecksi päästetään - - -
Tuoss' 0 11 auki akku na - he heijaa ! 
Siitä lintu ulko-ilmaan leijua. 
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Linda itkec: "nyt sen su rma vie! " 
Lintu laulaa: "tääII' on auki tie! 
Vah'un varhemmin tai myöhemmin, 
Lauluni on vapaa kuitenkin. " 

Linda tuntee jotain ka ipausta, 
Kaipausta, rinnan ahdistusta. 
IlSiivct kun on lentokuntoisct, 
Vapahina Icijaa Hntuset. 
"Vaaralli sta!" muUe huudetaan, 
Itse kun vaan ajattelcnkaan, 
Tuhat veruketta, pahaa paulaa 
Turhan luulon rautalangat laulaa." 

IIELLI. 
Kuulcppas nyt., Aili. 

AILI. 
Ni in, sin ähän aioit jotakin sanoa. 

HELLT. 
Minä tahdon kysyä sinulta neuvoa. 

AILI. 
Minultako? No? 

HELLI. 
Näetkös, kun me eilen täällä te illä jäimme saliin 

kahden kesken Karhin kanssa, niin tunnusti hän mi-
nulle rakkautensa. 

AILT. 
Mitä kummaa siinä oli? Suostuit tietysti? 

HELLI. 
Mihin ? 

AILI. 
No, mutta mitä sinä ajattelet? 

HELLT. 
Minä cn ymmärrä sinua. 



I 
AII.I. 

AILI. 
Alllloitko sinä hänelle suostullluksesi . 

lIET,LI. 
Si ihcn tunnusLukseenko ? 

AILI. 
Herranen aika! Olenko nyt minä tyllmii vai si-

näkö? - Rupesi tko hänen morsiamekseen? jos nyt 
tahdot niin suoraa. kysymystä. 

HELLT. 
Morsiameksecn? En! - Katso ei hän muuta 

kuin ilmoitti minua rakastavansa, ei mitään muuta -
AILI. 

No, eikö hän kosinut sitten ~ai si nkaan ? 

HELLl. 
Sepä se juuri olikin, ettei hän kosinut. 

AILI. 
No, mitä kumm aa se sitten oli? 

HELLl. 
Hän saattoi minut eilen vielä kotiinkin täältä, 

mutta ei puhunut enää siitä sanaakaan. 
AILI. 

Mitä kummaa se on? 
HELU 

Hän on niin ajatteleva mies, ett'ei hän yksin-
kertaisuudessa sitä tehnyt. 

AILI. 
En ole tuollaista tapausta koskaan kuullut tahi 

lukenut. 
HELU. 

Minä ajattelin, että jos hän ei muuta tahtonut-
kaau kuin rehellisesti tunnustaa tunteensa, kuten hän 
itse silloin sa noikin. Ehk'ci tahdo sitoa minua it-
seensä, kun ei hänellä ole varoja tarpeeksi . 
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AILI. 

Ni inkö paljon on sitten hänen sanoillaan mer· 
kitystä? - Väittihän hän eilen juur i, että -

HELLJ. . 
Niin, hiili Iluhuikin kihlautuneista silloin . Mutta 

ehkä hän siksi e i vielä tahdo kihloihinkaan mennä. 

AILI. 
Jos hiin kerran sinua rakastaa, niin kuinka voi si 

hän olla tahtomatta kihloihi n ? 

llELU. 
Sen enemmän kun mini!. lemmin häntä. 

A1LL 
Sen kyll ä arvas iII. - No, mitä aiot tehdä? 

IIELLT. 
Tiedätkö, mitä ajattelen! 

ML!. 
No! 

BEI,LI. 
Kun hän kerran rakkautensa minulle tunnusti, 

niin eikö ole aivan luonnollista, että minä puolestani 
teen samoin. 

AJLI. 
Hill . Kyllähän se hyvin somaa ol isi. 

BELLY. 
MuUa minulla ei liioin ole varoja. Voinko mi· 

näkään kosia? 
AILI. 

Aneletko s iis, että s illä on oikeus kosia, jolla 
varoja on? 

HELLI. 
Ni in kai. Olisihan se luonnollista, että se, joka 

voi kodin pcrustaa, . mennä takuusen seurauksista, 
llyytää toi sta aviokumppall iksecll. 

I 
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AILI. 
Tiedätkö, tuo ei ole hullum paa. Mutta kovin 

emansipecratulta se kuuluu. 
HELLI. 

E mansipatiooni on nykyajan naisen kuunia. 
AILI . 

.Mutta kuinka kiiypi llyt, kun ei teillä kummalla-
kaan varoja. ole ? 

HELU. 
Siinäpä kysymys. 

AILI. 
No, mitä arYclct? llmaisetko hiinelle? 

BELLJ. 
Tuntuu niin kummalliselta. 

AILI. 
Tietysti pitää s inun se tehdä. Minulla ehk'ei 

olisi Ilykyjääo ainakaan rohkeutta siihen, mutta teki· 
si n minä sen, jos sinuua olisin. 

HELLY. 
Nii n. Minå teen sen - vielä tiiniiän. 

AILI. 
Sanpas niilHlii, mitä hän silloin tekee. Onko hä· 

nellä rollkcutta seurata mielipiteitään ... 
ITELLl. 

l\linä olen ainakin valmis hänen rinnallaan vaikka 
mihin. 

AILI. 
Kuinka onnellinen sinit kuitenkin olet saadessasi 

miehen, joka niin täydellisesti vastaa loiveitasi. Mi-
näkin tUlinen itscni onllclliscl,si, niilldessiilli sinut 011-
nelliscna. 

HF.LLI. 
Aili! Sano minulle suoraan. 

sinä vaan sulhoasi? 
Aili. 

Rakastatkohan 

7 

l_~ ___ _ 
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AILI. 

Toden totta, sitii en tiedä itsekään. 
IIELLI. 

Etkö tiedä.? 
• AILI. 

Kihloihin mennessämme rakastin häntä. Hän 
olikin ai noa sivistynyt nuori mies, jonka kanssa sain 
useammin yhdessä olla, hän tuntui minusta niin oppi-
neelta, hienolta. - :Uutta nyt 'on tuo kaikki ruven· 
nut jo tuntumaan ikäviiltö.. Hänen oppinsa tuntuu 
yksi puoliselta ja hänen käytöksessään on jotakin 
outoa, niin, tekisipä mieleni salloa teeskenneltyii, 
itseraknsta. Tosin usein unohdan nuo hänen heik-
koutensa ja voin vielä. tuntea hänen rinnoillaan 
entistä onnellisuutta, mutta koetan sitäkin välttää. 
- Olen niin suuresti muuttunut. Hän on liian 
nöyrä, taipuu aina äitini tahdon alle. Minä tarvitsi· 
si n miehen, joka tempaisi minut sylisSään avaraun 
maailmaan. Sellaista minä oikein rakastaa voisin. 
:Mutta sellaista ei kohtalo ole minulle määrännyt. -
Siksipä minä lakastun, kuihdunkin. Ainoastaan uusi, 
kiivas lempi virta suonissani vo isi herättää vereni en· 
tiseen eloonsa. Nyt sykkii se sen verran vaan, että 
elossa pysyn. 

HELL1. 
Ail i·parka. Sinä kärsit. Yhä enemmän kalpe-

nevat kasvosi kyllä sitä hyvin todistavat. Minä olen 
todellakin huoman nut jo kauan aikaa sinun ulkomuo-
dossasikin viisymyksen jälkiä. 

AILI. 
Eikö totta? 

HELLl. 
Mutta miksi et pura kihlausta? 
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AILI. 
l\Ii tä sanotkaan. - Nytkö enää. - Ohhoh ! Et 

tunne äitiäni. Hän on suuresti Vilhelmiin mieltynyt 
ja pitäisi sitä kunn iattomalla tekona. Ja Vilhelmikin 
rakastaa minua. - Niin! - Ei Helli-kulta. Ennen 
kärsin minä. Heille en tahdo sellaista surua tehdä. 

SELLI. 
Voi sinä puhdas, jalo sydän! - - No lähdetkö 

filosofiian luennoille? Huomenna ou ensimmäinen . 
.AILI. 

Lähdetään, lähdetään. Minä puhuin siitä juuri 
iiidilleni. Ei hän siitä oikein pitänyt, mutta ei kiel· 
tänytkiiän. 

VIII" KOHTAUS. 
Edelliset, Ahrfll . 

.AHREY. 
Tulee perältä, miu seuraa. Ilii.nla kantaen j otain. 

Hyvä. päivä ! 
.AlLT. 

Päivä ! 
.AHll:EN. 

Ottaa mieheltii esinceo, mies mhtee. 
Saan toivottaa onnea kainaloiselle kanalleni. 

Suutelee. 
Tässä olisi sinulle pieni - - -

AILI. 
Mitä sinä. taasen - - -

.ATIREN. 
Tyytyväisenä. 

Varovasti, armahanL 
.AILI . 

Repäisea päiillykseu. 
Al, ai sinua ! Noi n kallisarvoinen peil i ! 

HELLI. 
Katso, siinii. on kirjoitus. 

" 
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AILI. 
Lukee. 

"Kun poskillasi puna vielä l'usottaa, 
nuoruuden silmäsi kun säihkyy vielä tulta 
niin elämiitä sulhosi mi aina sulostaa, 
jos tietää tahdot, kysy multa! 

Ja ikä kirkkaan otsa!!i jos l'ypistiiä 
ja silmäis loisteen huolet vievät sulta, 
niin elämätä miehcsi mi silloin virkistiiii, 
jos tietää tahdot, k)'sy multa." 

HET,LI. 
Tehån runoileUekin. 

Vähän kaikkea. 
AHIlEX. 

MELU. 
Itsekseen. 

Tuon olen jostain muislikirjasta jo ennen lukenut. 
AILI. 

Runo on kyllä kaunis, mutta ei sinun olisi pitii-
nyt Iläin kallista peiliä ostaa. Suotta rahojasi kulu-
tat. - Onhan minulla ennestään peiliä taqlceksi. 

AlIRtX. 
LOllkk'Uln~Ulleeun. 

Enhän minä koskaan oikein osaa valikoida . 

.AIJ.I. 
Älä nyt loukkaannu, kyllii minå tiediill, kuinka 

vaikea SillUll on lahjaa valita, muttn. siksip:i olisit 
voinut jättää sen kokonaan ostamatla. 

H}:l,J,T. 

It s~kseell. 

Ehkä jätän kahden heidät. 
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\ AHREN. 
Sinä nyt vasta. olet. Neiti Hiltunen, mitä te 

.arvelette? - Olisinko minä voinut olla ostamatta 
mitään morsiamelleni hänen 19:nii. syntymäpäivänään ? 

KELLI. 
No aivan hyvin. 

AHREN. 
Hyvä teidän on niin sanoa nyt, mutta annas kun 

kihloissa olisitte - -
HELLL 

Luuletteko meitä naisia niin ahnaiksi lahjoille. 
~enee. 

IX" KOHTAUS. 
Aili, Almlll. 

AHREN. 
Minua kummastuttaa suuresti sinun käytöksesi 

ja vieraan läsnäollessa vielä. 
, AILI. 

Kas kuin[,a helUttunteinen sillä olet. 
AHREX. 

Vieläkö ivaat. Ennen olit aina iloinen ja kiitol-
linen, vaikka kuinka vähäpätöistä olisin tuonut. 

AILI. 
Se oli ennen. 

AHREX. 
Eilen näkyy muutos tapahtuneen. 

AILI. 
Jospa olisikin. 

Aili kulta, älä nyt rUllca taasen onneamme häi-
ritsemäiin. 

Aikoo syleillii . 

.AILI. 

Kenessii syy? 
Periiytyy. 
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AHREN. 
Etkö rakasta minua enää? 

A.ILI. 
En sillä tavoin kuin ennen ainakaan. 

AnnEN. 
Mitä! Etkö sillä tavoin kuin ennen? 

AILI. 
Tähän asti olen vaan tuntenut rakkauden velyol-

lisuuksia, nyt olen oppinut myöskin sen oikeuksia 
käsittämään. 

Mitä viisastelemista tämä nyt on. Onko nyt 
Karhi sinulle ampiaisia päähän pannut ? 

AILI. 
Etkö ole odottanut minulta itseltäni niin paljon 

järkevyyttä? Kyllä olet hyvä. Olet nyt kaksi vuotta 
saanut vaan ottaa, ja kun nyt minä rupean sinulta 
jotakin vaatimaan, sanot sitä viisastelemiseksL 

AnREN. 
Minäkö vaan ottaa. Enkö ole ailla ollut sinua 

kohtaan, niinkuin sulhasen tulee, kohtelias ja ystäväl-
linen, enkö ole aina muistanut syntymä- ja nimipäi-
viäsi. ~ Mutta mitä tässä turhia loruamme. Heitä 
nyt jo tuo ruma leikki ! 

AILI. 
Vai leikkinä sinä tätii vaan pidät. Et ole to-

siaan tottunut kanssani vakavista asioista puhumaan. 
AHREN. 

Rupeatko Nooraa niyttelemäån ? 

Ehkä! 

Osh! 

AILI. 

AlIREN. 
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AILI. 
Sanoppas oikein suoraan, millainen on sinun nais-

ihan teesi. 
.A.HREK. 

Sen olen sinulle satoj a kertoja sanonut. 
AILr. 

Siis sellainen kana, jommoinen äitini tahdosta 
olen saanut olla. Siinäpä se l Sillä et ole huoman-
nutkaaIl , että minäkin kasvan, kehityn. Luulit voivasi 
pitää. minua samaliaisena lampnalla elämäni läpi, jom-
moiseksi äitini oli minut kesyttänyt. Siinä erehdyit 
suuresti. '-

AHREN. 
It~eksee ll. 

Joko satatuhantiset rupeavat luisumaall käsistäni. 
Ei mar I 

Ääneen. 
1'0, ole sma millainen tahansa. Sinä olet ja pl'-
syt ihanteenani. Sinua minä rakastan, vaikk'et tah-
toisikaan, vaikka millaiseksi muuttuisit. 

AILI. 
Mutta etkö pidä lukua laisinkaan siitit, voinko 

minä sinua rakastaa? 
AHREN. 

Kuinka voit sitä epiiillä -
AILI. 

Siinä tapauksessa pitää sinun myöskin muuttua. 
AnREN. 

No millaiseksi? 
AILI. 

Meidän pitää tulia avoimiksi, pitää ruveta puhu-
maan kaikista asioista niinkuin toverit, niinkuin nai-
neet. 

AHREl'\ . 
Sinä vaadit mahdottomia. 

• 
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AILI. 
En lainKaan. 

AUREN. 
Minä olen juuri enimmin oppinut ihailemaan 

tuota sinun neitseell istä viattomuuttasi, joka suurista 
silmistäsi \'älkkyy, sitä sielunpuhtautta, jota sinussa 
olen oppinut löytämään enemmän kuin kenessäkään 
muussa. Luuletko sini~ nyt minull niin vaan luopu-
van siitä? Luuletko voivani sen tuhria ja kokonaan 
menettää ? 

AILr. 
No, etkö voisi minua rakastaa enää silloin , kun 

viattomuuteni katoaisi? 
.ARRt.~. 

Tämiin sormukscn kautta! Totta. tosi aan - sitii. 
epäilen. 

AILI. 
Xo eikö sitten ole parasta, että ajoissa eroamme? 

Tahdotko antaa !lois sormukselli ? 
AHREN. 

Säikäh tÄeu. , 
::\Iiksi niin! Olethan sinä aivan 

AILI. 
Luonnollistahan silloin 0 11 , ett'ct naim isiin jon-

duttuamme voi minua rakastaa enää, sillä silloinhan 
tuo viattomuus, kuten itse olet sanonut, ainakin ka-
toaa. -

.AHRt~. 
Hii.millii.l(Il. 

Niin 1 Xlä sinä sekoita kahta asiaa toisiinsa. 
Silloin on aivan toista. -

AILI. 
Aivan toista 1 )Iitä SID tl aina noin kautta tau-

taiu kuljeksit. )[ikä ero on sitten silloin? Sano suo-
raan. 
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.AHREN. 

No, herranen aika. Sitähii.n en juuri voi tarkem-
min ruveta. selittiimiiäll . Jos rupeaisin vastaamaan 
kaikkiin kysymyksiisi, selittämään kaikkia aviosäädYIl 
salaisuuksia, niin pitäisi minun mennä niin pitkälle, 
ett'ei jäisi mitään, mikä meidät naineista eroittaisi. 

AILI. 
Sitäpä juuri vaadinkin. 

ÅHRE~. 
Jospa nyt äitisi tämän keskustelun · olisi kuullut, 

niin luulisi hän sinut hulluksi. 
AILI. 

Hän ja sinä, sinä. ja hän. 

),[utta lopetetaan 
Äitisi kai jo odottaa. 

AHllEN. 
tämä nyt ainakin 
Tule, kultaseni. 
Hyväilee. 

tällä kertaa. 

Eikö ole paljon hauske mpi olla näin sovussa sentään. 

AlLI. 
Huokaa .jMuksiin painuneeua. 

En millä tiedä todella, mitä ajattelisin. 
Aikovat lähteä sisiiiin. 

Gryliling tulee puutuban porlUt&.. 

AHREN. 
Tuolla tulee cnosi. - )Iene s inä sisään. 1linulla. 

on hiinelle vähän asiata. - -
Aili ""1lIenee vl'rallnalle ja si;liiän. 

Kuule, veli t 

X:s KOHTAUS. 
Alllin, G,.yllling. 

AHIlEX. 
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GR'iHLING. 

No! 
Autavat kättä. 

AHRt~. 

Veli hyvä. Minulle sattui tässä pieni sekoitus 
raha-asioissa. Aioin juuri mennä vekseliä Iunastamaan, 
kun sain tiedon, että eräs takuu oli maksettava. Olen 
nyt joutunut pahaan pulaan. Olisi muuten saakelin 
ilkeätä, jos anoppi muori saisi vihiä raha-asioistani. -
Hyväksythän sinä minulle vekselin. 

onrHLING. 
Suurellko? -

AlIREN. 
Pienen vaan. Tuhannen markan. 

GRYHLINO. 
No eiköhän tuota - - -

AHREN. 
Lyö olalle. 

Arvasinhan sen. - Kiitos vaml. ].Iinuu täytyy 
nyt rientää naisten lno. - Tulen sitten kamariisi, 
niin saat piirtää nimesi. -

llel.lte. 

XI:s KOHTAUS. 
Grylilill9 yksin. 

GRrnLI"XO. 
Kun ei vaan ukku spekuleeraisikin enemmän eu-

kon rahoja kuin tyttöii. - Hihhihhi i! Sitähän minä 
jo ajattelin. - Mitii)lå sitä nuori mies luopuisikaan 
va!laudestaun, joll'ei siitä mitään. palkkaa saisi. -
J a aimo palkan tuo ukko saapi, sitä ei voi kieltiiä. 
- Vahinko vaan, että Aili - - no, kyllähän tuosta 
sillä voi silvo mies tulla, kunhan vaan veloistaan 
pääsee. 

Aikoo roe,,,, ii ,' erannalle, 
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AILI. >0' 

Siellä jo vieraita kuuluu Qlevan. Menisinkö kyö· 
kill kautta. - Se tyttö siellä taasell. - Kiusallista! 
_ Olisin antanut hänen ennen rauhassa olla! -
Sääli hän sitä nyt vähiin on sentään . Hyvä tyttö sy-
dämmeltään. - Mutta tehty on tehty. - Ja enhän 
minä häntä hoitamaan "oi ruveta. - Tässä ruvetkoon 
omantunnon vaivoihin mokoman )liikaletukan takia. -
Saan vaan hänet näkY"istäni, niin kaikki hy,'ä. -
Hiisi vieköön koko jutun! - - No, mitä tåssä nyt 
enää sitä luumailen. - J ohan se on myöhäistäkin. 
Ei se sisareni kauan asiata vii\'yttcle. Yoisihan tuolle 
nyt juuri antaa jotain, jos jalomielincll tahtoisi olla, 
mutta tuskin se juuri sopiikaalI. - Rupeaa vielä 
enem män ahdistamaau. 

Tuumnilee rlluhattomau& kepiUäiill maatn llakaten. 

Ash! 

Xll" KOHTAUS. 
Edellinen, Kcwlti, Emma. 

KAlUlI. 
Tulee aidan loak8e. Itsekseen. 

En tahdo tnotu ta\'ata. - Viilstyn hetkeksi! 
Kun Ailin vaan kohtaan, ja. Hcllin - niin lähdcn. 
En mcncsty noitten muitten seurassa. 

Menee sivulle puitten taakse. 

EIDlA. 
Tulee ämpärin kan8Sll. 

Luutnantti, yksi salla vielä. 
GRYHLIXG. 

Mitä sinulla 011 kanssani tekemistä. 
EMMA. 

Kysyn viimcisen kcrrflll, tahdotko llclastaa mi · 
nut h1i!lCustä, lapsesi kurjuudesta? 
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GRYRLING. 
Mitä. sinä höpisct! 

Aikoo mennä. 

EIDIA. 
Siinä tapauksessa Imudan koko maailmalle. mitä 

olet tehnyt, vedän sinut kanssani häpeään. -
GRYlfLlNG. 

Sinä uskallat! Koetahan! - Ja kenen luulet 
itseäsi uskovan? 
tabrata. 

Älä luulekaan voivasi nimeäni 

E)llI.A. 
lIaivostuen. 

Sinun nim eäsi tahrata ! 
GRYHLlNG. 

Eropassin olcn sinuHe muuten jo toimittanut ja 
sen aika hyväll. -

Viskaa rahakukkaron }:mmall jalkoihin. 
Nyt on välimme kuitU 1 Koeta sitten kostaa, jos voitl 

.lienee. 

KARHT. 
Itsekseen. 

Sepii. vasta oli uutinen. Poistlln hetkeksi. 
lienee. 

XIII" KOHTAUS. 
Emma yksiu. 

K\l.l[A. 
Ottaa rahaknkkaron. 

Tecnkö väärin ottacssani tämän? En 1 Itselleni 
en sitä ota, vaan hänen lapselleen. - Kun en vaan 
tätä. kadottaisi. En tahdo sitä ftvatakaan, ennenkuin 
lapsellelli rahaa tarvitsen l Vai cropassin olet toimit· 
tanut, vai - - Xo, kllllhan täältä pääsen. H}'vii. se· 
kino - Ehkä voin kuitenkin peittää vielä kaikki, 

• 
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mutta joll'en voi, silloin - niin silloin heittäydyn 
mcreen. - Sillä on kaikki autettu. - Uh! Minun 
ruumiini löydetään, tut.kitaan, minusta itsemurhaa-
jaIita kirjoitetaan sanomalehtiin, kaikki minusta kam· 
molla puhuvat, - äitini saapi sen tietiiii. Ei! Sitä 
en tee. Olisihan se kauhea rikos. En pääsisi edc!:l 
siullattuull maahankaan, vaan jonnekin koiranraatojcn 
sekaan. - Ja \'eisinhän hänet, tuon pienen syyttö-
mlin enkelin sinne mukanani. J{auhcata! Ellllen mitä 
tahansa! - Oh, jospa voisin äidilleni kaikki tUllllUS-
taa, mutta se on mahdotonta. Kuolisihon hän sille 
paikalle! 

AUlIllentaa vettä. 

xn'" KOHTAUS, 
UlIn, Emma. 

ULLA. 
Tulee l,ortista }:mman huomaAmatta. 

Kuinka viaton, puhdas häll 011. Hukkaan ei ol e 
mennyt työni, turhaan en ole hänen tälnensä Juma-
laa rukoillut. 

.~ii n eeu. 
Emma lapseni! 

E.\OIA. 

Äitini! 
Kanhistnen. 

ULLA. 
l\1ikä sinua, tyttöseni, vnivlla? 

KUllA. 
Ei mikiiiill. - Säikytit ,"aan minut. 

t:J,LA. 
Jotain on tapahtunut. Ethän uskalla katsoa mi. 

nua silmiillkiiiin. -
Huokaa. It~ e kseen. 

Olisinkö pett)'uyt. Ei. Se Oll mahdotonta! 
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Åiilleen. 
Tulin sinulle ilmoittamaan, että pikku veljesi on ko-
vin kipeä. 

EilllA. 
Hajamielisesti. 

Vai niin! 
ULLA.. 

Pitäisi saada lääkäri ja lääkkei~ä, mutta rahaa 
ei ole. 

OdottAA hetken vastausta. 

E1Iw!.a tuijottaa äällctWmiillä mn.ahan. 

Ajattelin, etti\ ehkii. sinä voisit - - saada rouvalta. 
EMMA. 

Olenhan saanut viime kuun palkkani jo. 
ULLA. 

Eiköhän hän antaisi tästä kuukaudesta edeltä-
käsi n? - Onhan hän hyvä ihminen. Ja jääthän sinä 
kuitenkin koko vuodeksi. 

E1L\LA. 

Tuskinpa! 
ULLA, 

Kuinka niin ? Älä ole kevytmiclineu, lapseni . 
. Muista neuvoni: koeta aina ol!a tyytyväinen siihen, 
mitä sinulla on. - Parempi tulee itsestiiiin sitten. 
Mistäpii. voisitkaan paremman paikan saada? 

EMMA. 
Itsekseen. 

Mitä hälwlle sanoisin? 
Ailueen. 

Täällä on niin paha herra. 
UI,LA. 

Eikö muuta! Xlii. ole milläsikään! Niitä 011 kaik-
kialla maailmassa. Täällä olet kuitenkin, sen verran 
kuin tunnen emiintäiisi, hyvässä sililössä. Muista vaan, 

• 

, 

• 
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mitä. olen sydämmecsi painanut, llUD-vältil.Lkaikk.ci _ _ _ 
loukkauskivet. Rukoile Herralta voimaa vastustamaan 
viekoituksia. Hän kylHi. lapsistaan huolen pitää. 

.:\.iti-pnl'ka! 

EJDIA. 
Itsekseen . 

XV:s KOHTAUS. 
Edelliset, Ha rtil1 . 

nAUTIN. 
Tulee verannalle. 

Emma! Minne sinä taasen karkasit? Tiedäthän, 
että pitää olla aina saallUvilJa, kun on vieraita. 

UJ,LA. 
Armollincn rouva stasrotL1111a. Suokaa anteeksi . 

Minun tiihteni han viivähti. 
HAUTIN. 

Vai niin, tekö matami. - Olipa hyvä, että sa-
tuitte tulemaan. Mitä 1cuy.luu? 

ULLA. 
Ei hyvää, armoIlinen rouva stasrotinna. - Poi-

kani on kovin kipeän ii. 
lIARTL\' , 

Vai niin! Pitää hankkia lääkäri. 
ULT.A. 

Sitähän minä tänne tulinkin. Tahdoin pyytHä 
teiltä. vähiin rahaa tyttäreni tämän kuun palkasta , 
mutta - -

UARTIN. 
Minä siiälin teitä, hyvi~ 1l1atami, mutta minun 

täytyy teille sanoa totuus. Emmaa olen tähän asti 
pitänyt rehellisenä tyttönä, mutta nyt täytyy minun 
katkeruudella ilmoittaa, että olen suuresti erehtynyt. 

• 
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ULT.A. 
Mitä sanottekaan ! 

IIARTIN. 
Silloin, tällöin olen huomannut., että pieniä kap-

paleita on kadonnut, mutta kun sitä aina suuressa 
talomlessa tapahtuu, en ole siihell huomiotaui kään-
tällyt, mutta nyt on tullut asia, josta minun täytyy 
hänen rehellisyyttään epäillä. 

EM1[A. 
Minäkö? 

IIARTHi. 
Veljeltäni on kadonnut kallisarvoinen hopeainen 

sikarikotelo. 
ULLA. 

Ja Emma olisi sen varastanut. 

EMMA. 
Se on valhe! 

HARTI;\". 
Kukaan muu ei käy hiinen kamari ssaan kuin 

Emma! Siis on hän sen ottanut t 

EmIA. 
Nojautuu sauatlollluua kui\'oukuulta \'astcu. Itsekseen. 

Tätä vielä puuttui! 00 sinä konna! 

ULLA. 
Voi kauheata! Niinkö suuresti olen minä erehty-

nyt. Kiiinkö sillä maksat minulle VaiYaJli, hellyyteni. 
Voi sillii kurja raukka! 

HAllTIX, 
Epäilen vielä pahempaakin, mutta sitä en tahdo 

sanoa . Se kyllä vielä ilmi tulee itsestiiän. 

ULLA. 
J{auheata, kauheata! 
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HARTIN. 

:M inä säälin teitä, matami. Saatte nyt tämän 
kuun palkan kokonaan ja viekää hänet sitten täältä 
jo tänä iltana. - En voi näMä häntä silmissäni. 

ULLA. 
Menköön hän, mil1ne tahtoo. Minä en hänestä 

enää. välitä. - En tahdo hänen rahojaan. - Hyvästi, 
rouva stasrotinllft. - Minä en tätä kestä. - Täytyy 
mennä kotiin peittämään häpeät.äni. Hyvästi . 

Menee. 

HARTIK. 
Mene nyt teetä lai ttamaan. Ei sinnn kuitenkaan 

tarvitse yön selkiiän lähteä. Olet huomiseen asti. 
Menee. 

Emma noj88 iiiinewnnii hetken knh'oon, menee. 

xns KOHTAUS. 
Hclli, Km·hi. 

KELLI. 
Tulco kirje kiideSilii. 

Missä se Tellvo viipyy. Vai eikö hiin tule ei Ii· 
sen loukkauksen tähden laisinkaan. - -

Käy uiuu,allD "eraDuau luo penkille. 

Tämän saa hiin lukea. Tehköön sitten, mitä tahtoo. -
Hm! Sääli Aili-parkaa. - Niin jalo sydän tuollai· 
sen miehen omana. - Teki niin mieleni sanoa hä-
uelle, että tuo viirssYIl l)ätkä oli lainattu, mutta en 
tahtonut hällen sydäntään loukat.a. 

KA.RHL 
Tulee. Itsekseeu. 

Kas, tuollahan luullakseni Helli istuukin. 
Tulee hilja8 Relliu luo, tempaa kirjeen hänen kädestään. 

~litii. salaisuuksia! 
Aili. 8 



'" :\IATTI KUR,IKKA. 
------------ ~---------

HELLI. 
Vb, kuinka säikähdin. -

XARm. 
Hyvä päivä! 

HELLI. 
Päivä, päivä, mutta allna pois ki I'jeeni! 

KABHJ. 

• 

Tuossa, tuossa. En minä niin raaka toki ole, 
että toi sen kirjeen lukisin! 

Tlujoaa kirjettä. 

HELU 
No lue, lue! 

KARUI. 
Katsoo kirj eesell, lukee. 

"Teuvo!;' Minulleban se on! 
>lSanot olevasi uuden ajan ihminen, mutta aineel-

lisista syistä koetat tukehduttaa syvimpiä tunteitasi. 
Mikä muu kuin varojen puute olisi estänyt sinua 
kuulemasto. sydi\mmesi ääntä. Eikö sinulla ole roh-
keutta liittää kohtaloasi toisen kohtaloon, jonka rin· 
nassa samallaiset tnnteet kuohuvat? Onhan käsitys-
ten helpompi kamppailla saman asian edesti~ kuin 
yksitellen. 

Helli. U 

Sinä rakastat minua! 
HELLI. 

No enköhän ! 
KARIII. 

Mutta ennenkuin kauemmas mellemm.e, tahdon 
minä ilmaista heti, ett'en minä suinkaan vastaa niitä 
puhtauden vaatimuksia, joita nykyajan naiset miehille 
asettavat . 

HELLI. 
Oletko siis sinäkin -
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•• KARIIL 
Siihen saakka kuin en keneenkäiin yksityiseen 

naiseen ollut kiintYIl)'t, en katsonut velvollisuudek· 
seni vastustaa luonnollisia vaatimuksiani. Mutta heti 
kun sinuun miellyin, on se ollut suorastaan mah-
dotonta. 

lIELLI. 
Nytkin YUlllltU'l',lU sinua. Et ole minua etkä 

rakkauttasi vastaan rikkonut, olet siis puhdas. 
KARHI. 

Se oli oikein! Nyt käsitän täydellisesti, minkä 
aarteen sinussa olen löytänyt. Me olemme toisiamme 
varten. Lyöl'ät kättä. 

XVII:s KOHTAUS. 
Edelliset, Hartin, Aili, -!', r EIl. 
Hartin, Aili ja Ahri,. tll ltvat . 

.AHREX. 
Mikä "rendez-volIs" täällä? 

KARHI. 
Voitte toivottaa onnea nuorelle parille! 

Anr. 
Byppäli. HeUin kaulMn. 

AHRE:s'. 
Ivallisesti. 

No nyt saamme kai pian häät. 
K.A.RHI. 

Kolmen viikon piiästä. Eikö niin, HeIli ? 

Niin ! 
nELLY. 

BARTIX. 
Epäilevästi itiiemen. 

Mitähän tuostakin tullee? 

8' 



NE LH S X.\ YT ÖS. 
I:ll KUVAELMA. 

Huoneriihjii, jossa pe"ällä ja oikealla ovi, va~emmalla ikkuOll 
ja nurkaS>i& musta uuui, jo,;sa liedel1ii. 00 kahvipl\tlllu lulel1&; 
ik kuOllD luopa pöytä, jonka viere~sii pIIri lUol ia; oikealla seiuillä 
.. anha kaapl,i ja ~en tiiUä pl.lOlcn !,icui Ilöylii ja jakkara. 

I:n KOHTAUS. 
Lapsim1W1'i yksin. 

LAP:mIUORI. 
Paksu akka, likainen (';;Hiina vyöllä, hOUlUlllI kahvipaunuu iiiireil9ii. 

kupI)ien klllll>3R. 

Ne saavat tänä iltana !lalkkallsa. Tuota päätä 
saanen minäkin nkunteja". Hihhihhii! Kllffiahall minä 
vaan tarjoan tarvitseville - sellaisen kretan kanssa, 
jota ei kissa syö. - Jokainen ei niin sukktl la ole· 
kaan. Jumala 011 antanut älyil piiäkoppaani. Miks'cn 
sitä kåyttiiisi? - Ette te nuuskijat minua enää kiinni 
saakaan. Kerran kompastuin, vaan tyhmä minä olin-
kin pallnessani viinan kaappiin. Sieltä ne niua en-
simmäiseksi syynäämiiän IllCnCyät. 

Avaa uuuin edc$!:Iä lattiassa maton alla olevan runnin auki ja 
vetää sieltä 6lIiin onsin suuren, sitten pienemmän Htteuu pUIIo:m, 

kaataa suuresta pullosta litteäiin jotakin. 
Konstit on monellaisia - -

l'anoo s uuren tmllon takaisin koiIlOnsa.. 
Äh, ole siellä, kyllä sinua YieHi tarvitaan. 

Pa.nee numin kiinni, vetä.ä maton päälle. 
Kas noin! Maistaa pullosta. 
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Kylläpä siitä kannattaakin rahaa maksaa. - No, nyt 
kaikki valmiiksi! 
Sitoo pullon siitä riippuvista Ilfluhoista vyötiisilleeu esiJiiuausll 
alle ja llSettaa sen suun esiliinaufl ole\'an pienen reiän kohdalle .• 

Ole siinä, ystävä ni, ja odota emiintäsi käskyjä. - -
Voi sentällnl Kuinka sukkela olet sinä, Lapsimuori! 
- Lapsimuori! Keksivät he Ilimen kanssa. Olisipa 
siinä ,'iisailla tuumimista, eivätkä. he sittenkään siitä 
selvää saisi. - Lapsim uori! On niin hyyä. olla, kun 
saa työtä tehdä. Ja kokonaista kaksi virkaa sitten 

joll'ei kolmekin - - Ai, taitaapa se Ruhas-
Pekan akka tulla tänään rahua ottamaalI. 

Ouaa. kaap i3 ta. kirjau. 

Niin niikyy - - Hyvä, etteivät tule Jmil,ki yht'aikaa, 
- vaikka eipä se Lapsimuori hätään joutuisi, vaikka 
tulisivatkill - Se on tuottlwa, tuo aräii.ri, kun vaan 
saisi enemmän niitä. pcntuja käsiinsä. - Pictariinko 
vicnevät vai mereen? Toisivat hull ut tänne vaan. 

Pirnllisesti. 

Kyllä minä. niistä huolen pitilisin. Tuo tyttö tuolla. 
Se se vasta kalu on . - Antaa kukkaronsa haltuuni, 
jossa on sata markkaa! Hiis vieköön! AntaisiIlkohan 
hänelle takaisin ne! Yaikkapa he val'astanutl 

lI:n KOHTAUS. 
Edellinen, Rlllta8·Pekan· akka. 

RUH.tS·PEKA .. '\' AKKA. 
Tulee. 

Tällä aamuna kuoli se jo ! 

LAI'snIUORL 
Vihdoinkin! Sinil taisit s}'öttää sitil liian hyvin. 

i\Jitä, eikö se jo ollut llcljiin kuukauden ikäincn? 
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RUHAS-I'EKAN AKKA. 
Syntihän niitä olisi nälkään tappaa. 

LAPSIMUORl. 
.Ei niitä tappaa tarvitsekaan, muUa mitä niistä 

sellaisista on suotta ~yötettykään. - Sanoinhall, että 
kaikessa tapauksessa saat !mlkan puolesta \'uodesta. 

RURAS·PEKAN AKKA. 
Hm. No niinhän se justiin on. Ja pal'empihan 

niitten on ollakin, kun täältä pääsevät. -
LAPSIMuonI. 

Se ei saa tulla vaan tytön korviin, että lapsi 
kuollut on . 

RUHAS·PEKAN AKKA.. 
}'Iiks'ei? 

LAPSrnUORI. 
No, et s inä sitten enää palkkaa saa! 

RUH .. I.S·PEKAN AKKA. 
Ymmärrän, ymmärrän - No saanko nyt toisen? 

LAPsrnUOllr. 
Vaikka heti Iw.ikalla. 

RURAS·PEKAN AKKA. 
Sepä h}','ä - - Ko, siim sitten eri palkka. -

LAP$rnUOIlr. 
Kui nkas sitten, 

RUHAS·PEKAN AKKA. 
Tästäpä tulee hyvä afiiiil'i. -

LA.PSDIUOIU. 
Enkös s itä sanonut 

Menee oikealle ovelle. 
Kuuletko siellä? Tule tänne! - - Mitä, etkö jaksa? 
Kuinka kauan J'upeat Sillii laiskottelemMn? 
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m s KOHTAUS. 
Edelli~6t, Emma. 

E)[MA. 
Tulee kurjan, kalpean näköisellii, hoiperta6u uäkyviin. 
Mitä tahdotte ? 

Kiiypi istllmallll, 

LAPsmUORI. 
Tässä on nyt se armelias vaimo, joka ottaa lap-

sesi huostaansa. 
EMM.A. 

Joko nyt? 
LAPSIMUORr. 

No, milloinka sitten! 
E3B1A. 

Älkää häntä vielä viekö! 
L APSIMUORI. 

Mitä hulluttelet? Vai rupean minä kymmenen 
kertaa tiissä. -

Menee oikea.lle. 

ElDIA. 
Mutta ette saa hänelle pahaa tehdä. Hän on 

ni in hento vielä, raukka. - Lupaattchan häntä hy-
vin hoitaa? Kyllä minä. maksan! 

LAPSlMUOIl.L 
Tulee nyytill kan~SIl . 

Tässä on 1 
EllMA. 

Tarttuu kiinni ISI)!een. 
Oma, rakas poikani ! 

Suutelee. 
Kuinka viaton olet sinä, pi kku enkelini -

LAPSI MUORI. 
No, mitä tässä l'uikuttamaan rupeat. Pidä itse 

kakarasi, jos et raaskia laskea luotasi. Mutta mene 
myös itse heti matkoihisi. 

• 
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EIDIA. 
Sälkiihtiien. 

Enhän minä! 
Snutelee. 

Hyvästi! 
LA.PSIllUORL 

Ottaa lapsen, aUlaa lluhas·Pekan akalle. 
Tuoss' on. Saat mennä nyt! 

RUlL!S·PEKA~ AKKA. 
Hyvästi! 

Menee. 

IV:s KO HTA US. 
Emma, LajJ8ill!!wri. 

LA.PSl:UUORI. 
No, mitenkäs sitten sen maksun kanssa. - Hän 

jätti minun asiakseni sopia siitii. 
EMMA. 

Niin tuota, - kuinkas te tahdotte? 
LAPSIlIUORT. 

Sinä olet nuori tyttö vielä. - :\Iinä luulen voi-
vani hankkia sinulle hyvän paikan. 

E1J::\IA. 
Voitteko? Kiitos! :\lillaisen? Palveluspaikanko? 

LAPSIMUORI. 
Nauraen. 

Palveluspaikan. - En sui nkaan! - Paljon pa-
remman. Saat pukea itsesi fiiniksi daamiksi. 

EMMA. 
Mitä sanotte? 

LAPSIlIUORI. 
Eikä sinun tarvitse mitiiiin työtä tehdä. 

EllMA. 
Mikä paikka se on sellainen? 
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, . LAPSDlUORJ. 
:Millainen lapsi sinä olet. - Näeks, täällä on 

eräs hyväpalkkainen virkamies, joka etsii itselleen 
"pidettävääu. 

K\DIA. 
Minä en ymmärrä! 

LAPSntUORI. 
Hänellä on kyllä ruma, kivuloinen [rouva, mutta 

hän tahtoisi nuoren, kauniin tytön - -
EM~IA. 

Matami! Mitä te snnottekaall. - - Sellaisek-
siko te tahtoisitte minut? - - En ikinä! Luulet-
teko te minua niin kurjaksi? 

J,APSIMUORI. 
~litäpä sinulla enää muutakaan virkaa olisi! 

E~C\{A. 

Heittäytyy tuoliin. 
Voi taivahan Jumala! ~linne olet sinä minut 

viskannut? Eikö sinulla enää ole armoa laisinkaan! 
Mitii. pahaa olen minä sinua vastaan tehnyt, ettäs 
minua näin mukaiset? 

LAPSUWORI. 
No, jollet tahdo niin l.;elpo palkkaa kuin hiiQeltä 

saisit, lliin on minulla toinenkin paikka. Eikä sekään 
huono ole. -

EMMA. 
En tahdo sellaiseksi, en koskaan! 

LAPSIMUORI. 
Sinä olet puhdasverinen, terve tyttö. .Minä han-

kin sinulle hyvän amman paikan. Kelpaako se? 
ElIMA. 

No, anllnaksi minä kyllä rupean. Se Oll ihan 
toista. -
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LAPsnIUOR1. 
Saat 80 markkaa kuussa palkkaa ja vapaan ylös-

pidon. 
EMMA. 

Niinkö paljon? 
LAPSHlUORl. 

:Mutta yhdellä ehdolla. 

EMMA. 
No? 

LAPSDWORl. 
Että sitoudut edeltäkäsin maksamaan koko ensi· 

vuoden, vaikka. missä paikassa olisit, puolet palkastasi 
lapsesi hoitajalle. -

EM:1!IA. 
No. mutta ne rahat, mitkä teille annoin? 

LAPSIMUORI. 
No, niitä oli juuri niin paljon, että saat niillä 

kortteerin, ylöspidon ja mimin vaivani kuitatuksi. 
Viisitoista markkaa jää ehkii ylits~ vielä. 

EMiliA. 
En lukenut rahoja. Eikö siinä enempää ollutkaan? 

LAPSBIUORI. 
:Mitä? Suostutko maksamaan puolet? 

EMMA. 
No, voinhan minä. -

LAPSDIUORL 
No, sitten on kaikki seh-illä. i\Iene nyt leyo11e. 

Kyllä minä kutsun, kun ruvetaan paperia tekemään. 
EM"[A. 

Paperia? 
LAPSIMUORI. 

Niin. Laillista sopimusta. I\:uinka sitten. Minä 
tahdon kaikki tyyni tehdä laillisesti. 
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nillA. 
Ymmärrän. - Encmpiiä en nyt voi. Päätäni 

pyörryttää niin kovasti. 
J,APSIllUORI. 

Kuinka hento sinä olet! En minä ennen mui-
noin nuorra ollessani ollut kolmea päivää mokomasta 
kipeänä. 

Emilia menee. 

V:s KOHTA US. 
Lapsinnwri, Sillman, Iyi.imies, Juh.o. 

LA.PSDlUORT. 
Nyt on asiat hyvällä kannalla. Viisitoista mark-

kaa kuukaudessa. - Ruhus-Pekun akalle viisi, 
jää kymmenen. 

Bylrertää käsiään. 
Sepä oiva pala. 

SILLMAN. 
Tnlee. 

Annappa mulle kahveeta! 
LAPSDIUORl. 

Kretan kanssa? 
STLLMAN. 

Niin! 
Hymyi lee. 

LAPSllIUORI. 
Kaataa k.hvia kUPlliin ja täyttää 5en pullosla esiliinan alta. 

Ja hyvaä pitää sen olla. 
Tnopi pöydälle. 

Kymmenen penniä. 
SILLlfAN. 

Tuossa. 
Maksaa jll. rupella maistelemaan. 

TYÖllIES. 
Tulee. 

Onko viinaa? 
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J.APSHIUORI. 
Ei ole! Mutta kaffla on. 

TYÖMIES. 
Sauoivathan ne tääll ii olevan. 

LAPSUIUORI. 
Ei ole. 

TYÖMIES. 
No saakeli! 

Menee. 

SILLMAN. 
Olettehaa työ varovai. 

LAPSIMUOR1. 
Täytyy olla, täytyy! 

SJLLlTAN. 
No niinhiiii. se on, niin! 

JUHO. 
Tulee. 

Mitä täällii saapi? 
LAPSIMUO IU. 

Kaffi a. 
JUHO. 

Kahviako vaan. No sama se. Kun olis ollunna 
viinaa. 

LAPSDlUORl. 
Kaataa kahvia, mIIna ei lisiiii. PIIlIOSIa, tuopi pöydälle. 
Tässä olisi. 

JUHO. 
lliljempilil. 

Eiköhän SCJl täån oli si parempaa? 
LAPSIMUOlH. 

On parempaakin. 
Yie kupiu kiukaatl 1110, tiiyttiiii pullosta, tno takasin. 

Tässii, mutta se maksaa kymmenen penniä. 
JUHO. 
:\IaisllII\. 

No, tämä on toista! 
)Jaksal!-
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LAPsmUORI. 
Siinäpä. onkin kretaa, jota ei kissa syö. 

JUllO. 
Nauraa. 

Kretaa, jota ei kissa S}'ö. Sepä ei ole hullumpaa. 
LAPsmUORI. 

Ettäs tietäisittcll, mitä on sanottava, jos \'ieraiksi 
miehiksi vaadittaisiin. - -

Meuee kiukaau luo. 

JUHO. 
No, kuuluvat tahtovan poistaa kaikki kapakat. 

SlLLlIAX. 
Niin kuuluu. 

LAPSIMUORI. 
Silloin vasta minun kahvillcni ootkonki tulisi. 

JUHO. 
Se on tietty. - Kummat olot siitä syntyis, kun 

DUO raittius-apostolit käskemääu pääsisivät. 
SILLMAK. 

Tyrsähtä;( keskou jnomistaau uauramaau. 
Apostolit. 

JUHO. 
Niin juuri. Pianhan ne panevat pllpitkin viralta. 

SILL:\IAK. 
Kuinka niin? 

JUHO. 
No, väittäväthiin ne ymmiirtäviinsii Raamattua pa-

remmin kuin Kuopion piisl)U. 
SILLlliK 

No niibhää ne sannOQ. 
LAPSBmOBI. 

Itsekseen. 
Vähänllii näitä näkyy tiinä iltana tulevankin. 
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SILLM!..:'i'. 
Mikäs mies työ oletten, ku työ kaikki noi asiat 

nii hyvin tierätten? 
J UHO. 

Niin minäkö? Ka, olenhan vaan Suomen kansa-
lainen. 

Niin, niin. 
oletten? 

SILLMA:N. 
Mu' missäs työssä eli toimessa työ 

JUHO. 
Aina missi, työlii vaan saa. Tähän aikaan en 

missään. No mikäs mies te olette? 
SUUtA:N. 

Kivityössähää mie oli, mu' satuin syömään toisen 
miehen eVäät, niin ajettiin pois. 

J UIIO. 
Hmhml 

Vb KOHTAUS. 
Edelliset, ]((tIJki. 

K...\S KI. 
Tulee kurjissl\ vnattcissa., humalassa. 

Onko teillä juotavaa? 
LAPsrnUORI. 

On kahvia. 
KASKI. 

Antakaa. kymmenen pennin edestä. 
Menea oikeanpuolisen pöydän luo, pft.uee rahan pöydälle. 

Tuoss' on viimeinen. 

Sitten hirteen. 

Tiissä olisi. 

Hyvä! 

lliIek~een . 

LAPSL\lUORf. 

KASKI. 

Käy istumaan k äsien IJojann, uukkuu. 

• 
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LAPSUIUOlU. 
Itsekseen. 

1\1 ikä tuo lienee? 
JuholIe. 

Osaatteko te kirjoittaa? 
JUHO. 

No enköhän tuota -
LAPSnrUORI. 

127 

Tahdotteko kirjoittaa minulle vähän. Minä an -
nan teille siitä kupin kaffia kretan kanssa palkaksi. 

JUHO. 
Mitä? 

LAPSUlUORI. 
Kyllä minä tikteeraan. 

JUHO. 
No miks'ei. 

LAPSlllUORl. 
Tuo paperia, musteas tiau ja kyniiu. 

Kirjoittakaa näin. 
JUHO. 

Asettuu kirjoittamaan. 
No. -

LAPsrnUORJ. 
Minä allekirjoitettu -

JUHO. 
- tahi kirjoitta.nut. 

Kirjoittaa. 

LAPsrnUORI. 
No tahi IlIln. Minä allekirjoittanut lupaan ja 

sidon itseni -
J UHO. 

sitoudun. 
LAPSntUORI. 

sitoudun maksamaan leskifrouva Karoliina 
Vilhelmina Villlelmsonille puolet siitä palkasta, kuin 

• 
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JUHO, 
- joka. 

LAPSlMUORT. 
- joka minä tiistä pfliviistä lukien saan. 

JUHO. 
- jonka - j .' II. e. 

Kirjoittu hitusti perä.ssä ja toistaa aiull. hiljaa, mitä muori lalllluu. 
Helsingissä -

J,AJ'SrnUORI. 
Menee oikealle o\·elle. 

Tyttö hoi! Tuleppas tänne, 
]{a,H herää. 

SILLMAN. 
Onko täällä tyttöjiikkii? 

YII:s KOHTAUS. 

Mitä tahdotte? 

Edelli~et , E,J1»1a. 
EMMA. 
Tulee. 

LAPSIlLUORI. 
Paperi on nyt valmis. Kirjoita nimesi alle. 

Emma menee VIIsemmllU llöydiin luo, kirjoittaa. 

JUHO. 
Lukee peräuä. 

Emma Hy,'ärL 
KASKI. 

Herää ajatuksistaan. 
Mitä häncstii? 

EM.llA. 
Mitä kuulen? 

Tuijottavat hetken toisiinsa. 

KA.SKI. 
Surkeasti. 

Taiyahan Jumalal Oletko sinä - ? 
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EMMA. 
Ello! 

YaipulI itkien lattialle. 

KASKI. 
Tyttö-park.a! Näinkö alas olet s inä vaipunut! 

ElIM.-\.. 
Ello, Ello ! 

kurjuudesta ! 
Pclasta minut, pelasta minut täiiltä 

KASKi. 
Nyt vasta! Nyt, l;un itse loassa matelet, I1yt kun 

olet jo minut perässii.si vetänyt. - :Myöhäistii. Jos 
tahdo!, niin saat r innallnni sijan hirsi puussa . 

El..'1IA. 
Rakas Ella! Älä minua tuomitse. Olen viaton ! 

KASKI. 
Viatonko sillä! 

EMMA. 
"iekas konua mun petti. J os olisit O]lCUanut 

minut vaaran suuruutta tuntcmaan, Cll kompastunut 
0151. ]{ompastu ncct ovat "iisaammat minuakin, oliko 
ihme, jos minut, kokematon tyttö, nalTattiin. Jos s il-
loin olisin sinun turvissas i ollut, olisin yhtä Jluhdas, 
yhtä neitseellinen knin äitini rinnoilta lähticssäni. 

KASKI. 

~litii kuul en! Oli si tko uskollincn ollut mulle? 
}:~IM.-\.. 

Niin totta kuill taivaassa on totuuden Herra, niin 
totta kuin tuonelan s)'\' impään ollkaloon \'aipuncn, 
jos valehtelen, niin lotta en sinua \"astflan ole tahal-
lani Yähintäkiiiin rikkonut. 

KASKI. 
Autlaa Emmaa ylös. 

Tyt1ö-rukka ! - KOllsehall toki. 
sittcn tapahtunut ? Kerro! 

Aili. 

:'01itä 011 sinulle 

9 
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EMMA. 
Jos jaksan. - Muistathan, kuinka ollneton olin 

käydessäsi hyvästi jättiimiissä. 
KASKI. 

Niin! No? 
E:~mA. 

Silloin olin jo varma siitä, että kohtaloni oli rat-
kaistu. Minä kallnoin jo llienokaista. Se luutnantti, 
stasrotinnau veli, se juotti minut. lwrrall juovuksiill 
ja narrasi. - 'Minä en tullut silloin mitään ajatel-
leeksi ja varomattomul;ti kylJii, antausin hänen val-
taansa. - - Pian kuitenkin silmäni aukenivat, mutta. 
silloin oli jo myölläistii. PiiästilksCCIl minusta irti 
syytti llän minua vielä varkaudesta. Mihin lie näet 
kadottanut sikarikoteJollsn ja saJlOi sitten minun ViI-
rastaneen sen. - Rouva uskoikin häntä, kertoi asian 
vielä äidillenikin, joka siitä. suuttui niilI, että hylkäsi . 
minut kokonaan . SC}lå se pahiJlta! 

KASKI. 
Emma-kulta! Itkekäämme yhdessä kohtaloamnll'. 

Kova on sinun kohtalosi ollut, mutta ei juuri sen 
parempi minunkaan. Vaikka olin sitounut olemaan 
teiltaassa kevääsen asti, läksin sieltä pois, sillä en 
voi nut. vastustaa haluani päästä tänne. - Tulin tänne 
ja sain kuulla, mitä ·sinulle oli tapahtunut. .Sinua 
itseäsi en löytänyt ja rupesin juomaan i join rahani, 
vaatteeni, kunniallisen nimeni, kaikki. - Tänä iltana 
aioin mennä hirteen. 

EMMA. 
Minun tähteni. 

KASKI. 
Itse olen syypää kaikkeen. Miksi en ensin et!;i -

nyt sinua ja saanut selitystä? - Olisimme siten aikaa 
sitten pelastuneet kurjuudesta. 

Kyynebilmill. 
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Emmal Anna minulle anteeksi. Sinä. olet nyt sil-
mi ssäni yhtii, puhdas kuin ennenkin, sinua rakastan 
llyt monta vertaa enemmän kuin koskaan ennen. 
Mutta olenhan minä nyt vaan kurja-rauklm! 

EMlIA. 
Armahani! Rohkeutta vaan! Ryhdytään rilma-

tusten taisteluun leipämme, kunniamme tähden. Ei-
köhän Jumala meille vielä pa·rempiakin päiviä suone! 

KASKI. 
Niin! -

!'yleilee Emmaa. 

EMMA. 
Antaa hän, kun yhdessä rukoilemm (": vaan. 

Heittiiyvät polvilleen. 

Työmiellet katsovat hämmästyneinä, liikutettuina kohtaugta. Lapsi-
mUQri $ei ~ oo rllnhlltlomalla kinkaan cdess;i. 

SILLlIlAN. 
Hi is vieköön, tämä käypi sydämmelle. 

EmmalIe. 
Kuulk ais! 

JUHO. 
Tästä piiiviistä en maista viinan tippaakaan! 

~mia jll Kaski nousevat. 

SILL:llAN. 
EnunaHe. 

I{uulkaisl Missii s työ palvelitten silloin, kun se 
sikaarikotelo hukku? 

Missiikö? 
tossa. 

B IMA . 
Stasrotilllla Hartinilla Kaivopuis-

SILLMAN. 
Itsekseen. 

Piru vieköön 1 Kun rikkaaW luulee ottavasa, ja 
kumminkii köyhälle pahaa tekee. 
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KASKI. 
Kat~el e c ympiiril1een. 

Ja tiiällä olet sinä saanut olla 

EMMA. 
Äitini luo en tohtinut PYl'kiäkääu. Ulos hän mi· 

nut kuitenkin olisi ajanut. 

KASKI. 
Mutta liilldetiiiin nyt täiiltii. 

ElDU . 
Minne? 

KASKI. 
Minn e tahansa, mutta täältä pois. 

JUHO. 
Kuulk aa, vieraat, tulkaa minun luokseni yöksi. 

Vaikka minä olenkin tälliiinen l'enttu, on millulla s iivo 
va imo, joka teidät ilolla vastaan ottaa, -

KASKI. 
Kyllä kernaasti. 

E~BlA. 

Kiitoksia! 
avuksi. 

Niictkö, Ello, Herra tulee jo meille 

JUHO. 
Olen sUlu'esti kiitollinen, jos leidiit YiihiilJii.töiseen 

'Suojaani viedä saan. Saattepa nähdä, että vaimoni 
\V ielä siunaa teitä, 

KASKI. 
Emma. , MuUa laps i? 

EM)IA. 
Ole huoletta ! 

Menevät kaikki muut \Iaitoli Y,apsimuori. 

J,APS IMUORI. 
~roista tällaista tapalista en tahdo kattoIIi alle. 
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II: n KUV AEL}[A. 
Kad un k ulmaus Belsingi~sil j vaseromallllo kallioryhmii, oi· 

k ealla k allun tällä puolen puinen rakennuB, jonka valaistut ikku· 
nat ovat valkeilla kartiineilla lleitetyt, talOIl kolkassa palaa JyMy. 

VII I:s KOHTAUS. 
Aili, He/li , Ahlin. 

Aili, HeUi ja Alllill tulevat Yasemmalta. 
BELLI. 

Kiitok sia paljon! Kyllil minii. nyt jo uskallan 
yksinkin mennii. Ei sinull ole hyvä rasittaa itseäsi, 
kun niin heikko olet ilmankin. 

,nu. 
Tiimä virkistää päinvastoin minua. 

AHREN. 
Niin ehkii. nyt kuitenkin saatamme kotiinne asti. 

Tiimä katu juuri on tunnettu rauhattomuudestaan. 
AILI. 

Miksi niin? 
AHREN. 

No, nii.etkös, täiillä on niin paljon kapakoita ja 
muita sellaisia turmeluksen pesiä. 

AlI'!. 
Onko? Ja te .asutte juuri tiiällii, Helli. 

H"ELJ.T. 
~fitäpii sille ,'oipi. - Täällä. ovat korlteerit huo· 

keampia. 
AILI. 

Multa eikö teitä peloita kahdenkesken ollessanne?-
Xitisikin on vanha ja kivuloinen. 

HELU. 
No, saapihan sitä mukaantua oloihin vaikeam· 

piinkin. 



MA1"l'1 KURIKKA. 

AIU . 
. Mutta kyllä se kuitenkin olisi llarasta, että muut-

taisitte miehes i kanssa yhteen asumaan. 

HELL!. 
Johan me olemme ruvenneet sitä itsekin ajatte-

lemaan, multa kun tilillä kortteeri on nii n ahdas j a 
me olemme sen koko vuodeksi yuokrannect, niin tiiy-
tyyhiin sitä kevääscn asti crilläiin pysyä. 

Kas, siinähän 
Hyvää iltaa, Aili! 

IX" KOHTA US. 
Edelliset, &rlli. 

KARHI. 
Tulee oikealta. 

sinä oletkin. Tulen teiltä juuri. -

Tervehtii. 

HELI.I. 

Olin Ailin luona ja he tulivat nyt minua saat-
tamaall. 

KAnHI. 
Saatte toivottaa onnea ullteen yritykseen . 

AJU. 
No mihinkä? 

IIELJ.I. 
Oletko jo -? 

KARUI. 
Minä sai n lainan cnoltani ja a \"ann pi akkoi n tuo 

pakkakaupan. Nykyjääo huonoll kurssin aikana luu-
len sen rupenvan kannattamaan, erittäinkin mitii Ve-
näjän tupakkaan tulee. 

AImEX. 
Ylfnkat~een isesti. 

Tekö tupakkakauppiaaksi? 
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KAllHI. 
Niili, minä juuri, minä. 

AILI. 
Oletpa sinä ihmeellinen mies. Minä kunnioi-

tau sinu<1. 
Autaa kättä. 

Mutta eikö sinun käy Sääliksi, Teuyo, nuorta vai· 
monsi antaessasi hänen näin yksin olla? 

KARRI. 
Mikä. on parempi , sekö, että olis imme kihloissa 

niinkuin te, tahi naimisissa niinkuin me? 
AILI. 

Olet oikeassa. Te olette onnellisempia, kuin"me. 
lIELLI. 

Jos kauppa nI!)caa hyvin käymään, niin muu-
tamme yhteen asumaan. 

KARlU. 
Miksi ette tekin mene jo naimisiin? Onhan teillä 

varoja. 
AILI. 

Vilhelmin palkka 01\ vielä liian pieni. 
KARHI. 

Vilhelmin palkka. Onhan sinulla sen sijaan. 
Eikö se ole yhden tekevää, kellä luota. metallia on? 
Ja mikä ansio sinulla sitten on niihin yaroihin, perit 
ne yksinkertaisesti. 

AILI. 
Kyllä se totta onkin, multn äitini ei tahdo eikä -

Katsoo Alminiin. 

KARHI. 
Mitä, ettekö te tahdo? 

AHRE~ . 
.Kullniani ei s itä salli. 
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KARUI. 
Nauraa, 

. , 

Jo nyt jotakin kuulee. Ei pitäi si toki noin yk· 
sinkertaisesti teeskennellä. 

AILI. 
Kal&lo kysy \'ä~ti Ahreniiu. 

Mitä? 
HELU. 

Kuulkaa, liihtekäii. meille hetke~ s i vielä. 
AILI, 

Me santamme sinut kotiin vaan. On jo liian 
myöhäistli. 

)leno,'lit oikealle. 

X" KOHTAUS. 
Gryldil1g , LapsimIWri. 

Oikealta talosta kuulun hUI lua. 
GIlYRLING, 

Tulee, 
Ash - Ylioppilaan pakanat ovat jo sinne ellllät-

tänect. Hiis vicköön heidät kaikki. Aina ne ovat 
rauhallisia ihmisiä häiritsemässä. - Uuden Suomet-
taren Matti osaa tehdä jupakan picnistiikin asioista. 
Rupeaisipa kerran maalaamaan yJioppilaitten elämää 
tii.lliiisissä. paikoissa, niin ehkii. pääsi si heistä. - Räy-
häisivät ailmkin vähemmän. 

UPSlllUOIU, 
Tulee l)criHtil. 

Kuka se tuossa? 
Lähestyy, 

Eikö se ole luutnantti ? - -
GRYRLIN'G. 

Tshii! Tekö se olctte? 
LAPSill UOltl. 

Hyvä että tapasin. 
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GRYHLI~G. 

No? 
LAPSIlIUORI. 

Se tyt tö, josta puhuin, ei rupeakaan, vaikka sil· 
loin luulin. Suuri vahinko. _. Sellainen mcheviL 
tyttö! 

GRYJlT.1NG, 
),To hii s! 

LAPSlll UQRI. 
J\[utta olkaa huoletta. J(yllä toimitan vielä. -

Hihhihhii! Vai täällä te nyt. - -? 
GRY IILlNG. 

Hm! - Mutta siellä näkyy jo keltanokkia ole-
van, niin että - -

LAI'snIUOR l. 
NiilI, niin! Kyllä ymmärrän. Ei juuri teidän 

ikiiisenne herra mielellään sinne mene poikien jouk-
koon. - Mutta- odottakaalw.1l vaan, kyllä, kyllä mi nii. 
teille vielä hank in, kyll ä minä hankin, - hankin. 

GRYIILING . 
No hyvästi vaan - Täytynee lähteä si tten. 

L.4.PSIlI UO IU. 
HyväiL yötä vaan. - Kyliä minä - -

Gryhling menee. 
- kyllä minä en si nun rahojasi niin hevill ii. 

jätå. - -
}lenet!. 

H s KOHTAUS. 
Elsa yksin. 

ELSA. 
Tll lee YMemmalta, Htheslyy hilaiu askelin kuhnfttaloa, nyrisee 

boccaedoll!. . 
Kummallista! Mikä se on tuo tunne? - Aina. 

kun aion astua tänne siSiiiin, tuntuu aivan kuin joku 
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pidiittiiisi minun ja samalla niinkuin hiiri Ilitkin sel· 
kääni vikeltäisi. - Enkö ole vielä tottunut tätä ko· 
tonn ni - luu - virkapaikkallani pitämään ? Niin! 
J<olmc vuotta, kok onai sta kolme vuotta! - Kuinka 
pian se aika kuluu! Siellä istuu äitini luvassa J\1ii-
larin rannalla rukkinsn iiiircSSii, :Jjattclec kyy neleet 
s ilm issä: " i\Iissä minun Elsasclli, missä minun aino-
kai seni ?" - Kuinka hiljaista, rauhallista oli siellii, 
joskin vaatteeni karkeat olivat, ruokani yksinkertai!lta. 
- Luulen ihan edessäni olevan luon herttaisen ku-
van. - Ailini kchräii niin on nellisena, tyytyväisenä 
ki erot IHsisilmät IIcniilliiiin, "irsiilän hyristen, kissakin 
kehriiä kyyryssä liimpimällä prlllkolla unis ia silmiään 
availlen ja tuon tuosta kin luoden minuun ystiiviHliscn 
silmäyksen ikäänkuin ajatellen: "Eikö meidän elä-
mäm me ol e senliiii n onnellisin ta, mitä ajatell a voip i." 

Huokaa. 
Ne ajat ovat olleet ja menneet! Hiin on niin hyvä, 
rukoilee minun edestäni Jumalaa. - Vh! En taMo 
Jumalaa ajatella, tulen vaan pahalle tuulelle. - Ja 
mitiipii häntä ajattclisillkaan, mokomaa siiälimiitöntäl 
Miks'ei hän kuullut I"ukous lani si lloin, kun häntä. 
avukseni huusin. Jos hän s illoin oli si auttanut, 
oli s in nytkin hänen lapsensa . - Hahhahlma! Sanoi· 
hall tohtori Richard, ctt'ei J umalaa löydy lais inkaan , -
eikä perkelettäkään. - Mutta jos toh tori 0 11 viiäriissä ? 
Siellii. se 1I)' t nauraa. paraillaan, hieroo kynsiään. - Hm! 

Sisiiltä kuuluu surul\lsI" 11I1I1ulI . . 
Oli siko äitini suotta ollut niin varma siilii, että Ju -
mala löytyy? - SiHoin ei minua hyvät päivät odota. 

Laulu muuttuu uauruksi. 
Niin! Se on oikein ! Tässä ruvctkoon suremaan. -
Iloinen tahdon olla niinkauan, lw ill otsa ssani ei I'YP-
pyjii. ole. - Sitten - niin, sen saan sitten nähdii. 
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Xlb KOHTAUS. 
Edellinen, Aili, Karhi, Ahren, sit ten E lsa. 

Aili, Karhi ja Ahd/l. tnlevat oikenlt~. 
KARlIl. 

No, tilssii. eroaa tiemlllt'. Hyviiii yötii! 
AHl\'EN ja AILI. 

Hyvästi! 
KlIThi lIIenee kallion tältii IJuoltn. 

AILI. 
Voi, kuinka minä iloitse n, että nuo kaksi kelpo 

ystäväil vihdoin saavat oman yhteisen kotinsa. -
AHRt~. 

No, johan tuo o\i],in aika. - ~Iutta lähdetäänpii. 
nyt.. --;' Sinun pilää päästä levoll e jo. 

ELSA. 
Go' afton, Ville! 

AJLI. 
Kuka se tuo on? 

AHREK. 
Aikoo lähteii. 

Tule poi s ! 
AILI. 

Mitä kummaa tämä on ? 
AHREK. 

Tule nyt, tahi saat jäädä yksin. 
AILI. 

Olio! Mene vaan, jos tahdot. 
Lähestyy II lI ista . 

Saanko luvan kysyä - -
ELSA. 

NaUI'lIB. 

J{ysykää vaan. -
AILI. 

}{en te olette, joka sulhastani Yilleksi nimi-
tätte? 
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ELSA. 
Olenhan vaan 

.!.hrim viittaa Ailill sel iill takaa. 
hänen tuttavansa . -

AILI. 
Saanko esittää itseni - nimelli on Hartin 

ELSA. 
- Hm! Minun nimeni on 

AILI. 
Elsa -? 

Niin, Elsa. 

No mutta -

Vaan Elsa!. 

Perhana vieköön. 

USA. 

AILI. 

ELSA . 

J~IIn:E:\'. 
Iuekseell. 

on Elsa -

Uhkaa QyikilUtiill Ailill selän takaa. 

ELSA. 
Lähutyy porttia. 

Si nun rätink isi, Ahrcll, on vielä maksamatta! 
.lienee kiireesti l,n,alle. 

xms KOHTAUS. 
Aili, Alm:li. 

AILi. 
Mitä tti.må on? 

AllHEN. 
:Mitä sinä kaikista huoHt ? 

AILI . 
:\!itäkö minä huoliII ? Selitä heti kaikk i tyyni 

tahi -
Sisältä k uulun: ~hurraa· . 

Mikä 011 tämä talo? 
AHllEN. 

"Mi stä minä sen tiediin. 
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AILI. 
Ja kuitenkin on sinulla siellä maksamattomia 

rätinkejä. 
AHREN. 

'Minä voisin kyllä sinulle selittää kaikki tyyni. 
Huomaisit, ett'ei siinä ole mitään sen kummenpaa. 
:Mutta se ei käy laatuun. 

AILI. 
Siinä tapauksessa eroavat tässä tiemme! 

AHREN. 
1'0, mutta Aili! Älä nyt ole hurja. - Tule pois. 

Saat sitten kaikki selville. 

Vai lupauksi lla 
Erehdyt! 

A1LI. 
luulet tästä pujahtavasi. - -

AHREK. 
No, minä selitän sitten. - Katso, tässä on nyt 

sellainen epäsiveellisyyden pesä, jossa nuoret, hurjat 
miehet juoden ja mässiiten öitään \'iettävät. - -

AILI. 
No, ja sinä? 

AHIrEK. 
Kerran - siitä on n)'t useampia vuosia - jou-

duin minä kumppanien petoksen kautta myöskin tänne. 
- En tiennyt ollenkaan, mikä laitos se oli. -Mutta 
kun sen pian hoksasill, läksin tietysti matkoihini. -
Enkil täällä sen koommin ole käYIl)'t. Kumppalleiltani 
on tuo kaiketi nimeni tietäi~ saanut. 

AILI. 
Mutta riitinki? 

AHRE!\'. 
Sitä en voi mitenkään muuten selittää, kuin että 

joku veitikka Oli minun nimelleni täällä ollut mäs. 
säämiissä . 
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AILI . 
PlIdistaA I'Mtään epiiile,·iiis.esti . 

. Minä menen sinne katsomaan. 
AIIREN. 

No, muUa oletko Sillä micl ettömiiksi tullut? -
Muista iiitiäsi. Hankkisithun sillil päällesi ]loistumat-
loman häpeäpilkun. 

AILI. 
Sill äkö vaan, eUil menen sinne katsomaan? 

AUREN. 
Ei sinne kukaan kunniallinen nai nen mene. 

AIM. 
:\IIIUa miehet menevät ~ 

AHREN. 
Niin. Se on aivan toinen asia. - Teidän nais-

ten asema yhte isk unnassa on aivan toinen kuin mi esten. 
AILI. 

Tahdot sanOit, eUä. teillii on kaikellaisia eluoi-
keuksia, joita meiltä kiellätte. -

AUREN. 
No, muUa onhan tämä miesten pah imman tunne-

luksen pesä, jossa vaan ku tlnottomat, epäsiveelliset 
juopot ja muut sellaiset käyvät. Ethän sillil toki 
sell aista ]muehti. - ]rIlItta äitisi odottaa! 

AI LT. 
:\Iene sinä itse sitten maksamaan rätinki, jotta 

ei sinllll - ja minun tulevaa nimeäni täällä häväistäisi. 
AHREN. 

No, sen voin tehdä. - Mutta eikö sinua peloita 
jäädessäsi tänne yksin? -

ALLI. 
~I cne pian vaan . Odotan tässä Iyhdyn alla. 

All1-e1l mtnee sisililn, Aili Ilojaf\ huoaten lyhtypat8i1aS6n. 

• 

• 
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XI V:s l(QHTAUS. 
Aili, Elsa. 

ELSA. 
Tulee I'mtista. 

Neiti! 
AILI. 

Kuka se? 
ELSA . 

Yksi salla vaan. Alkiiii uskoko miehiä, he va· 
lehtelevat kaikki. :\linå säälin tcitii. :Mutta totuus 
ilmi tulkoon. - Tässä ! 

Ojentan AililIe jotakin. 

AILI. 
Ottflfl. \"ast~an. 

Sormus! 
ELSA . 

Me olemme liihciiiiii sukulaisia, kuten tuosta näette. 
Te hänen morsiamensa, minä hänen jalkavaimonsa. 
Tuo sormus Oll lcidiin omaunc. Sen häneltä kerran 
otin, hänen nukkuessaan vuotcellani. 

AILI. 
Tarkastaa lampull "alossa hänunästyuC6111L sormusta. 

Herra Jum ala! 'l'ännckö tilmit sormus olikill 
lIunohtunut!U 

~ojaa lampuu pyhääsen. 
Scllaincnko hän on? Yoi maailma, maailma. Tälläis-
tiikö on verh osi takana! 

.EI,SA. 
Neiti -parka. Ette ole eUllen sellaista aaviStanut. 

Parempi olisi ollut, ettii olisitte nämä synkät Jlsiat tietää 
sannu.t aapiskirjasta kuin nyt niii n myöhään ja tällä. 
tavoin. 

AILI. 
Katsoo tmkil'uti, mutta Iempcii8ti Elsaa. 

Saisinko kysyä teiltä jotakin? 

• 
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ELSA. 
Hyvin kernaasti. MuUa pian. Hän palaa kohta. 

AILI. 
}';:u inka olette te tuollaiseksi naiseksi joutunut ? 

ELSA. 
Hymyilee kalkeTI'Jlti. 

1'iinkui n useimmat muutkin. Annoin kerrnn man 
narrala itseäni sellaisen miehen, joka vakuutti min ua 
IcmpivänSä. 

AILI. 
Ettekö te voi sitten pelastua enää täiiltii? 

ELSA. 
Minä en tahdo. 

AILI. 
Ettekö tahdo ? Onko tcidiin hFii olla sitten ? 

ELSA.. 
On kyllä, a inakin niin kauan kuin olen nuori ja 

kaunis. 
AILT. 

Mutta mitii sitten, kun vanhaks i tulette? 
ELS.-\.. 

Huolettomasti. 
Ya ikka järveen. 

AILI. 
Minä ihmeltelcn teitä! Sallikaa minun pusertaa 

kättiinne. 
Autaa käUä. 

'Minä tekisin kernaasti lähempäii tuttavuutta kanssanne. 

ELSA. 
},i ikulcltuLl1!.. 

Ei, neiti! Pysykää minusta crillänue. Olkaa niin 
kauan puhtaana, kuin voitte. - Olen minäk in kerran 
yhtä puhdas ollut, kuin te, mutta eli osannut hilli lå 
tuntcitnni, himojulli ja kun kerran piiiistin ne valloil· 
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leen, en vpi niitä lu\lIita, vaali ne vallitsevat piiillvas-
toin minua. - Hyviisti! 

.\[enee, 

ALLI. 
Kun lliiästäii tunteet, himot valloilleen! Minä 

olen aina vaan ajatellut tunteitani, nyt kuulin, cttil 
ne voivat himoiksi muuttua. l\iin. Hän 011 viaUomat 
tunleeni turm ellut , minullakin on himoja. Mutta vielä 
ei ole myöhäistä palata! - Jumala sen ties ! Rintalli 
tuntuu niin kummalliselta, voim(tni olen tiissä taiste-
lussa menettänyt. Voinko niitä enää takaisi n saada? 
Miss' on hän -? Mutta viiJlyköö n. Jääköön vaikka ijäk-
seclI sinne. Koetan yksi n kotiin päästii. 

T,ähtee epil.l'armRsti vusemmalle aslumlUlll. 

Polveni vapisevat niin kovasti. 

XV:s KOHTAUS. 
Aili, Et/11M, K aski , JfdlO, AJoiI!. 

E mma, KasJ..i ja Jnho tulenl. 

JUI10, 
Tämän ~adun varrella minä asun. 

KASKf. 
Pitiiii kii llni Emmuta. 

Koeta, Emma.kulta, Ilonnistaa voimiasi. Kohta 
olemme Ilcrillä. 

• 

alMA . 
• Älii ole huoli ssasi. - Ei se muuta ole kuin vä· 

symystä ynan mielenliikutukscn jälkeen. 

AIM. 
Emma! 

EM1IA. 
i\"litii kuulen ! 

AJmln tulee, kuuntelee ilälleti keskustelua. 
Aili . 10 
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Alf,!, 
Sinäkö se olet, Emma? 

EMMA. 
Herra Jumala! - Aili-neiti! Kuinka olette te-

täällä? 
AILI. 

No, älä minusta huoli. 
pahtunut? 

EMMA. 
Paljon, paljon! 

AIU. 

Mitä on sinulle ta-

Tule jonakin päivänä meille. - Millä tahdon 
kuulla si nun vaiheesi ja auttaa sinua, jo::; voin. 

KASKI. 
Emma on nyt minun morsiameni! 

AILI. 
Vai niin. - Onnea! 

KASKI. 
Me tulemme pian teille! Meillä on asiatakiu_ 

AILI. 
Asiata! 

KASKI. 
Mutta hyvästi nyt, meidän täytyy nyt meulläC 

EMMA. 
Hyvästi, kulta-neiti! 

Hyvästi! 

Vielä lisäksi jotain! 

AILI. 
Huokaa. 

Itsekseen. 

Emma lähtee seuralaisineeu • 

. Huuta~. 
Isvoshik! 

• 



• 
• 

___________ ~A.:.:."~.~'. _________ '" 
AHREN. 

Aili! 
&uu~uu jyrioää. Aili menee Ah reuia kuulema.tta ~illne pä.in,jOSIa. 

jyrillä kuuluu. 

).:Iitä se tuo nyt on olevinaan ! Ehki~ rangaistus! 
Naurl\l\. 



m DBS NIYTÖS. 
Sama paikka kuin ensi näytijksessä. Salissa on siellä täällä 

hajalla an Ailill kapill~i!a. Verannan 0"; suljettu. 

I:n I\OHTAUS. 
Hat'U71, Aili. 

HARTIX. 
Huokaa. 

Mikä hänelle nyt on tullut? Ei puhu mitään, 
ei syö mitiiän . Istuu vaan hUOllcessaan. Kun se lää-
käri tulisi! 
Korjaa l,atun pianolta., huivin kiikkutuolin taukselta y. m., vie 

ne vMemmdle eteiseen. 

AIU. 
Tulee oikealta. 

Sanokoon mitä tahansa, en aio lliineltä salata. -
J a jos hän TII!leaa sauTIluumUUlI, lliin kyllä minä nyt 
tukkcan hiinen SUUllsa. Tiediin enemmän kuin hän. 

HARTlK. 
TlIlee takaisin. 

Siinähän s inä olet. Mitä luet sinä? 

AILf. 
Strindbergin viimeistä teosta. 

IIARTlN. 
Huokaa. 

Aili! Niinkö vähän lukua pidät enää tahdostUIli. 
Siksi ett'et ole terve, ja saat menetellä mieles i mu-
kaan, käytät väärin vo.pauttasi. Ethiin toki Strilld -
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bergiä lukea saa, kaikkein vähimmin tuota teosta) 
jota ei kirjakaupoissa myydäkiiän saa. :\listä olet sen 
hmlkkinutkaan? 

AILI. 
Karhilta sain lainaksi. 

HAnTI~. 

Aina vaan Karhi. Se pariskunta on tullut meille 
kiroukseksi . 

AILI. 
Ankarasti. 

Äiti! Kuinka niin uskallat sanOa? :\luista, että 
he ovat minun paraita ystäviäni! 

H.4..RTIN. 
Sepä se on pahinta! 

A1U. 
He tule\'at tänäiin meille. 

lIARTL."<. 
Et sinä voi nyt vieraita vaslaan ottaa, 

AILI, 
Minä olen itse heidät kutsunut, 

Kello soi \'uemmalla. 

HARTl~. 

Jäläpä minut n)'t! 
Aili menee. Palvelustyitö meuee avaamaan. 

JI:nen ]WHTAUS. 
Hartill, P,-o(tIJ8(}).j. 

PROFESSORI. 
Tulee Vllgemmalta. 

Hyvää huomenta! 
HARTI~. 

Terve tullut! 
Niiyttää nojatuolia. 

Olkaa niin hyvä! 
fu(efJlJ()ri käy lasisi!miii. pyyllkien istumaan. 
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Herra professori! J{aunn aikaa olen huomannut, että 
tyttäreni laihtlli ja vaaleni päivä päivältä yhä enem-
män. Hän yski, multa kun sanoin sitä arveluttavaksi 
ja tahdoin lähettiiä tcitiL noutamaan, kielsi hän sen 
jyrkästi. ~Iinä puolestani en tahtonut hänen nuorta 
sydäntään loukata. Eilis-iltana kävi hän myöhään 
illalla sulhasensa kanssa saattamassa kotiin erästä 
tuttavataan ja vilustui llähtiivästi siellä matkalla, vaikka 
hän senkin kieltää. Olkaa nyt hyvä, hena professori, 
ottakaa tarkka selko hänen tilastaan. i\linä pyydiin! 

PROfESSORI. 
Jaha! Missä hän on? 

HAUTIN. 
Täällä viereisessä huoneessa. 

Mene\'ät oikealle. Hetken iiiincttömyys 

111:5 KOHTAUS. 
SiUman y k sin. 

SILLllAN. 
Tulee hiipicn sisään vasemmalta. 

Onneksi oli ovi auki! Voin nyt sen tänne jättiiä 
kenenkään huomaamatta. 

Panee sikari kotelon pieneUe llöydälle. 
Kas noin! Mitä sillä kuitenkaan tekis in, kun nimikin 
on kannessa. - Ja hyvä se olikill ! - Ub, nyt siitä 
on pääst,y. 

?llcnee. Hetkisen piiästä soi kello. 

II'" KOHTAUS. 
-fah'Clustytlii, G!'yhliJlg. 

Pah'eluslyltö tulee takiUlmai8e~ta ovesta, aikoo Illcnnii. avaamaan. 

Ovi olikin auki. 

GRYIILING. 
Tulee \'lIstalln. 

Aikoo tapu!aa poskelle. 
Pah'tlustyttö työntää äkäisesti I,iinen kätensä, pyörähtää pois. 
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'Se on l}ltö, joka ei parane. Ei paase millään 
l >nkanan kimppuun. Ei ole tuollainen tyhmä enkeli, 
jota. voisi nenästä yctliii.. Tuntee kaikki metkut ja 
juonet. -

Li~he~tyy ovea.llsa. . 

:Mitä sillä työm iehellii li e ollut meidän korridoori ssa 
tekemistii. Luiskahti niin pelokkaasti sivuitse ni. Olisi 
pitänyt tuolta. tytöltä ll:ysyä, muUa eihän sen kanssa 
~)uheisill pääse. - Mutta olkoonpa minun puolestani ! 

V:s KOHTAUS . 
...tluiu, Gryliling. 

AHREX. 

'Tulee, pRnee hnttuuSll. pikknpöydilBe siknrikol-elon p;iälle, lyö 
Gryhliug.iii olalle. 

No "eli. J\litii kuuluu ? 

Eipii miUiiin. 
GIl.YHLHW. 

ARRtl'. 
Hiljaa. 

J{uulC', eikö tääll ii. ole mitiiiin skandaalia tapah· 
:tU llut ? 

GItYHLING. 
Täälläkö ? Skandaalia ? 

AlfREN. 
"No hyvä! i\Iinii jo olin huoli ssani. 

GRYHLll\G. 
1I1itii tarkoitat? 

AIUm kuuu telee oikealle \'ievän o\'en vieressä . 

.Ailin sanovat sairaaksi. 

AHRE!\". 
Hm! Hän ei ole siis mitiiiin llllhllllUt. 
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GRY HLlNG . 

Onko jotak in tapahtunut sitten ? 
AUREN. 

No, niitten akkain kanssa ei osaa kyllin varo· 
vainen olla. - Kuka se siellä heidän luonaan on ? 

CRYHLLNG. i 

Ehki~ lfuikäri. 
AHRE~. 

Se on mahdollistn. - MCll lläänpiis sinun kama· 
rii si, niin kel'l'on kaikk i. 

GHYHLl:<G. 
Tehdään niin. 

A1IRt~. 
Se likka oli si is lliin vii sas, ett'ei hii skunut eu· 

kolle sanaakaan. - Saakeliu hyvil asia . 
lienevät. 

Vl:s KOHTAUS. 
Harli'l, Frofwmi, Aili, sitten AJu·en. 

Harli'l ja Pl'ofeuori tulevat totisen nitkÖisillä. 
IlAR'I'J~ . 

No, herra professo ri? J{uinka on laita? 
PROFESSORI. 

Hill! 
HAltTIN. 

Puhukaa Herran tähd en. 
Proje88Q1'i plulistaa piiiWiiln. 

Mitä ? 
• .tili tulee ovelle, nojaa käsiään pihtipuoliaisiin, kllulltelee. 

PHOFESSORJ, 
Olisi pitänyt minut ennen kutsua. 

HARTIN. , 
Eihän toki vielä vaaraa ole? 

r 1!O.FESSOR I. 
Vaaraako? On! 
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AILI. 158 I 
H.mTIN. . _____ .J 

Mitä sanotte! Onko hän arveluttavasti kipf'ii? 

PROFESSO RI. 
Ei vielä ill'veluttavasti, multa se voi siksi muuttua. 

HARTl~ . 
. 4..1käii Herran tiihden. 

PROFESSORI. 
Se voi helposti muuttua keuhkotaudiksikill. 

HAUTIN. 
Kuinka olisi se mallLlollista? Olenhan minä koet· 

tanut !litää hänestä niin Ulrkkaa vaaria kuin suinkin, 
sekii. lapsena ollessaan, ettii sen jälkeen kuin hän kih-
Joihin joutui. 

PUOJ.'ESSORJ. 
KirjoiuM reseptiä. 

Onko hän kauan ollut kihloissa? 
llARTIN. 

Kolmatta vuotta ! 
PROFESSORI. 

Vai niin. - Siinäpä se ! 
HAnTlN. 

Mitä tarkoitatte? 
PROFESSORI. , 

'Iyttärenne on kuumo.,'crinen ja tunteellinen, hä-
nen fysiikkansa ei ole parasta laatua. - Jos olisitte 
antaneet hänen heti naimisiin mennä, niin olisi hän 
nyt terve. 

lIARTlN. 
Herra Jumalal Te saatatte minut epätoivoonl 

PRQn:ssOJu. 
Joku suuri mielcDliikutns on yoinut myöskin lisätä 

heikkoutta. 
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HAnT1X. 
l\I ielenliikutusko ? i\lissä oli si hän -? 

P ROFESSORI. 
Matkustakaa ulkomaille, Nizaan tahi Korsikaan 

vielä parelli mill. Se on paras keino parannuksee n. 

IfART1K. 
Ko muUa - ! 

P HOl"ESSOH l. 
Liihtekiiä hetipaikalln matkalle. 

HABTI K. 
Si itiihiin hän arva is i heti kaikki. 

l'RQIo' ESSOUI. 
Hm! 

R AUTIN. 
En tahdo sitä hänelle vi elä ilmaista, puhu matt a-

kaan syystä hänen heikkoutecllsa. Se loukkaisi li iaksi 
hänen neitseell isyyttään. 

Aili nyykä~· It.iiji. ylenka tsee llisell" aäilill i päitään, knloall. 

Voi surkeutta! Miksi en heti antanut heidän nai · 
mi siin mennä! Olisihan minulla, Jumala paratkoou, 
varoja ollut. Mlllta enhän ole moisesta vaarasta kuul· 
lut puhuttavankann! 

Huokaa. 
Vaan mikä kerran on tapahtunut., siihen täytynee mu· 
kaantua. Koetan kestää kaikk i tyyni ni in, ett'ei hån 
mitään huomaa. Tekeydyn niin iloiseksi ku in lllnh· 
dollista ja koetan häntä huviteJla kai kella tavoin. 

Alwen tu lee. 

l'ROHSSOllI. 
Jaa, minun pitää uyt liihteii. Ottakoon nii. itä 

kahdesti päivässä. 

Hyvä piiiYli, äi t i! 
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P!lOFESsom. 
No hyvästi nyt vaan! 

Lähtee, ottaa Ahrcnill hatun. 

AHnEN. 
Suokaa anteeksi. 

Ottaa hattllllsa. 
Täm ii on minuu. - Kas, kenen tuo on? 

Ollaa pijydii.ltii 8ikarikotelon. 

HARTIN. 
Mit ä ihmettä! Tämähän 011 Kaarlon kad onnut -

Menee profeuorin I)eribsii. eleiseeeD. 

VlI:s JWHTAUS. 
Ahren, lIarfi'j. 

Alllrf:li. 
Olisiko tyttö todellakin ki!leä? Septi olisi minulle 

tiiräys ! Mutta pidä kiinn i, Ahrcn, sanliistnsi. Toista 
samallaista ei ole tarjolla. Tiini~ ke\'äiinll. pitiiii häät 
toimeen saada viim eistään. 

HARTlX. 
Tulee takaisin. 

Vilhelm-parka. Koeta kestää ikä vii uutinen. 
AHREN'. 

Mi tä nyt? 
JURTIN. 

Aili on sairas! 
AH REN. 

Herra Jumala! 
HARTIX. 

Ja kamalinta on, että lll'ofessol'i luulee syyksi 
tautiin sen, että olette olleet li ian kauan kihloissa. 

AHREX. 
Si tii olen minäkin jo Ajatellut. 

HARTh'\'. 
Etki~ ole minulle lIlitiiän sanOnut. 
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AHR}:N. 

Kuinka olisin voinut sellaista? - :Mutta llytpU. 
voimmekin jo hiiämme viettii ii, sillä Il}'t olen päässyt 
kanslistiksi. 

llARTlN. 
Oletko? No, toivolan onn ea! Niin! Se on pa-

rasta! Te vielälle häåt ja 15 itten yhdessä matkus-
tamme ulkomaille. Eikö lliin ? 

AHREN. 
J 05 te tahdotte vaan! 

HARTIN. 
Sinä olet saavuttanut siinä. määrin mi llUll luotta-

mukseni ja kunnioitukseni, etti~ uskallan haltuusi 
ainoan tyttäreni uskoa, vaikka hän sairaskill 011 . Sinä. 
kykenet häntii. paremmin hoitamaan kuin minii.. 

AHRtN. 
Enhän toki! Mutta llarastani tahdon kuitenkin 

koettaa. 
H ARTIN. 

Minii lahjoitan teille täm iln huvilan ja jään luok-
senne sitten asumaan. Eikö niin ? 

Suutelee hänen kättään. 

Te olette liian hyvä! 
l tseksoen. 

Nyt ei karhut pelolla ellilä. 

HARTIN. 
)Iulta Ailille emme anna viittaustakaan vaarasta. 

ÅHRt~. 
Parasta on I 



AILI. 

VIlb KOHTAUS. 
Edelliset, Aili, sitten Gl'y'!ling. 

AILI. 
Tulee. 

00, arvoisa sulhonikin täällä! 
AHR};K. 

Aikoo lähestyä. 
Hyvä päivä! 

AILI. 
Katkerasti hymyillen. 
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Alä tnlc lähclleni. - Minä olen kipeä. - Se 
voisi tarttua. 

AHRt~'. 

:Mitä vielä. Ei se vaarallista ole. 
AILI. 

Hill! 
IIAHTIK. 

Toivota onnea ViihelmilIe. Hän on nyt vakinai-
nen kanslisti. 

AILI. 
Kylmästi. 

Vai niinl 
AHREK. 

Nyt voimme pian häät viettää. Vihdoin saapuu 
onnemme kesä. 

AILI. 
Katkerasti. 

Takatalvi! 
. HARTIX. 

Kun nyt vaan varovainen 
kyllä kaikki vielä hyvin käy. 

AILI. 

• 
olet ja iloinen, niin 

Niin, kyllä minä aion olla iloinen. Saat!la nähdä, 
'kuinka millä kesällä soutelen uudessa veneessilni, lau-
leskelen lell)pilanluani. Olen keksinyt sille uudet 
sana:tkin. 

Laulaa pianolla säestäeu. 
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n Voi kuin suloista. oisi kuolla silloin, 
]{ UIl mieli raitis, lHlOri vielä on. 
Sais lainehilla laIlleskella illoi n 
Ja olla neitosella Ycllamon. 

Suloista Oi5, 
Jos kuolla vois. 
Sulo ista. ois, 
Jos Iluorra kuolla vois. 

Oi ~' s tä\'äni s iellä lainehilla, 
Kuin onnellisna siellä oisinkaan . 
Te sallittcnhan Aili n sinne tulla? 
Hän yhtyy teidän kanssa laulamaan: 

Suloista Oi5, 
Jos kuolla. "ois. 
Suloi sta ois, 
Jos nuorra kuolla VOi5.11. 

HAUTIN. 
Liikutettuna. 

Mik sikä noin sUl'IIlli sla ! Aivan kuin haudfll} par-
taalla oisit. 

TeukeuueJlyIHi iloisuudella. 
Sinun pitäii. laulaa jotakin il oiscm paa. Se virki stää, 
elähyttää sinua. 

Soi ttaa kelloll. 
Kuinka saisim me tänåäll jotakin hupaista toimeen? • Palulustyltö tulee. 

Kutsu luutnantti tänne! 
Palt'eluslytlö mctlce Qikealle. 

}".lLT. 
Äiti, minä tahtoisin viettää tänään pienet kemut. 

HAJITlN. 
Olkoon menneeksi. Sinä saat tänään olla emiin· 

tänä, saat määrätä kalkki mieles i mukaan. 
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AILI. 
Saanko? Kiitoksi a! 

Pall:elu81yltii tulee. 
1'uoppas kaksi pulloa sam panjaa. 

GltYHLlNG. 
Tulee. It8ek~6eu. 

Ash, mitä he nyt minusta taasen! 

AILI. 

1Ml 

Kuule, eno, tänään vietilmme hupaisen !läiviin. 
Mutta miksi olet sini~ noin synkän näköinen? 

Silittää. po"kelk 
Kun kerran saisin selville, mistä nuo synkät pilvet 
si nun otsalIesi nousevat. 

GRYHLING. 
Suutelee Ailia oaatle. 

Maailmassa on niin paljon salaisuuksia. 
Käypi veltosti istumaan kiikkntnoHin. 

A1LI . 
.Mutta· missä ne Kal'hit viipyvät? 

AHREN. 
Tyytymiittömlluil.. 

Tulevatko he tänne? 

AILI. 
Lyhyuti. 

Tulevat ! 
Kello soi. 

Kas, siinä he ovatkin. 
llenee avaamlltlll. 

HARTIN. 
:Mistä hän niin äkkiä. iloiseksi tuli ? 

A.HRE~. 
Niin! Mistä muutos? 
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IX:s ]<OHTAUS. 
Edelliset, Ulla. 

AILI. 
Tulee IlI knperin takai ~ in. 

]';:äykää sisään vaan. 
ULLA. 

Tulee nöyrästi kumarrelleo. 
Suokaa anteeksi, että -

HARTIN. 
Vai niin! Mitä matamilla 011 asiata ? 

AILI. 
Ettekö te ole sen Emmnll äiti, joka -

ULLA. 
Niin, nrmollincn nei ti. Antakaa anteeksi. 

AILI. 

• 

:Mi tä vielä. Pai nakaa puuta. Te näytätte niin 
kärsi\'ältä. 

ULLA. 
Onhan sitä, Jumala paratkoon, tässä maailmassa 

kärsimyksiä. 
HARTlN. 

Ni in todcllak iJl! MinllUa on teille lohdu tus, matam i. 
Gryhliogiin kään tyen. 

Sinäkö, Kaarlo, tlimän si kal'ikotelosi -
GRYHLL."'W. 

Mi.stä olet sen ~ öytiillyt? 

AHR:t~. 

Tuossa pikkupöydilllä se oli äsken . 
GRYHLI~G. 

Sepä kummallista! 
HARTIN. 

Ul!alle. 
'fyttärcnue ei siis ainakaan sitä varastanut, ol-

koon sitten vaikka ihmeen kautta tiinne joutunut. 

• 
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GRYHLIXG. 
Kotiin tullessan i kohtasin iisken korridoorissa 

salaperäisen näköisen miehen, ja tuo ovi oli auki. -
A1U. 

Näettekö nyt? Enkö millä sanollut, ett'ci Emma 
voinut olla varas. 

ULLA. 
No Jumalan kiitos! Hän ei siis ainakaan ollut 

varas. Jospa. s iin i~ ol isikin kaikki! 
AILI. 

Onko siis muutakin hänelle tapahtunut? 
ULLA. 

On, Jumala paratkoon! 
HARTrN. 

JtaulmttomRDlI;. 
Miksi rasitat häntä kysymyksilläsi? 

ULLA. 
Ei neiti minua laisinkaan rasita. Tuntuu päin-

vastoin niin hyvältä kuulla tälläisen enkelin ääntä. 
Sellaiseksi tahdoin minäkin tyttäreni kasvattaa, mutta -

Mutta? 
.AILI . 

ULLA. 
Te ette siis tiedä ollenkaan, kuinka Emman on 

käynyt? 
AILI. 

En! 
UI,LA. 

No, eihän teidän tarvitsekaan sellaista tietää. 
AITJ. 

No, mutta kun minä pyydän. 
ULLA. 

Te olette niin nuori ja viaton. Ette te sellaisia 
saa oppia tietämään. 

AILI. 
Ei löydy mitään niin pahaa, ettei sitä tietää saisi! 
Aili. 11 
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ULLA. 
No, jos tahdotte. 

Katsoo Hartiniin kysy'·iisti. 
Hän menetti kunniansa, tulevaisuutensa, kaikki. -

AlLI. 
Kuinka ? 

ULLA. 
No, hän - lankesi. 

AILI. 
Lankesi? Sai lapscnko ? 

Katsoo iiitiilui. 
Vai niin! 

Kello 80i. 
Karhit tulevat! 

Menee avaamnau. 

X" KOHTAUS. 
Edelliset, Hali, KDrhi. 

Aili ja Hdli tulewl! ellsin. 
AILI. 

Ja minä kun odotin. 
ID:r,f,f. 

Aili-parka! Miltä sillit nä.ytät! 

AILI. 
Ei tee mitään. Kunhan te tulitte vaan. Sinä 

()Jet sen terveempi. 
KAlUlI. 

'J\1lee, tervehtii kohteliaasti, multa kylmästi. 
Millä pyydän lupaa ilmoittaakseni, että tuolla 

ulkopuol ella odottaa kaksi henkilöä, joilla olisi tälle 
perheelle tärkeätä asiaa. Sallitaanko heidän tulla sisään? 

AILI. 
Kaikki ovat meille tänään tervetulleita! 

l(a/·hi mellee vasemmalle. 
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ULLA. 

Minä taluloin vaan kysyä viihän tyWircgUini; ehkä 
tahdotte, että nyt lilhdcn ja tulen toisen kerran? 

MU. 
:Ei, ei, olkaa tää.llä vaan. 

Karllj tulee, hänen pcrässii.äu Emilia j a KaBki. 

XI:s KOHTAUS. 
E ll e lli~et, Emma, Kcuki. 

ULLA. 
Tyttäreni 1 

EllilA. 
Rakas tUtiui! 

Syleile\·ät. 

ULLA. 
Voi kuinka olell s inua kaivannut. Väärin tein 

sinua kohtaan. Syyttä sinua varkaudesta syytettiin 
- ~Iiksi jätin sinut oman annesi nojaan silloin, kun 
enimmin apua tnrvits it ? - Anna minulle anteeksi. 

K UlfA. 
Minähiin siJlUa vastaan olen rikkonut. Miksi en 

tullut heti luoksesi, tunnustanut kaikki ja pyytänyt 
anteeksi? Ethän 'oli si minua silloin luotasi työntänyt. 

ULLA. 
En , en! Yh (lessii olis imme sitten kesUineet kaikki. 

Elfl[A. 
En luullut sinun voivan rikostani anteeksi antaa. 

AILI. 
J,iikntettuDo. 

Voi kuinka hyvin minä. ymmärrän tuon. Mitä. 
olisin minä tchn}·t, jos olisin snmallniseen tilaan jou-
tunut? !I1i ti~ olisin mi nä, äiti, tehnyt ? 

H III·tiu seisoo j iiykkiinä, iiiiuettÖmiinii. 
n' 

( 
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Onko meidän välimme sellainen ollut, ettii olisin sinulle 
kaikki tunnustaa voinut? Ei! Sitil en koskaan olisi 
tehnyt! Tiissii on kaksi saman koJltalon alaista, saman 
kasvatul{sen uhria. Emma ja millii. 

HAltTIK. 
Mitå puhut sinit Herran tiihden? 

AiLI. 
J-:mmlll1 l). 

Sinä. sait siis lapsen? 
E~mA. 

Niin! 
An.1. 

Tytönkö vai pojan? 
Ei\nIA. 

Kauuiin sinisilmäisen pojan. 
AlLI. 

Missii. on se nyt? 
E~l?tIA. 

Huokaa. 
Annoin criiän anneliaan vaimon huostaan. 

AILl. 
]{cncnkii.? 

E~mA . 
. En ticdii. hänen nimciiiin. 

AU,r. 

Etkö tiedä hiincn nimeään? 
EllY/\.. 

Se asioitsija, jota Lallsimuoriksi kutsutaan" toi· 
mitti sen eriiän toisen huostaan . • 

ULJ,A. 
Herra, Jumala! Voi lallsi-parkaa! 

AILI. 
Löytyykö sellaisia asioitsijoita? 
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ULLA. 

Löytyy, Jumala paratkoon ! Kauheita laitoksia I 
. 11e otta\'at kovaonnisten lapsia toimittaakseen ne kelpo 

maksua vastaan hyvään säilöön - sydämettömien 
nylkyrien käsiin, joitten luona ne lml'jassa hoidossa 
tavallisesti kituvat kuoliaiksi. 

AILI. 
Mit.ä kuulen! Ja sellaisten asioitsijain annetaan 

rankaisematta jatkal\. tointaan. 
KARHI. 

Yhteiskunnassamme 011, kuten niict, varjopuoliakin . 
ATU. 

Voi kauheata! Eikö sinulla cniiii ollut mitään 
muuta keinoa ? 

EillIA. 
Äitini hylkiiiimiinä, ei mitiiiin ! 

UI.! ... o\.. 
~ l lltta ken oli lapsen isä? 

AILI. 
Niin! Kuka on lapsell isä? 

EllliA. 
Katsoo nhkaayasti Gryhlillgiin. 

Sitä minä tulinkin sanomaaIl . 
080illaa Gr~·hliQgiä. 

Tuossa OIl lapscni isä, eliimäni onncn mm·taja! Hän 
minut. Imffialaflll juotti, petti ja sai sitten säiilimKttö-
miin kouriinsa. 

Yleinen hämmiis tYiI. 

ORYHLU'G. 
Millä! Kuinka uskallat? 

EID[A. 
Siksi, ett'cn pelkäii. enää uhkaul,siasi . Valallani 

,·oin vahvistaa, että tuo, juuri tuo minun, puhtaan, 
kokemattoman tytön \;nllnian kaya,lasti ryö\·äsi. 
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GRYBLlNG. 
Xlkäii uskoko Miltä. Hän valehtelee! Minäkin. 

voin valallani vannoa itseni syyttömäksi. 
Ivallisesti . 

Kumpaa meistä. uskotaan ! 
AILI. 

Ketä pitää. minun uskoman? Yhtä varma olen 
Emman viattomuudesta kuin kelpo cllon i rehellisyydestä _ 

KARHI. 
::\!inii. siHi.lin sinua, Aili-pat'ka, mutta totuuden: 

pitää julki tulla. Minä \'oin tod istaa, että Emman, 
syytös Oll oikea. Olcn itse omin korvin kuullut Gryh--
lingin tunnustavan sen, puhuessaan Emman kanssa. 
puutal'hassa tuolla viime syks)'llä Ailill syntymiipäi-
väna. JUUri. Maksoipa hän EmmalIe rahasummankin. 
hänen kunniansa korvaukseksi. 

ElrnA. 
Kunnianiko korvaukseksi! Ei suillka:m. llänelll 

lapsensa varalle sen. otin. 
AILI. 

Hoipertaa taaksepii.in. 
Silmäni pimenevät. Olen kuullut liian paljon 

yht'aikaa. 
llARTIN. 
Valittaa. 

Sellainen konllako olet, kurja veljeni? Saatoit. 
tahrata tällä tavoin kunniallisen nimeni! 

GryMillg Istuu lUaseutuueelll\ nurklUsa tuolilla. 

AILT. 
Ponnistaen "oimiansa, tyynesti. 

Tälläincnkö siis tämä yhteiskuntamme, nii n kur-
jan kurja? - Ja minnlle on sitä niin valoisaksi, on-
nell iseksi kuvailtu. ' Silmäni ovat nuenlleet. - Näen 
sen syvimpiin lomiin asti. Ei löydy täällä siis ketään. 
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enää, johon luottaa. voisi. Enonikin, jota niin rehelli-
senä mieheni\. olen pitänyt! - 00, kuinka kauhea on 
isku! Viime aikoina on minusta tuntunut, kuin olisi 
koristus, pylväS toiseusa jälli:een, pudonnut pirstaleiksi 
yhteiskunta-ral;:ennuksesta mm e j eilen rupesi se koko· 
lIaan huojumaan ja romahti nyt kerrassaan yhteen 
kurjaan liijään, minä, me kaikki sen mukanfl. 

AHREN. 
Aili·kulta! Älii. auna sen niin kovasti mieltäsi jlr-

kyttilii. Ei tuo niin kauhea asia ole, kuin se näyttää. --

AILI. 
Vaikene, sinä kurja mies! 

lIARTIN. 
Aili, Herran tähden! 

AlLL 
Teulpaa sormeslu.n sormuksen, \'i$kaa!en Ahrcllilljalkojeujuureen. 

Tuossa on sormuksesi! Tässä on minun omani, 
jonka sinulle annoin ikuisen liiton "ah"ikkeeksL 

Katkernsti. 

J alk avaimoltasi tämän eilen sain. 
Alm!/I hiimmiistyy, aikoo puhuu, !iihtoe kiireesti pois. 

HAI{'rL.". 
Jumalaui! Tiitä vielä puuttui! 

Heittäytyy sohvnan. 

AJLI. 
, 'oi teitä äidit, \'oi! lIiksi revitte nuorta sy-

däntäni niiin! "Miksi kaikki lIitin odottftllla.tta, yht'aikna 1 

IIART~. 

Kohottaa piiätii.iin, rukoilleu. 
Koeta t}'yntyii, armahani. Jumala tahtoo koetella 

meitii! Pitiiii. tyynesti ottaa. vastaa.n tälliliset iskut. 
• 
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AH.r. 
Sen olisit ennell voinut sanoa. Miksi et ole mi -

nua opettanut maailmaa tuntemaa.n sellaisena, kuin 
se on? Silloin "oisin tyynesti katsoa sen ,'arjopuo-
liakin. Mutta kUIl ennen vaall valoa katsella !lain, 
pimentää o(lotlamatoll varjo silmiäni. Kaikki olet 
säästänyt viimeiseen hetkeen. Ja nyt hyökkä1i \'iit Ile 
päälleni joka taholta kun; myrkyll iset nuolet, saas-
tuttnen minulta kaikki lapsuuteni muistot., cliimäni 
onnen, tulevaisuuteni unelmat. En näe enää muuta 
kuin kurjan maailman, jossa ihmishaahmot pelokkaina, 
01l11ettomiJ18 hiipivät, joka hetki valmiina uutta kovaa 
kokemaan. - Niin! Minä eli ole kasntleUn Iässä 
maailmassa olemaan, siksi tahdonkin !lois 1 

HAHTIK 
Aili-kulta! Lakkaa jo! 

.-\lU. 
Minä olen tiihän asti mieunut, mutta nyt tahdon 

puhua suuni pulltaaksi. Minit liihden pois ja iloitsen 
siitä. Jos eläisin miclelliini ja minun täytyisi kuolla, 
kärsisin; jos kuolla tahtoisin, mut.ta en pois ]>iiäsisi, 
kärsisin myöskin. Onneksi sckii tahdon että }>äiisell 
tiiiiltä. Olen, näet, kasvatettu niin, ettii samalla kuin 
olen tullut t..rytymättömiiksi clilmiiiini, olen myöskin 
taudin saanut. 

HAH'l'IN. 
l\Iitii Sillä nyt -

AILI. 
Yielii kuolon partaalla ollessani tahdot" minulta 

totuuden salata. Onneksi tiedän sen jo. Sinä pakoi. 
t it minut liian kauan kihloissa olemaan. 

HARTIN. 
Aili·kulta! 
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AILI. 
Niin, niin! Älä koctakkaall minua barhateille 

vicdii. Kihloihin 'mennessäni häntä rakastin ja vielä 
kauan sen jälkeenkin, mutta minki~ enemmän sain 
hänen rinnoillaan uinua, minkä kauemmin sain naut-
tia tätä salonk i-rakkautta, sen kauemmas hiinesm vie-
raannuin. Kuinka usein tutkin itseill1i, kuinka monta 
kertaa koetin ottaa selviiii. si itil madosta, joka rintaani 
jäyti, muUa se oli minulle mahdotonta. Sinulta cn 
kysyii voinut. Se jäyti jäytämistään, kunnes parannus 
011 myöhäistä ja nyt on minulla taut i. Yastaa, äiti, 
onko se totta? 

HARTIN. 
On , lapsi-)larlumi! Sairas olet, muUa vaarallista 

ei se suinkaan vielä ole. Älä Imoloa pelkää l 
Pakdustyttö on t UORut sampallja.a., f\\"annut pullot ja kaatanut 

laseihin. 
AILI. 

lluille. 
Juokaa nyt minun maljani. 

Ottaa lusin. 
No, ettekö tahdo? Miksi seisottc siellä ? Tulkaa lä-
hemmäs. Ottakaa lasit itsellenne. 

Pah"ehl.5tytölle. 
Jos lapset jo ovat tulleet, niin saata heidät tänne. 

Kaikki paitsi Gry1ll.ing ol·al ottaneet lilll it. 
]{as niin! 

Kilistiiä. 
Nyt on puheeni loppuuut, äiti. Sinua en kui tenkaan 
ole syyttää tahtoJlut, silHi. parastanihan si nit olet aina 
tarkoittanut, mutta kasvatusoppiasi rooitin, ahdas-
mielistä yhteiskuntaamme, meidän oppineitamme, jotka 
eivät huomaa, mikä paino neitosia tukehduttaa; jotka 
eivät käsitä, lminka nuori sydän kituu heidän ulko-
kullatull siveysoJlpinsn alla. 
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HARTIN. 
Heittäytyy Ailin kaulaan. 

Armas lapsukaiseni! Allua minulle anteeksi . 

AILI. 
Äiti-kulta. Nyt vasta olen tyttäl'esi! 

La.pset tulel'at. 

Tuoss' ovat ne, joitten kanssa tahdon viettää loput 
elämästäni. He ovat vieli~ vapaat yhteiskuntamme 
kirouksesta. 

Hyväilee lapsia. 

HARTIN. 
Sano aloltavasi heidän kanssaan uuden elämän. 

- L OI' I'U. -
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