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HENKILO 1': 

NlII .. O KAUKONEN, työclles. 
SAARA, h~ne ll vaimonsa. 
SEt,MA, Niilon tytär . 
KALLE, Sumu poika. 
Rt\IIIKKA , puhtaaksiki rjoittaja eräii~s!i \'i rastosSll, 
!INA, ompelijat)' ttö. 
KENRAALI SILAN. 
ROUVA SILAN. 
WIGHENIN 61ATAMI. 
WILLE, hll.nen poiko.nsn. 
MIINA t 
LIISA \ vanhoja. uaisla. 

l'OLIISi KONSTA APEI.I . 
TORIÄMMI Ä. 
I{AKSI HElmAA. 
\{AKSI POLIISIA. 
Knusan kaiktlnoäköislil 

Tapaus Helsingissä nykyaik r\.nl\. 



ENSI NÄYTÖS. 
(Syrjäinen kaupungin katu, eptll.asaioen ja pRikoUflin li-

kaiuan, aiellfL tMllli. piaUiil keel,ellä kIl~ua. kaHionhat'j9. näky-
viiu; oik ealla puolen euurenlaineu k .... 1!ioDsärk kä, jonka vieress(, 
pari pihlaj~ ojenteleo ohiaan kadulle päin; \'l'Semmalla pieni 
hökkeli, josta rappu~(lt tuovat sUortum klldu!le, tuonnempana 
pilltl:iä PUiU(l1l to.k~ toi~el1 talon ptiätö n!1kyviiuj oikealla muo-
dostaa kallio luonnollisen penkin; vasemmalln talonrappujoD 
vier esllä kahden khen plUll1ä wyö8kin penkki,) 

1:n KOHTAUS. 

Kalle jl\ lVtlle. 

WILLE. 

Älä viskaa vielä, ll.lInas minä löydän ... Minti. 
viskaan elliin. 

KALLE. 
Miksikä sinä? Oletko muka tarkempi ? 

WII,U:. 
Ettäkö en olo ? Muislatko kuinka viime syksynä 

osusin? Kaksi pllwsi yhl'ai lwa. 



, 
KALT.E. 

No ja minä sitten, Tuolta. kallion kärjen takaa. 
kuin tarkka.sin. 

WILLl<~. 

Milloinka. ? 
KALLE. 

Etkö muista ? Silloin kun ikkunaan k ivi saUui. 

WILLE. 

Niin ikkunaan sinä kyllä osut, mutta minäpä -

KA LLE. 

Aina sinä olet olevioasi. Sioä ja si nä aina pa· 
remmin osaat. 

WILI,E;;, 

Oletpa itse ihan sama\1ainen! Aina kerskaat, 
että osaat paremmin lukea.. 

KALLE. 

Eikö se ole totta sitten? Minulla. onkin sellai· 
nen sisar, ettei sinulla olekaan. 

WII,J,E. 
Ei hän si nun sisaresi ote. Ei edes sisarpuoli-

kaan. 
KALLE. 

Sama se. Sinulla ei ole selteistakaan. 

WILLE. 

Minäpä saan parempaa ruokaa kuin sinä ja kah. 
via kerman kanssa. 

KALLE. 

Saa jos saalkin ... Onpa siinä myöskin kerskal.-
lavaa. 

WII,LE. 

Elpii sinä vaan saa kerman kanssa.. 
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KALLE. 

Jos minä. oikein totta. puhun, niin en huoli koko 
kerOlasta Ia.isinkaan . 

WlI.LE. 

Muistatko sen jutun, minkä Solma kerloi! 

KALLE. 

Minkä? 
WILLE, 

Sen, sen .. . kuinka so nyt olikaan? Mitenkii. 
se 't'sris kotulle sanoi 

KALI.E. 
Varis! Sinä olet varis! Korppi se oli. Älä 

"Hsastale, kun et osåa ,k umminkaan . 

WILLE. 
(Visk" kivellä pllllbun.) 

Katsos ! 
KALLfo:. 

Kuule! Katso ny t! Sinne lensivät kai kki. Kun 
annan sin ulle tällä ki'l'ellä niin 

WILLE. 

Kun uskaltaisit. 
KALLE. 

Vai en uskalla • . , 
(V iskaa. kivellä \Viileä jalkoihin. Wille rup1ll\a huutamaan.) 

Nu kil'kumaan siinä rupeat. Ole nyt. vaiti. 

lI :n KOHTAUS. 

8ELMA. 
(Tulee tuvasla) 

Mitä te nyt lao.sen. Onko tuo nyt laitaa 'f 



• 
WILLE. 

Viskasi minua kivellU. 
({ALLE. 

Mitäs hän. 
SELMA. 

(Tuklstaa. äidillisesti Kalloa.) 
Sinua pitää rangaista sellaisesta... Etkö sinä 

ala. oppia jo kiltti olemaan. 
SAARA. 

(Tulee tuvan tak&t!..) 

Etkö anna lapsen olla. Sinä tässä. kurittamaan 
rupel\t, mokoma. Otan hapeoistasi itseäsi, niin - ! 

SELMA. 

Hän viskasi ki vellä toveriansEL 
SAA RA. 

Mitä se sinua liikuttaa •.. Ei hän sinun lapsesi 
ole. Pidä itsestäsi buolt.fL. Mene tlöhösi! 

(Salma menllll.) 

Ja sinä, Wille, saat pysyä edempä.nä minun pojastani, 
Mokoma katu poika. 'l'uleppas vaan toi sen kerran nä-
kyviinl. 

('1'uuppaa niskaan Willeli.) 

WILLE. 

Kun minä sanon mammalleni ... Kyllä hän teill e 
näyttää ... 

(Rupee Itkemään, meuee kii reesti perälle sen ko\'emmill 
huutaeu, minkii ltlhemuLiu kotiau8a tulee.) 

SAARA. 
(Kallelle.) 

Älä huoli, poikaseni, heistä. Uskaltakoonpn vaan 
Sellua sinulle pahaa. tehdä. Kyllä minä. hänello näytän. 



(Silitt1Hl. Kallen päätit.) 

Tule pois sisään) saat kupin ka.hvia. 
(Pyyhkii KIlllen silmiä.) 

Kas noin! 

IIl;s KOHTAUS. 
WIGRJ;:N. 

(Tulee.) 

Mitä te taasen minun poikaa,oi täällä itketit,te? 

SAARA. 

, 

Pitäkää kotona kakal'snne. Mitäs päästätte sen 
tänne pahaa tekemään. 

WIGREN: 
Vai mitäkö pääsUi.n. Vai ei min un poikani saa 

kadulla leikkiä yhtä hpin kuin teidänkin, vai! 

SAARA. 
Mitä tänne rähisemään tulette. Menkää oman 

bdonne luo huutamaan. 
WIOREN. 

Vai omall taloni luo. Oman taloni luona. minä 
täälläkin olen ... Mutta te, mokomat kerjäläiset ! Ar-
mosta siinä asua. saatte . . . 

SAARA. 
Laitatko luusi siitä. 

WIGREN. 
Pikemmin sinä syöttiläinesi siitä laputat. Älä-

hän huoli. Kyllä minä - - Herra varjelkoon OlO-

koro ista naapu reista .. . Ei hetkeäkään saa rauha.s!:lll. 
olla . . . 
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SAARA. 

Kllka tässä. ei rauhassa saa olla? Kenen talosta 
enemmän rähinää kuulu u. Kehtaat tulla vielä kun-
niallisia ihmisiä baukkumaan, senkin ~ joko sanon 
oikean nimesi ... Jollet laita luitasi siitä, niin 

(Tempaa luudan rll.ppusilta.) 
yoHelen tällä. niin, että. - -

WIGREN. 

Älähän huoli , älähän huoli! 
(Lähtee.) 

IV:s KOHTAUS. 

NIlLO. 
(Tulee Wigreuil1ll vaswn pussi kadcssii.) 

Miiä rähinä.ä. täällä taasen? 

SA,\RA. 

Anna. sille hyvästi niin -

WrGREN. 

Olisitte enemmä.n kotona, niin näkisitte, mitä. 
elämää täällä pidetään. Ensin kivellä poikaani is-
kevät ja sitten delä 

NIJLO. 

Rauhoittukaa. hyvä rouva. Sattuuhan sitä lasten 
kanssa.. Kyllä minä koetan -

SAARA. 

Kas vaan! Rupeaa vielit. puoll ustame.an tuota) 

NIILO. 

Hyvä Saara! Miksi huuda. t! .. , Eihän ole hyvä 
kesekllä katua tuolla tavoin - ja lapson kuullen 
sitten vielä. -



K ,\ LLE. 

ISä) me vaan til hejä viskelimme, niin 
NULO. 
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No kuuletteko ! 
nimeen. Eihän se 
sitä 

Hyvä. naapuri, menkää Herran 
niin 'Yaarallista. ollut. Sattuuhan 

WIGREN. 

No, teidän kanssanne ... oi puhua ainaki n. En · 
hän minäkään humalassa ole. Mutta suuttuuhan sitä 
vähemmästäkin - HFä.sti! 

(Menee.) 

V" KOHTAUS. 

KA LLE. 

Isä, mitä sinulla on siinä pussissa? 

NIILO. 
Sain sattumalta tanUoman huokeasm kengät. 

SAARA. 

Kengät? 
NIILO. 

Arvelin, että kun Selmalla. ei OlA pyhäpäiväisiä 
laisinkaan. 

SAARA. 
Selmalla? 

NIILO. 
Johan hän oyt on aikaihminen ... Pitääbän ty-

tölle ruveta jo vähän -
SAARA. 

J oko myötäjäisiä hommaamaan ~ 
(Ivallisesti.) 



Sinähän ole~ huolellinen isä! Minus~a kelpaa,,8.~ Sel· 
man keugät vielä erinomaisen hyvin. - Mutta Sel· 
maahan sinä vaan ajattelet. Eihän Kalle sinoa lii· 
kuta laisinkaan, . . 

NIILO. 

Mutta Sa.ara! Eihän toki kadulla rähmästävä 
poikanaskali niin hy vää tarvitsekaan, kunhan vaan 
vaatteeet ovat päällä; mutta Selma -

SAARA. 

Niin, niin! Miuun asianihan KaUesta on hUj)1ta 
pitää. Päivät pitäin juoksen ja puuhaan, teidän kaik-
kien tähden, Onhan se aivan luonnollista, että minä 
Selmastakin huolta pidän .. . , itsestäni ei ole puhet-
takaan. Oletko koskaan tullut aja telleeksi, mitä millä 
voisin tarvita. Oletko minun kenkiini nähnyt, millä 
kaupungillakin käydä saan. 

(Nostaa jalkaatlsa.) 

Katso! Eikö nuo jo joutaisi levolle? 

NIILO. 

Enhän minä koskaan ole sinua kieltänyt osta-
maata. Sinun hallussasihan ne rahat ovat. 

SA ARA. 

Niin, minun hallussani. Eikö niillä rahoilla ole 
reikiä muutenkin tarpeeksi! 

NIILO. 

No, ota sinä ne sitten. 

(Heittillt kengät Snaran j alkoihin .) 
En minä mitään vääryyttä aikonut tehdä ... Ajatte-
lin vaan -
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SAARA. 

(Katselee kenltht) 

Aivtlll kuin tehty mi oua. varten ... No saitko 
rahaa. ? 

NII LO. 
(Ottaa kukkarou taskustaan.) 

Tuossa, 
SA ARA. 

(Ottaa rahat, pistää saOUkllllU sanomntt.a laSkuunsa.) 

Tu le kahvia juomaao. 
(Ovelta. 8j8!L~O.) 

Selma, tule tänne. 

Mitä? 

SEL~lA . 

(Tu lee.) 

SAARA. 
Mene ostamaan yksi <korvapu usti ), 

NIILO. 
Multa miksikä -? 

SAARA, 
(Sim~1I. J{allou pUllttL.) 

'l'ahtooho.n lapsikin jotain tuomisiksi . 
(Aul.M Selma!le rahan, menee siail.(l1l Kallen kaussa..) 

Vb KOHTAUS. 

NllLO. 
Selma. Tahdon sanoa sinulle yhden asian, jotta 

voit sitä itse ajatella. 

SELIJA. 
Minkä) rakas isä ? 
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NIILO. 
(Silittilä poskea.) 

Eikö sinusta tunnu raska&.1ta olla. läällä meidän 
luonamme ? 

Hm ! 
SELM'A. 

NUI .D. 

ÄI ti. 8sIaa sitä min ulta, rakknhaoi, olenhan sinun 
isäsi. Olisko se kumma, jos tämä. elämä sinusta ras· 
kaali.e. tun tuisi, IDuistellessasi entisiä on nell isia aikoja 
äitisi puhtaassa, lämpimässä kodissa. 

(Huokaa.) 
Kun varamme Ol'at nyt niin vähiksi käyneet - -

SEI,MA. 

Minä tyydyn, isä, kohtalooni. 
NIILO. 

Sen kyl lä tiedän. Mutta. kun minä olen niin 
paljon poissa ja. ä itipuolesi on niin Llllinen hIOonol· 
taan . .. Etkö sinä tahtoi si meDnä mieluummin pal-
velukseen. 

SF..:LAI A. 
Mutta Kalle? 

NIILO. 
Mitä hänestä.? 

SEl.llA , 

Kuka häntä si lloin silmäll ä piUiä, jos minä. hä-
net jätän ? 

(Ka.tsahtlloa. pelokkaas~i ovelle päin.) 

Kun äiti on aina askareissaan ja - -
NIILO. 

Minä ymmärrän si nua. Voi sinä hyväsydäm mi-
nen siel u ! Mutta et sinä saa itse1i8i hä1len tähtonsä 
uhrata, Minä an'elin että jtlS pääs isit jonnekin kris-
tilliseen llCrhee:;ull ! uiiu ei si uulJ turl'i t..s isi uiihdä .iO kl~ 
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päivä. tätä räbinää ja jnmalattomuutta, mikä täällä. 
kaupungin syrjässä. rehoittaa. 

S }O~UIA. 

Kuinka olette liy ,'", isä. kulta. 
NIILO. 

Satuin kuulemaan äsken, että. kenraalska Silan 
juuri etsii palvelijaa) niin rupesin tuumailemaan, että 
ehkä Jumala on juuri sen perheen sinulle määrännyt. 
Siellä saisit olla siTisiyneilten ihmisten seurassa ja 
lukea kirjoj ak in, joita. täällä niin ikävöit. 

SELMA. 

Mutta tuota. - 1 
NiILO. 

No mitä. arvelet? 
SELMA. 

Mutta. mitä mamma sanoo? 
NIII.O, 

Hm. - Eiköhtin htillläsaane tUllmaan taipumaan. 
SELMA. 

Tehkää kuten paraaksi katsotte, isäni. Minä. 
toHelen kaikessa tahtoa nne . 

NIILO. 

Minä. koetan parastani ... iHene nytJ ettei mamma 
suutu. 

(Sel ma. menee.) 

VII:s KOHTAUS. 

NIlI.O. 

Tyttö pat'ka! Niin puhdas, niio 
Luoja tehnyt ihmiset niili erilu.isiksi! 

hyvä. Miksi on 
Mil,si ei täö,llä. 
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vallitse sopu ja. rakkaus. Tyttö parka! Helena vai· 
naja.n kalUa.inen hän on. 

Ne oli aja.L ne . 
(Huoklla.) 

SAARA, 
(Ol·alta.) 

No etkö sinä tahdo laisinknan? 
(N IILO .) 

Tulen, tulen ! 
(Menee sillil iin.) 

VIIl:s KOHTAUS. 

Wll,LE. 
(Tulee perältä ranskanleipä kOdese il., sel käänsä Jlicroou) 

Kun se Kalle tulisi ulos. 
(Pur~ r4Dskan leipää.) 

Hyvää. Oll, mutta. kyllä maksoikin . Eipä.hän vnan 
saanut selvää. 

KALLE. 
(Tulee U108. ItBekaeen.) 

Aina he riitelevät, 
WILLE. 

Kalle, kuulehan, •• 
KALLE. 

Mitä? 
WILLE. 

(Sal.perAise8~i.) 

Seb, saat suuremman puolikkaan. 
(Jakaa leivän kahtia.) 

KALLE. 
En tahdo. 
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WILLE. 

Ota. nyt. Mitäs me riidasso, käytäisiin olemaan. 
Sovitaan pois. Pistin tämän salaa kaapin alle, kun 
mamma oli kellarissa. Sanoin sen kissan vieneen ... 
mutta ei luo auttanut . . . selkääni Saitl kumminkin 
.. . Minä otin sen sinua var ten ... Sovitaan pois. 

(Panee kätensä Ka.lIen ka.ulaan.) 

Ollaa.nhan me hyvi ä ystävyksiii. ... Ruvetaan taasen 
viskomaan tilbejä - ja -

KALLE. 

Mu lta. sinä et saa viskata enää en nen minua. 
WILLE . 

Viskataan yht'ai kaa . 
KALLE. 

(Ottaa leivän.) 
No, olkoon menneeksi. 

WI LLE. 

Mennään vuorille. 
K ALLE. 

Mennään. 
{Juokscvat vihellollou pois. ) 

IX" KOHTAUS. 

SELMA. 
(Tu lee ,k orVl\plIusti. kädessä. Selsattuu 116tkcksi ajatnkslin 

\·aipuneeoa. Sisällä kuuluu Saaran UänL) 

Mitä he nyt taasen siellä sisällä. riitelevät. Isäni 
yhäti hiljainen ja ... nöyrä. . . Mi ksikä liekin niin 
hi rveän nöyrii? . . Pitäisihån hyvyyden päinvastoin 
antaa. voimaa.. ~Kun oma.!.unto on puololJasi, niin ä lä 
koskaan pelkää.! sanoi liiti-vainaja . .. Onhan toki isäl-



llini puhdas omatunto. - No, f'i hän häntä syyttää. 
saa. Onhan sellaisia nöyriä kirjoissakin . " 

(Kuuntelee.) 

Minusta lluhuvat .. . Voi minäsyntioen raukka! Äiti~ 
puoleni minua vihaa, isän i snapi tOfuja lil.bteni. - Kalle 
on ainoa, j oka minua tarvitsee. MuUa piiiittyköön 
asia kuinka hyvänsä., minä tyyd yn ... Jollen pääse 
lähtemään niin jään ... Omatunioni kuiskaak in: 
(pysy kotonasi ~. 

X" KOHTAUS. 

R.-\HIKKA . 

Cfulce oikealta hiwst.i, synkkämielisenä. Itsekseen, ) 

Ei, tämä ei käy laatuun. J oku muutos Iässä. 
täytyy tulla ... Kui nka kurjalta olämä näin tu ntuu ... 
Menisinkö? - Tu ossa aivan on kapakka ja - naisia! 
En! Minä inhoan niitä .. . Kernaammin sitten hirteen. 

(Huomaa Selman.) 

Kas! Mitkä kasvot! 
(Menee 8ivu t~.) 

Tuollainen impi tiiällä! - - Muistutta" .. ' ketä - ? 
(Menee, lMkseen vilkaisten.) 

S~;I,J\fA . 

Miksi katsoi hän minuun niin kummallis{>sti? 
Varmaankio tunsi . - Noin tnkevaksi mieheksi hän 
on kasva.nul. - .~i ! Ij;i hän lu ntenut. Kyllä hiin 
olisi tervehtinyt. 

(Katsoo Rahikan jlilkeen.) 

Hän oli hyvä poika.. '. Mikä. lie Mn nyt? .. Niin 
kummallisen ) salaperäisen näköinen ... 



X]:s KOHTAUS. 
SAA RA. 

(Tulee ovelle.) 
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No siinä. si nä vihdoi n olet. Olisit vielä kauem-
min viipynyt! - Vai tuntuu sin usta raskaalta ui 
olla äidio silmäin alla. 

(Tuleo ul08.) 

Kyllähän sen arvaa ... Kun ei öisin juosta saa pit-
kin katuja, kun saa työtä oppia tekemään! 

NIILO. 
(HappI18iHa.) 

Saara. ajattelehan -
(Lyö jalhans&.) 

Kyllä minii. ajattelen ja osaan ajatella yhtä hyvin 
kuin sinäk in, vähäll paremminkin. Vai tahtoisi hän 
palvelukseen, herrasväen lautasia nuolemaan. Kuka 
ne pesut ttiällä kaikki pursuu, lllitii. olen ottanu t? 
Minä. tietysti, kukas muu ... Mitli.s sinä minusta huo-
lit, kun vafLU sydänkäpysi helppoon saat. Tuolla on 
par'aiks& pesua kohnek~i neljäksi päiväksi 

SEUIA . 

Mutta voimmeha.n ne yhdessä ensin lopettaa, 
jos 

SAARA. 

(Tempaa .korvapllusti n . SelmaD kädeBtII.) 

Vai voimme yhdessä lopettaa, vai! Kuka täällä 
kotona huolta pilliä, minun kaupungissa juostessani, 
kuka ruuau keitiM . . . T ietysti saisi n minä ehtiä j o-
kapaikkn.a.n. Mitäs se teitä liikuttaa. . • . Millainen 
nahjus oli t kaksi v llot ta sitten, kun buosla.a.ni sinu t 
?tin? Mihin silloin kykeni t ? Osasi t lu kea. kirjoja 
Ja käyuä hyvissä vaatteissa.. Minä teitä syötin koko 
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talven sittenkuin paljain8. palosta turviini pääsitte. 
:Mutta eihän se ole mitään. Miksi rt heti silloin 
mennyt maailmaa vaeltamaan? Silloin oli Niilolla 
toinen ääni kellossa. cLäheUäisimmekö tuon poloisen 
vieraisiin käsiin, poljettavaksi. Olisihan se syn th . 
Mutta nyt ei ole synti jättää kaikki minun niskoil-
leni. 

(Selma menee lHinelÖnnil. sisään.) 

Xlh KOHTAUS. 

NIILO. 
Älähän nyt kiivastu, Saaraseni. Eihän se oll ut 

muuta kuin minun tuumani vaan. Siksibän sinun 
ajatustasi kysyinkin . - Jos sinä niin al'velet - niitl 
- nii n voi pihan se jäädä. Ja onhan hänellä, niin, 
tekemi stä kylläksi täällakin. Kunhan sinä vaan -

SAARA. 
:Mitä? 

NIILO. 
(SitpSähti:\.li ,) 

Tuota arveli n vaan, cttä kun sina pidät hänestä 
äi dillistä huolta, niin kyllähän hän täälläkin \'oi pa-
hu udosta sä.ilyä. 

SAARA. 
Mi kä hänot täältä vie? Päi nvast.oin juuri pat. 

volustyttönä. -
NIILO. 

Niin kyllä, tavallansA.. Kun vaan ei tässä lä-
hiBtössä aivan olisi niin paljon pahuutta Vigl'oni-
kin on ruvennut - _ 

SAARA. 
No tarUu uko se! Onpahan varoituksena. 

NIILO. 
lIm ! Niinhän so kyllä on. t Antaa valln lapson 
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polttaa sormensa. kerra.n, eiPähäl _ Pistä sitä tuleea 
toista kettaa" sanoi aina Helena-vaillaakill. Niinhän 
se kyllä on, niin! 

SAARA. 
Menen nyt maksamaan velkaani Nylundille. 

NIILO. 
Minä tässä kanssa. arvelin pistäytyä Lailun Ju-

hoa tapa.amaan . Antaisit polIon hinnan -
SAARA. 

Ei ole tarvis laisinkaan. 
NIILO. 

Sil1l.nilla olisi työtä kahdelle hevosmiehelle. Tah-
too vedättää multaa tarhaansa .. , näetkös, .. Niin 
minä lupasin toimittaa •. , Annahan tuolta pullon 
hinta. . •. Enhän minä. viinaan rahaa panekaan. 0-
lutla jos pullon, toisen juokin, niin ei siitä. paljon 
k ulu -

No tuossa. 

SAARA. 
(Ant&6 rah&lJ,) 

(Menee) 

XIII" KOHTAUS. 

NItLO. 
Kumma mies minä olen sentään ) kun omia an-

siuitani häneltä pyydän. Aivankuin ei minulla oli si 
oikeu tta pYftämättäkin . .. No niin! - Lieneebän 
se jo sallitt.u minulle sillä. tavalla.. - .Ta. eihän tuo 
sentään aina. kielläkään) vaikka. vähän ensin vastaan 
rätisee. 

(Menee.) 
2 
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Xlv" KOHTAUS. 

SELMA. 
(Tulee kirja ki!deuä.) 

En uskalla vielä larnppua sytyttää ... Voisi nähdä 
vielä, niin - - Kummallista! Mitä. pahaa hän nyt 
siinäkin näkee, että. minä luen niin J?ielelläni. Ei-
hän ihminen ole luotu toki vaan työtä tekemään ... 
Jos istahtaisin tuonne kallion vierustalle ... Siitä näen 
ajoissa, kun hän tulee ... Senpä teen! 

(lIenee kalliopeokin luo.) 
Oikein sydämmcni Iyöpi kovempaan kirjani ääreen' 
päästessäni. - Eihän äitinikäiin käskenyt vaan r8a· 
mattua. lukemaan. 

(Käypi iatuma&u.) 

Kuinkahan heidän käypi sitten. 
(Selailee lehtiä.) 

Kummallista S6 rakkaus kuitenki n. 
Tokkohan ihmiset nykyaikana voisivat sillä lailla ra· 
kastaa? - Voisinkohan minä ? -

(Tuumail(,8.) 
Jos hän olisi nii n jalo, niin hell ii.sydämminen multa. 
samalla niin miehekäs kuin Paul, niin voisin 
enköhän voisi Virginia olla ... Kuinka minä häntä 
rakastaisin. Kodissamme ei pahaa sanaa. kuul uisi; 
rakkaus ja sopu siellä vaUitsisi . .. Minä. tekisin kai· 
kessa hänen mielensä mukaan , valmista isin hänen 
mieleisensä ruuan, hänen työstä tullessaan, pitäisin 
häntä puhto.issa vaatteissa. ja hoi taisin kuin kunin· 
gasta. Se vasta olisi -! 

(Rupeaa lukemll40). 
Miksi ovat ihmiseL niin usein onnettomia, tyy -

tymättömiä, vaikka. itse kUlllminkin onnensa voi 
luoda. ,. Voihon köyhyydessäk in olla onnellinen, kun 
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... aan on ketä rakastaa. " Mitä nJtl - Ketä sieltä. 
tulee? 
(Piiloittaa. povecn9/1. kil'jQII , Dlenee kQllien I'CUlI!l3n kU,tsomll3u .) 

Pojatban ne taasen! 

XV" KOHTAUS. 
(Kalle jll Wille j IlOkse"llt riidellcn eaillo.) 

SELMA. 
Mitä te nyt taasen? 

KALLE. 
Wille tahtoo ryöstää tämän, vaikka minä löysin. 

WILLE. 
Minä. se ensin näin. 

KALLE. 
Minä hän se sanoin -

WLLLE. 
Minäpä - -

SELMA. 
J!;j saa. tuolla. tavalla riidellä. Mikä se on ? 

Kirja, 
KA LLE. 

SELMA. 
lOttaa ki rjan. 

Mitä? Pekka Rahikka ! 
KALLE. 

Anna se minulle. 
WILLE. 

Minun se on. 
SELMA. 

Tiedättekö kuinka nii tten kahden pojan kävi, 
jotka päbkinästä. riiteli vät. 

KALLE. 
No kuinka? 
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SEIJMA. 
Kaksi poikaa löys ivät k(>rran pähk inän eivätkä 

voineet, sopia siitä, kuinka sen jakaisivat. Si lloin tuli 
kolmas heitä. sovittamaan, a.ntoi kuorenpuolikkaan 
kummallekin ja söi itse sisuksen . 

KALLE. 

Kuulitko Wille? Kerro, Selma, meille vielä sel· 
laisia juttuja; ne ovat ni in hauskoja. 

WILLE. 
Tiedätkö mitä Kalle? 

KALLE, 
No ? 

WILLE. 
Annetaanhan me tuo kirja Selmalle. Mitäs me 

sillä kumminkaan 
KALLE. 

Niin, sinä saat sen Salma! 
SFLMA. 

Hyviä poikiahan te kuitenkin olette. Kun ette 
vaali riitelisi niin usein. - Jos ystävykset joskus 
sattuvatkin rii taanlumaan , niin eivät he sitä. puhu 
kcllekääo, \' 8an sopi vat keskenään. Siten tekin leh· 
kM, niin teistä tulee vielä kunnon poikia. 

Kalle ! 

(Wille ja Kalle katsovat toisiin.sa..) 
WILLE. 

KALLE. 
Mitähä.n jos me luvataan, ettei koskaan mennä. 

kantelemaan toistemme päälle? 
WILLE. 

Sen me teemme . .. Mutta jollemme voida. sopia? 
KALLE. 

Niin tullaa.n & lllla.a. pyytä.mään -
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WILLE. 

el'oittajaksi. Niin! Hihbei Kalle. Se oli hyvä 
t.uuma. 

(J uoksevat käsitysten pois.) 

XVIs KOHTAUS. 
SELUA, 

(Kirjaa. katsellen.) 

Hänen kitjansa! Mikä kilj a tämä. Hyi, mil-
lainen nimi! Luenko mä - Ei! Hänelle tämä täy-
tyy takasin toimittaa - - - Mikä kumma kirja 
tämä vaan lieneekin. Hm 1 Miksikä en nyt sitä voisi 
tarkastella ... Mutta tuo ruma nimi! - :Mitä lienee-
kin. - Ei, en minä. tahdo. - 1 nen ennen Paul ja 
Virginiaa.. 

(Käy istumaan.) 

Kno hänkin sitä on lu kenut. - Mitäs pahaa tuossa 
nyt voisi olla! Hm! Mieleni tekisi lukemaan juuri 
siksi, että tämä hänen kirjansa on. - Miksikä? Pekka. 
Rahikka - - Kyllähän hän hyvä poika oli ... Me 
olimme oikein hyviä ysUi.vyksiä! - Mutta ei! En tahdo 
vieraan miehen salaisuuksia urkkia.. Mitä lieneekin 

Tuollainen ruma nimikin! Hyi! 
(Panee kirjan kallion reunalle. ) 

XVlh KOHTAUS. 
RAHIKKA. 

lTuleo periiilä, aikoo mennä kallion taakse, huomaa. Selman, 
soisatluu.) 

Yhäti sama tyttö! Mikä olento! Jos rohkenisin 
puhutella. häntä. - E i! En tahdo. Ja noin ka.unista 
vielä ... En uskalla! 
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SELllA. 

(Huomaa Rahikan. HII6Ir.seeu.) 
Kas t.uossa hän onkin taasen. Etsii varmaankin 

Voi, Voi! 
RAHIKKA. 
(Itsekseen.) 

Hän katsoo minuun . . . Aikoo puhutella ... Mikä 
lempeii katse! 

SELMA. 
Te etsitte - suokaa anteeksi - varmaankin tätä 

kirjaa. 
(Ot taa kirjan kalliolla.) 

RAHIKKA. 
Mi .•. minä? 

Eikö -

SELMA. 
(Joutuu hämilleen,) 

RAHlK KA. 
Nimeni on Rahikka) jos saan luvan 

SELMA. 
Teidän omaonehan tämä on . " Pienet pojat löy-

sivät sen äsken. 
RAHIKKA. 

Hänon kädessään luo kamala k irja. Lie ehkä 
lukenut? 

SELMA, 
Te ette tunne minua.? 

RARIKKA. 
E-en suinkaan . 

SEUIA, 
Niin no, onko se kumma. Onhan siitä jo pitkä 

a ika.. 
RARIKKA. 

(Katsoo tlltkivlISti .) 
Mitä ihmeitä! Kuinka en heti - ? Selmaban 80 

on. 
SELMA. 

No joko tunsitta! 
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RARIKKA. 

Onhan se todellakin entinen pikku Selma. Ja 
mi nä kun ain a olen ajatellu t, että minne hän He jou-
tun ut, sillä. aikaa. kuin maalla asuin . 

SELMA. 
Kyllä minä. teidä t jo äsken tunsin . 

RAHIKKA. 
Minä laasen olen kulkenut ja tuumaillut, että 

missä sinun - - teidän kasvonne olen llähnyt, kun-
nes huomasiu kadoUaneeni tuon -

(Ottaa Selman kädestä ki rjan.) 
Ei se saa olla. teidän kädessänne. 

SELMA. 
Miks'ei? 

RAHIKKA. 
No se on sellaista ... Ei nuori nainen - solln.i -

nen kuin te, saa tätä lukea. 
SELMA. 

Jo minä. ajattelin, että mitä liekin. 
ItA HIKKA. 

Hyvä, e!t'eUe lukenut. - - Mutta, tuota, kuinka 
olel.te täällä .. . ja tällä !avoin ulkona kad ulla? 

SELMA. 
Me vietämme täällä. kaupungin äärimmäisessä 

reunassa sellaista 1ll1\alaisel ämiiä. Tulin tä hän luke-
maali erästä. kirjaa, ni inkauan kuin hämäräitä voi. 

RAHIKKA. 
Vai on teidänkin varanne niin vti.hiksi käyneet. 

Täällä asutte! 
SELMA. 
(Hnokaa.) 

Niin! 
RAHIKKA. 

Saanko käydä tti.hä n istumaan ? 
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SELMA. 
Käykää vaan. Minä en uskalla, jos äitipuoleni 

sattuisi tulemaan. 
RARIKKA. 

Onko t.eillä jo äiti puoli . 
SELMA. 

Niin . . . Viimeisinä kahtena vuonna. on suuria 
muutoksia elämässäni tapahtunut. 

RAHlKKA. 
Sen kyllä näen. Mutta kertokaahan! 

SELMA. 
Äitini kuoli kolme vuotta sitten ja vähän sen 

jlilkeen paloi omaisllutelllme. Isäni meni sitten uu-
delleen naimisiin, kun ei minua hoidotta tahtonutjät-
tää. Mutta. vastoinkäymiset ovat meitä sitten ajaneet 
yhä enemmän kaupungin syrjään. Nyt olemme kuten 
näette äärimmäisessä talossa. 

(Huokaa.) 
RAHIKKA. 

Kova onni on siis teitäkin ahd istanut. 
SELMA. 

(Katsoo hetl,en RQhikkaa.) 
Tiedätkö mitä, Rabikka? 

RAHIKKA. 
(Nousee SeisomAAn.) 

MHä? 
SELMA. 

Minusta tuntuu niin hyvälle, sa.atessani puhua 
sinun kanssasi. 

Todellako? 

RARIKK A. 
(Riemastuen.) 

SELUA. 
Minä olen ollut niin yksinäni. Ei ainoatakaan 
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ystävää! Ja kun harvoin saan kaupungille mennä, 
en juuri saa puhua kenenkään kanssa, joka 

RAHIKKA. 
Sinä pidM siis minua ystävänäSi~ 

SELMA. 
Tietysti. Olemmehan me lapsuuden ystäviä. 

RAHIKKA. 
Niin! Voi kuinka sinä ilahu tat minua. 

SELMA. 
Oikeinko totta? 

RARIKKA. 
Puhuit ystävien puutteesta! Jos k uk a on ystä-

vän puutteessa ollut, niin olen minä. Vedaisteni 
kanssa varallisuudessa en voi olla, varakkaammat, sj-
vistyneemmät eivät minu a seul'aansa tahdo. 

SELMA. 
Mutta minäkin olen köyhä, sivistymälön. 

RAHlKKA. 
Sinäkö köyhä, si vistymätön. Selma! 

(Tarttuu häneu käteensä.) 
SELMA. 

Mitä tahdot? 
RARIKKA. 

Tiedätkö! - - - Sinä et voi aavistaa, mitkä 
tunteet minussa liiklmvat. Tuolla kalliolla kävelin 
äsken, luin tuota kauheala kil'jua, heitin sen pois, 
mutta rupesin taasen lukemaan. Sinä et voi käsit· 
tää sellaista.. Olin niin synkissä mictteissä, olin niin 
äärettömän on neton. Ja nyt äkkiä; odotlamatta!öy-
dän ystävän, jommoista en toivoa.kaan uskaltanut. 

SELMA. 
OHmmehan me ystävyksiä. ennenkin. 

RAHfKKA. 
Se oli toisella.isla. Silloin olin huoleton poika, 

joko. en maa.ilman menosta tiennyt. 
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SELMA. ' 

Miksikä ole~ sinä sitten niin onneton. Olethan 
nuori, terve, vapaa. 

RAHIKKA. 
Hm! Mu.ailmassa on niin paljon. - Tosin sitä 

leipänsäkin tähden ponnistella saapi, mutta - -
SELMA. 

Mutta? 
RAHIKKA. 

Multa nyt olen saanut uutta elinvoimaa.. Si-
nussa olen löytänyt ystävän , jonka tähden voin työtä 
tehdä. 

SELMA. 
Minun lähteni? 

RARIKKA. 
(Hiukan hämmästyen .) 

Kummallista kuinka tämä on mennyt. Enhän 
ole huomannutkaan, että, että - - Tarvi tseeko mi-
nun sanoa enää. 

SELMA, 
Niin minusta. tuntuu myöskin niin hyvälle, saa-

dessani kanssasi ajatuksia vaihettaa. Siihen ei mi-
nulla ole ollut tilai.mutta kahteen \'l1oteen. 

RAlllKKA. 
Sinä olet onnellinen, sinä voit ottaa osaa onneeni. 

Sinä et ,-ielä tiedä kuinka paljon olen sinussa löytä-
nyt. Nyt olen päässyt synkkämielisyydestäni. Tais-
teluoi uvat loppuneet. 

(Repii kirjan.) 
SEL&IA. 

Miksi sen ravit? 
RAHIKKA. 

Tähän asti etsin siitä apua, mutta turhaan. Nyt 
olen löytänyt pelasb~jani. Sinun kuvasi puhdistaa 
sieluni. - Tahdothan pelastajakseni l'uveta I 
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SELMA. 
PeJa,stajaksesi? 

RAHIKKA. 
Pahin paheista on mioua koettanut uhrikseen 

saada. Minä olin jo cpätoivoissani. Nyt en pelkää 
enää. Kiitos 8elma. 

(Ottaa Selman kttdet omiinsa .. ) 
Nyt ryhdyn uudella innolla työhön ja SaM nähdä eikö 
pian koita parempi aika. 

SELMA. 
SUO anteeksi, mutta en minä. sinua vieläkäii.n 

oikein ymmärrä. 
RAHIKKA. 

Etkö? 
(Tempna. hänet syliinsli.) 

Nyt ymmärrät, armahani! 

XVlIb KOHTAUS. 

SAARA. 
(Tulee.) 

Mitä ihmeitä 1 Selma! 
(R&hikka ja S61m", eroavat, jMvät iiilnet Wmitl!1 sciaoml\8.n.) 

No, jo nyt jotakin ! Jassoo, sitä lajia. Kyllä minii. 
sinulle -

(Rahikalle.) 
Jollelte toimita nahkall.nne täältä heti paikalla, niin -

(Sclmll.lle.) 
Kadulla rupeat - - Ja mokoman sitten palvelnk4 

seen laskisimme. 
R.AHIKKA. 

Älkäähän nyt. 
SAARA. 

E tkö vielä osaa reppänääsi kiinni pilää - Mars! 
Vai tässä -

(1'empaa Inudan.) 
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Mitä. nyt taasen? 

NIILO. 
(Tulee.) 

SAARA. 
Hyvä että tulit. Tuossa nyt näet. 

NIILO. 
Mitä, mitä - ? 

SAARA. 
Ajattelehan, minä tulen kotiin ja tapaan nämä 

kaksi nuoleksimassa toisiaan - Selrnan ja tuon -
NIILO. 

Salma, OnkO se totta. 
SAARA 

Josko se on totta . Luuletko minun \' alehlelevf\.n. 
NIILO. 

Selma tyiläteni, puhu. 
RAHIKKA, 

Kaukonen, te ette enää tunne minna, mutta jos 
luutatte rehellisen suomalaisen puhcesen, niin älkää 
uskoko \'ähintäkään pahaa lyHäl'l'slänne . 

NIILO. 
Puhukaa. 

RAIIIKKA. 
Me olemme lapsuuden ystäviä. Kävimm e yh-

dessä kaosakolllua ja k ulimme usein yhdessä kotiin 
kun Vifl!ä Muitte Kruununhaassa. Minä mu tl tin sit· 
ten maalle, enkä ole SeImaa sen koommin nähnyt. 
Nyt tapaa mme sattumalta toisemme, puhuttelemme 
toisiamme ja huomaamme löytäneemme molemmat to-
dellisen kaivatun yst.ävän. Me olimme molem mat 
ystäl' än pu ut teessa. Nyt olemme ('nemmän kuin y8-
tävyk8iä 

NIILO. 
No mutt.a yhdellä l1ö,kemälläkö te vaan -? 



SEurA. 
I sä kulta! 

SAARA. 
Siinä nyt kuulit. H:tkö jo laila tuota mene· 

muän, että muistaa -
RAHIKKA. 

Minä tunnen teidät Kaukonen. Te olette oikeu-
den mies , oikea isä. 

NllLO. 
Minä en tiedä, mitä sanoisin. Selma tyttäreni, 

onko se mahdollista. Olisitko niin Rjattelemattomas!.i 
heittäynyt heti nuoren miehen kaulaan, kun -? 

SELMA. 
(Rohkasee Itsensä.) 

Olen. Miksi sitä kieltäisin. 
SAARA. 

Ja uskaltaa ihan vasten silmiä. 
NllLO. 

Minun täytyy nuhdella sinua, 601ma. Ei nUOrI 
tyttö saa -

SELMA. 
tltkemlU\n haltyen.) 

Isäni. Etkö sinä voi käsittää, mitä se on, kun 
nUuri tyLtö vuodet pitkät vaan saa haukkumisia 
kuulla, aamusta iltaan kestää sydämmetlömiin emin-
loimun sortoa, etkö voi käsittää., miltä silloin tuntuu, 
kun odottamatta kohtaa helläsydämmisen ystävän, 
joka ymmärtää hällen tunteensa sekä. hänen aja. 
tuksensa. Eikö mieli tuosta helly ? Ajatteleeko hän 
silloin, mikä sopii, mikä on luvalli sta. Sinun täytyy 
käsitUiä sitä! Kuinka, puhui ennen äitini rakkau-
desta: kuinka se joskus hiipii salaa. aavistamatta 
sydämmeen ja anastaa. sen sitten väkisin valt~n8a, 
ja kuinka se juskus taasen hyökkää äkkiä kuin tuu-
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liaispää kesäisimmiin tyvenen vallitessa. Silloin en, 
häntä ymmärtänyt, mutta nyt ymmärrän. Sorrettu, 
onneton vaan voipi oikein käsittää. mikä rakkaus on, 
sen voimaa. ei paatuDut sydän, eikä huolettomuudessa 
elävä voi käsittää. 

SAARA. 
Riittää jo tuota lotua.! ; 

NIILO. 
Oma tyttäreni. Kyllä millä ymmärrän sinua. 

Sinussa on äitisi henki. Minä osasin hänen ajatuk-
silleen arvon antaa, vaikka. en voinutkaan niitä seu-
rata. Sinunkaan tunteita.si en tahdo ruveta tuomit-
semaan. Itse ymmärrät ne paremmin kuin minä ja-

SAARA. 
Niilo, eikö tästä. loppua tulekaan. 

NlILQ. 
Hyvä Saara. Enhän minä mitään voi. Jos hän 

itse tahtoo - -
SAARA. 

:Mokoma nabjus! 
SELMA. 

Kiitos isäni. Älä suutu minuun. Mutta kuten 
näet on parasta, että nyt lähden täältä. Tänne en 
enää jäädä voi. 

RAHIKI{A. 
Kaukonen, luottakaa minuun, minä pidän huolen 

hänestä. 
(Selma ja Ra.hikh lähtevät.) 



TOINEN NÄYTÖS. 
(Kyökki; perll.\I 11 vasemmussa kullll (L98.1 holln, sen tällä 

puolen kustrlllliparvetj peräseinällii ikkunan alla pöytä ja kaksi 
tuolin; oikealla kaappi jllo vuode. Ovi kumIllaIlakin sivulla). 

I :n KOHTAUS. 
SELMA. 

(Pasea asteita.) 

Tä mähän on hauskaa ! Saan sitten yksin asua. 
näin siislissä huoneessa. J a niin sivistynyt, äidil· 
linen emäntä. Sanoi olevansa minuu n tntyväi-
nen. No, parastani tahdonkin koettaa . - Isäntä näyt-
Uiä äreältä. Mu tta olenhan minä paljon pahempaan 
tottunut Kun vähän vaatii , saa aina enemmän. -
Saapas nähdä, mitä. Pekka 8t'velee. - Kuinka ihmeel· 
listu! Häntä aj attelen vaan, hä nen tähtensä unohdan 
kaiken muun. Ja kui nka pian se käv i. Ennenkuin 
ennätin ajatellakaan, - olimme jo - - Mutta oliko 
se sentään oikein lehty ~ Niin pian ! Sanoihan äit ini , 
ellei miehii n saa aina luottaa - - Ei, ei, Rahikka. 
on l'ehellinen, Se n näin heti hällen silmistään. Ja 
tunnenhan hänet jo lapsuudestani. - lIIuUa olisiko· 
han äitini kuitenkaan sallinut - - Voi) voi ) minä 
tulen rau haUomaksi. Jospa olisi kenl\ltä neuvoa ky· 
syä, kenelle sydämmensä. avata . . , Jos uskaltaisin 
rouvalle tunnustaa. .• . Enhän minä l>ekan rehellisyyttä 
epäilekään. Mutta jos hänkin erehtyisi. Jos hän 



vaan luulee minua ra.kastavansa, - jos hän katuisi. 
Eihän ihminen voi aina olla varma itsestäänkään. 

Ilon KOHTAUS. 

ROUVA SILAN 
(Tulee Oikealta.) 

No, joko alat sa.ada pestyksi ... Kas, pian se nä · 
kn sinulta käyvän ... Ole vaan ahkera lapsukaiseni, 
me tulemme hyvinkin sopimaan, luulen minä. Val-
mista. teevesi kello kymmeneksi. Me menemme nyt 
ulos. Kumma vaan, ettei ompelijata.l'ta. kuulu. - -

SELMA. 
(Itsekseen.) 

Jos uskaltaisin hänel tä kysyä. 
R. SILAN. 

(Menee ikkunan l uo, avaa. sen.) 
Robert, tulehan jo. Kello on jo kuusi. 

(panee ikkunan kiinni) 
8ELMA. 

Kenraalska, saanko minä kysyä teiltä. Olette-
hau te niin oppinut ja. tiedätte - -

R. SILAN . 
Kysy, lapsuka.iseni. Mitä tahdot tietää? 

SELMA. 
MHä on rakkaus? 

lt. SILAN. 
MiLäkö se on? Miksi sitä kysyi.? Et.kö itse 

tiedä? 
SELMA. 

Minä vaan luin äsken j uuri erään kirjan -
R. SILAN. 

Minkä kirjan? 
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SELMA. 

Paul ja Virginia'n. 
R. SILAN. 

Vai niin. Se on kaunis kirja, eri ttäin kaunis ja 
siveä. Se on hY'rä, eUä luet sellaisia kirjoje.. 

SELlIA. 
Minä tulin si ksi ajatelleeksi, voiko nykyaikane. 

enää sellainen uskollinen re.kkaus olla mahdollista -
R. SILAN. 

Se kysym ys vaatii \avean vastauksen •.. Mutta 
sen voin sinulle sanoa, ja se onkin hyvä, eltä tuli 
siitä puhe. Nuoren tylön, erittäinkin köyhän tulee 
nyky jään olla erittäin varovainen . Nykyinen mies· 
sukupolvi on turmeltuneempi kuin sinä voit aavistaa-
kaan. Ainoastaan suurilla voimain ponnistuksilla 
voimme enää karsia, j uuria pois yhteiskunnastamme, 
ne paheet, jotka sen ytimiä kalvaavat ... Juuri köy-
hiä, pah'elustytWjä uhkaa vaara enimmin. Suuri 
varovaisu us, ehdotolI siveys vaao voi heitä täydelli-
sesti turvata. Luulol{'.llun rakkauden alla Toi aina. 
piillä myrkyllinen käärme ... 

SELMA. 
Olisk o se niin ? 

R. SILAN. 
Se on niin. Me naiset vlUln voimme yhteiskun-

tamme pelaslaa, me vaan voimme puhdistaa saa.stu· 
letun il man. Luonnollista on sii s - koska tästä nyt 
kerran tuli puhe - , että tämän pyhän asian ajajat, 
minä niitten joukossa, vaativat omilta palvelijoiltaan 
esiku'rallista käyWstö. . Minä en kärsi, että nuorilla 
pal velustltöillä on tuollaisia csulhssitu. - Sinä pu-
nastut! - En minä si nua tarkoittanut, sinun siveyt-
täsi en epäile. Mutta että. tahtoni tietiiisit, sanon sen 
nyt. Jos minä tapaan , tahi saan tietää, että sinä sa· 

a 



laa käyt koMaamassa sellaista ,- puhllmattakaan, 
että. tänne hä.nen tulla sallisit -. No, älä. loukka.annu. 
:Minä sanon tahklni vaan. Jos niin kävisi, täytyisi 
minun armotta ajaa sin ut pois ja. antaa epäiltävä to-
distus - -

III:s KOHTAUS. 

KENRAAJ,I. 
(Pllhkii ja1kojaan vll8emmalla, tulee sikaari hampaissa.) 

Uh, sitä likaa! Tässä taas pukeutumaan - si-
nllD kOWJerttisi tähden. Onko saappaani harjatut? 

SELMA. 
Minä en tiennyt - -

KENRA.ALL 
Mitä se on! Pitäi,i. ottaa. selvä tehtii.vistliän. 

(Käypi Istumaan, ojentaen jalkaanll& eteenpäin. 
Vedä pois! 

(Selma rnpeaa kiskomaan.) 

R. SIl,AN. 
Eihän hän tiennyt, että me ulos menemme. 

KENRAALI. 
Minun saappaani pitää aina 011& harjatut. 

(Selma On vet.Anyt Mappaat hänen jalastaan.) 

Yhden tekevä, kuka ne harja.a. Mars ! Tuo klhve-
Hni! 

(Selmll. kiirnhtaa 5iSäI1u.) 

Iv" KOHTAUS. 

R. SILAN. 
Et sinä. saa heti noin äreäksi käydä.. Säikytät 

tyttö paran pahanpä.iväisesti. 



KENRAALI. 
Sinä olet liian hyvä sen sijaan, minun täytyy pi-

tää tasapainoa. Pilaisit muutan piijat kokonaan. 
R. SILAN. 

Pilaisin ? Minä? - Et sinä. sellaisia asioita ym-
märrä ... Ja muuten voit olla sekaantumatta - -

KENRAALI. 
Respektiä on ylläpidettävä. Kyllä minä tiedän 

kuinka palvelijain kanssll. on meneteltävä. 
R. SILAN. 

Respektiä voi lempeydellä ylläpitää. 
KENRAALI. 

Vai voi. KuinkII. pahoilla tavoille opetit sinä 
esim. Amandan. Rupeaa kohalta. kulkkua na.ura-
maan, siksi että minulta saUui kl1risLyessänt housut 
repiämään. Oliko se respektiä? 

R. SILAN. 
Aina sinä takerrut tuollaisiin asioihin. Hyi! No 

ja oliko se ihme sitten! Rupeaaban sitä nuori val-
lalon tyttö vähemmästäkin na.uramaan . 

KENRA.ALI: 
Jaa, siitä. sen nyt näkee. Sinäkin pidät ainn 

luonnollisena asiana, että - Se on sinusta. vaan vi
atonta va.llattomuutta., jos - - jos - - Kyllä 
minä opetan heitä nauramaan minulle! 

(Sebna tuo tohvelit ja saappaat. Keurao.ll pistää tohveHt 
jalk&&Dfl&.) 

R. SILAN. 
(Usekseen.) 

Eikö se nyt tule sieltä jo teoingin kanssa. Ru-
peaa taasen ukko rähisemään jos viivytän -

(MeDee oike~lle,) 



NllLO. 
(Tulee aislUlu.) 

Nyt on viimeinen kuorma levitetty, teidän ar· 
monne. 

KENRAA LI. 
(Ottaa. kukkar081.&an rahaa.) 

No tuossa. J os vasta tarvitsen, niin kylHi minä 
sinut työhöni olan. 

NIILO. 
Kiitoksia armollinen herra kenraali. 

(Kenraali menee oikealle, jättäen aikariu pätkän pöydln 
rennalle.) 

V" KOHTAUS. 
NIILO. 

No Selma, mitä arvelet uudesta paikastMi? , 
(Sel ma latun ajatuksiin paluuneena.) 

Et vastaa ... Hyvään perheesen pätisit. OlA nlt aiivo 
ja siveä; mnista, mitä äiti-vainaasi on opettanut. Nyt 
hänen kalliit neuvonsa sinnlle tarpeen ovat. 

(Hsekaeen.) 
Hän näkyy oudokauvan vielä uutta tointansa. .Jti-
tänpähän hänet rauhaan. Jumala sin ua, lapsukaiseni , 
varjelkoon, JOLla yhtä siveänä ja puhtaan~ "ina py. 
ayisit. Kuinka suloiselta tuntuu, kun tietää olevansa 
tuollaisen lapsen isä. 

(Katselee hetkisen Ilänetönoll. Saimaa.) 
Hyvää. yötä nyt, lapsukasseni! 

SELMA. 

Åi, isäni! 
(Herää aja.tnkslsta.an.) 

( NllLO. 
En minä tahdo sinun ajatukBiasi häiritä. . Ey-

vää, yötä vaan. 
SELMA. 

Hpää yötä . Terveisiä Kallelle ja - ja - äi· 
dille. 



NTlLO. 
(lL<lekseen.) 

Voi sitä sydäntä, si tä sydäntä 1 
(Menee.) 

Vb KOHTAUS. 
SELMA. 

(Rupeaa Baappaita harjMmaan.) 
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Vai niin! Hän ei siis saa tulla tänne laisin-
kaan. Nyt juuri klln tahtoisi n hänen kanssaan pu-
hua, oikein häneen tutustua. Olisko siinä perää mitä 
rouva sanoo? Oli sko hänkin sellainen? J a miksei ! 
Ei Paul olisi lukenut sellaisl3 ki rjaa kuin hän! Ju-
ma.la ties, mitä se lie ollutkin . . . Minä rupean pel-
käämään . . . Jos hän todella ei olisikaan niin puh-
das, niin rehellinen kuin luulin .. . Voi hyvä Ju mala ! 
Auta. mioua. tästä hit-veästä epätietoisu udesta.! ... 
Mf\nettäisillkö minä ainoan ystäväni, hänet, johon niin 
kauniit tulevaisuuden toiveet olen jo liittänyt? .. 
Pettyisinkö niissä ! Voi sehän olisi kauheata! ... 
Mutta kun äitinikin minua niin varoitti, . . Tuntee-
han rouva toki maailman, ihmiset paremmin kuin 
minä sokea tyttö! . •• 

VII" KOHTAUS. 
llNA. 

(Tulee vsBemmalta.) 
Hyvä ilta! Kas, täällähän on jo ullsi tyttö. 

SELMA . 
. Oletteko ompelija? 

Sievä tyttö. 

Niin, kyllä 

lINA. 
(Itsekseen.) 

(ÄlI.neeDBI.) 
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. 
Rouva. jo 

SELMA. 
lAikoo lähteiI oikealle.) 

odottaa. 
IINA. 

Odottakaahan. Olen väsynyt, tahdon tässä. en· 
sin hiukan huoahtaa. 

(Kltypi istumaan.) 
Obboh! Niin pitkä matka minulla astuttava. 

SELMA. 
No, käveleehän sitä nuorra ollessaan mielellään. 

lINA. 
Tosin kyllä, erittäinkin kun koko päivän on is-

tunut työn ääressä. 
(Itsekseen.) 

Tuo olisi minua varten ... 
SELMA. 

Onko teillä paljon työtä? 
lIHA. 

Onhan sitä, Mutta eihän ole pakko ottaa enem· 
pää kuin itse haluaa. Tahtoohan sitä aina vä.listä 
olla vapaakin. 

SELMA. 
Kai se lienee hauskaa. kuitenkin, kun itse saa.pi 

noin vapaasti määrätä - -
IINA. 

No se on tietty ... Työkin maistuu silloin aivan 
toiselle, kun on ihan itsenäinen, oma herransa kai· 
kessa, kun ei tarvitse aina toisen komennon mukaan 
marssia. 

SELlIA. 
Niin, kyllähän sen arvaa, 

IINA, 
Toveri pitäisi olla. kuitenkin, yksin alkaa. tun-

tua ikävältä. 
SELMA, 

Asutteko sitten yksin? 
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lINA. 
Ihkasen yksin. 

SELllA. 
Mutta se tuntuu va.rmaan hirveän kolkolta, Mi[lii. 

pelkäisin . 
IlNA. 

En minä. pelosta. mitään tiedä.. Mutta kernaasti 
toisen toveriksi, työkumppaniksi ottaisin. Silloin voisi 
työnsä lopetettuaan illalla liikkua vähän ulkonakin. 
Yksin se ei käy pä.insä. Ja työtä kyllä riittäisi kah-
dellekin, sitä saan vaikka kuinkn paljon. 

SELllA. 
No voitteko te panna säästöönkin? 

IlNA. 
Se on tietty. Ennen kun en uskaltanut ottaa hie-

nompaa työtä) ei tosin juari snuria säästöjä jäänyt, 
mutta nyt, nyt on toista. Olen ommellut leninkejä 
kreivien ja kenraalien tyttärille. Olen, näetten oikea. 
muotiompelija. 

vnI,s KOHTAUS. 

R. SlLAN. 
(Tulee Oikealta.) 

Eikö se - - No täällähän te olette! Mikset 
tullut heti sanomaan, Selma? 

IINA. 
Tulin juuri, istahdin vaan silmänräpäykseksi 

huoahtamaan. 
R. SILAN. 

No. onko so ny t täydessä kunnossA.? 
IrNA . 

Olenko minä koskaan ennenkään hutiloinut. Ro · 
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ettakaahan vaan päiil1enne, niin saatte nähdä. Sen 
pitää istua kuin valettu. 

R. SILAN. 
Niili, no! 

(R. Silan ja Iloa menevät oikealle.) 

IX" KOHTAUS. 
SELMA. 

Hän on onnellinen. Ihan vapaa, ei kenenkään 
komennon alla. Miltähän tuo tuntuisi, jos saisi olla 
ja elää kuni hän: ottaa vastaan ketä. ja milloin va.sn 
tahtoo; - - ja sitten Toipi hän sääslää rahojakin. 
No, mitäs minä hän tä kadehtisin! Olenhan minäkin 
kohtalooni tyytyväinen ... Niin! Ja sanoiha.n äitini 
aina, että nuoren tytön tulee olla vanhemman naisen 
silmäin alla! Kuka sen tietää, kuinka tuon -

KENRAALI. 
(Oikealta.) 

No kuinka. kauan saan minä saappaita odottaa ! 

H yvä Jumala ! 

SEUlA, 
(Hllmmästycn.) 

(Harjaa vlelu. hätimmi!.en.) 
Tässä} tässä ne ovat. 

(Viepi oikealle.) 

X" KOHTAUS. 
RAHIKKA. 

(Tuleo vasemmalta.) 
Vai niin. Tässä. siis .. . Mitähän hän He arvel-

lut, k un en eilen tullut. 
(Katselee ympärilleen.) 

No, toistahan tämä. on Oikein siisti kyökki. Ja voin 



4. 
niin mukavasti tänne pistäytyä huomiota. herä.ttä· 
mättä - Hm! Uudet ajat tuli toden totta. Ei ta.r-
vitse enää ajatella, kuinka. saaD iltani kulumaan. -
En voi oikein vieläkään tottua uuteen ajatukseen -
1'uollaineo neito minun omani. Saapas nähdä., kuinka 
hän ottaa minut vastaan. Onko hän yhtä vapaa, a-
vosydämminen kuin ensi kerralla ... Se se juuri hä-
nessä - 1 

XLs KOHTAUS. 
lJNA. 

(Tulee oikealta.) 
Hyvästi, hyvästi. 

RAHlKKA. 
Hyvä ilta. 

UNA. 
Ah! Hyvä ilta. 

RARIKKA. 
Onko Selma. kotona? 

IINA. 
Selma? - Vai niin! - Kyllä! Hä.n oli juuri 

äsken tässä -
(Itsekseen.) 

Kaunis poika. 
(Ääneensli..) 

Oletteko te - tuota -
RAHIKKA. 

Niin - minä - minä -
lINA. 

Mi nä vaan tulin ajatelleeksi - Viivyttekö täällä 
kauan~ 

RAHIKKA. 
Mitä tarkoitatte? 

I1NA. 
Minä ajaltelin vaan - tuota eUä - No enhän 



voi teiltä sellaista kys)' ä. - Olettehan minulle iha.n 
tuntematon -

RAHIKKA. 
Puhukaa vaan. 

IINA. 
Hm. No mitäs pahaakaan siinä juuri on. Aioin 

kysyä vaan lähdettekö täältä pian, jos sattuisi meillä. 
sama matka olemaan, niin ei minun tarvitsisi 
on niin vaarallista kulkea yksin 

RARIKKA. 
(Hämillään.) 

Niin - suokaa anteeksi - kyllähän minä muu-
ten hyvin kernaasti - mutta minun täytyy tavata 
Selmaa - -

XII" KOHTAUS. 
SELMA. 

('fulee.) 
Pekka! Herran tähden! Mene pois. 

RARIKKA. 
Mitä sanot? 

SELllA. 
Mene Herran nimessä pois. " Toisen kerran tu-

let} - tahi älä tule laisinkaan ... Kyllä me tapaamme 
toisemme - - jossain. 

(Kataahtaa pelokkaasti ovelle.) 
Älä viivyttele! 

RARIKKA. 
Mitä sinä nyt -1 

SELMA. 
Selitän sitten toisen kerran .. . :Mene - mene 

hyvä Pekka - mene nyt vaan. 
(HiljlLn.) 



Tule myöhemmin, vähän ajan päästä, .. Tahi ei! 
Älä tule tänne ... Minä pelkään 

(Työntää Rahikan ovelle,) 
Hyvästi nyt vaan •. , Älä. suutu minuun, mntta mi-
nun täytyy - -

RAHlKKA. 
No, kah, kun välttämättä tahdot, niin 

llNA. 
Hyvästi. 

(Menee ovelle, vetää sen kiinni Rakikan edessä, joka ilunetel. 
len seisoo sen ulkopuolella.) 

XIII" KOHTAUS. 
SELllA. 

Voi hyvä. Jumala! Jos rouva olisi 
R. SILAN. 

(Tulee pällllysvaaUeissa,) 
Panat nyt kaikki ovet kiinni ja istut kiltisti ko· 

tona. Näytä. nyt, että ansaitset luottamustani. Jos 
noudatat tarkasti tahtoani, koittaa sinulle täällä hy.vät 
påiyät, sillä minä tunnustan - että pidän jo pal-
jon sinusta. 

(Mennessään.) 
Meillä. on avain mukana. 

XlV:s KOHTAUS. 
SELMA. 

Mitä olen minä tehnyU Juoksenko hänen pe· 
rässään? Ei, se on mahdotonta.! - Rouvan edessä 
en tahto valehtelijana olla. ?lIitti. ajatelleekin hän 
nyt minusta - - Olihan se kuitenkin väärin tehty 
... Ehkä luulee, että minä jo tahdon päästä hänestä. 



Eihän minulla ole mitään oikeutta vielä häntä. epäi-
lemään - - Jos hän kumminkin olisi tuoUa ul-
kona. Ja siellä hän onki n, jos hän minua rakastaa. 
Voinhan hänelle nyt ainakin selittää. 

(A van. &yökin oven.) 

Rahikka.! - - Pek ka! -- Ei kuulu! - - Hän 
läksi siis - - No kun meni, nii n menköön. - E n 
mi nä hänen jälestään lähde. Tuolla tavalla ei Paul 
olisi tehnyt ... Olisihan hänen pitänyt ym märtää, että 

Mutta miksikä minäkin h!it.ä.ilin. Olisi n sa-
nonut lyhyesti ja t.yynoesti, että tällä kertaa en -
- - Mikä ajatus ... Ei se ole mahdoUist.a! - -
MuUa olihan se sievä tyttö . - Voisiko Rabikka sen 
tehdä. - Miks'ei, jos miehet sellaisia kerr(l.n ovat ... 
Muuten olisi hän odotf.anu t tuolla ulkona ... Ehkä 
kävelevät siellä käsitysten - naurav at minulle. Hän 
on vapaa. tyttö - ja voipi panna säästöön. - Ei 1 

tätä en kestä. Minä tahdon varmuutta. Herrasväki 
on jo mennyt. 

lTempM auuren huivin.) 
Jos hän on petturi, niin -

(Menee kiirllusti U10B.) 

(Lyhyt väliaika.) 

XV" KOHTAUS. 
KALLE. 

(Avaa oven vasemmalta, pistää pUnsä sisään.) 
Selma. 

(Ulospäin.) 
Täällä ei ole ketään. Mennään sisään vaan. 

WILLE. 
Eikö ketään. 

(Tulevat sisään.) 



" 
KALLE. 

Katsos, kuinka täällä. on siisti ja. lämmin. Peija-
kas! Täällä minäkin mielelläni asuisin. 

WILLE. 
(Nuuskii ympii ri.) 

Kalle. 
(Hiljaa.) 

Otanko mä palasen? 
(Osoittaa sokeriastiaa.) 

KALLE. 
UskaHappas. Selma Toisi vielä toruja siitä saada. 

WILLE. 
Yhden vaan. 

KALLE. 
Anna sen olla, tahi, .. Aina. sinull a on halua 

varastamaan. 
KALLE. 

On ko tämä varkautta. 
WILLE. 

E i tämmöisestä poliisi kamariin viedä . Aina minä 
kotonakin otan. Eihän tuosta kellekUän vahinkoa, 
jos palan toise n -

KALLE. 
Pienestä synnistä suuri kasvaa, sanoo aina Selma. 

WILlJE. 
Voi kuinka lapsellinon sinä olet. Tämä nyt o-

lisi synti. 

Varas. 

(PiaMlä palan suuhunsa.) 
KALLE. 

WILLE. 
Kun sinä viitsiö.t. Qtahan sinäkin yksi. 

KALlJE. 
En tahdo. 

WILLE. 
Selma kumminkin antaisi, jos pyytäisit. 



(Tarjoaa.) 
Tuoss' on! Kas kun hän tH.8.sen tahtoo olla minua 
parempi. Luuletko siitä taivaa.sen pääseväsi, jollet 
tätä syö, Mikä pyhä mies sinusta on tullut. 

Älä ha.uku. 

Ota sitten. 

KALLE. 

WlLLE. 

KALLE. 
Sinä nyt osaat kiusata. 

(OtW\.) 
No oletko nyt mielissäsi? 

WILLE. 
Uutta missä se Selma lienee ? 

(Avaa. oven oikealla.) 
Täällä on ihan pimeä. Mennäänkö katsomaan. Mi-
nulla. on tulitikkuja. 

KALLE. 
Wille! Luulevat meitä vielä varkalksi. Kuules ! 

Eikö ole kuitenkin parempi, että lähdemme. Ajatte-
lehan, jos sattuisi jotakin. Jos olisimme tulleet vää-
rään paikkaan. 

den! 

olet. 

WU,LE. 
Mitä sinä höpiset! 

Eo' .. KALLE. 
Kyllä meidän täytyy lähteä. - Minä läh-

Tule! 
WLLLE. 

(Piet.M kounllieen eokeripaloja taskuuusa.) 
No lähdetäi:l.n sitten, kun sinä sellainen raukka 

KALLE. 
Itse sinä raukka olet. 

WILLE. 
Minäkö? Tahdotko, niin menen tuonne sisään 

ja Luon sieltä jotakin -



., 
KALLE. 

Oletko sinä. - ! Tule! 
WILLE. 

(K o.tselee "ielä kllJ'kkäiisti 8Okcriastijaa, huomaa kenT\lnlin 
sikasrlo.) 

Katsos, ähö.! 
KALLE. 

Tuletko sinä jo! 

Selmal 

(Kiskoo Willen mukanaan ulos.) 
(Hetken Ilänettömyys.) 

XVb KOHTAUS. 
RAHIKKA. 

(Avaa oven vIIsemmalla.) 

(Tulee sisään.) 
Missä He hän? Herrasväen puolella on ihan 

pimeä.. 
(Kiypi istumaan) 

Mikä kumma häntä nyt vaivasi ... Suotta antaisin 
hänen hädissään huomiseen asti olla ... Mikä ihme 
vaan liene niin hänet sille tuulelle saattanut - -
Säpsähdilt sentään ensin vähän . . ' Olisi toinen enem-
mänkin säikähtänyt .. , Tu!ee kaikessa. rauhassa mor-
sianta.a.n tervehtimään ja täällä -

(Nauraa.) 
Kaikellaista sitä sattllU - - Joku tulee .. . Hän 
varmaan -

XVII:s KOHTAUS . 
SELlrA. 

Pekka.! Sinä olet täällä ! Et suuttunut siis mi· 
nuun. 

RAHIKKA. 
Minäkö sinuun suuUunut! 



.. 
SELl:IA. 

(TClt.tsoo häntä silmIIn. Itsekseen.) 
Olisko se mahdollista: voivatko DUO silmät va-

lehdella, tuo tYJnef8 kasvoissa. olla. teeskennenyii.? 
RARIKKA. 

Miksi ka. tsot minua tuolla tavoin? 
SELMA. 

(Joutuu htl millcoD.) 
Minä. vaan - - Katso kenrfl slska kielsi minua 

päästämii.stä. tänne ketään miestä. l uokseni. 
RARIKKA. 

No mikset heti sanon ut. Johan minä. heti ajat-
telin, että. jotakin sellaista. so varmaankin - -

SELMA. 
Hän sanoi, att'ei hän salli , jotta hänen palvelus-

tytöllään on sulhanen. J os hän sinut täällä tapaa, 
ajaa hän minut heti pois. 

RAHIKKA. 
Se oli pahempi. Minulta on siis tänne ovi 

sulettu ! Mikäs muu jääpi keinoksi, kuin että ta-
paamme toisiamme muualla.. 

SELlJA. 
Ei Pekka ! En minä uskalla päivällii tulla si-

nua tapaama9.u ja illalla se ei käy IMtuun. 
RAHIKKA. 

Miks'ei? Meille, jotka olemme kihloissa, se ei 
mikään rikos ole. 

SELMA. 
Niinkö arvelet? Miksikä äidit sitten nii n ko · 

vasti ..,aroittavat tyUäriänsä? 
RAHlKKA. 

Niin! - -- Nol Mutta ethän sinä minua pel-
kää? 



VaInpan Kirjas!r I 

SELMA. 
En, E' n . Kuinka sinua pelkäisin Mutta -

katsos - minä - olen niin kokematon. 
RAHlKKA. 

Mikä sinulla on, Selrna1 
SELMA. 

(Yhä enemmll.n r3uhnttomana.) 
Sinä et ymmi.i.rrä sitä! 1\Ie tytöt . .. olemme .. . 

näet., kuulleet . .. niin paljon sellaista j a kun van-
hemmat ihmiset ni na istut tavat meihin epäilyksiä ... 
niin onko se kumma. .•. 

RAHIKKA. 
Salma! 1tlinä en tunne sinua nyt. - Miksi et 

puhu suonl.a n, Etkö sinä luule minulta snavasi luo-
tett:vma vastausta. 

SELIlA. 
Mutta. etkö sinä suutu. .. :Minä tuntisin itseni 

niin l'auhalliseksi, niin onnelliseksi, jos voisin mie· 
histä puhuttaessa a.jatella itsekseni: < Minun Pekkani 
ei ole sellainen kuin muut~. 

(Nojan plUlnslL Hahikan olkapAäh5u.) 
RAHrKKA. 

Mika'et heti si1Hi. tavalla. san onut. Minä tahdon 
sinullo seliltää millainen minä olen ... Olisi n sen 
lehnyt kysymäUäsikin . . . Sinä. muistat sen kirjan 
jonka revin - - - No l Kun minä aloin mieheksi 
varmistua, r upesin tuntem aan kummallisia. haluja , 
jotka lllill U~ pai naj aisen ta voin ahdidtivat. Yöllä näin 
pahoja unia, - päivällä olin alituisessa taistelussa 
mielikuvitukseni kanssa. ... Naisia minä. rupesin pian 
kammoamaan, mutta. pakosta kun heidän seuraansa 
juuduin, vlin siellä mielelläni. Mutta mielikuvitukseni 
oli yhä vihollisenan i. Minä rupesin itseäni inhoa-
maan, sillä minä tunsin it$oni saastaiseksi. '1'uo kirja, 

4 



joka sinua niin säikyUi, oli jUUl'i 'Hl.roitus sellaisille, 
jotka veltosti heittäyt,yvät heränneitten halujfmsa nh· 
riksi. Mutta neuvoina ovat siinä uhkaukset, mitä 
birmuisimOlat esimerkit sellaisista onnettomista,jotka 
paheen olivat valloilleen päästäneet. 

SEUrA. 
No sellaistako se miesten tUl'melus sitten on aina? 

RAHIKKA. 
Löytyy toista lajia myöskin. Ne jotka tahtovat 

tuosta sisälli sest,ij, eptisoinnllsta päästä siten, että he 
luopuvat yleisistä siveeilisyyden laeista ja tukkien 
omantunnon äänen heittäytyvät saOlallaisten naisten 
seuraan. 

SELMA. 
No ja sinä-

RAJIlKKA. 
Minä asetuin paheUa vastarm, niin voimatlomaksi 

kuin itseni näinkin. 
SELMA. 

Sinä. et siis -- - ole sellainen 
RAHlKKA. 

En, kumma kyllä ... 
SELMA. 

Kumma kyllä? 
RAHIKKA. 

Niin, sillä luulen, että jos minä olisin viekoituk-
seen joutunut, olisin yhtä l'ähän kuin kukaan muu-
kaan säilynyt. Mutta älkäämme siitä enää puhuko. 
Tiedäthän sinä nyt entisyyleni. Sinussa. löysin kai-
paamani puhtaan kuvan, joka. karkoitti painajaiseni, 
sinusta sain ystävän, joka voit sieluni uuteen eloon 
herättää. 

lSyleilee.) 



SEr,MA. 
(HllOka.:t. syvlilin.) 

Voi, kun ei kenr aa,lska. ,"aan tulisi ... 
RAHIKJ{A. 
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No tulkoon sitten! Harmitt!\a tuollainen! Luu-
levåt, ettei köyhässä ole ollenkaan siveellisyyden tun · 
toa. Aivankuin ei palvelustyttö voisi puhtaasti rakas· 
taa. 

SELlfA. 
(Miettivälacnä.) 

No sanopas sitten min ulle mitä sinusta. rakkaus 
'oikeastaan on. 

RAIIIKKA. 
Mitäkö se on? Raknstatban sinä minua? 

No tiet.ysti! 

Etkö sitten itse 

SELMA. 

RAIllKKA. 
voi sitä tunne ttasi selittää-? 

SEL)!A. 
Niin no - ! Miksikii. en .. . Mutta onko se sa-

nottll, ett,(:i. se juuri on sitä oikeata ? 
RA HLKKA. 

Mu tta seliUi.hän. 
SELMA. 

(Tuuwll.ilee.) 
Knn sitä on ihan yksinä4u, ei ole ketään jonka 

kanssa voisi puhua pal"cmmista asioista, kun toisen 
ikecn alla. huokailee, nii n tie tysti tuntuu se hyvä.ltä 
löytäessääll sellaisen, jonka. sanoihin voi luotl..<t..a., j olle 
sydämmensii. voi tyhjeutää ja josta tuntee turvaa. saa-
vnDSa. - - ja -

RAHlKKA. 
Rii ttää.! Se se juuri ensi rakkaul·tn onki n. Siksi 

ei, kuten isii.lIesi itso sanoit, ko~kaan huoleton, elä-
määnsä tyytyväinen "oikaan rakkaudessa. samaa on -
nca. löytää. kuin köyhä, Ol1neton. 



" 
SELMA. 

Niin, Pekka, niin se on . Sehän se on rakka.-
utta. Me rakastammc toisiamme. 

RAIHKKA. 
Kuinka. sitä. enää epäillä voisimme. !!Tu lta. l'ak~ 

kaudella. on vielä toinen ominaisu us. Ihminen ei 
tunne a.inoastaan kiitollisuutta, hän vaatii myös . " 
Niinpä. tunnen minä. itseni siksi hyvin, eWi. jos -
jos se kCITan tapahtuisi. että sinä pettäisit minut, 
voisin tulla hurj a,ksi, niin minä pelkään voivani kos-
taa 

SELllA. 
Sehän on 'hirmuisla.! 

RAHlKKA. 

Minä en helpolla tulistu, minna ei hevillä kiih-
kooo saa, mutta jos se kClTa,n tapahtuu, unohdan it · 
seni, minä voin joutua hillil:.<>emättömäiill raivoon. 

SELUA . . 
Ticdii.tkö milä, Pekka ... 

RAHIKKA. 
No? 

SELllA. 
Minä pidän sinusta! Juuri tuollaisen pitää mie · 

hen olla. Tyynellä kirkas kui D. lUeren pinta, mut,ta 
myrskyllä kiehuva. pilviin asti. Me naiset olemme 
toista lajia, minä epäilen, kuvit telen mielessäni kai-
kenla.ista, olen epäva.rma, häilyväineo. - - Voi! 
.Toku - Etkö kuullut? - - Ei se tainnut sentään 
kukaan olla! 

RAHlKKA. 
Jospa. voisimme vaan naimisiin pikemmin mennä, 
- mutta. kun minun tuloni tusk in vaatteisin 

riit.!.ävii.t. 



SELMA. 
Ja minulla on vielä vähemmä.n - - Mutta 

rukoilkaamme taivaalliselta isältämme apua 
RAHlKKA. 

Niin, tee se, Millä. en osaa rukoilla. 
SELMA. 

Etkö osaa rukoilla? 
RAHIKKA. 

En. 
SELMA. 

Kuinka et - -
RAHlKKA. 

Minua ei kukaan ole opettanut 
SELMA. 

No mutta -
RAHIKKA. 

Enkä minä voi pyytää, kerjätä. !\fitä itse en 
voi hankkia, sitä olen vailla.. 

SELMA. 

Mutta onhan Herra sanassaan käskenyt itsefl.än 
rukoilemaan. 

RAHIKKA. 
Minä. en ole ollut hänen sanojaan kuulemassa.. 

SELMA. 
Pekka! Kuinka sinä ,'oit? 

RAIllKKA. 
Ålä suutu minuun. Ne ova.t minulle vieraita 

asioita, minä en niihin pysty. 
SELMA. 

Mutta. kuinka. eU 
RAIUKKA. 

Minulla ei ollut jumalista äitiä, niinktlin sinulla. 
SELlIlA. 

Opetcttiinhan meille Jumalan sanaa koulussa.. 



" 
RAHIKKA. 

Siellä opin pelkäämään tuota äkäs!!\ vanhusta, 
Illutta en rakastamaan, pakenemaan häntä, enkä Hi.· 
hest)'miHin. 

SELMA. 
Pekka parka. Niin, si nulla ei ole ollut sellaista 

äitiä kuin minulla. Jospa olisi t ollut kuulemassa. 
kuinka hän puhui kauniisti Jumalasta, kuinka Jau-
piaaksi hän häntä kuvasi. 

RAHIKKA. 
Jos hän laupil\S, hyt'ä on, niin k uinka hiin sal-

lii tu hansien lasten kasvaa klllj uudessa, kuinka. sall ii 
hän vanhempain tllrmolla viaUomain lastensa sydäOl-
met, juul'l'u ttt\ heihin pahoita, joista he sitten ei enää 
voi ir1aantua, jotka heidät tavallisesti vievät autta-
mattomann turmelllkseen. Kuinka sallii hä n sen? 
Mitä minä sille voin, ettei min ua koskaan ole ope-
tettu Jumalaa rakastamaan. Vai itsesläällkö ihmisen 
on sitä opittava. Jos niin 00, niin ovat pakanat, jotka 
ei kosl{aan ole sanaakaan kuulleet Jum alasta, myös-
k in rikokselli sia. 

SELMA. 
Voi kuinka sinä. puhut! Usko minua, hy\'ä hän 

00, hyvä. ja laupias. Luota hilneen, nii n pääset kat-
kedsla. ajatuksistasi. 

R AHIKKA. 
(Katkerasti.) 

Siinä tapauksessa on häntä minulle väärin kuvattu, 
sillä jos hän hyvä on, jos hän kaikille, onnettomille-
kill hyvää suopi, niin eiköhän hän antane siellä. le-
veän ja kaidan tien ristissä saarnata vielä sellaisille. 
Ehkä minäk in saan siellä. muitten takana kuunnella, 
oppia häntä tuntemaan ja raknstamaan. 

SELMA. 
Lakkaa jo! l{ uinka voit sinä tuolla ta voin puhua.. 



" 
RA RIKKA. 

Minä tulen aina katkeraksi, kun rupean noita 
asioita ajattelemaan. 

SEUlA. 
Minua kammoksuUaa. siuun ivaIlinen äänesi, minä 

en voi käsittää kuinka ihminen voipi tuolla tavoin 
Jumalas ta puhua. Mutta minä il oitsen kuitenkin 
siitä, että. sinä noin avonaisesti ilmaiset minulle sie-
lusi tilan, - sillä - sillä minussa herää tunne, jota 
minulla ei ennen ollut. Minä huomaan jossakin ole-
van i etevämpi siuua. 

RAHlKKA. 
Sen minä kyllä. tiedän. Kuink!l. voisin sinua ra-

kastaa, joHen sinulla näki si ominaisuuksia , joita si-
nussa voin ihailla. 

SELMA . 
Äitini rakusti isMni, mutta. hän valitti kuitenkin 

usein sitä, ettei isäni häntä ymmärtänyt. Mitähän 
jos nyt meill ä kävisi samoin - jollen minä ymmär-
täisi sinua tahi sinä minuR.. 

RAHIKKA. 
Olkaamme avosyd äm misiä ja antakaamme kun-

nioitusta toistemme mielipiteille, niin pysyy sopusointu 
aina. 

SELMA. 
Kunnioitusta ! Aivan oikein! Mutta sinun täy-

tyy sitten myöskin myöntää, että. ainakin tahdot op-
pia Jumalaa tuntemaan . 

(Joku katsoo iJ--ltuu&.Sl.a.) 
RAHIKKA. 

Niin, koeta minua opettaa! 

XVlb KOHTAUS. 
R. SILAN. 

(Tulee vasemmlll ta.) 
Vai nUn ! Niinkö suuresti olen el'ehtynyt ~ Ja 



minä kun luulin niin luotet.tavan, niin aiveellisen ty-
tön saaneeni. 

RARIKKA, 
Arvoisa rouva - ! 

R. SILAN. 
Vieläkö tässä puollusteleimaan l'upeaisiUe. :Minä 

sanon sinut irti heli paikalla. 
SELMA. 

Armahtakaa, hyvä kenraalska. 
R. SILAN. 

'Ei sanaakaan! Pois silmistä.ni ! 
(Menee oikealle.) 

XIX:s KOHTAUS. 

Hyvä. J uroaIa! 

SELMA. 
(Itkee.) 

RAHIKKA. 
Vereni rupeaa kiehumaa.n! Mokomaa bävyttö· 

myyttä -! Siksi, että me -
SELMA. 

(Heittäytyy hänen kaulaansa.) 
Minne joudun minä nyt? 

RAHlKKA. 
Kirottua siveellisyyden valvon taa. Syöksevät nuo-

ren tytön tällä. tavalla kadulle. 
SELMA. 

(Panee \avaransa pUSI!iin, Hlr:eä tlhust&en.) 
:Mikä minusta vielä. tu lleekaan! Mitä ihmise t 

sanovat? Missä yösijan saan? Kotiin en lähde, en 
voi sinne mennä. 

RAHlKKA. 
Roukcutta, Selma. 



XX" KOHTAUS. 
(Rouva tulee takuin .) 

RAHIKKA. 

" 

Tiedättekö, mitä te teette? Tiedättekö mikä 
vaara köyhää, nuorta tyttöä uhkaa, kun hän tällä 
tavoin lai vliltömäksi, kodit tomaksi joutuu 1 

R. SILAN. 
l\Iinä. - . 

RAHlKKA. 
Ja kehtaatIe sitten puhua siveellisyydestä ! Sssr-

nuatte epäsiveellisyyttä. vastaan, huudatte turmelusta, 
turmelusta ! Koettaisi ttepa laskeutua korkeudestanne 
katsomaan elämää täällä alhaalla, täällä köyhän vä-
eslön kesken! 

Ul08, ulos! 

Pekka! 

Il SILAN 

SEurA. 

RAHIKK A. 
Tule Selma. Älä pelkää. 

(Mene,·ät.) 



KOLMAS NÄYTÖS. 
(Katujen kulmaus : perällä 8uurempi kivitaio, jossa on 

kaksoiso,-i, oikealla sekä vasem malla pienempiä taloja, jotka 
perällä poikkipäin käyviiän levetlmpälhl kalaull päättyvti t. On 
pnraiJlaan iltRhilmärä, perällä oleva talo on jo yalaiatn.) 

h KOHTAUS. 
(Ihmisiä tulvM perällä olevan talon ovcab, pyhävaattetsSlo, 

viraikirjat kaiuaJoasa 
LIISA. 

(HllOkaa syvilllu) 
No, se on mips se. Ei kompll.stll siltä sanat 

hampaan rakoon , ei. 
MIINA. 

Niin, kyll' on hänellä puheenlahja. 
LIISA. 

Ja mikä henki, mikä syvyys hänen saarnassaan! 
MIINA. 

Kll n ei vaan IinkyUäisi niin pahasti. 
LlISA. 

Se on totta, niin, änkkäu. tuo vähäsen, änkyt-
tM. Mutta mitä Luoja on kerran ihmiselle antanu t, 
siihen saa hän tyyi,yä. 

MIINA. 
Siihen saa hän tyytyä) sii hen. 



" 
LIISA. 

Oikein minua välisiä rupesi vavistamaan , kun 
hän oikein haltioihinsa pääsi ja äänensä paisumaan 
laski. 

MIINA. 
Minä kun olin hänen edessään aivan, tuli vä-

hän 
(Pyyhkii silmiään.) 

Voisihan sitä loki vähemmälläkin saada sanansa kllU-

lumaan, 
LIISA. 

Niin, kyllä sini~ olet oikeassa. Minä jo itsek · 
seni samaa ajattelin, että riittäisi tuo vähempikin. 
Niin, perää siinä on - -

MIINA 
Mutta aika hyvin sen sanat muuten osuivat, kielo 

tamättä. oikein hyvin. Se ei ollut ta'l"allisla 
LIISA. 

mi tä papit saarnaavat. 
MIINA. 

Hän puhuu niinkuin tavallinen ihminen eikä kään-
tale ja vääntele edcf'takasin evankeliumia, milloin sitä, 
mil loin tätä puolta.; hän puhuu, mitä. hän sielunsa 
silmillä on J umalan sanassa. löytänyt. 

LHSA. 
Niin sinä puhut aivan kuin minä aioin sanoa: 

hän puhuu, mitä hän - - Jumalan sil millä - -
kuinka se nyt olikaan - -

MIINA. 
Mutta yksi paha vika hänell ä on. 

LUSA. 
Paha vika? Tarkoitatko - - tuota 

MiINA. 
Hän ei ole millänsäkään harpatessaan silloin 

tällöin ,'ähän liian kauas tel(stistä. Siinä ei tosin 
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olis~ mitään pahaa. Eipähän ole sitten tuota papil~ 
lista. - velliä. 

LIISA. 
(Käy nauram/Ul.I1,) 

Vellläl Papillista velliä! No sinä löydät kanssa 
sanan, mikä paikalle sopii. 

MIINA. 
Mutta hän ei pysy aina. edes raamatun pohjalla· 

kaan, Kun hän esim. puhui Bileamin aasista. - -
LllSA. 

Niin no, luiskauttaaball sitä innoissaan sanan, 
toisen sYliäänkiul mutta eihän hän olekaan saar· 
osansa. koko viikkoa valmistanut ja. sukinut. 

MIINA. 
Ei se ole hyvä. Tuhma kansa tarttuu aina mis-

lelUiän tuoreeseu palaan ja painns mieleensä juuri 
nuo liiat sanat. 

LIISA. 
Niin, niin. Kyllä se totta on. Aina se tuores 

pala paras on. 

Ilon KOHTAUS. 

UNA. 
(Tulee oikealta.. Itsekseen.) 

TäSsä ruvetkoon! Nyt hänen täytyy lähteä vaikka 
mikä olisi. Eikö hän jo tule sieltä. 

(Katselee perällepäin.) 
LIISA. 

Eikö naapuri kirkossa käykään. 
llNA. 

Siirappikirkossa! 
LIISA. 

Tyttö! Kuinka uskallat sinä Herraa pilkata? 
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IiNA. 
Kumpiko teistä on herra ? 

LHSA. 
Voi hyvä ihminen sitä synnin turmellusta.! Mutta 

älähän huoli sinä paaLunu t sielu. Kyllä sen vilil lä. 
sulattaa hell'etin hehku. 

llNA. 
Oho ! Kyllä. se siksi jäähtyä ehtii, ennenkuin 

minä sinne tulen. Kunhan nyt kaikki teikiiläiset siellä 
ensin kon-ennelaan. . 

MIINA . 
Kuule tyttö! Minä tahdon sinulle sanoa äidilli-

sen sanan. 
lINA. 

Toisen kerran, emäntä, toisen kerran. Minulla 
on ny t tärkeämpää tehtävää.! 

M[SA. 
Sulhasia. etsimään. 

IINA. 
Tahdotteko tulla mukaan. 

(Ueuea perälle.) 
LIISA. 

Hävytön tyttö ! Vanhempia ihmisiä vastaan tuolla 
tavoin käyttäytyy. 

MiINA. 
Paatunut on tyttö raukan sydän. 

LIISA. 
Tyttö raukan. Sanotko rankan. Sinä et taida 

tietääkään mitä lajia hän on, 
(Menevä t jutellcu oikealle taloon.) 

1II:s KOHTAUS. 
IINA. 

(Katselee avoimesta ovesta sisään perällä.) 
Mitä. hän viipyy siellä. No kas, j oha.n hän tu-

leekin. Varovasti 011 alotctta,va. 
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SELMA. 
(Tulee ovesta \1\os) 

Kas Iilla. J{etä s inä. odoUc[et? 
UNA. 

Päätäni rupesi sii.rkemään~ ni in ajattelin mennä 
vähän kävalemtiii.n. 

SELMA. 
Vai niin. 

lINA. 
Etkö tahdo tulla mukaan. 

SELliA. 
Rahikka tulee pian luokseui. 

IINA. 
:Mennään vaan kerran edestakasiu espla.naadilla. 

J{yllähän Rahikka sen ai.kaa odottaa.. 
SELlIA, 

Kuinka antaisin minä. hänen kadulla 
IINA. 

VOitllll.ll toki sen verran kärsivällisyyttä hii.nelti.i. 
yan.tia, jos hän todella ystäväsi 011. 

SELMA. 
Olisihan se hirveän epäkoht61iasta . 

IINA. 
En minä juu!"i yksin voi näin pimeä.llä men nä. 

Ja pitäisihän sinun toki jotain minu nkin tähteni -
SELMA. 

No mutta -! 
IINA. 

Olenhan minti tavallani hyvänli!kijäsi.. 
SELAIA. 

Hyvä Iina! Enhän minä toki. sitä kiellä.kään) 
päinvastoin ! Ethän sinä suutu? Mutta kun minä 
kerran - - Ja miksi sinulta. salaisinkaan. Me ru-
kastamme tOisiamme, me olem me oikein kihloissa. 
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Todenlotta minä en voi Ilj altelekaan mu ita kun vaan 
häntä. 

IlNA . 
(ttseksecn.) 

Kas niin! Sitä viejä puuttui. Mutta älähän-! 
(Ääneeusä.) 

No kun sinä olet niin SlIora minua kohtaan, niin en 
tahdo minäkään olla sinulle tunnuslamatta - -, 
Minulla. on kosijoita suuri joukko, mies vähintään 
joka sormea kohden. Hulluina n.e juoksevat espla-
nandi\la minua etsimässä. Tänue eivät, näet, saa 
tulla, sillä olen heitä kieltänyt. - - Se voisi he-
rättiiä huomiota. Paitsi milloin annan jonkun tulla 
itseäni saattamaan. 

SEL!liA. 
Kosijoita. niin paljon, ja sinä pidät. kaikki! 

llNA. 
Niin, kun en ole voinut valita vielä yhtä it.sel-

leni. Minä tahtoisin siksi näyttää niitä sinulle. Mitä 
sinä arvelisit -! 

SELMA. 
Vai niin. - Mutta tiedätkö tuo tuntuu minusta 

niin kummalliselta.. 
llNA. 

Onnellinen sinä, jolla vaan on yksi. Pääsit vai· 
keasta vaalista. Mutta sen sijaall on minulla oikei n 
somia herrojakin. 

SELMA. 
Sinulla henoja. 

llNA. 
Niin. Näetkös niitä on paljun tähän aikaan sel-

laisia. herroja jotka ovat kyllästyneet noihin salonki . 
tyttöihin. He pitävät enemmän meikäläisistä Vf:l,-

paista. - - Tuletko? 
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Todenlotta minä en voi nj altelekaan mu ita kun vaan 
häntä. 

llNA. 
(rtseksecn.) 

Kas niin! Sitä viejä puuttui. Mutta älähän-! 
(ÄäneeU81i.) 

No kun sinä olet niin suora minua: kohtaan, niin en 
tahdo minäkään olla sinullo tunnuslamatta. ~ - , 
Minulla on kosijoita suuri joukko, mies vähintään 
joka. surmea kohden. Hulluina n.a juoksevat espla-
nandilla minua etsimässä. Tänuo eivät, näet, saa 
tulla, sillä olen heitä kieltänyt. - - Se voisi he-
rättää huomiota. Pa itsi milloin annan jonkun tulta. 
itseäni saattamaan. 

SELMA. 
Kosijoita. niin paljon, ja sinä pidät kaikki! 

llNA. 
Niin, kun en ole voinut valita vielä yhtä. itsel-

leni. Minä tahtoisin siksi näyttää niitä sinulle. Mitä 
sinä arvelisit -J 

SELMA. 
Vai niin. - Mutta. tiedätkö tuo tuntuu minusta 

niin kummalliselta. 
llNA. 

Onnellinen sinä, j olla vaan on yksi. Pääsit vai-
keasta vaalista. Mutta. sen sijaa.n on minulla oikei n 
somia herrojakin . 

SELMA. 
Silmlla herroja.. 

llNA. 
Niin. Näetkös niitä on paljon tähän aikaan sel-

laisia. herroja jotka ovat kyllästyneet noihin salonki . 
tyttöihin. He pitävät enemmän meikäläisistä va-
paista . - - Tuletko? 



SELMA . 
.Jos minä sitten tuli sin. Mutta minullahan on 

virsikirjakin vielä -
IINA. 

Että sinä viitsiät mennä tuollaiseen kirkkoon. 
SEL!IIA . 

Kuinka niin? 
IlNA. 

Kävisit silten namull a Nikolainkirkossa. Siellä 
saisit toki kuulla mahtavaa urkujen soi ttoa, kaun is ta 
messua. Ja itse kirkko, kuv at, kaikki siellä on niin 
jublallista! Mutta täällä - -

SELMA. 
Katso, minä kävin ennen oikeassa kirkossa, mutta 

minusta ei pappi saarnannut oikei n. Jumala ei ole 
niin kovasydämminen kuin he sanovat, se on mah-
dotontA. 

HNA. 
No ket'ran kuulen sinulta viisaan sanan. Eihän 

ne olekaan muuta kuin pappien peloiluksia. 
SELtIA. 

Mu l.ta ei täälliikö.än. -
II NA. 

Vie nyt pian virsikirjasi pois tahi ota. se vnan 
mukaan - vielä parempi. - Se näyttää. -

SEl,MA. 
Kuinka vuisin sen mukaan ottaa. Minä. pistän 

sen pois. 
( Menee oikealle.) 

IV:s KOHTAUS. 
lINA. 

En nenkui n tuosta en kelista kal ua saap i. 
Että hän ny t on ehtinyt oikein pikiintyä. tuohon ret-



" 
kaleesen. - Tässä ikänsä ruvetkoon neulan kanssa 
temmeltämään. - - YI<sin se nyt ei käy. - Tuon 
naaman knn kyltiksi sa.a.n. - Mutta ensin on Ra· 
hikka tieltä pois saatava. 

y" KOHTAUS. 
SELMA. 

(Tulee takasia .) 
No mennään. Mitäs pahaa siinä olisi. - Ja 

ehkä. Rnhikka sattuu vsstaan tulemaan. 
llNA. 

Tiedätkö, mHij. minä tahtoisin sinulta ],ysyä? 
SELMA. 

Mitä? 
IINA . . 

Oletko sinä ihan varma, etlä hän rakastaa sinua.. 
SELllA. 

Ei minulla ole ainahan mitään syytä sitä epäi· 
leruään. 

llNA. 
Oletko hän tä jo koetukseeu pannut? 

SEL1IA. 
Koetukseen! Mitä. sillä. tarkoitat? 

IlNA. 
Kuinka kokematon sinä vielä olet. Ei miesten 

rakkaudesta milloinhaall saa. ihan varma olla. 
SE LMA. 

Niinkö arvelet. Ei Iinaseni. Minä olen kyllii 
jo tuota asia ta ajatellut. Tosin ei Rahikka alinomaa 
toitota korvaani rakkauttaan, hän on tyyni ja 1"&U· 

hallinen, muLta kun hän puhuu , tulee se hänen sy· 
dlilllmeosä pohjasta. , 
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IINA. 
Ja. siitä päätät sinä, että. hän si nua rakastaa. 

Tahdotko että minä. teen sinulle rakkauden tUUIlUS-

tuksen kauniin sanoin. Luuletko ctt'en voisi puhun. 
paljon kauniimmin kuin Mn. Tahdotko? 

SELMA. 
Sinä olet niin kummallinen ... No! 

llN A. 
(Tekeytyy kOllijaksi.) 

Rakas neitini. Löytn ihmisiä, jotka jokapäi-
väisyyden melskeoltä eivät laisinJmrm muista C11iiii.n 
runollisuutta löytyvän. Me Illiehet näytä.mme kyl-
miltä, yksitoikkoisil la, me puhelemmo usein jouta-
,' ista asioista. Mutta. ti edUtte kö mikä siihen on syynä? 
Me emme voi !,uhJ ata rUlloHisuuUanJme kaikkialle, 
me pidä.mme liian pyh inä hellemmtit tunteemme voi-
daksemme niitä. aina purkaa. Mutta, neitini, kun ker-
ran tilaisuus tarjoutuu, kun tunteemme tulvimaan ru· 
peavat, silloin on niillä vastusta.maton voima, Kun 
lemmen vihuri liitää. sydummen ylit.se. ei myrsky ole 
kaukana: se l'u peaa. kuoh umaan: raivoa maan. Yksi 
ainoa si lloin vaan voi sen tyyneeksi saattaa, yhden 
ainoa.n haltiaUaren ojennettu käiönen voi sen kuohut 
rauhoittaa. J a vavahdellen tyytyväisenä painuu se 
vähitellen peilikirkkaa.ksi , kuvastaen haltiattal·en iha -
nuuden syvyydessään. 

SELMA. 
No riittää/ riittää. Missä olet sinu tuollaista op-

pinut? 
IINA. 

Minäkö? SehUn on runollisuutta, Kirjoissa, te-
atterissa sitä kuulla saa. Kosijoiltani sitä olen k yl-
likscni kuullut. Mutta. mitä arvoa on tuullaisilla sa-
Iloilla . Tuuli ne mukallaan viepi heti E i Selnmni) 
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ei kauniilla. sanoilla nyk}aikaua. ole ruiUi.ä.n matki · 
~YBUi.. 

SELMA. 
Mihinkä sitä. sitten luottaa saa. jollei sanoihin? 

llNA. 
Töihin, töihin l 

SEI,llA. 
Töihin? 

UNA. 
Minä tahdon sinun pal'sstasi. Eikö olisi halls-

kon, kun ei tarvitsisi kosk8an vastaisuudessakaal\ 
sulhonsa rakkautta. epäillä, vaikka mitä sattuisi. 

SELlJA. 
Tietysti. 

IlNA. 
Pano hänot sitta koetukseen. 

SEUIA. 
Niin no, mitäs pahaa siinä olisi. Mutta kuinka? 

UNA. 
Sen kyllä keksimme. 

SELlU. 
Olisihan sitten hi\llSka.a ojentaa hänelle kätensä 

ja sanoa.: ( NJ~ olen varma sinuslah Enkö, minii. lai-
sinkaan pelkliä häntä koetukseen pnn llessani) kunhan 
ensi n -

IINA. 
Mutta mennään nyt. Tekeyt vaan kylmäksi 

häntä vastaan joksikin aikaa j a 
(MeIl6vIH.) 

VI:s KOHTAUS. 
Miino. ja. Liisa tulevat talosta. 

LIISA. 
Miksi ulJlaisit paheen valtaan päästu, kun sen 

osUi.ii. vo i t. 



UIINA. 
Niinhän se kyllä. on. Vai siksikö se toisen hankki. 

: LIISA. 
No miksikä. sitten. Selväähän se on kuin piiivä.. 

lIUNA. 
Voimmehan mennä lankoni luo. Kyllä hän tie-

tää keinot. 
LIISA. 

Kukas sitten tietäisi, jollei konstaapeli. 
!MIlNA. 

Talossani minä sallisin sellaista - - En! 1'ltoo-
nään. 

(Ka.tsoo kh'ijalan ikkuDa&U.) 
Eivät näy olevan kotona kumpikaan. 

LUSA. 
Arvaahan sen. - Sunnuntai-iHana! 

(M elle,·IH.) 

Vlb KOHTAUS. 
(Kallo ja Willcl juoksevat vasemmalta, kummallakin kädessä 

nahka" rö, jonka. pllithlln on kivi köytetty.) 
WILLE. 

Nyt em me pakene enää. Mene sinä. pakoon jos 
tahdot. Minä jään vaikka. yksin. 

KAI,LE. 
En minä. heitä pelkä.ö., mutta 

WILLE. 
No mitä ? 

KALLE. 
Katsos, jos rupeammekin tappelemaan, niin en 

minä uskalla lyödä tällä - -
WILLE. 

Et uskalla! - Kasvoibin sinun pitää koettaa, 
eltä mustenemat jäävä.t. 
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KALLE. 
:Uutta kun heill ä ei ole nabkanauhoja., eikä. ki-

v iä. Se olisi vääryyttä, jos me - -
WILLE. 

Sinä nyt aina. - - Olkoot tulematta. sitten. 
KALLE. 

Sinähän se heitä ensin haukuH. 
(Kolme herraspoikM juoksee esille. Wille ja Kalle rupeavat 

oahkao8ohoillaan viuht.omaaD. Yksi herraspojista rupeaa 
voivottelemaan, silmäänsä hieroen,) 

WILLE. 
Ähä.! Siinä on sinulle. 

VIlI" KOHTAUS. 
RAHIKKA. 

(Tuleo oikealta.) 

Mitii, mitä tämä. on. Pojat! Onko tuo nyt. laitaa. 
(Tarttuu Willen kaulukseen, herraspojat juoksevat pOis.) 

WILLE. 
Anna minun olla.. Nuohan ne meidän pääl-

lemme - , 
KAI,I,E . 

Hyvä herra, laskekaa. hänet! 
RAHrKKA. 

(Katsoo tntkivasti Kailaa. 
Missä olen tuon pojan nähnyt! Kllka sinti. olet? 

KALLE. 
Minä olen Kalle) Selman veli. 

RARIKKA. 
Niin, niin. 

KALLE<:. 
Olettehan te Selman sulhanen ? 

RATIlKKA. 
Olen. 
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KALLE 
(Katsoo epl1i1evästi Rahikkaa.) 

Herra, saisinko minä sanoa teille jotakin. 
RAHIKKA. 

Sallo vaan. 
KALLE, 

(Pienen tuumnilun jltlkeeu.) 
Vaikka minä olen niin paha, pidän minä kui · 

tenkin suuresti, niin suuresti sisarestani. Hän on niin 
hyvä, niin hert.tainen. Minulla on nii n hirveän ikävä 
häntä. - - Ettehän te lee pahaa hänelle. Olette-
hall te llfvii hän tä kohtaan. Teidän pitää olla hyvä. 

RAHlKKA. 
(Silitt1aL Kullen p1L!U4) 

Sinä olet hyväsydämmiucn poika. Sääli että olet 
kadulle joutunu t .• 

(Itsekseen.) 
Tuostakin voisi kelpo mi.es tulla, jos lläneslä huolta 
pidettäisiin. 

KA LLE. 
LupanHohan olla hyvä hänt1i kohtAAn ? 

NAHiKKA. 
Ole huoletta, Kyllä minä 

K ALLE. 
Ihanko varmaan, 

ItAlllKKA. 
No ih/tn varmaan. 

• (AntM Kallelle kättä ) 
KALLE. 

Mi nä en tiedä edes missä asutte, 
RAIIIKKA. 

Minäkö? 
KALLE. 

Ja. SeIrua myös. 
RAHlKKA. 

Selma asuu tuossa. 
(OSOitt.lll\ taloa oikealla.) 
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KALLE. 
Tässäkö! Voi, voi! Hyvä ettei hän nähnyt. 

RAHIKKA. 
Hän ei ole nyt kotona. 

KALLE, 
No minä tulen huomenna.. Tule Wille nyt tahi 

mam ma. -. Hyvästi! 
(Rahikka. uyykkää haja.mielisesti päätään, pojat lähtevät.) 

IX:s KOHTAUS. 
RARIKKA . 

(Kävelee ka.dulla ajatuksiins a. vaipunMM.) 
Odola minua siellä, kyllä minä palaan. Se oli 

hö,nen vastauksensa tervehdykseeni. Ei edes kättiL 
antanut. Minne olisi hänell ä sellainen kiire ollut? 
Ja tuon toisen kanssa näin myöhään ? Kummallista! 
Olisi ko minun Salmani -? - Mitä jou tavia! Ei hän 
ole sellainen. - Ei hänen vaan olisi tuon tuulen-
pyörtämän seuraan pitänyt joutua. Häneen \'oipi niin 
helposti vaikuttaa - - - No odotanpahan. Mitä 
suotta päät.äni vaiva.a.n. Lie leikkiä ollut kaikki tyyni . 
- Mutta loppu tästä pitäisi tehdä. - - So nyt on 
kumma, ettei ihminen voi t.yötä, ansiota saada.. Voi 
yh teiskunta, yhteiskunta ! Sinä roet väär yyt.tä! Minä 
olen valmis uhraamaan itseni hyväksesi, anna mi-
nulle tilaisuus siihen, anna minulle työtä. Sinulta 
en pyydä muut a, kuin leipää. Miksi pakoiiat mi nua 
toivomaan mu inaisia aikoja, miksi pakoitat minua 
kiroamn.an tuhatvuotista sivistysfäsi. Hahhah haa! 
Kerskataan maailman sumesla edistyksestä ja kui· 
tenkin ryöstetään syyltöllliltä tärkeimmät, pyhimmät 
oikeudet. Eikö minulla ole yhtä su.u ri oikeus mennä 
naimisiin kuin rikkaalla luiskuL'i!la.. Raha, raha!-
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(Katsoo talon kulman taakse.) 
Ketä nuo 0\'at1 

(Katsoo tarkemmin.) 
Ei siellä näy huoli a olevan. - Mitä näen! - - lilla 
- - ja - --- ja Solma. Minun SelmaDi~ Kmu-
pikin vieraan herran kanssa.. Pettävätkö silmäni! 
II un se on! Mitä tämä nyt on? 

(l'iilolltllU taloon \'oscmmalla_) 

X" KOHTAUS. 
(Selma ja Uni!. tulevat kahden herran kAnssa parittain talon 

kulman takaa) 
SELaIA. 

(I,ähe8~YY Hllaa.) 
Hän se oli. Kuule, jos huu suuttuu. En millit 

voi enää. 
IINA. 

Olet.ko sinä -? Nythän sen juuri saat nähdä, 
rakaslaKko hän sinua, vai ei! Piiloului luultavasti 
tuonne portti käytävään. 

S~LIIA. 

Mutta tällä tavoin "[(lI'aitten hel'l'ojen kanssa -1 
IlMA. 

Kummallinen siati. olet. Onko tuo nyt niin hil', 
muisan rasittavaa, jos minun tähteni hetken pidät 
heille seUl'an. Sinun pitää nyt &t'yostc1!a heitä Eikö 
he ole siistiä., kohteliaita. henojn 

SEI,llA. 
Ovat, ovat 

ENsuHljl LNeN IIEIUtA. 
(Hiljaa toiselle.) 

Uiiden soma. tyttö. 
TOINEN HERRA. 

Mutta tee kuten Iina kii.ski. Ei miUiän sopima~ 
tOlltal Aivan kuin olisimme. - Ymmärrät hän ? 
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IINA. 
Jos herrat tah tovat pistäytyä. juomaan kupin kah 

via, niin ei meillä ole mitään sitä vastaan . 
ENS. HERRA. 

00, liian suuri kunnia. 
liHA. 

Me olemme vapaamielisiä tylWjä, jotka emme 
huoli limmäin lorni sta. 

TOIN. HERRA. 
Kyllähän teitä, hyvä. neiti, toki 1;6n vern,n tun-

nemme. 

Olkaa niin hyvä. 
(Sclmallc.) 

(Selrna menee sisl1:1 n ,) 
IINA. 

(Herroille.) 
Minulla on ke.hvi valmiina ja konjakkia.. 

TOIN. HERRA. 
Hitto vieköön U:i.lä sukkelu ntta 

(lienevät sisään.) 

XI:s KOHTAUS. 
RAHIKKA. 

Mitä hiidan kIljeita tämä nyt on ~ Olisko ne 
j inan tuttavia ja hän siksi - ! - Ei, kyllä minun 
pitä.1:i. tässä selville saada. Voipihan ihminen tnollo.i-
sesla ruveta jo ajattelemaan mitä hyvänSä. blenisinkö 
sisään aivankuin ei mitäö.n olisi tapahtunut. - Tl\hi 
odotaupahan. Kai hän siellä tulee. Käskihän hän 
minua odottamaan. - No hän tuleekin , kuuleu mao 

XlI:s KOHTAUS. 
IlNA. 

(Tulee 0108.) 
Hulm se siinii ikkunan alla - ? 
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RARIKKA. 

Hyvää iltaa.. Minähän tässä olen. 
llNA. 

Kuka? Vai niin. Mitä on teillä tää1Jä teke-
mistä? 

RAHIKKA. 
Mitäkö minulla -1 

lINA. 
Menkää matkoibinne nuuskimasta nuorten naisien 

ikkunoita. 
RAHIKKA. 

Mitä te puhutte? Minä olen Rahikka. 
IINA. 

Kyllä minii. teidät jo tunnen. Mitä on teillä 
asiaa? 

RAHIKKA. 
Käskekää 8elma hetkeksi ulos. 

IlNA. 
Hän ei jouda nyt. :Meillä on vieraita ... 

RAHlKKA. 
No mutta pitäähän hänen toki tulla millllll kans-

sani -
IINA. 

Pitääkö 1 Vai pitää? Teidän kanssanne. Saatte 
mennä tiehenne. Salma I!i tahdo tie läU. teistä mitään. 
Hän on liian hyväsydämminen sanoakseen sen ilse 
teille. Mutta hän tahtoo päästä rauhaan teistä. 

RAHlKKA. 
Selma.ko'? Minun Selmani! 

IlNA 
Mokoma l'ctkale. Siksi että sattumus hetkl'ksi 

antoi niin kauniin) lJiill hienon tytön käsiillne, luu-
lette voivanno pitää hänet ikuisesti kynsissänne. 

RAfIIKKA. 
Onko ny~ maailma nurin kääntynyt. llnnkkikafl. 
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heti Selma tänne. Minä vaadin hänet puheilleni, ta-
hikka --

IlNA. 
00, uhkailemaanko L'upeatte. :Minä puhuu SoI-

man puolesta; hän lähetti itse minut sanomaan teille, 
että saatte lähteä tiehenne. 

RAHIKKA. 
Mutta tietääkö hän minue hän minut lähettää? 

TINA. 
Minkä kauemmas, sen parempi. 

RAHlKKA. 
Hänkö pyysi, Selme. itse, teitä niin sanomaan? 

Sen jo kuulitte. 
teitä edes silmissään 
sulhasia. 

IlNA. 
Olisi häll itse tullut: j os ,"oisi 
nähdä. Hänellä on llarempia 

RAHIKKA. 
Mitä tämä on! Veroni kiehuu, silmäni tumma-

nevat. Selmani, oma kunnon Selmani olisi voinut -
näin odottamatta - hyljätä minut. Eikä sanaakaan 
jiiähyväisiksi, sanaakaan lohdutukseksi. 

IINA. 
(Itsekseen.) 

Jollei hän nyt lähde, menee kaikki myttyyn. 
(Ääneens1i..) 

MUä siinä mol iseUe! E ttekö laita. jo luitunne siitä, 
tahi kutsun -

RAHIKKA. 
Minä menen, minä menen. 

(Lähtee menemään) 
IINA. 

Kas niin, Nyt on siitä päästy. 
(Menee sisään.) 

XIIb KOHTAUS. 
R.AH!l{ KA. 

Selma, Selma! - Van) itseäsi! Tilille sinut violä 
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vaadin . Tällä t!woin loukkaat pyhimpiä tunteitani. 
Narrinako minua pidät ? - - Jospa ymmli.r!.äisin 
mistä syystä hän sen te kee, sil lä onhan hän kuiten-
kin 8elma, tuo jllmalinen, heJläsydämminen tyttö. -
Mutta. ei! Se ei sittenkään voi mahdollista olla.. Hä-
nen omasta suustaan tahdon sen kuulla. - Nytkö? 
- En! Ny~ en voi. 

(Menee kiirulIBti pOI8.) 

XIV;s KOHTL\ US. 
SEI,MA. 

(Tulee U108.) 
Olisiko se mahdollista. Hiin ei siis olisi kestä-

nyt koetus!a. Hän ei r akastnisikaan minua. - Mutt-a. 
julmaa leikkiähän se olikin . Minun ei olisi pitäny t 
Iinan neu\'oa noudattaa. Hän on sitten niin kum-
mallinen vielä - - Voi, voi! 

(Katselee joka taholle,) 
Kun hän nyt palaisi kuitenkin. H yl'ä Pekka., tule-
hao, anna anteeksi minulle! - Häntä ei näy . Oli-
sinko siifl todella kin erehtyny t. - MuUa ehkä hä· 
nellä oli kiire jonnekin. -- - Minua peloittaa! -
Näin ei Paul olisi tehnyt. Hä n olisi ainaki n selitystä 
ensin vaatinut. - - Poskiani ktmmottaa. Niin kun-
maa se kah vi ! - JIm ! Hän voisi minusta niin pa-
haa. uskoa. Olisihan hänen pitäny t UI'vata, että sen 
tein Iinan tähden. Oliko se nyt niin hirvei:i.tä . -
Äiti, äit i! Sioä puhuit totta., kenl'aahka oli oikeassa. 
Miehiin ei vuikaan luottaa. Hupsu tyttö! Ja minä 
kun luulin. - - Kuinka olisikaan hän voinut niin 
pian minuun l'ukastua. Tuolta. tulee ihmisia. Ei mi-
mm sovi kadulla nä.in paljain päin olla. 

(Menee sisään.) 



XV" KOHTAUS. 
(Miina, Liisa, konstaapeli) 

MIINA. 
Sinä sen kai paraiten tiedät. Siellä on tuli. 

LrrSA. 
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Kuulkaa, miesten ääniä! Pal'aasen aikaan ht-
limme. 

KONSTAAPELI. 
J a. täsä asuu kaksi nuorta nalsta vaan - UII1-

pclijattaria. ? 
LIISA. 

Ennen oli vaan yksi. Viikko sitten hankki hän 
toverin itselleen. Pari viikkoa sitten nä.in omin sil-
mi n hänen tulevan kello l :n ajoissa kotiin ja useana 
iltana olen sieltä nähnyt miehen tulevan. 

KONS'f. 
Niin. Ei tässä muuta ole tehtävää, kuin ryhtyä. 

asiaan. 
(Viheltää kadun kulman kohdalla.) 

LIISA. 
Sitä heille pitääkin. 

nIrNA. 
Kuka heitä käskee kunniallisen ihmisen talossa. 

Sääliksi heitä tosin käypi, 
LUSA. 

Sääliksikö? 
MUNA. 

Niin, lmn noin nuoret ihmiset joutuvat. tUl'ma-
luksen tielle. 

LIISA. 
Mitenkä hän pilkkasi äsken Jumalaa.. Oliko se 

enää. krh;tityn ihmisen puhetta! 
(Er5s poliisi SMPU\l) konsto.apeli meDee hänen ks.nSS!lall oikealle. 
Ihmisiä kokoOlltull viheUyksou johdosta näyttämölle, ID}'öskitl 

vielä yksi poliisi) 
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MUNA. 
Mitä siinä töHötiitte! Ei täö.llä teitä tarvita lai· 

sinkaan. 

XVb KOHTAUS. 
(Sclma. syöksyy Ul08, hiinen pcrtiss;\!in poliisi, sitten herrat jo. 

lina konstaapelin kansia) 
SELMA. 

Hyvä Jumala! Milä ti.i,mä nyt on? Minne olen 
minä joutunut. Auttakaa. hyvät ihmiset. Minä (.len 
ihan viaton! 

LIISA. 
Viaton! Sitä sinulle pitääkin! 

lINA. 
Hävyttömä~ koirat! Mitä olemme me tehneet. 

Hyökkäävät; kuni pedot Lurva ltoroain tyttöjen kimp· 
puun! 

KONST. 
Hiljaa. Mitä siinä kirutte! 

ILNA. 
Se1 ma. No mitä nyt sanot? Mikä jalosydämmi-

nen sinun Rahikkasi 1 
BEI,MA. 

Mitä sanot? 
IINA. 

Tilmä on hänen t.yönsä. Meni heLi kostoksi pa-
nettelemaan! 

SEurA. 
Voi surkeulta! 

KONST. 
Mars I 

XVlb KOHTAUS. 
RAIIIKKA. 

(Tuleo ) 
:Milä millä kuulun? - Sol mll.'? 



SELMA. 
Voi sinit kurja mies! 

RARIKKA, 
No mutta. -

SELMA. 
Pois ntikyvistäni. 

(Lähtee meoemäliD , muut seuraavat.) 
RAHlKKA. 

(Jää seisomaan.) 

79 

861ma, Selma! Suuri on rikoksesi, muUa vielti. 
kovempi rangaistus. Jospa olisit tUl"vissani ollut. Noi n 
käYlli nnoren immen, - siksi olli\. htinet syöslään 
turvnttomana oman onnensa nojaan .. . [{irot tua! 



NELJÄS NÄYTÖS. 
(Knupungin !.orin kulma: oikealla t.alo}:!. ja. kalJu ll plW, 

vasemmalla rivi tol'iömrnäin pöytiä, perälW. näkyy ma.stoja pur -
jeineen. Ihmisiä liikkuu ri~tiin rastiin. ) 

Ln KOHTAUS. 
(ToriämDlili.) 

ENSIM MÄINEN TOH IÄMlt!Ä. 
Kuulitteko te sitä, että Helenius on tehnyt kan-

kurssin? 
TOINEN. 

Älä. helTan tähden! 
ENSIMMÄ[N~~N . 

Tämän päivän Huv ustasplautissa se seisoi. 
KOLMAS. 

Menköön vielä korttia pelaamaan. 
TOINEN. 

Olisko tuo kor tissa menettänyt. Älähän nyt! 
KOLMAS. 

Siellä. yhdessä sen sanovat olleen, vaikk'ei tilin· 
tekoon kutsuttu, kun häneltä oli voitettu. 

ENSIM?tfÄINEN. 
Hihhii! Kumma saUumus, että rikkaat vaan oi-

keut':!en vedettiin. 
TOINEN. 

l'tIistäpä siltä köyhältä oltaisi kaan. Eipä r unnn 
siitä suuresti hyö ty ne, jos \'cuelle leivälle panceki n. 
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KOLMAS. 

Mutta oleUeko$ te siitä kuulleet, mitenkä kaksi 
tyttöä joutuivat kiinni juuri kun heidän luonaan oli 
herroja - - hihhihhii! 

ENSIMMÄINEN. 
Nytkö vasta. Johan se on vanha asia.. Niin, 

niin sinA. et tainnut sitä vielä kuuUakaan kun kipeänä 
olit. 

KOUtlAS, 
Mitenkä se kävi oikein. 

ENSIMMÄINEN. 
No se oli kuukausi sitten. 

TOINEN. 
Liisa·matami sitä meille kertoi jo seuraava.na aa.. 

muna. 
ENSUIMÄINEN. 

Toinen niistä oli Kaukosen Saaran tytärpuoli -
muuten hiiden nätti tyttö. 

TOINEN. 
Niin oikein soma tyttö! 

ENSIMMÄINEN • 
• 111. toinen oli ompelijatyttö, lina hänen nimensä. 

Se sama jnsliin joka oli silloin Silsnin kyökissä -
muistatko - kun me viime keväänä veimme polaat. 
tia sinne, Etkö muista. Ne jotka ostimme yhdessä 
siltä Espoon punapartasalta mieheltä - tuolla. torin 
reunassa. aivan, ennenkuin se ehti hinnoistakaan tie-
toa saada.. 

KOLMAS. 
Ahaa., muistan, muistan - se pikkllnen joka. pu-

hui vähän lipsaattamalla. - ,-
ENSIMMÄINEN, 

No jnstiin. 
(Ostajalle.) 

6 
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Kaksikymmentä penniä tuoppi. Ne on oikein hyviä, 
ruskeita., erittäin ruskeita. Nämä tässä ovat vähän 
happamia, mutta nekin erinomaisia. 

(Ostaja menee kaucmmllS.) 
Mokoma, tuJ.ee vaan keskeyttämään. No! - Sen 
potaaUia kun me -

KOLMAS. 
Muistan, muistan . Nyt muistan. Silanin luo ne 

veimme. Ja siellä kyökissä uli nuori tyttö - noin 
kabdenkY,mmenen vaiheilla - kyllä muistan. 

ENSIMMÄINEN. 
Se sama. se oli nyt toinen -

TOINEN. 
Liisa·roatami ja Rikalan Miina jonka talossa. ne 

tytöt asuivat - ilmoittivat asiasta poliisille ja niin 
säälimättä ne vietiin. 

(Ostajalle,) 
E:olmekymmentä penniä. Ja nämä kaksik ymmentä! 

J~NSIMMÄINEN. 

Kaukosen tytärtä ei ole sen koommin näkynyt. 
Sanovat sen hukuttaneen itsensä. Mutta en minä 
usko. 

KOLltAS. 
Hukllttaneen! Herra jeata! 

'l'OIN.EN. 
Ei se ole totta. Äsken kuulin puhu ttavan, et tä 

olivat nähneet hänet täällä torilla. 
K OLMAS. 

Mutta mitäs niille sellaisille sitten tehdään. Eikö 
häntä pantu edes istumaan ... putkaan. 

EMSUIMÄJNEN. 
Se se kumma. olikin. En ole tavannut pitkään 

aikaan Liisa·matamia, kuuluu menneen maalle slss,... 
l'snsa luo. 
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TOINEN. 
Ei niitä aina toki putkaan panna. Merlcitään 

Ta&n kiljaan. 
KOLMAS. 

Merkitään kirjaan ? 
TOINEN. 

Niin. Ne pannaan muitta mutkitta sellaisten pa-
hAmaineisten luetteloon. 

KOI,MAS. 
No, ja sitten? 

TOINFN. 
Sitten ? - Sitten päästetään vapaaksi. Saavat 

olla ja elää kuten tahtovat. 
KOLMAS. 

Mitenkä? 
TOINEN. 

Mitenkä! En minä ole ol lu t heidän eJ ämätii.u.n 
katsomassa. 

(Ostajalle.) 
Ostakaa neiti näitä. Kyllä. ne ovat hyv iä. - ovat 
oikein makeita. - Tuopinko? 

ENSIMMÄINEN. 
(Kolmannelle.) 

Näetkös, poliisi pitää. nii tä kyllä sitten aina sil -
mällä ja lääkäri tlltkii aina välistä - niinkuin muu-
takin kauppatavaraa tutkitaan) ettei mitään pahaa 
olisi - mutta muulen annelaan nii tten olla rauhassa. 

KOLMA S. 
Vai niin ! .Ja se uli Kaukosen Saaran tytäl' se 

toinen? 
ENSIMMAINEN. 

Niin oli - tylärpuoli, hänellä on itsellään vaan 
poika. 

KOLMAS. 
Hyvä että sain tietää. Meillä on vähän vanhaa 

vihaa, minun ja Saaran .,.älillä. Sanoin häntä. kerran 
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pesukarhuksi ja hänkös tuosta suuttui ja. haukkui pa.. 
hanpäiväisesti. Kyllä minä annan nyt takasin. 

ENSIMMÄINEN 
Pistä, pistäpäs 

on pirua se akka. 
pakanaa. '. 'fulis lysti nähdä. Se 

KOLMAS. 
Kyllä minä annan - tietysti nlli n sivumennen 

vaan mutta niin, eltä se tuntuu . 
ENSIMMÄINEN. 

Hihhibhii. 
(Rnpatt.ava.t ja. naureskelevat nina joutoaikoina.) 

2:n KOHTAUS. 
(Kalle ja. Willo tulovat.) 

KALLE. 
(Kori käsivnrrella.) 

Mitäs sille tekee. Äiti on aina aamusta varhain 
täällä, isä ja minä vaan koloun.. 

WILLE, 
Keittäköi.in isäsi. 

KAl,LE. 
Hänen nyt minä kahvia an taisin keittää. No ja 

eihän siinä niin paljo vai vaa olisi, kun ei tänue kan· 
ta&. tarvitsisi. 

Tuoss' 011 omenia. 
KALLE. 

Katso sinä Wille joudut kiinni vielä. 
WILLE. 

Älä.:, höpise ... Mitä lliHoksaa omenat? 
ENSIMMÄINEN TORlÄMMÄ. 

Mitä sinä sillä tiedolIa -? 
WII,LE. 

Heh! 



(Menee toisen Juo) 
Tuoppi näitä. Tässä on mlu'kka .,. Takasin! 

TOi NEN. 
Mi stä pojat nii n paljon raho.&. ovat. saaneet? 

Mistäkö? 

K ALLE. 
(SllpSähtaä.) 

WiLLE. 
Mitä se teitä koskee! 

KOLMAS, 
KIlS mlkä. ylpeys. 

WILLE. 
Jokainen omallaan ylpeilee. 

III:s KOH'llAUS. 
SAARA. 

(Tulee pertiltä.) 
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Kalle, tu hisija, kuinka. kauan saan täällä odottaa. 
KALLE. 

Johan minä -
SAARA. 

Vai omenia. te ostatte junkkarlt.! Mistä rahaa 
saitte? Häb ! 

(Lähestyy uhkaavasti Kallca, Kalle jllttä!l korin maahan j a 
pakeneo Willen kansss.) 

Äh sinä veitikka pääsit karkuun. 
KOUl AS. 

T ienaahan 
siitä poj aUekin. 

teidän ty ttärenn6 r ahan, rii ttää. kai 

Suns kiinni, 
SAARA. 

akKa. 
KOLMAS. 

Sllua kiinni itse. l<ii minun tyttäreni käykään 
poliisika.lllmarissa visiitei lUi. 



SAARA, 
Mölise sinä, \'äkäleuka, mitä sulla muutakaan 

tekemistä 011. 
KOLMAS . 

Kai se käy sentään vähän sydämmelle, kun ei 
voi sanallakaan puol1ostaa itseään. 

'uo 

TOINEN. 
(Kolmaunelle.) 

Mitä hänestä. suotta. ärsytät. 
ENSUBI ÄINEN. 

No se on tietty. Ajattelehan, kun nyt tytär jou-

SAAltA. 
Sinun tyttäresi hän on, ei minun, 

ENS1MMÄINEM. 
Ei kiitoksia. siitä kunniasta. 

(Saara meuee.) 

IV" KOB'rAUS. 
SE I.MA. 
(Tulee.) 

Siis tässä. näin! - Oli se nyt sekin keksinlö. 
Eikö IJi~1I voinut kotiinsa kutsu(\.. 

(KII\selee odotellen ihmisjoukkoon.) 
ENSUIMÄINGN. 
(Kolmannelle.) 

Kas, katso tuota.. - - Se se on - tun juuri! 
KOLMAS . 

.Mikä. sitten? 
ENSIMMÄI NEN. 

No se on Saaran tytär. 'l'uo tuossa. 
(NäytWL aor meU/I3.D) 

KOLMAS. 
Vni tuo. No ei ole hullumpi luC! herrojen hen-

tuksi. Kyllä sen ,'ielä hienossa leningissä kerran 
näemme. 
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TOINEN. 
Multa sääliksi, tiedättekö, minun häntä sentään 

kö.ypi. Katsokaa kuinka viattoman näköinen hän 
vielö. on. 

ENSlll'UÄINEN. 
:Moni kakku päältä kaunis -

KOLMAS. 
Mutt'on silppua sisällä. Niin, niin. 

(Nauraa. bohot~) 
SELMA. 

(Itsekseen.) 
Ne puhuvat minusta. OhI en voi tätä kärsiä.. 

Eikö enää saa missii.än rauhassa olla.. 
(Menee.) 

ENSLMMÄINEN. 
Varmaankin etsii het·roja. 

KOLMAS. 
A amusta työ aletta.va. 

(Ity~ menee aivllitae porsaila 8Ilkiuä kantaen.) 
Jo;NSIMMÄINEN' 

(Nauraen. ) 
Sto stoit, ryssä. 

(Yleistä hohotnsta.) 

V" KOHTAUS. 
(Rouvat Silan ja Sten.) 

STEN. 
Minä tietysti esanoin ytös~ hänet kohta. Nyt 

kävikin puheillani uusi tyttö, mutta. sillä ei ollut mi-
tään todistuksia, kaikkein vähimmin naisyhdistyksen 
toimistolta. 

SILA N. 
Tietysti et ottanu t? 

STEN. 
Hän näytti hyvi n onneUomalta ja. samalla -
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sitä en voi kieltää. - miellyttävält;i. Varmaa vas-
tausta en kumminkaan aotanut. Lupasin täällä ta-
vata häntä, jott'ei sattuisi yhteen entisen piiao kanssa.. 

SILAN. 
Niin, niin. Kyllä sitä on vältettävä. Nii.stä tart-

tuu niin helposti toisiinsa. 
STEN. 

Hiinen nimensä on Selma) joka mielestäni todis-
taa hienompaa -

SILAN. 
Salma! Kaukonenko? 

STEN. 
N:in hän rup istaakseni sanoi. 

SILAN. 
Vai niin. No siitä voin sinulle antaa tarkkoja 

tietoja. Äsken juuri puhuin hänestä makkaramata-
mini kanssa. Kelvoton tyttö kokonaan. 

(Meuev&t jatkaen keskustelua.) 

VI:s KOHTAUS. 
SELMA. 
(Tulee) 

Isäni! En tahdo häntä tavata. 
NIILO. 

(Tuloo 'Seimen jälestli.) 
Salma! Selma! Kuulehan! Miksi pakeuet sinä. 

SE1,MA. 
(Seisa.ttnu .) 

?tlitä Isinä minusta.. Anna minun olla. 
NllW. 

Tyttö raukka! Pelkäätkö sinä minua, omaa isääsi? 
SE L tA. 

Mene isä, minä pYJdän. Katso kuinka he tirkis-
tävät sinuun. 
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NIILO. 
Toisen parasta ajattelet sinä ,.aan onnettomuu-

dessasikin. 
SELMA. 

Anna minun kantaa yksin häpeäni. Et sinä kui· 
tenkaan voi kuormaani huojentaa. 

NllLO. 
Mutta Selma! Enkö minä voi saada vähintä· 

kään selitystä. Minä en ymmärrä. kuinka -, minä 
en voi ymmärtäi~ kuinka sinä, minun Selmani olet 
voiuu t. Hirveätä! 

SEI,YA. 
Isä kulta! .Jätä minnt. Sinii olet kunniallinen 

mies, älä. tahrao. mainettasi minun tähteni. 
NIILO. 

Mutta enkö voi edes jollakin tavoin auttaa si-
nua. Rahaa ei minulla ole - mutta - - Minä 
säälin sinua, minä SUl'en kovaa kohtaloasi. 

SELMA. 
En minä mitään tarvitse. Mene jo. .Jos vai-

mosi sa.ttuisi näkemään, että puhuttelet -
NIILO. 

Pilkkaat minua. Niin, niin 1 Minä ansaitsen pilk-
kassi. Olen heikko! Mutta onko se minun 8yyoi? 
Kun HelTa kert·an on minut sellaiseksi 

SELMA. 
(KatkerllBti.) 

Niin. Herra on sinut sella.iseksi luonnt. Mutta 
minä olen itse syypää häpeääni. 

(Menee) 

v II:s KOHTAUS. 
NIILO. 

Helemmi kuva tuolla.isessa tilassa. Kiitos Luo-



jan, että hän jo nukkuu rauhassa tilaan povessa. Hän 
ei tätä hii.peätn kestäisi. Minullekin käy tässä liian 
raskaaksi - - Miksi päästin hänct silloin luotani! 
Olisihan hän kuitenkin bäpcä.stä. silloin minut ja it-
sensä pelastunut. - -

(Menee.) 

VlIb KOHTAUS. 
SELMA. 

(Tulee t.akalsin, katsoo Niilou jlllkeen.) 
Isä raukka! Sinä kärsit häpcästäoi! 

(Ka.tkeraati.) 
Häpeästä! Kuinka julmia ihmiset voh'at olla.! -
Menisinkö hänen jälkecnsä, sa noisin - - Ei! En 
tahdo hänelle sanoa, Kiirsiköön! Voi sentään! Kuinka 
vähän nuori tyttö tarvitsee kunniansa meneUääkseen. 
Kaikki tuttavat minua inholla kohtelevat, kaikki 
ivalla katselevat, nuyttävät sormellaan. - Ja hän, 
hän on tähän kaikkeen syypää, hän, j ota. niin täydel~ 
lisenä, niin jalona pidin. Etlä hän edes voi hetkeä· 
kään ajatella. - - Ja sitten niin kUljasti s i~ä kos-
taa, Kauheata! Kuinka ihminen voi erehtyä! -
- Multa. se on sittenkin mahdotonta.. Minkä enem-
män sitä ajattelen sitä - - Minä tahdon häneltä 
itseltään kysyä. Valehdella ei bän ainakaan voi. -
J umalani, Jumalani! Anna lHinulle H.ahikkani ta-
kasino Muuta en sinulta pyydä! 

(Ka.taelee ihmisjoukkoon.) 
Eikö se rouva jo tule? Lähdenkö etsimii.än 

IX:s KOHTAUS. 
lINA. 

(Tulee vaalaan hyvi~8ä vaaltelSlla., vilkuen ympärilleen.) 
Selma! Missä olet sinä ollut, . . Minkä niiköi· 

nen! - Katsos kuink a hYI' in minä voin, 
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(TuijottaA Mueea ylenkatseellisesti.) 
Hullu, et ymmärrä omaa parastasi. Onko sinun pakko 
olla tuollaisissa vaatteissa, kun voit täl!äiset hankkia.. 

SELMA. 
Häpeu. lina! 

tINA. 
Minäkö? Hehheh I Minii lein aikanani työtii.lei-

päoi edestä, olin nälissäni tuolo. kunnialani säily tel-
lessäni, josta sinä näyt nii n suuria huolta pitävii.n, 
mutta turhiksi huomasin vaivani, kärsivällisnteni L' U' 

pesi päivä päi viilW, loppumaan. Näin kuinka tovcl'ini 
tepasteli va t kadulla hienoissa vaatteissa huoleUomina, 
iloisina. Tulit sitten sinä. luokseni. Olit vielä suu-
remmassa hädiissit kuin minä. Teinkö muka sinulle 
väärin, että koetin osoittaa sinulle tien vapauteen. 
Sinä et ymmärtänyt tarkoitustaui, mu tta itse tilIin 
temmaluksi kaikesta epilllyksestä. Nyt olen vapaio, 
huoIeltomio ihminen maailmassa. Tltleppas kal-so-
maan, kuinka. kaunis kOJ"tteel"i minulla 00. 

SELMA. 
(On kuunuellut kummastelle .. lIulIu kertomu8ta.) 

Oletko Ia.kannut kokonaan ompclema.sta.? 
I1NA. 

Hupsuko min ä olisio, kun vähemmälläkin an-
sait.sen enemmiin kun ta.rpeeksi. 'l'ulepas illalla luok-
seni, niin saatpa. nähdä, kuinka. kauniita. herroja 

SELMA. 
Iina raukka! 

JINA. 
Minäkö Iina raukka! Sin(i. raukka ole!., kun et 

voi vapautua kahleistasi. Saat tulla vieläkin tove· 
rikseni, j us lahdot. Ma.ksan sinulle hpän palkan ja 
vapaan ylöspidon, eikä. sinun ta.rvit.se muuta tehdä. 
kuin - - Sinä. ole t kaunis -



., 
SEUIA. 

Älä luule voi\'a~i minua ... iekotella. Mutta sano, 
eikö sinua oma.tuntosi soimaa la.isinkAan. Kuinka. 
sinä saatat, - eikö todella omatuntosi -

ja 

IINA. 
Hml Minä tukkean omatnntosi suun. 

SELMA. 
Kuinka! 

IINA. 
Kuinka ? Hm! Viinillä, oluella - laululla 

SELMA. 
Mutta. se herää uudelleen. 

llNA. 
Minä. tukkean taasen, - kunnes se ei herää e-

nää. 
SELMA. 

Mutta ajatteletko sinä. laisinkaan, mitä sinä. teeU 
Minne joutuu sellainen, joka on pakoittanut oman-
tuntonsa äänen nikenemaan ~ 

IINA. 
En minä viitsi kuulla mokomna. Kun et tule, 

niin ole tulematta.. 
(pyÖrähLä.1I. pois.) 

X" KOIlTAUS. 
SELllA. 

Kuinka :voipi ihminen olla. noin ajatlelematon! 
Onko siihen luonto syynä, - vai kasvatus, - vai 
oma tahtoko sellaiseksi tekee? Kiitos Luojan, äitini 
on opettanut minut hyvä.n pahasta. erottamaan. Us-
kollisena pysyn sinun neuvoillesi, äiti. Minä toUelen 
omantuntoni ääntä. 

(Menea.) 
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XI" KOHTAUS. 
NIlW. 

(Tulee Rahlkan kan~aa..) 

Tässä näin. 
ltAHIKKA. 

Minnopäin läksi hän? Miksi piläslitte menemään? 
NIILO. 

Miksikö päästin? Mi täs minä voin! 
RAHI KKA. 

MuUa olettehan hänen isänsä. 
NIILO. 

Kun tuskin tahtoi puhuakaan ka.nssani. 
UAHIKKA. 

Rakastihan hän teitä ennen niin -
NIILO. 

Niin, ennen. Miksi \'iekoitteli Me hänet luotani. 
RAHIKKA. 

Julman vaimonne kourissa oli hän 
NIILO. 

Julman! No, en minä kielläkään, että. vaimoni 
oli kova häntä kohtaan, mutta. ei hän hänen silmi. 
ensä alla ainakaan olisi tähän häpeään joutunut. 

RAIHKKA. 
Kun minä vaan saisin häntä itse puhutella. Minä 

en usko, minä en voi uskoa, että se on mahdollista . 
NIILO. 

Hän näyttää kyllä sitä. kalu van, muUa kyll ä hän 
Bon itlle myönsi. 

RAHIKKA . 
Myönsikö? Hän itse? - -- Vai niin! Hän olis 

siis - - Mutta olkoon ! Minä en hylk!!.ä häntä sit-
tenkään . Minä. rakastan häntä kuitenkin. Me emIllme 
saa. jättäii, hä.ntii. oman onn(,lnsa nojaan. 



.. 
NIILO. 

Mutta mitä voimme me, sanokfla? 
RAHIKKA. 

Vaikkapa sitten takasin teidän kotiinne, jollei -
NOLO. 

:Millä minä hänet elätän. Työtönnii vaimoni ar-
moilla olen jo ollut toista kuukautta., ja näyttää silt~ 
kuin vielä kovemmat ajat olisi tulossa. 

RAHIKKA. 
Minä annan teille kaikki mitä vaan voin hank-

kia. Toimitan hänelle sitten palvelus»aikan. 
NIIW. 

Turhaa vaivaa! Ei hun suostu kumminkaan. 
RAHIKKA. 

Minä saan hänet taipumaan. Katsokaa, eikö hän 
tuossa tulekin -? 

NllLQ. 
Hän se on. 

RAHIKKA. 
Väistykää. Minä tahdon yksin häntä puhutella. 

Tyttö parka! 
(Niilo väistyy,) 

XII:s KOHTAUS. 
SELMA. 

(Itsekseen.) 
Minne Hekin kadonnut. 

Salma! 

Hän! 

RAHIKKA. 

SELMA. 

RAHIKKA. 
Olen etsinyt sinua kaikkialta, mutta turhaan tä-

hän asti. 
(Se!m8. tuijottaa häneen IilillctWmänä.) 

Miksi hylkäsit sinä. minut niin äkkiä, niin odolta· 
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matta? Et. sanaakaan selitykseksi, et sanaakaan jää· 
hyväisiksi, 

SELMA. 
Mitä tahdo t sinä? 

RAHIKKA. 
Mitäkö minä tahdon? 

SELjUA. 
Välimme on kuitti. 

RAHlKKA. 
Mutta IDiksikä? Selitähä,n . 

SELMA. 
Mitä selitystä sinä vielä kaipaat. 

RAHIKKA. 
Sehna. Miksi kohtelet sinä minua täliii. tavoin. 

Sanohan edes, mitellkä olen minä sinua vastaan ri k-
kaDut; minä en toden totta tiedä. sitä. 

SELMA. 
Etkö tiedä? . Etkö sinä tiedä kuinka olet minua 

vastaan rikkonut. 
(I tsekseen.) 

Olisiko mahdnllista.. 
(Äälleensä.) 

b1itä teit sinä iltana, kun et saanut minua puhutella. 
RAHlKKA. 

Mi~kö minä tein? En mitään. Menin vaan 
epätoivoisena kotiini. 

SELMA. 
Sinä puhut totta, se on ihan varma, hän puhuu 

totta. Voi kuinka hyvälle se tuntuu. Hän ei ole 
sitä tehnyt! Kuinka olisi hän sitä voinutkaan! Kii· 
tos, Rahikka, kiitos siitä! 

(Ojentaa kätensä RahikaUe.) 
RAHIKKA. 

(AntlLa kum!llastn ncena epäillen ktltttt .) 
Minä eo ymmärrä. 
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SELMA. 
Niin, niin kuinka sinä voisitkaao ymmärtää. Ei· 

hän 8e ole ihmekään. 
(Tempaa. kiItOIlStl,) 

Rahikka) minä. pyydän, mene luot.a.ni. Katso ihmiset. 
näkevät sinun puhuttelevan minua, sinä menetät kuu-
mBSI. Jätä minut. Mene sinä. omia teitäsi, Plsy Jhl-li. 
rehellisenä, yhtä kelpo miehenä kuin tähänkin asti. 
Minä VBpButan sinut. sanastasi. Sinä olet vapaa, ei 
sinun tarvitse huolia minusta. 

RARIKKA. 
Mutta 8elma, Sinä et ole terve. 

SELMA. 
Ole huoletta! 

RAHIKKA. 
Etkö sinä luule minun ottavan osaa kohtaloosi, 

etkö luulo minun siiälivän sinua 
SELMA. 

(Katkerasti.) 
Sin{i. otat osaa. kohlalooni, sinä siiiilit minua. On-

han S6 hyvin kiltisti tehty ... Sinä siis säälit - - . 
RAHlKKA. 

:Mitä tarkoitat? i)Iikä katse, mikä katkeruus 
äunessäl 

SELMA. 
Niin, niin! Onhan se kumma, etten minä kiitä 

kauniis~i osanotosta, kun sinäkin otat osaa HUHtisen 
tytön kohtaloon 

(Huokaa syviIän.) 
RAHIKKA. 

Onko tuo minun Selmani, se puhdas, hellä, ju-
malinen impi, juka sa.mm uvnn si eluni äkkiä uuteen 
eloon viritti, tuo - tuo - Tti.mä on jotakin niin 
kauheata) - - niili - ylenluoJlllOllista. .1 11. kuru-
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minkin on se lotta. Tuossa hän seisoo edessäni: hä· 
nen hellyytensä on m uuttunut katkeruudeksi, Yiatto· 
mu ulensa häpeäntunteeksi, jumali suutensa. 

SELMA. 
(Katkeralla ivaIlB.) 

pa.atumukseksL 
RAI[(KKA. 

Oh, mitij, minä tässä lörpöttelen . Salma sinun 
täytyy seu rata. nyt minua. 

SELAIA. 
Tuytyykö? Vai nii n! - Oh , minä en jQ ksa enää! 

(Aikoo lähteä.) 
ItAHIKKA. 

(ViittM. syrjäs8ä seisovalle Ni i!olle.) 
Sinä lähdet nyt isäni Iuoksi. Sitten hankin millä 

sinulle jotakin työnansiota -
(8elmB tldjo tl.M. hiilisen velttoo&, sa!lD.\tomana.) 

Sinä (\t va.,s l:.aa. 
NIILO. 

Rakas SelmJ\ui . Minä en voi sinu a OlDan onnesi 
nojaan jättää. Tule minun kanssani. Sinäbiin väri· 
set vilusta) rauk ka. 

RAHCKKA. 
Menethän, Selma. 

SELMA. 
Viekää minut minne tahdotle. 

XIII" KOHTAUS, 
R,STEN, 

lTnlee rouva Silauin kanssa.) 
No tuossa hän onkin. 

(Lähest}'f Selmu.) 
Minun täytyy sääliä sinua, mutta. palvelukseeni en si· 
nua voi ottaa.. 

7 
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(Niilolle joka tervehtii Sllauia.) 

Oletteko hänen isänsA? 
NIILO. 

Olen. 
STEN. 

Te olette suuressa si\'eellisesstl edesvastauksessa. 
Me koelamme kuitenkin toimittaa hänet ,kotiin Ja.n-
genneita naisia varten,. 

NiiLO. 
(K umlLrtM.) 

Mini\ - -
SILAN. 

Pitäkää häntä huolellisesti s ilmällä siksi kuin 
SAAmme tilaa laitoksessa. Tulkaa minulta huomenna 
tiedustamaan. Me teemme, mitä vaan voimme hänen 
hyväkseen. 

RAHIKKA. 
(Katkorasti.) 

Onhan se erinomaista hyväntekeväisyyttä: työn-
tliä ensin tahall nan lapsen aVBntoon, huutaen ihmisiä 
sitä pelastamaan. Pitäähän asiata auttaa edes jolla.-
kin tavalla. Erittäinkin kun nuo onnettomat silmi· 
ä nne vaivaavat, häiritse\'ät suloista nlouhaanne. 

SILAN. 
Hävytön mies. 

RAHIKKA. 

Tuleehan sitä vähclllwästäkin hävyt tömäksi ... 
Tule Selmal 

(Luhtee Sel Ul8.U kau8sa.) 
NIILO. 

Älkää hJv&t rouvat suuttuko tuon kii vaan mie-
hen sa.noista. Hän on nJt sellainen. Minä olen kii-
tollinen jos tJtärpa.rkani tUl'viinoe otatte. 

SILAN . : 
Nol Teidän tähtenne1 hyvän asian tähden sen 

teemme. 



VlIDES NA YTÖS. 
(SIIma. pa.ikka kuin ensi nuytöksessä.) 

J,o KOHTAUS. 
SAARA. 

(Pesee kadulle tuovan oven kyunystä ja. jntkM työtään 
rappusilla.) 

Vai ei se siitä parane! Vai riittää jo! Hävy-
tön! "- ~ Vai en minä saa pulma omassa huonees-
sani niin paljon kuin minä tahdon. Tulee ihmisten 
rauhaa häiritsemään, lokaa. rehellisten ihmisten sil-
mille heittämään, mokoma. Jalkapuihin sinut pitäisi 
panna, niin pitäisikin. Ajoinko minä sinut pois luo-
talli. Eikö täällä ollut hyvä olla? Etkö saanut ruo-
kaa. tarpeiksesi? - - Sitten kun et missään malk-
k iisi enää leipäpalaa saa, tulet tänoo kerjäämään, 
minua ihmisten pilkattavaksi tekemään! Ettäkö me-
net pois! Mene herran nimeen! Minä sylen vielä 
jälkeesi. Mitäs tulilkaan. Millä minä rupean teitä 
syöttämään. Yritin kauppaa pitämään torilla, mutta 
ei näy siitäkään paljon heru van. Niin) niin) hyvä~ 
hän hänen oli sinut ku{;iinsa tuoda, mitä hänellä tä-
hän aikaan muuta.kaan tekemistä on. Lol'vailee jou-
ten pitkin katuja. 
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1),0 KOHTAUS. 
NIILO. 
(Tulee,) 

Mitä. sinä siinä. niin riihiset? 
SAARA. 

Räbisenkö minä? Toinen hyvä. No, ja eikö olo 
syytä. jos rähi senkin .. . 

NIILO. 
Älähän nyt kiusaa tyttö·raukkaa. Onhan hä· 

nellö. jo tarpeeksi ilmankin . 
SAARA, 

Vai älä kiusaa vai. Mutta eikö se ki usaa mi-
nua lainkaan, että tuot tänne mokoma.n hylkiön. Ehkä 
pistää päähäsi siinä jouten ollessasi vielä tuoda. - -

NIILO. 
Hyv ä Saara! R nuhoil,uhan 

SAA[{.A. 
No saitko? 

NIILO. 
(Alakllloises~j .) 

En! Ei ole tarvis sielläkään 
SAARA. 

Et saanut työtä siis. Vai nii n! Ja aivan rauhalli-
sena sen sanot. Millä aiot ruvela toimeen tulemaan , jol-
1st työtä saa. 

NIILO, 
Mitäs sille nyt voipi, kun on niin huonot ajat, 

Työmiehiä vilisee työttöminä. 
SAARA, 

Tuollaiset rentu t, niin kuin sinäkin. Kyllä kelpo 
työmies nimI. ansiota saa, 

NIlLO. 
Havosmiehet kyllä. työtä. saavat. Kun emme o-

lisi myyneet silloin Palles - -
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SAARA. 
Vai taasen sHä virttä . Kuka teitä. on syöttäny t 

nämä kaksi kuukau tta. Olisinko pesu ll a voiuut sen 
verran ansaita. . NIILO . 

Enhän minä väitäkään. Täy tyihän se, niin, 
myydä, jotta olisit voi nut kaupan alottaa vaikka -

(Huokaa.) 
SAARA. 

Syytä sitten hevosen puutetta, kun et millinkään 
kykene. 

NIlLO. 
Mitä sinä, Sa!\\'a, nft suotta iikäilet. 

SAARA. 
Siksi että si nä ole t nahjus, oikea patanahjus. 

II'" KOHTAUS. 
(Kalle juoksee p"rälUl esiin, viskaa kll.desWn kiven \caakse 

jOla,kill. Vigrenin matami juoksee perässä.) 
WIGREN. 

Voi hyvä J umala mokomia naapuI·eita. Oleki n 
nina varoillasi) etleivät - - Kyll ä min ä si nulle. 

(Tarttuu Kallen tukkaau .) 
Seis poika! Annatko tänne sen heti. 

SAARA. 
Mitä nyt? 

WlGREN. 
Mitä? Ette pidä kurissa poihrii viötänne! V t\-

rasta.a. keskellä päivää - -
SAARA. 

Varastaa minun poikani. Se on val he. 
WIGREN. 

Vai rupeatte vielä puoll us tnmllan . Anna tko tänno 
sen I 

(Etsii pojan taskusta.) 
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NIILO. 
Kalle; otitko sinä mitään? 

KALLE. 
En. 

SA ARA. 
Anna pojan olla. 

WJGREN . 
Vai anna ol la vain. Anna tänne se tahi pieksän 

si nut tähän paikkaan. 
NHLO, 

Jos siinä perää on, niin kyllä me kuritamme. 
Katsotaan. 

SAARA. 
(TyöuUUL heidät pois Kallen luota.) 

JaUetta Rnna. hänen olla, niin sliren luuda.n "ar-
relle. nenänne. Minun poikani varastamaan menisi, 
minun oma Kalleni. AIli. ole milläsiitäiin, poikaseni. 
Vedä omin taskusi, näytä heille, ettei siellä mitään 
ol e -

KALLE. 
(Vetää tnskunsa nurin.) 

Katsokaa! 
WIGREN. 

Hän on piilo ttanut sen jonnekin, näytäs kun -
SAARA. 

Huuti akka. Jollei laita siitä luitasi - ! Sen-
kin lutka. 

Ari - minii. ! 
Minä olen laillisen 

WIGREN. 
Vai niin , vai olen minä 

laitoksen vörestonterska.. 
SAARA. 

Y hden tekevää! 
WIGl~EN. 

Nyt täslä tehdään loppu kai keksi onneksi . Kyllä 
minä näyt.än sinulle, ketä si nä hauk ut. T ähä n asti 
bäälin teitä vielä. .JollaUa maksa. heti velkaanne, 
SfLfItto mennä matkoihinne. Sanon ylös heti paikall a . 
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SAARA. 
Sinä sanot ylös meidät. 

WIGREN. 
(Kl!det mahta.vlL8U kupel1Ja.) 

Minä, juuri minä, sillä olen ostanut tämän ta· 
lon jo viikko: silten. Åhä! Millä nyt maistuu I -
U utta en minä varastakaan si kseen jätä. J o minä 
ajattelin minne niilä kapineita katoaa. 

(Mepee.) 

IV:s KOHTAUS. 
NIILO. 

Kuuli tko. 
SAARA. 

Korvat minullakin on. 
NIILO. 

Olisiko hän ostanut/ 
SAARA. 

Valehteli. 
NIILO. 

Kyllä minä kuulin siv umennen Sjömanin sitii 
puhu van) eLlä hän aikoo mYJdä, mutta -

SAARA . 
Olisko se mahdollista. 

NllLO. 
Mitä n)'t on tehtävä! 

SAARA. 
Hanki rahaa. 

NIILO. 
Mi$tIi. minä ne hankin. 

SAARA. 
Että se j uuri luon l'iivatun hal tuun joutui. 

N IILO. 
Kyllä sinun IliHi ä mennä armoa pyyW.mään . 
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SAARA. 
Minunko tuolta -? 

NllLO. 
Mutta ajattelehan. Mihin joudumme me jos hän 

vasal'an alle panee velasta. sen vähänkin, mWi. meillä 
vielä on? 

SA ARA. 
Niin. Siinä nyt ollaan. Minii. olen tehnyt mitä 

minä voin, Tee sinä nyt om!) osasi. 
NIILO. 

Rakas Saara. .Ä.m viivyttele. Mene pyytämään 
al'moa häneltä. Kyllä. hUn sentään on hyvä ihminen, 
kun hänslle kauniisti p'lhuu . On han sinulla niin 
hyvu. puheenlahja -

SAARA. 
Älä luulekaan. Rahat se tahtoo. Oli ,'aan mie-

lissään , kun sai hyvän syyn. Ihmisten tähden ei en· 
lleII viitsinyt. 

NllLO. 

Kyllä. hän odottaa, kuu oikein pyydämme. Jo. 
kun ,Jumalll. taasen minulle työtä. a ntaa. ja Selmakin 

SAARA. 
lIIiW. - Selllla - - ? 

NUl.O, 
Knu hän paikan flaisi -

SAARA. 
Selmako paikan - Mokomasta enää kuka huo · 

lisi. Yksi virka. hänellij, enää on. 
NlILO. 

Yksi virka? 
SAARA. 

Nyt pölläht-i päähäni hyvä tnuma. 
NIILO. 

No? 
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SAARA. 
Pitäähän Wigl'en tuol1aist9!-=---=C11b~u"o~ 

tosta.. 
NllLO. 

(Säiktihtäen.) 
Ja. sinä tahtoisit -? 

SAARA. 
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Jos saamme Selman sinne menemään , pyyhkii 
hän edeltäkäsin velan pois - tahi odottaa. ainakin -

NIILO. 
Mutta Saara! 

SAARA. 
Sinä olet sellainen akka! Mihi n muuhun hä-

nestä kumminkaan enää on. Pitäähän hänen kuiten-
kin 

NIILO. 
Hyvä Jumala. Minun tyttäreni! 

SAARA . 
Mitä siinä höpiset. Sellaisten kiljoillahan hän 

jo kuitenkin on -
(Niilo pudistaa epät.oivoiscna p!l!l&lii'n.) 

Nyt olen valmis menemään! 
NIILO. 

Saara-kulta. Älä mene . minä pyydän. Ajattele· 
han sitä hirmuista synliä. Möisimme tyttöl'aukan -

SAARA. 
Möisimme! Hullu 1 Emmehän me häntä oljaksi 

pane. Parempi hänen siellä. on olla, kuin tehdä 
työtä ja olla ihmisten pilkkfma, meidän häpeänämme. 

NIILO. 
Ei, ei. Sitä emme voi tehdä. Sitä en minä salli. 

SAARA. 
Vai et salli. - No pidä sitten huoli itsestäsi ja. 

hänestä. Minulta et saa enää leivän kyrsääkään . 
Mnköön Wigl'en taloutemme, ajakoon kadulle. Kyllä 
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minä vielä, kiitos Luojan ystävieni luona katon a.lle 
voin pääni kallistaa. 

NllLO. 
Hyvä, rakas Saaraseni. Älähän kiivastu . Pi-

täähän meidän kuitenkin tälläislä nsiata ajatella. 
SAA RA. 

Ajattele sinä vaan, kun mielesi tekee, minä ar-
len kqko asialle. Ei siitä minulle mitäiin hyötyä ole. 

NIILO. 
Kenralska. Silan kun vielä lupasi tänään tulla 

tyttöä puhuttelema.a.u. 
SAARA. 

Mitii se tekee. Tehdään asia selväksi sillä aikaa. 
NIILO. 

Mutta. liedälhän sinä paremmin 
SAARA. 

:Minä menen siis. 
NIJI,O. 
(Yksin.) 

Toivon, että kcnralska ehtii tänne siksi kuiten· 
kino Vieköön hänet sitten ennen laitokseeusf\. 

(Ss.ara menee.) 

V" KOHTAUS. 
K ALLE. 

(On kll11nnellut syrj i(8U, keskustelun. ) 
Isä. 

NIIl,Q. 
Mitä poikaseni. 

KALLE. 
Ethän sinä SUliA. siskoa Wigrenille. Hiin on niin 

onneton. 
NIILO. 

I{[~ykö sinun siHiliksi hti.ntä.? 
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KALLE. 
Kä.y, isä. Mini\. pidän niin paljon hänestä, Kun 

hiin itkee, vihloo se niin kovasti sydäntäni. Ja kun 
hän silittää minun päätäni tuntuu minusta aina niin-
k uin hän olisi sellainen, sellainen äiti, joista kirjoissa 
saa lukea. Minun mieleni käy niin kummalliseksi, 
eUä Selmasta. tulisi tuollainen ... tuollainen -

(K!ly ilkemil1[Il.) 
(NIILO pyyhkii kyyneleen silmistä, wellee oikealle.) 

Vb KOHTAUS. 
KALLE. 

Miksi ovat kaikki niin pahoja SaImaa kohtaAn, 
vaikka hän on niin hyvä, niin hyvä ... Mini\. olon 
niin paha ja kuitenkin silittää äiti päätäni. .los oli· 
si n aina Selman luona} niin en koskaan -

(Pyyhkii kn n eleltä.) 
Mutta mitäs minä ilken. Mitä se sii Ui. paranee. Mi-
tU.s siitä hyvyydestä hyötyä kumminkaan on. 

Vl b KOHTA US. 
WILLE. 
(Tulee.) 

Kalle. Äitini ar vasi, että me yksissä neuvoin. 
KA LLE. 

Arvatkoon vaan. 
WILLE. 

Vai niin. .Jos saavat vielä toI kun. :Minne pn.. 
nit sen . 

KALLE. 
Tuonne viska.sin. 

WILLE. 
Viskasit? Oletko hull u r Minne? 

KALLK 
En minä tiedä, 
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WILLE. 
M.ikä sinua vaivaa? Saitko selkäiisi. 

KALLE. 
Anna. min un olla. 

WILLE. 
Kas vaan. 

(Etsii .) 
Minne viskasit? Kas! 

(Löytää kllkkaro!l .) 
Olet sinäkin. Tule pois, älä huoli olla tuollainen. 
Mennään torille omenia ostamaan. 

(Kilist1i.ii &lIkkarO&.) 
Kuuletko? 

(Tarttuu kädestä.) 
Tule 

KALLE. 
En tule. 

WILLE. 
Kas, kas. 'l'ahdot ehkä syyn minun pääll eni sy-

sätä. Hyvä olet. Ensin yhdestä tuumasta otimmo. 
Tiedätkö, minä olin niin sukkela. Sinä et tiedäkään 
kuinka se kävi. Kun en minä saanut häntä kyö-
kistä pois, ja kun pelkäsin . eUti hän pistäisi kukka-
ron pöydältä taskuunsa, menin kamariin ja pttdotin 
lasin lattialle. Hy'·!i. että ennätit sillä aikaa sen tem-
mato.. 

KALLE. 
Mene nyt jo. 

WlLLE. 
Jtt.etaan rahat ensin . 

KA I,LE. 
En lIlinä tahdo ollenkaan. 

WILLE. 
Etkö tahdo? Mutta Selmalle. 

KAI,LE. 
Se on totta. No anna titn ne. 
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(Käyvät istumaan kallion vierustalle, jakavat rahat,): 
Minä annan kaikki Selmalle. 

VIIb KOHTAUS. 
SELMA. 

(Tulee l'appusille, hengittää raskaasti.) 
.Miksi sinäkin heidän kaltaisensa . Eikö löydy 

yh täkään, joka voi uskoa minun viaLtomuuttani -
Äiti! 00 jospa sinä täällä olisit. Sinä et minua tuo-
mitsisi. 

KALLE. 
Salma! 

(Selma ei kuule. Kalle löhestyy.) 
Sisko! 

SELMA. 
Mitä? 

KALLE. 
Tässä on sinulle rahaa. 

SEUIA. 
Rahaa minulle - . Mistä olet ne saanut -

KALLE. 
Mi mi - nä - -

WILLE. 
Me löysimme ne yhdessä. 

KALLE. 
Ota nämä )'ahat pian ja pakeue. Mene pois 

täältä. 
SELllA, 

Miksikä? 
KALLE. 

Voi, sinä et tiedä. He aikovat antaa sinut Wig· 
reuiUe. 

BEl,MA . 
Minut Wigrenille? 

KALLE. 
Katso siellä on sell ainen -

en minä tiedä miksi sitä sa.notaan. 
sellainen - -
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WILLK 
'rytlöpaikks) missä miehet käyvät. 

SELllA. 
Herra Jumala ! Mitä te puhutte! 

KALLE. 
Se on ihan totta. Minä kuulin äsken ä idin ja 

isän siitä puhuvan. Isä. tosin ei olisi oikein tahto-
out, mutta -

SELMA. 
Voi Jumalani I Milloin piiättyviit kärsimykseni 

Eikö sinulla enää. arOloa löydy kään, - Sittenhän 
Pekka oli oikeassa! Etkö olekaan niin hyvä, niin 
laupias, kuin i\.itini vakuutti? 

KALLE. 
Katso} sisko, tuolla tulee Ro.hikka.. 

(RicUlUitSO<l.) 
Hän tulee sinua noutamaan täältä ... 

SELMA. 
Hän se on! 

(Poji lle.) 
Menkää. nyt, pojat. 

IX" KOHTAUS. 
RAHIKKA. 

(Tulee.) 
Hyvä piiivii., Salma. 

Päivä. 
SELMA. 

(AuLavat MoeUömiu!l. kä' tä.) 
WILLE. 

Kuunnellaan täältä sy rj ästä. 
KALLE. 

Uskallappas. Kun SelOla. kerran käski pois. 
(VetM Willon mukanaan pois.) 



SELMA. 
(Heittäyt)'f Rahiknllo kaulaan, käy itkclQäiiU.) 

RAIIIKKA. 
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Selma-parka. Itkekäämme yhdessä. Se lievjt.-
t im sydiintlimme. Mikset heti tull ut jakamaan on-
nettomuuUani minun kanSSf'ni. 

SELMA. 
Jakamaan ! Kuinka sen ol isin tehdä voinut. Sel· 

laisen loukkauksen, sellaisen rikoksen jalkeen " . 
RAHIKKA. 

:Mutta minulle. 
SELMA. 

Olihan sinulla ni in suuret vaatimukset rakkau-
delta. Sanoithan, että jos mil,ä kerran uskoton sinua. 
kohtaan olisin, et voisi koskaan anteeksi antaa. 

RAHIKKA. 
EnkeleiUe ei ole yksikääu synti sallittu. Heidi~n 

on mahdoton syntiä tehdä. Sinua pidin maallisena 
enkelinä, puhtaana, uskoll isena. Minun oli malldo· 
tan otaksua, että sinä voisit edes yhden ainoan kel'-
r ank ann - -

SELMA. 
Mutta o,.t on se kumminkin tapahtunut. 

RAHlKKA. 
Itsehän sen olet sanonut, 

SELMA. 
Olenko minä ? 

RAIDKKA. 
IsiillesL 

SEL}[A. 
Mutta uskoisitko minut puhtaaksi, jos sitä ve -

kuuttaisin. 
RAHIKKA. 

No niin totta kuin - , uskoisin. 



SELMA. 

Miksi tulet sinä kumminkin luokseni . vaikka 
ti edät, etten ole kumminkaan enilä sinun entinen 
Selmasi? 

RA RIKKA. 

Miksikö? Siksi, siksi, että luontoni, sisällinan 
ääni minua käskee, siksi että en kumminkaan voi 
sinutta olla, siksi, etten yoi elää sinutta.. 

SELMA. 
Multa kammoalhan sinä kum min kin minua, aja-

tellessasi mitä ihmiset minusta sanovat. 
RARIKKA. 

Ihmiset ! Mitä minä ihm isistä. 
SELltIA . 

Mitäkö sinä. ihmisistä Ethän epäillyt kummin-
kaan rikoksellisullt1ani , kuullessasi ihmisten - -

RAHlKKA. 
Enkö epäillyt ! Minä ! Enhän uskonut sinua us-

kottomaksi, vaik ka omin silmin nliin luok senne vie-
raita herroja tulevan, vaikka itse k tiskit sanomaan , 
eltä menisin matkoihini. 

SELAa . 
Minäkö käsk in sanomaan? 

RAHIKKA . 
Niin sinä iltana siellä, Tulihan lina puolestasi 

kadulle sanomaan - -
SELMA. 

Ettäkö si nä menisit matkoibisi! 
RARIKKA . 

Niin ja haukknipa Yielä. rctkaleeksi ja 
SELMA. 

Hyvä J llmala! Hän käski sinut menemää.n Olaf,. 
koi hisi ja. haukklli sinua - -
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RAHIKKA. 
Niin kyllä! Eikö S6 ollut tahtosi? 

SEU!A. 
Oo! Silmäni aukenevat, Rakas Pekka, : anna 

minulle anteeksi. En minä mitään sellaista aikonut. 
'fekeysinhän vaau kylmäksi sinua kohtaan, koettaak· 
seni uskoiliusuttasi. lina minut petti. Hän tfilltui 
piiiistä sinnsta, saadakseen minut 

RARIKKA. 
Minä en ymmärru I 

S8LlrA. 
Hän sanoi niit.ä herroja kosijoiks('en ja pyysi mi-

nua neuvomaan, kumpi hänen oli otla.minen itselleen. 
00 sitä ilkiötäl 

RAHIKKA. 
Sillit jouduit siis pe toksen uhriksi. 

SEJ,UA. 

Minä. kärsin äiiretWmästi siitä teeskentelystä ja 
riensill heti Iinan sisäiin tultua, sinua. puhuttelemaan, 
sinulle selittämään kaikki, mutta olit silloin jo men-
nyt pois. Jos olisin sinut silloin tavannut , eli olisi 
tähän häpeäiin joutunut. 

RAHIKKA. 
No mutta mabdotoutaban sitten on, että sinäoti-

sit langennut ~ -
SELMA. 

(Ka.tsoo riemuitsevin silmin h1:lneen.) 
Multa jos olisin epätoivossa ~ -1 

. RARIKKA. 
11;i! Se on mahdotonta! .Tos sinä vaan koetuk· 

seen tahdoi t minun. pa.nna, niin sinä raka.stit minua) 
mutta jos s i n ä rakastit, on mahdotonta, että olisit 
sallinut - -

8 
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SELUA. 

Rahikka, Pekka! Nyt si nut tunnen! Sinä olet 
parempi, paljon parempi kaikkia. noita muita. Ethän 
usko minua saastaiseksi! 

RARIKKA. 

Vaikka nyt itse sanoisit, en sitti. usko. 
SELMA. 

(HeitWytyy hänen kaul:umsa..) 
Oma armahani. Niin minä olen pubdas. Kun 

sinä sen uskot., täyL)'y miuun olla . 
RAHIK]{A. 

Vaikka kuulin sitten) kuinka teidän oli käynyt, 
vaikka. koko kuukauden olit kadoksissa, sanoi sisäI-
linen ääni minussa: se on mahdotonta, Salma. ei sitä 
ole voinut tehdä. Sitten vasta kun itse sen sanoit, 
tiiytyi minun uskoa. 

SELMA. 

Kuule nyt selitys! Huomaat että se ääni puhui 
totta. Meidät viet.iin poliisi kamariin. Minä kiven 
kovaan vakuutiu, ettei minulla ollut miUHln teke-
mistä niitten vieraitten herrojen kanssa. Häpeästäja 
kBuhistuksesta pyörryin sitton. En tiedä mitä. lie la-
pahtunut. Kun heräsin taasen, sanoi konstaapeli ys-
tävällisesti: cNeiti te saatte mennu,. Antakaa an-
teeksi, että asianhaarat j a viranvelvollisuudet ovat 
saattaneet minut loukkaamaan teitti, tii.llä tavoin). 
Minii. läksin sieltä, mutta en uskaltanut kaupunkiin 
jiiUdii - bäpesin kaikkia ihmisiä. - Minä menin 
Vanhaan kaupunkiin, sain siellä satunnaista pesutyötä 
ja olin koko kuukauden siellä. Kun sitten eo enää 
siellä voinut työtä saada, täytyi minun palata. Ru-
pesin etsimään palveluspaikkaa. 
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RAHIKKA. 

Kiitos Luojan! Mutta miksi et minulle heti a-
sianlaatua ilmoittanut! 

SELMA. 

Kun tänne tulin, oli huhu häpeästäni jo kulke-
nut suusta suuhun. Että olin viattomaksi julistettu, 
siitä. ei kukaan tiennyt tahi huolinut. Kaikki minua 
kammosivat, kaikki näyttivät sormellaan. Se tuntui 
nHn hirveältä, mutta, kun luulin sinun ne poliisit toi-
mittaneen, en tietysti voinnt ajatellakaan sinulta loh-
dutusta saavani. Ja sitoo taasen, kun knulin että et 
ollutkaan sitä tehnyt, osoitit uskovasi, että olin to-
della langennut. Sen jälkeen en voinut liioin seli-
tyksiin ruveta. 

RAHIKKA 

Minähän vaan sanoin sääliväni kurjaa kohtaloasi. 
SELMA . 

Nyt ymmärrän kuinka saatoit sellaista uskoa. 
Lnulithan minun käsk(!neen !ioan sinua pois ajamaan. 
Sen jälkeen ei se kumma ollut. Mutta nyt olemme 
saaneet toisemme takasin. En hllOli vähääkään muista, 
kun sinä vaan minut puhtaaksi, uskolliseksi tiedät. 

RAHIKKA. 

Nyt menemme naimisiin. Voimmehan toki jol-
lakin tavoin toimeen tulla. 

SELMA. 

Niin! Minä en tahdo sinusta enää erota . .Minä 
käyn työtä tekemään, kyllä minä omasta leivästäni 
huolen pidän - -

RAHIKKA. 
Mutta missä olisit siksi. 'l'uoHa nä.kyy tulevan 

ihmisiä. 
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S~~LllA. 

Tule si säii n. Nyt tahdon isälleni seu sanoa TIlintii. 
kä.y minun niin säiiliksi . 

(Meuov!(t aieil iln.) 

X:s KOIlTAUS. 
NIILO. 

lTuleB oikealta alaknlolsenn.) 
Ei se ajattelemisesta näy paranevan. Mitä mina 

hänelle voi n. Oma syynsä. Ei hän enäil kummin· 
kaan Helem:mi puhdas tJtär ole. Pitäldjön huolen it-
sestiiiin kulen voipi. 

(S&IIra ja Wigren tuhl\'at.) 
WIGREN. 

Niin no. En mi nä tahdo kovasydäwminen 01l1l.. 
Olkoon unohdettu. Tekeehän sitä. jos jotakin kii-
vaudessa. T ulin VRan liiheltäneoksi poliisia nouta· 
maan -

SAARA. 
Tuossa on mieheni. 

(NiiloIlo.) 
ROllva Wigrcn suostuu ehtoihin. 

WIO REN . 

Käsil'a.baksi saatte velkakiljan takasin ja tyttö 
SllOllluu SiUCll -

Mutta Saara ! 
NIILO . 

SAARA, 
(Mll lauttan silmi tlfln.) 

Itsellän pyysit minua sopimaan asiasta rO\lvan 
kanssa ! 

NJlLO. 
(i tsekseen.) 

Hyvli. Jumala. bIinl1 pesen Jditeni puhtaaksi. 
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wrGltEN. 
Tässä on konlrahti nl miina. Siibe>n kirjoittaa 

ensin tyttö ja sitten te - -
SAARA. 

Mitä siinä tytOn nimi vielä tekee. 
WIGREN. 

Se se pääasia onkin. K uinkas muuten . Laki on 
sellainen. Siinä. on seitsemät mutkat jll. kommefl'euM 
ki t. Mutta kun konlrahti kerran on tehly ja alle-
kirj oite llu, niin so pilää. Missä on tytlö? 

SAARA. 
Eiköhän se sisällä liene. 

(Menee ovelle.) 
WIGREN. 

(Itsekseen . IvI1!1isestL) 
Kontrahti J Mutta on se sen tään hyvä. olemassa. 

SA AR.A. 
Selma! Oletko siellä 1 Tu le tänne . 

SELMA. 
(Tulee ulos.) 

Mitä 1 
SAARA. 

Sillä menet nyt tämän rouan pal velukseen. Kit·, 
joita nimesi tuohon kOll tl·ahtiin. 

SEurA. 
Minä en mene kenenkää.n palvelukseen. 

(Willo ja Kalle tlllevat. Kllulltolevnt utelinlnn senranvnt\.) 
SAARA. 

Yhäti sama röyhkeys, SAm a hävy ttömyys. Us-
kaltaa mokoma äidilleen sillä tavoin \'astala.. 

SET,MA. 
Sinä minun äitini! 

SAA RA. 
Kas, kas! No tuo lie ainakin isii.si. Kunde!.ta 

kii-skyil et enä1\ muista, lllltistu.tko neljiinnell? 
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SELllA . 
Isäni ei minua milloinkaan sellaiseen käske. 

SAARA. 
Niilo, lIaDO hänelle! 

NIILO. 
(Taistelee sisällistlstl . Itsekseen.) 

Hyvä, laupias isä. Auta. minua! 
SAARA 

No mitä siinä löllötät ? Etkö voi avata sun lasi ! 
SELMA. 

Rakas isä, sano, eihän tuo sinun tahtosi ole. 
Muistatko vielfi. son yön, jona. äitini minut SiUllflSi 

vuoteellaan ja sanoi sitten: (Niilo, sinä olet ollut 
hyvä aviomies ja kdstillinen isä, sin un haltuusi jä-
Uin minä lapseni; minä luolan sinuun! Puhdas on 
hänen sieluo'la, säilytä hyvin aarretfasi? 

NllLO . 
(Purskalltaa Itkemään.) 

Rakas, armas tyttäreni. 
(Rahikka tulee uloa.) 

Xf" KOHTAUS. 
KONSTAAPELI, 

(Tulee.) 
Rouva Wigren. Te ku tsuitte minua. 

WIGltEN. 
(Rypietäti kontl'llhdiu, pistUl.t taskuunsa.) 

Niin, minä ku tsuin teitä herra- konstaapeli. !Ii-
nuHa on varastettu kukka.ro. 

KQNST. 
Varastetlu l Mistä? 

(Wlgrcu seliUUK hiljll!/. keuslallpelUle.) 
SELMA, 

(Rahlkalle) 
Sanoinban minit, että isäni ei si tä tee. 



SAARA. 
(Itsekseen.) 

Nyt on kaikki hukassa. 
KALLE. 

(Hiljaa Selmalle.) 
SeJma. Eikö tahdo näilä rahoj a. 

SEUIA. 
Mutta Kalle! Mislä. olet sinä. - 1 

KALLE. 
(KonstaApelin luo mennBu.) 
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Minä l"arastin ne rahat yhdessä. Willen kanssa. 
(Yleinen hämmtl S1y8. Kalle käy itkemääD) Wille karkaa.) 

Mutt."\ minä lu paa ll parantaa itseni. 

XIr:s KOHTAUS. 
(Rouvat Silan ja Sten tulevat.) 

SILAN. 
Asu uko Selma l{ aukonen - - Vai niin tässä -

hän te olette kaikki. - Lupauksemme mukaan tu-
lem me -

NIILO. 
Minä olen hyvin k iitollinen teitä kohtaan. 

SILAN. 
Olemme puhutelleet langenneita naisia vaI'Len 

pel'ustetnll kodin johtajatada. Hän voipi nyt ottaa 
vastaan tyttären ne, 

KONST. 
Langenneita naisia varten -? 

SILAN. 
'l'ahdoimme kuitenkin nähdii. 

SELHA. 
(Konstaapelillc.) 

Hyvä. että olette snapuvilla. Sanokaa. te farv iL· 
senko minä heidän apu ansa. 

KONST. 
Ette suinkaan - jos asia koskee tapa'l sto. kuu-
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kausi sitten. Neiti Ka.ukonen on ihan viaton. Syyt-
tömästi tulimme "häntä IOllkauneeksi. 

(Selmalle.) 
Olkaa hllOlelta! Jos apua tarvitsette, luottakaa. Oli· 
nunn. 

SILAN. 
Vai niin. Siis turhaa vah·aa kaikki. 

RAII[KKA. 
Todellakin! Pahaksi onneksi! Voi teitä! A-

joHte Selman luolanne lun·aUomana, yksinäisenä ka-
dulle, ja kun hän ei olekaan tm'mioon joutunut oli 
turhaa vaivaa kaikki. E tte Saaneetkaan uutt a onne-
tonta byvi:i.ntckevu.isyyUänno ylistämiiäll. Jospa jo 
aukia.isiva.t silmänne, jospa läslli oppisitle käsittämään 
että jos todellakin ' hy vää yhtei skunnassanne tehdä 

. tahdotte, jos pysyväi stä siuna.usta. toivotte, koettakaa 
onnettomia. estää. kurju uteen joutumasta, suojelkaa 
lu rvattomia kllyhiä tyttöjä, kutsukaa. heitä. perheesen, 
jalosluUakao. heitä, - jos siinä ollnis tutte, elle t-ar-
,'itse kotia langenneita naisia varten laisinkaan . 

STEN. 
Nuori mies. Moilteessanno on tosin perää, mutta. 

muistakaa., ei Roomaa yhdessii. lläivässii. rakottu . 
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Vllmclnen !Ionnlslus. Niiytelmii. viidessä näytöksessä. 
K. J. Gu mmeruksen kustRnnuksella .rp·ösky-
Iässä 1884. 

IIfthcklis tuo. I1vcily yhdessä näytöksessä. K. .1. Gum-
.. meruksen kustannuksella .JyväskyHissä 1884. 
j'j! I"C Il haUal·olta. Pleuiä krhiiclmi ti I. Werller S6deratrömill 

ku.stannuksella Porvo:)ss3 1886. (Otettu tskavarikkOOIl.) 

AilI. Näytelmä 5:ssä näytöksessä, 6:ssn kuvaelmassn. 
Tekijiin kustannuksella. Helsin gissä 1887. 

Plh'cn hilHa.rolta. Pieniä kyhlielmili.. II. Tekijän kus-
tannuksella Wiipurissa 1880. 
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