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!OUT JJJ~MHI 
OllilllJfl, taloDomistaja. Helsingissä. 
AiJlhr ll..,'i.Ilw. !nu.öri' .rodvaIl.tHk · , 
Impi, hänen sisarensa. t.ytär. 

7Uwila, kauppias. 
Vaillikka, rä..1.täli. 
SQhlli, pa.lvelustyttö. 

,ll.ll 

(Tapaus Helsingissä. QUisen luolia. ea.ikka sievästi sisus
tettu snll, johon "lie'riiltA tuopi !taksi o'v6a ja kummaltakin 
sivulta yksi.) 

L 1 l' 1. 
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Impi. (Tulee oikealta peräin'esialj Niin,kuurp.a\siellä! 
(Mene",!uaanon lll"-.Jen.) !Ei, ei ole halua tähärlkäänl!l'<1Kiiäntyy 

toisaalle). Voi sentään! :Mitä rupean-tekemä~l? ri\.1ik1-
sikä tulin lainkaan <tänne jlääkaupunkiin1 kun ei 
Anttianik~an kuulu'it Olisin pysynytlsielHi.\'k'otihon
kieniJ I siimeksessä 'ja kuunnellut käköseu ! lauluru,i ~ ....., 
siellä ei olisi ollut ikävä. Rääkaupungin pauska 
elämä! Minä. viis heidänl rhausktiuksiSfaan. 'Joll'en 
Antti& odottaisi, lähtisin j'o, h'uomenna täältä. Ei 
täällä saa !puhua, ei rrkävelläjl eir,mitäänitelidä) ilman 
ettäll heti muistutetaan:J'eills6tlsovi, ei-niin saa tehdfu! 
KaikkiI pitää,. kä.ydä. ».niinkuin muutkin .. ihruiset· teke
vät»: j v:anhentuneitten"hullujelllkaavojeru mukaallJ. :L 
Heidänr ,iltahuvmsa! I~ ......, IIstutaan kuniJ vaskitytit 
näyttelyssä! ,Ennen tanssin IHolloiari 1 polskaa ta
lonpoikien kanssru, kuinl. otan osaa heidän· #anse6!
seihinsa. HupaiseIta tuntuisi ainoas~aansi.l.loin, jos 
oman Anttini kanssa tanssia sais'in ;Jjä nlinpiil.lienee 
muittenkin laita. Hrnr! \Tiet'ysti se hauskaa 0)1, kun 
saa oman kultansa kyljessä hypiskellä. IM4ttaJ me~ 
neppäs jonkun satunnaisen tuttava.n ,kanssa.l-:aunlista 
ilmasta ja teaat.terista juttelemaan, miltä silloin fran-
seesi maistuu? - - - 1. (\1 \. 

Sohvi. ((('''.lee kiirullstL~i8~n), Neiti! 1. 
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Impi. No? 
SolIVi. (LUhli.ttaen). Hän tuli. 

Impi. Tuliko? Hän! Puhu jo! 
Hohm. Antakaahan minun vähän huo'ata. Juok

sin tahallani, tuodAkseni teille tiedon niin pian kuin 
hd JJ

' t .-111, ',Ti,,1 II'JI[ ililUl'! ma Ols a. 
Impi! 'Iluliko hän? 
Sahvi. I KuUlkaa lsitten, ikun lminä> kerron. - -

Ebkä ~mä. l saaIl. istu utua sentflän. ,. ,. , 
I1I Impi jj 'Istl,l l \laan! • 11/1 J II).·J., 

S07lViJ No nuni 31ibä, mellin rantaan,l Kä-
velin, käveltn siellä kauan' ai~aa edestakaisin, muUa 
lah:aapa ei tullutkaan. 

, Impi. Mitä. sitten turhia loruatkaanm/AikoQ mennl), 
" Sohm. ,I Odotta;kaahan toki 1 Kärsh;ällisyyt-tä! 

Kyllä. S6' s itten vihdoin ,ijjmoinkin. tulip vaikk'eiltuo 
oikein ensi riJu s.'Ul, tahtonuti·olla. tuUokkaan! No,' nullä 
siinä sitten ' Iseisba. törrötin ilimisjoukossa- ja tarkas
telin matkustajia, mutta en m inä. nähnyt ketään sen 
näköistä, millaiseksi rte häntä- selititte. Onneksi sat
tui eräs merimieS' r'ninulle olemaan vanha tuttava. 
Minär kysyin häneltä, tuliko laivalla ketään matkus-
tajaa, jä tiimäpii. !tiesikin.1 !! 1 LIII 

Fmpi. II Mitä lhän tiesu?' I f u 
.r8oht"i. Mutta älkälhän keskeyUäkö, omti! 

Komea poika, lterire tili pulska , vähän partaa lauassa. 
Jmj.n. Hyvin lllBhdollista! 11 HI 

SoUt:i. ;Ja.- mustat, komeat viikset. 
Impi. Juuri niin! '-: 
80111;1,. Iältään noin 25:n vuoden ikäinen. 



• 
Impi. Ei hän 016 leuin 21:n vanha. 
&hvi. ,Älkäähän toki! Kyllä minä hänen ikfmsä 

tiedän/ kunl 
hän 61Ul61l muinoin oli minun sulhona-

nik
' . . 'r 1 (HI II j , I "1 dl 

LD - -
, ", ' ' " t" g , ulh" ' ~ "'"' •• '" " \' h .L1II»>. 1\u a. bUlun S Ollasl . l\ll\<öo Slllla. y -

, r I L ( ' , myyksIa l atele! Tuovilako smun ... 
-1, II ,v!.. I • .v.~l JI'I/. .1 .• \ f! r"r 

t)'ollm. ~l TiiovIla, vaan se merlmies . . . 
, ' S"täk' - .' 1. .' lh t~1 1, 11 tl .LmJn. U . '0 sma. pu u . 
Sohvi. Enhän millä , tällä ·avoin pääse koskaan 

T '1 t' k· ~ lfjjl 'IH . . 'k' k t'tt llOVI aan as 1, un e alla 'es 'ey a e. 
Impi. ' No ]l;ttlia., jatkal 
Sohvi. Tämä merimies se sitten kertoi, eWi 

oli sitä, ' iullut.'i lajvalla eräs nuori kauppias !Ameri-
kasta, Tuovila. niminen. ' III 

I'mpi. Jumalan kiitos! 
Sohvi. Ja näytti, kuka se Tuovila oli. \ Minä 

menin hänen 'luokseen ~a sanoin teiltä terveisiä. 
rmpi. (Rlema.;>IIUl6eIla). U'odellako? Ja hän? .. 
Sohvi. NOl hänkös riemnstui ja sanoi mene

vänsä asumaan seu.r<l.huoneelle. rLähotti teille'\ paljon 
terveisiä ja. pyysi teiaä.n kirjoittamaan hänelle, mil
loin hän saa rtulla.. teitä tervehtimään. Lisäsi vielä l 

että. hän ei r sun l hetkeäkään rauharu, en'nep.kui.n pää
see teidän pubeillenne. 

Impi. Niinkö hän sanoi? 
Sohvi. Juurii niinkuin 'Sanoin. 
Impi. Hyvä, kiitoksia vaivoistasi.! Minä kirjoi

tan kohta kirjeen valmiiksij "iethän sinä sen hänelle? 
-II ISohvi. tN:a, mik's'ei.! :Mielelläni juoksen minä, 
neitiseni, teidän asioillanne. (Mene<l). ,lp 



s 
ToJ'nen kolttaus. .\ 

11 Irnpi. Hän on siis vihdoinkin täällä; vihdoinkin 
pitkän odoiliksen perästä! Minlmoise'ksi lienetk'ääA 
~uuttunut, annahani, näinä viitenä. vuolUla? - \Ofkein 
kanhlstuttaa ajatelltlssani, et,tä ol~n viis\ .pitkää vuotta 
saanut hänestä. erillitni olla. Niin, mutta onhan nli~ 
nun kirjoitettava kilje hänelle. 

'II Kolmas kohtaus. 
., I 

Aina. (Astuu oikealta lII.lli B). Impi Ihoi! 

Impi. :Mltä? 

\ 

, d' 

I Aina. I Me olemme kutsutut pähtäUisille. 11 10 

Impi. Päivällisille? l' r]' I 
Aina. Lehtorj Seederin luo. \ 
Impi. V ui niin. '1. 

Aina. Sinä ! lähdet sinne tietysti? JJ I ~ru 

Impi. En m.ii.t.ä: voi lähteä.. 
AiM. Miksi et? 
:Impi. En voi oikein hyvin. " 
Aina. Ålä nyt huoli pikku kivui~tal Jiiisitkö 

sinä. sellaisista. kemwsta pois? Et suinkaan! ,lliene 
nyt vaan pukemaan itseäsi, sillä pian on lähdeltäV".il. 

Impi. 1.1enkää te, minä jään kotiin. 1, t ',' 
Aina. Hassu tyttö! Sielläkös on nuoria\ kava

lieereja, siellä kös päi\'ällinen, jOffimoista et maalla ole 
uneksinutkaan! { 

Impi. Minä vllS teidän kttvalieereistänile. En 
minä tänne ko.valitierien ja herkkujen tähden tul-
lut ole. ~ 
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· Aina. No minkätähden sitten~ 
Impi. Niin ... hm l 1finkäkö tähden?, Olen

han vaan tullut muuten pääkaupunkia katsomaan ja 
edis'tyäkstlni laulannossa ja :soitannossa. 

Aina. Kyllähiin minä tiedän, miksi tähän ai
kaan tänne maaseuduilta niin paljon neitosia tulvai
lee. MuUa vähiitpä. taasen minä! Kun sinulla. ei 
näy olevan vähintäkään käsitystä siitä., mitä kelpo 
pidot, semmoiset. kuin lehtorit Seederin, tarjoavat, niin 
jää kotiin! 

-! Neljäs kohtaus. 
I J. II !. I Ollmen. (Tulee olkea,lta, kello Icour"""i')' Kahtakym-

ment;a vaill~ - - - se on - - - kahtakymmentä. 
- -. Niin, .mihin aikaan sitä oikein niinkuin ruu
kataan mennä h,i9DOihin pKivä).lisiin? 

, Aina. Puoli vii~en aikaan, luullakseni. 
Ollinen. V'astako niin myöhään! - - Tämän 

päivän järjestys näkyy menevän kokonaan nurin nis-
; ' ! ' koin. En ennätä ~äivällisun anikaan ottaa. ,-- - Kuu-

les tuota noin, rakas eukkoseni 1 • - -

.AiM. Jokq taasen! Etkö sinä. vqi jättää. tuota 
inhoittavaa niW,eä? Euk1f.o jf\' e~o! Aina, vaan 
eukko! En minä ole mikään eukko. , 

OUill~l. .Älähän ~uota "uutu toki. En minä. 
tahallani sitä tee. ,Ethän ~uutu, oma eu - -:; - t.uota. 
n.oin, Omu, l ffiuijani. ,l 

Ai-na. Rouva miDa olen, kuuletko, enkä mikään 
eUkko tahi muija. 



10 

Ollinen. Niin, niin? rouvahan sinä olet! Eikö
hän tuota noin syötäisi sentään vähän kotönakin, 
sillä nälkä. mi.rullie Ijo rup~u.a tulemaari. I 

Impi. Mitij. ~ \ Ettekö ai'o l syÖ<1ä pähdJlistä 
tänään? t j 11 

Aina. 
lisille. 

MeitähäQ. ron kut.suUu Seederille päiväl
,1 

OUi11eJi. Elän arveli, oä.6s, että emme sitten 
siellä. vierahissa !iaksais~ syödä mitään, ja hyvät heri 
kut menisivät hukkaan. 

Impi. No, mutta sepä on hassua! 
Ai1za. Vai hassua, vai! Eb se ole lainkaan has

sua. Päin vastoin pitäisi kaikkien niin tekemän. 
Vai tässä. v,ielä. kotona pitäisi päivällinen syödä, 
vaikka vieraisiin

l 
kutsutut olemffir,! Ei suinkaan. 

Semmoista tuhlaust~ minä en sahi,'{' Niin1 Ja ethäQ 
J '1 T 

sma pääkalj-plm~\n olojft ymmu.rl~kkää.n. - - :Muu-
tOD sinä saat tietysti kotona syödä, kosk'~t lähde 
Seederille, mutta. - - (Me"~). 

Ollinen. Mi tä? Etkö lähde Seederille? 
Impi. En voi lähteä1 eno kulta. 
OUinen. Miks'et? 
Impi. p äätäni särkee 'niin kovasti. 
OUinen. O1'elko kipeä? Ai ) ai! (L1u.enect Imp II). 

Annas kun koetan otsaasi. (Koottu.). Jaa) otsa kuuma.! 
Ja pulssi? tHOOtlaaJ. Jaa! Kas, kuinka vihaisesti se 
pamppailee! Sinä olet, årmaani, vilustuttanut itsesi. 
:Mitä äitisi sanoo, jos täällä kipeäksi tulet? Pitää 
olla varovainen näin keväällä, pitää olla varovainen! 
Sohvi hoi! 
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(Ii!! SohviH ('Cu.leej! Mitä käskette/ liarra? 
Ollinen.l, ,Mene-pian ostan;taariitpte.ekista:mixtuta 

,-11- -ILmixtura - sim ,- "":"'s'im - '1 -< niin, sano 
vaan mixtma simpans r tahi jotakin sellaisf.ar. , 861 on 
erittäin terveellistä. ~AntW;J. raMIIi, ~ll~n<Xl) . 11 '\ 

"!;J I I 11 ,I I I . ,,\ 
Vli~es kohtaus. ,; . , 

Impi. (Soh\'iIle). Odota hiukkasen'! (MIlnJe -kirjoitus_ 

pöydän äiireen). Nyt, pian kirje valmiiksi. (KitjOit &:'\'J. JO Ar-
mas Anttini! 11inä olen onnellisin ihmirten maailmassa 
tulosi vuoksi: Odotan sihua viiden jälkeen luokseni. 
Tule Antinkadulta puutathan 'kautta;. niin ei sinun 
tuldasi kukaan huomaa. 

r II"-! ·.rOma ImpesU 
(SohYilIe). Vie tämä nyt sinne, mihin häniSalloi asettu
vansa asumaan. (HLääkettä ei ole tarvis, sillä\enhän 
minä kipeä ole. , II' ,n j ' ~l) 

Sohvi. rNo, äliippäs huoli! Kyllä.pä neiti' osaa. 
hiesltennellä ihyvästi! En l.totta tosiaan minä osaisi 
mokomasti :' Pe.t\'.utti omaa. enoansa, ! niin. että pois 
tieltä. II 11' " 

Impi. Hiljempaa! Täytyyhän minun. 
Sohvi. Niin; lJse-'rakkli:u'sl "Se ..Jiaton, herttainen 

Iakkau~, s~ {f$,e va§ta ~p.ettaa valehtelemiJ.BJ;l! 
Impi. Mutta kiiruhdappas nyt! 

Il HS'ohvi. Riyllä,:lkylläl . , 

Kuu~les kohtaus. 
/' Ollinen. (Tulee oikea.lta.). No, vieläkö, se Sohvi on 

siinä? Mitä tämä on? 
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I mpi. Rakas eno, älkää. hänehen suuttuko 
Hän. vaan SlUlO~ Hampurista äsken juuri laivan tul
leen tänne ja kertoi, ketä. matkustajia sillä, saapui, 
lfnnä. muutafl sellaisla. bupaista. 

~Uinen. No, ketä, sillä saapui"? 11 

Impi. Muun muassa. eräs ma.tkustaja Amerii
kasta. asti; mikä hanen nimebså. taas olikaan? 

" 

SoJwi. tr~lov.ila . . 
~Uinen. Tuovila? 

" 
Sohtri. Niin. I II dl '" 

OUinen. ?!liki.j, I1).ies . hän on vixaltaan? 
Sohm. Sanoivat kaupp~aaksi. 

" 
Ollimm. (Ru.l>('lIa harppimaan pitk,ln latpat.a. I~.) '1'uo 

vila, kauppias, Ameriikasta.! No, voi sun perhana, 
olisko se hän f? 

Impi. Mikii. teitä vaivaa, eno? 
Ollinen. Minä tuota, tuota. - - - ~ättä.klä.ä. 

minut rauhaan! (IrnJ>i. ja 801>,-1 11hljl\'ilt kumma.atunei .. ,,). Ja. 
kerrottiin sitten, että hän on kuollut, ja. mitä, kaik
kia. MinfL luulin jo koko velasta päässeeni. Pitikö 
hänen sitten juuri nyt tuleman 1 

SeltsCln1ts kO)ltaus. ., 
Aina. jTh1ee Qikeilltil.) N(f! Mikä nyt? , IOJllMn (Ii 

kuule, ,"aan Jiltkaa ""telI:n.IBtaall.) 

Aina. (Huut ..... ) Oletko sinä. kuuroksi t uUut? 
Ollinen. Sinäkö se olet? (Yho" k!i.vellen.) 

Aina. Mikä sinua,' vaiJa'a1? 
~Uinen. 10;000 markkaa! :Mistä minä ne 

nyt otan ? 



Ai:na. {Ki"k\l.tu.n~nll.) ~fitä sanot sinä? (Kello l oipi. 

4.10." mente. "''aII.'D,It1Ul p, '.UI.,., klrjeen kanSia t(\l.;a~in). 

Aina. Tupssa saat. ,senkin jö,rö! II (Lyö ner"ll e.~ 

~Uinen. (HYl'il.hti!\.) Kirje! (A\"~a .. ,iki JI). lukef..) -

Hiih - - - )s~ni klloltua - - - Mitä. tämä 
on? Se onkin hän! (lIellliioä kirjeen la l' /lUC llk&i~n.) 

Aina. Mitä, mitä. tämä kaikki merkitsee? (011 ...... 

kl~n, lukee 5.l\noond.) "Isäni k:uoltua olen palannutAme
riikasta, Tulen tänään kello viiden aikaan nosta
maan rahat, jotka: peri.mäni velkakirjan mukaan. olette 
velkapää minulle heti. maksamaan. I 'II 

Kt'l'nni6~iuks~lla II " 

Antti TuovilaS ,( \ 

Olline1~. Siinä kuulit nyt! 
lAina. PaljQnko olet hauelle velkaa? r ~ ,. 
OUinen. lo,obb markkaa. ' ,,/ \ I 

Anu!. Niin p~IJon; ja et ole minulle Isii\.ä, kos
kaan hiiskunut ifitäan! 

~Uine»;, N\W:! IFtthän sinä olisi minusta Huq~
nutkaan, jos siitä olisin ennen h{ii\~ll,u~e m~in~~t. 
Häitten jälkeen oli se, ljli,;,an tyrhaa: , I 1\1 
!u ![~, IVW~· , ~jl-~, Xq.~, ,kas vajln! 

OUinen. Älkäämm~ . nyt rii~6J~9~ oll}al rakas 
eukkoni! ...,...' -

Aina. Joko taasen! I 
Ollinen. Tuota. I~Oin , nUIL - rouvaseni, kävin 

Imllomaan..! Neuvo sinä nyt, mitä minun pitää 
toltemö'lll,· Oletha'D. sinä ainå ollut ,älykäs. Ua1 kek
seliäs. 
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Aina. Jos lupaat, ettet koskaan enää hauku 
aukoksi ja muijaksi, niin minä. lupaan ajatella kei
noa, mikä sinut ensi hätlästär pelastaa. 

OUinen. Neuvo nyt jo, mitä on tehtävä! (Ke.t

~oo kc\loa.l I Kello on jo kohta puoli viidettä! 
Aina. MinuUapa onkin heti yksi hyvä. neuvo. 
OUinen. J\1ikä se onl'? II 

I Aina. Että. sinä lähdet nyt heti Seederille. 
OUinen. ' Ja sinfu? .! I J I 

Aina! Minä otan hänet vastaan ja; sanon si
nun matkustaneen maaseudulle pit6'mmäksi aikaa.. 
Siten saamme asian aina\tin v,iivytetyksi. 

Ollinetl. Se on oivallista, kun saat viivyt6-
tyksikin. Viikon päästä. olisi jo paljon ge1p9mpi ne 
kokoon s~a. t 

Aina. No niin! l.fene siis rauhassa päivål1i sille! 
I II' k" \,\~ Ollinen. (Aikoo "l\ia t a.) Armahin euk 0 - - -

Aina. (Tulilltuen). Sittenkin! 
~Uinen. Mutta se tuli erehdyksesL. Oma 

AinaN, rakas - - - - rouvani r' Kui'tl..ka minä 
olen sinulle 'kiiiollinen! - (Taput«!lee). 

Aina. No,' hlene nyt vaan! ,1 

Ollitum. (Katlloo kelloa.) Ai, kello on jo yli puolen ! 
Aina. KiiröhUa sitten! 1/ 
OUinen. Mutta parta. on vielä ajelematta. 
Aina. Kyllä se kelpaa! ,,' 
Olli,letll Päänikin kampaamatta. 
Aina. Kuka. sinua siellä katsoo! MeD6lvaan! 
OUinen. Kas, vielähän minulla on' 'tob.velitkin 

jalassa. ()fenee loilHi illel!ti oikealle.) 
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I Kahdeisas kolttJms. 

, Aim(. H~rlnittava ~u,ttu! Ja juu~ tähän al
kaan! Siihen meni Seederin päivä.llinen! 

Impi. (Juok.oee ,"ase".lInalt~ huon*"~n,) Kah( Onko 
täti vi~å kotona? 

.,,~ Aina. NUnkuin päet. 

I Imm. Mu~i~ Seederin päivälhsJlle ? "',', 
I! ' ,1'1 JlI <.,t." •• 

Å1pa. .1'.in menekka"n. 
Impi. (lm;';m;;.atyen.) Miksi ette? 
Ailla. Tälme tUlee eräs vieras tärkeille ,asioille) 

ja minun täytyy jäädä. häntä vastaan ottamaan . 
.Impi. ~lilloin b äl1 tulee? 
Aina. I/Kohta J?aikalla) luu1)a~seni. 
Impi . Viipyykö hän kauan? 

J : Aina. Ka~so nyt! milla iset sinun tapasi ovat! 
Onko nr t lu~~~ainen ufiHiaisuus sOl?iva nuorelle ~ytölle? 

'j'mpi. "Uteliaisuutta! ' }oli - "- minä. tuota nold 
olisin tahtonut vain ruveta sQlttamaan piaaholla.. -

Ai?!a: No, kyllä. hän pian lähttje. (~Ienee.) \ 

Impi. (I1a.) No" hyvä! Mikä mridä.t rpuuten 
pkrisi? (~(c"ee.J . , 

Yhdeks:is kohtaus. 

Tltovila. (fI'ul<lc oikealta perJl,.p .. esta). Häntä ei nä.y. 
Kyllä tämä onl1uuri se huone! jonne Ihän neuvoi: -
- ,- ; - Voi, kull1ka tunnen sydämmeni sykkivän, kun 
hänet taasen nähdä saan! - Silloin vasta. l,y..vuotias 
lapsi, nyt täysi impi, ties kuinka. rihana ja kaunis! 
Tuskin häntä. tuntisinkaan enää. Kirjoittihan hän 
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itse suuresti muuttuneen'sa. , Niin., olenhan häntä viisi 
vuotta saanut ainoastaan kirjeessä ihaiVt. Kyllä minä 
sentäänj'muistan jokseenkin. - - ~ Silmät siniset

l ~II . . ! I .: l ' '1 • I ' tukka vaalea, klharameu1 nena uommomen. tuom-
moii/en - - juuri tuommoinen t,!' 

Aina. (Tuloo II kkli. h"onee8een, huomaa Tllo\'ilan.) A.i! SUO

kaa. anteek~! lstukaa ~ minä. ~ulen kohta! (Yenee \aka I81 n.) 

Tuavila. liSet.oo hdm"'ädtyn~enlL) 'fupmmoioenko? 
Sellaiseksi en häntii. ,ku~afllut. 'fuoko 'olisi p'ik~u lm
})61f? - '!-;- - Kau~is hän 09/ sitä ~i voi peltää. 
- - Miksi teititteU hän mim'la ja näytti säikähtä
neen pahanpäi~rLisesti tulon'j tähden? ~ -~elittä
mätöntäl Olin o~ottanu{ ~tlä. hän )p" ovella ulimille 
kaulaan kapsah{aa.. - Ja ~ äliu.! - ~futt.a onhan 
minun muistettava. etten ole A:neriikkssa. 
. • ,(1 • ,1 m U { 1 

I Atna. (Tulee takaisin). i jVe t u u I terve tuI uI! 
,. TIli" TH 11 \ Ifl . t . ., _·, 1.1 ' 1°"11) 

Olkaa h.yvä ~fL painaK~ puu a! Minä wen k?\ onani 
ja toivon sydämestäni. että te olisitte m.yQ~kln. 

TuQvlla. lfitä I tarkoiw.tte? Taisin tuIollani , 
hämmästyttää! - - -

Aina. Ette suinkaan! Teitähän minä juuri 
. '1 odotin) vaikka en luullut teidän vielä täällä ole-

van. 
TuoviIa. Pal~ri~~1 Amtrd~[sta. - - -

II ~ina. Niin) tehän olette juuri tullut sieltä. No, 
miltä. tuntui olonne- Amerökassa? Miellyttikö? 

Tuot'J1a. Enpä 01isi sieltä palrumufl>:aan, joll'ei 
täällä oliSi . . . I I 

Aina. Minä. Iymmärran! II Asian h~a1"at pa-
koittivatl 111 1'1' 
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Tuovila. 11t/i.) ~liellyttävä hän on kuin pei
jakaa! 

Aina. No, aiotteko täällä kauan viipyä? 
Tuomia. Se riippuu kokonaan ~ ~ niin 

kokonaan ~ -
Aina. Kokonaan? 
7'uovila. (II •. ) Jokohan minä avaan sydäm

meni? 
Aina. Suokaa anteeksi uteliaisuuteni! Taisin 

koskea asiaan, joka on salaisuus. 
TuovUa. Ette suinkaan! (It11.) Nyt se on teh

tävä. (Rykii.ce.) 1.'uota noin! Eihän se teille mikään 
salaisuus ole. 

Aina. Eikö minulle? Saan sen siis tietää? 
Tuovila. Niin! Miksiki~ en t unnustaisi suo

Taan! Se, josko lähden tahi jään tänne, riippuu koko
naan---

Aina. Kokonaan ? 
Tuoviut. 'l'eisHi.! 
Aina. Minusta! IT >·l"t!J.:~Mäii nauramaan.) Sekö se 

salaisuus olikin? 
Tl.lovila. (llilmmaslyncenA.) Te nauraUe! 
Aina. Olisihan tämän meidän välisen asian voi

nut toimittaa postin kauUakin, niin ei teidän olisi 
tarvinnut Ameriikasta lainkaan li.i.hteä. 

Tuovila. Mitii. sanotte? 
Aina. 1'elegrammilla se olisi ollut tehty. 
Tuovila.. Telegrammilla? Minä en ymmärrä teitä. 
Aina. 'L'e tulette Ameriikasta, ettekä sitä tiedä! 

Ei siini~ sen suurempaa vaivaa olisi ollut, kuin että 
2 
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minä täällä olisin pankkiin pistänyt ja te olisitte 
heti Ameriikassa saanut ottaa haltuunne omanne. 

Tuovila. (ltd.) Mitä juttelee hän? 
Aina. Ettekö usko vielä? 
Tuovila. 'I'e suvaitsette laskea leikkiä. (11/1.) 

Mutta selville tässä pitää tulla ja pian. (\"neen~r..) Ei
hän siitä kaikessa tapauksessa haittaa liene, jos kum
minkin tänne saavuin. 

Aina. 'l'ietysti ei. 
Tuovila. Voinko minä siis täällä .. ottaa hal

luuni omani?» Voi, kuinka onnellinen silloin olisin! 
Aina. Aivan kernaasti minun puolestani, mut-

ta - --
Tllovila. Mutta? 
Aina. Nyt heli se ei käy laatuun. 
Tuomia. .Miksikä ei? 
Aina. Se on aivan mahdotonta. 
Tuovila. (Pyhkii 018"an8:1. ja tulee rauhRttomakil. ItH.I 

Tämä on jo liikaa. 
Aina. Mutta mikä teitä vaivaa? Te kalpenette! 
Twnnla. Älä minua enää kiusaa! Sano suo

raan. suostutko vai etkö! 
.Aina. {No"$\le Miiloall~n.l Mitä? Minä en käsitä 

teitiL Minä kyllä tahtoisin heti tahtonne täyttää, mutta 
se ei käy laatuun, ennenkuin mieheni - - - -

Tuovila. (mlllllliilityk8e~Ui. holpereaen). Miehesi! 
Aina. Joka on maalle matkustanut, sieltä pa

laa; silloin voitte - - -
Tuovila. (RRivo$' .. en.1 Vait, vait jo! Piisaa tuota. 

lörpytöstä! Voi sinua. kurjaa! Mitä. varten tämä 
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teeskenteleminen, tämä kierteleminen? Miksi vielä 
kiusantekoa petoksen lisäksi? ~liks'et heti ilmais
sut kaikkia? Silloin olisin voinut sen kestää, mu-tta 
nyt - nyt - Voi mmua onnetontal 

Aina. Kuulkaa! 
Tuomla. i\Hnä en kuule enää mitään. Jää 

Herran haltuun miehinesi! Huomenna lähden takai
sin Ameriikkaan, enkä sieltä koskaan palaa. Hyvästi! 
pl"n~ oikealle) . 

Aina. Mitä... mitä tämä merkitsee? - Minä 
en yoi käsittää! - Mistä raivostui hän? - Ja mitä 
varten hän minua sillutteli? - Uhkasi lähteä taImi
sin Ameriikkaan. Hill! Riennänpä miehelleni asiata 
kertomaan. (Pukee itsensft,) Kummallista! Selittämä
töntäl 

Kymmenes kohtaus. 

Impi. (TuIM vasemmalta.) :Minne aiotte lähteä? 
Aina. Pitäisikö sinun se välttämättä tietää? 

Kiiruhdan Seederille. Ehkä ennätän vielä päivälli
sillekin. 

Impi. Viivyttekö kauan? 
Aina. Kyllä olet utelias. 11itä varten tahdot 

sinä senkin tietää? 
hnpi. Niin - - minä tuota ikävöin teidän 

seuraanne. 
Aina. (Silittää pii"t".) Vai niin; muutaman minuu

tin vaan viivyn. (Menee.) 
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Ylulestoista kohtaus. 

Impi. No hyvä! Kunhan pian tulisi, ei ku
kaan meitä hi.i.iritsisi. - Voi, kuinka tuunen itseni 
onnelliseksi päi.i.stessäni hänen puheilleen 1 Ketä. var
ten minä eläisin , jollen häntä. Paitsi äitiäni ja enoani 
ei minulla. ole ketään muuta. kuin hän, jota todelli
sesti rakastan. Ja häntä, häntä minä lemmin nuo
ren sydämmeni koko voimalla.. Kuinka hellä, herttai
nen hän oli aina minua kohtaan jo silloin, kun vielä 
lapsina kotonamme olinune! Joka päivä leikimme 
yhdessä. Niin. hänpä se minua lukemaankin opetti. 
Kun sitten hiinen isänsä. tänne pääkaupunkiin muutti) 
kuinka mini~ aina häntä ikävöin! Tuntui niinkuin olisi 
koko maailma muuttunut. Nyt on siitä kulunut ko
konaista viisi vuotta. Pitkä aika! Hän on ollut 
tuolla vallauden kotimaassa. :Millaiseksi hän lienee
kään siellä kasvanut'? Yleväksi, kauniiksi! Oikein 
tunnen pelkiläNäni, ensikertaa joutuossani hänen mah
tavien kasvojensa eteen. - - Mutta. missä hän vii-
pyy? (K~lIoa eoitot/l/ln \'/l.<lemmall/l), Kas siin ä. hän onkin! 
Hän ei tulekaan puutarhan kautta, - Yhden tekevä? 
(Menee aUklUemJ\fIH.) 

Kahdestoista kohtaus. 

Vainikka. (Ast uu saliip). Suokaa anteeksi, että 
teitä häiritsin! 

Empi. (II~.) Håll teitittelee minua! 'r uoko olisi 
minun armas Anttini'? 
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Vainikka. Onko herra itse kotona, jos, niin 
sanoakseni, saan luvan kysyä? 

Impi. (Ei ,· .... ta" mitään). 

Vainikka. Kutsumuksen mukaan tulin juuri 
kello viiden aikaan. Suokaa anteeksi, jos niin sa
noakseni - -

Impi. Mitä. vieHi.! Kyllähän te aivan oikein 
teitte. Käykää istumaan, olkaa niin hyvä.! (lt.'I.) Hän 
se kumminkin on. Eikö hun Ameriikassakaan ole 
tuosta ujoudestaan päässyt? 

rainikka. (K~n,i Q\,.,nsullhllD tuolille i~tumnlln. 1111.) Mikä. 
tuota tyttöä. vaivaa? 

Impi. No, mutta älkäiihän sinne ovensuuhun 
käykö istumaan ! Olkaa hyvä, tänne peremmälle! 
(Niiyttmi. no .... tuolia). )UIlä. pyydän ! 

Vainikka. (Muutu" uoialllollln . 11.>.) Tavattoman koh
telias neiti! 

Impi. (Kan; lol~e11e puolen l,tumaan. It •• ) Kuinka ujo 
hän on! Ja kuinka hän on muuttunut! Matkat ja 
vaivat! (~Iolcmmin p"olln i;;;n"ttö1l1YY ~.) 

Vai?liklca, 
I mpi. (II".) 

Vaim'k1:a, 
ilma tänään. 

(ltij,) Mitä tahtoo hän minusta? 
Kuinka äärettömän kömpelö! 

(Pyhkil Qt~aan~n.) 1'a,vattoman kuuma 

Impi. Aivan kuin heinäkuussa. 
Vainikka. Kun minä eilen illalla, niin sanoak

seni, tiaatterista kotia astelin, niin minä jo arvelin, 
jotta kyllä se ilma nyt kuumemmaksi rupeaa. 
Se oli se ilta niin peijakkaan kesäinen, nUn sa
noakseni. 
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Impi. 
laskemaan! 

Ilt~ .) 

Eikö 
Mitä varten rupeaa hän valheita 

meillä ole muuta puheen ainetta? 
(Äån.) Te kävitte teaatterissa Noo-No~ minä jatkan. 

Tao, katsomassa? 
Vai1likka. Olinhan minä tuolla. 
Impi. Kumma, etten minä teitä. siellä nähnyt. 

(Ita., Jopa joudut kiinni! 
Vainikka. No, nol Ihmekös se! 1'e olitte 

siellä alhaalla, mutta minä istun aina, niin sanoak
seni, siellä ylhäiillä laen rajassa. 

Impi. 'I'oisella rivilläkö? Mitä. varten? 
Vai1iikka. Pitää tuota noin olla säästäväinen. 
Impi. (IU.) Kyllä oot sukkela! (Ään" No olit-

teko tyytyväinen? 
Vainik7m. Olihan tuota tuossa markan edest~: 

niin sanoakseni. 
Impi. Kuinka voitte te niin sanoa? 
Vainikka. 'rotta tosiaan! En minä, tuota noin, 

tiedä, mistä ne ihmiset niin suuresti sitä. neiti Aal
pärkiä, niin sanoakseni, ylisteleväi? 

Impi. Mistäkö ylistävät? 
Vainikka. i\linä kävin, tuota noin, sirkuksessa 

vast'ikiiän. Tanssihan tuo siellä likka hevosen se
lässä paremmin kuin hän lattialla. 

Impi. (I til. j i\liksikä tekeytyy hän noin tyhmäksi 
ja on olevinaan \'entovieras minulle? (Aiinoonj. Mutta 
mitä varten täma. teeskentely? Emmekö me voi 
puhua niinkuin vanhat tuttavat ainakin? 

Vainiklca. (IU.) Mekö vanhat tuttavat? (Arm.) Ei 
minulla ole mitään sitä vastaan. 
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Impi. Milloinka sinä oikein tulit tänne? 
Vainikha. (lt6.) Hän sinuttelee jo minua (Åän.) 

Siitä on jo pari viikkoa. 
Impi. "Utä! Pari viikkoa! Etkä ole minulle 

heti siitä. tietoa antanut! Minä luulin sinun vasta. 
tänään saapuneen. 

Vainikka. Mitenkä olisin sitten eilen voinut 
tiaatterissa olla? 

Impi. (lt~.) Se oli siis täyttä totta! Niinkö typerä 
hän on? Ei vähintåkään aavistusta taiteesta! Hän 
on ollut jo kaksi viikkoa täällä, eikä ole ennen minua 
tervehtimään tullut. Hyvä! (ÅiiD.) Miksikä tänne nyt
kään tulit? Olisithan voinut olla kokonaan tulematta. 

Vainikka. Oma hyötyni vaatii minua tottele
maan kaikkia kutsurnuksia. 

Impi. Vai niin! Sinä teet siis muillekin täl
laisia visiittejä? 

T'ainikka. 'l'i etysti! Tänään olen jo tehnyt 
kolme ja --

Impi. Vieläkö tohdit sen minulle suoraan tun
nustaa? 

Vai?likka. Mutta, neiti kulta! Mikä teitä vai
vaa? Rauhoittukaa toki! Enhän minä --

Impi. Pitäisi sinun hävetä. mokoma-a. käytöstä.! 
Kuinka katkerasti olet ihanimmat toiveeni pettänyt! 
Minä. olen odotellut sinua) kuin kukkanen auringon 
nousua. Sen sijaan, että olisit tuonut mukanasi lohdu
tusta, iloa, toit katkeruutta, harmia. Mene matkoi
hisi täältä! Meidån vålimme on kuitti! (M{>n{>e itkien). 
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Kolmastoista kohtaus. 

Vainikka. Ihmeellistä, kummallista! Talon
isäntä Ollinen kutsuu minut housuistaan mittaa otta
mij,un, ja täällä minua tutkitaan tiaatterista, tullaan 
vanhoiksi tuttaviksi, ruvetaan itkemään, käsketään 
minua häpeemään ja ajetaan vihdoin viimein ulos. 
Jospa hän olisi alottanut edes toisesta päästä ja ensi 
asiaksi ajanut minut ulos, olisin ainakin muusta tutkin- 
nost.a pelastunut. Kaikenlaista sitä saapikin kokea! 
(Aikoo mennä.) 

Sohvi. (Tulee.) Kah, Pekka täällä! 
Vainilcka. Sohvi, sinäkö se olet? 
Solmi. Wnäpä niinkin. 
Vainiklia. No terve, terve! 
Sohvi. Kuinka olet tänne joutunut? 
Vainikka. No tulinhan - -
Sohvi. '1'ule tännekyökkiinjuUelemaan! rmällä_ 

kös on soppaa, hilloa ja seleetä) sekä tupakkaakin 
vähäsen ! (Menevät.) 

Neljästoista. kohtaus. 

Impi. (Tulee itkeä tihuultaen.) Eikö tämä ole kau
heuta! Hän, josta olen viisi vuotta uneksinut) jota olen 
pitänyt jaloimpana, ylevimpänä olentona maailmassa) 
hän on tuollainen raukka, tuollainen sivistymätönjölli! 
Minulla ei ole enää Anttia, tuota ihanaa kuvaa, jota 
lapsuudestani olen kirkkaana tähtenä rinnassani kan-' 
tanut. Voi minua onnetont.a! 
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ViMestoista kohtaus. 

Ollinen. (TuIM ha.ukotellen oikealta). }'Ii - missä 
Aina on? - - - Perhana vieköön! (KaU!O)o kelloa). 

Kah! Joko niin paljon! Satuin torkahtamaan. 
Aina. (Tulee kiireesti sia'Wn.) Siinähän sinä olet! 

No, missä olet ollut? (Haukottdee). Nukkunut varmaan
kin. Kylläpä sinä olet kanssa -

~Uinen. Etkö sinä sitten voinut tulla herättä
mään? 

Aina~ No, mistä minä tiesin? Menithän sinä 
ainoast.aan saappaita jalkaasi ottamaan. 

~Uinen. No, niin minä meninkin. Mutta käy-
tyäni sängyn laidalle istumaan, en voinut olla heit
täytymättä levähtämään, jolloin tietysti nukuin, 
niinkuin tavallista. 

Aina. Ja minä olen saanut juosta sinua hake
massa pitkin kaupunkia. 

OUinen. No, älähän ole tuosta suutuksissa l 
Kyllä se Seederin päivällinen nyt hukkaan meni. 
:Mitäs sille enää voipi! Annappas nyt sinä, rakas 
eukk - - rouvaseni minulle syödäkseni jotakin, 
sillä olenpa hirveän nälissäni. 

Aina. No, etkö ole utelias tietämään, miten 
kävi velka-asian? 

Ollinen. Niin, niin! Mutta mennään ensin syö
mään. Sitten, sitten - - (Huomaa InulIen). No, mikä 
sinua vaivaa, armahani? 

Impi. Päätäni särkee niin kovasti. 
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OUinen. Voi, armahani! Ai, ai, se on \'aaral
lista! Sohvi hoi! Pian tänne! (Silittää Immelll'iiiW'i.) 

Oma lintuseni! Älä. ole huolissasi! Kyllä se paranee. 

Sohvi. ('rulce.) :Mitä käskette? 
Vainikka. (Pllklatäå o\'e~ta, tulee näky';l"; mutta kun el 

hlnla kukaan huon' .... , piil"ut .. " lakaiJIin). 

OUinen. Mene pian kutsumaan lääkäriä, joka 
vast'ikään on muuttanut tähän naapuritaloon. 

Aina. Ja ota huonekaluista päällykset pois! 
8ohvi. Heti paikalla. 
Ollinen. No, nyt mennään kerrankin ruualle. 

(OlUnen ja Aina mcnevr.t.) 

Impi. Ei ole tarvis lääkäriä kutsua. 
SolnA. Mikä teitä vaivaa, neiti? 
Impi. Ei mikään! (}luokan jll. JlleMe poi8.) 

Sohvi. Kummallista! (Ottna huoncknlulalapäällyk8ii\l'OI8.) 

Åsken vielä niin onnellinen ja iloinen, ja nyt jo noin 
sllI'uissaan. - - Niin no, eihän se juuri kumma ole
kaan. Ei se rak'kaus ole leikin tekoa. Sen kanssa 
kun joutuu tekemiseen meikäläinenkin, niin saapi olla 
varoillaan. - - Kummako sitten, että. moinen hento 
neito ei voi sen kujeita vastaan ponnistella. (Kelloa 

8oltetaan). 

AiM. (O,·ella). Sohvi, avaappas ovi lääkärille! 
Pyydä. häntä odottamaan hetkisen! 

8ohvi. (NallfM). Lääkäri se olisi, vaikk'ei ole 
kutsuttukaan. 

Vainiklra. (Tulee). Mene ja sano herralle, että. 
minä. odotan häntä. täällä. 
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Solun. Antaa hänen syödä rauhassa! Hän on 
hirveän äkäinen, jos hänen syöntiään våhäiikään häiri
tMu. ("~II ... oroipi). Kuule: Pekka! Meneppäs avaamaan 
ovea, siinä jouten ollessasL Minulla ei olisi aikaa. (Mcnoo). 

Kuudestoista kohtuus. 

Tuovila. (Tulee.) Hyvää päivää! 
Vainihka. Päivää, päivää! 
TuotJila. Oli erittäin hyvä, että teidät heti 

tapasin, sillä minulla ei olekaan aikaa viipymiseen. 
Vainilcka. Saanko luvan tuota noin - - -
Tnovila. Isäni kuoltua äkkiä, tapasin minä 

hänen tärkeimpien paperiensa joukossa tämän velka.
kirjan, jonka mukaan teidän on maksaminen minulle 
heti 10,000 markkaa. 

Vainikka. Niinkuin 10,000 m .... .minäkökö? 
Tuovila. 'l'ietysti te! Velka on langenllut jo 

kaksi viikkoa sitten. 
Vainiklca. Herra, te erehdytte. Ei tämä velka, 

niin sanoakseni, minua koske lainkaan. 
1'I.tQl,ila. Vai ei koske, vain! Katsokaa, tuossa. 

on velkakirja täydessä laillisessa kunnossa. 
Vainilrka. ('rfll'kMtafl paperia). Jospa minä, tuota 

noin, niinkuin osaisin lukea. Minäkö olisin 10,000 
markkaa velkaa? 'Ei ole totta! 

1'I.tOvila. Vai niin! 'r e ette tunnusta koko 
velkaa, ettekä siis hyvillänne aio sitä. maksaa. Hyvä! 
Kyllä minä voin teitä. siihen pakoittaa. h1inä varoi
tan teitä vielä. kerran. Tietäkää. että. minä en tyydy 
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vähiin kulunkeihin. Tänään lähtee laiva. kohta Ham
puriin. Jollen sillä pääse, on edesvastaus teidan. 
Siis rahat tänne heti paikalla! 

Vainilclca. Mutta) herranen aikal Olisko se 
mahdollista, että minä olisin teille niin paljon velkaa? 

Twwilo. Ettekö te todella sitä tiedä? Vai 
olisitteko unhottanut? 

Vainikka. Sitä en usko. 
Tuovila. Mutta kun tässä. on selvä velkakirja. 
Vainikka. (Ajnttdee.) Kun minä 'l'ampereellaoppi-

poikana olin, ei minulla, tuota noin, ollut viittä mark
kaa suurempaa velkaa, ja kun sitten kisällinäHämeen
linnaan muutin, olin HartoseUe 60 markkaa velkaa, 
muUa senkin minä maksoin pois. Kun minä sitten 
mestariksi piiiisin, tein alussa kolmen sadan markan 
edestä velkoja - mutta en minä Illuista sen suurem
paan velkflflll joutuneeni. 

Tuovila. 'l'ahdotteko maksaa pois velkanne \'ru 
ettekö? 

Vainikka. Ei minulla ole rahoja! 
TuovUa. Vai ei ole, vain! Kyllä teidän varanne 

tunnetaan. (I(alljo\> kelloa). Minulla. ei ole aikaa vupyä 
kauan. Heti paikalla rahat tänne! 

Vainiklca. Kun se ~Uinen , tuota noin, sieltä tulisi! 
TuomIa. No, ettekö ole Ollinen? 

(Sil~5n I18tuvat Ollillen ja h"pL). 

Scitscmitstoistll kohtnus. 

Ollinen. (Tllo\'ilalle.) Herra tohtori, koska olemme 
naapureiksi tulleet, katsoimme tilaisuuden sopiva~si 
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tutustuaksemme teihin, kun tämä sisareni tytär on sat
tunut sairastumaan. - - - Nimeni on OUinen -

Tuoviia. (II~). Mitä tämä merkitsee? He pitä
vät minua lääkärinä. 

Ollinen. Saanko luvan esittää sisareni tyttären, 
neiti Heinon? 

'nwvila. Neiti Heino! - - - -
Ollinen. Hän on vilustuttanut itsensä, Ja pyy

dän siis teitä näyttämään taitoanne. 
Tuoviia. (II.) , 'l'uoko slis onkin lmpeni, arma

hani! Se olikin erehdys. (Äftn.) Pyydän, että saisin 
häiritsemättä tarkastaa taudin laatua. - -

Ollinen. Niin, väist.ykMmme me pois! (Vainikka, 

joka. liim"n aikaa on ollut. ~)'l'jil",li, 15heotyy OIH.ta) . 

Vainildca. Minä, tuota. noin, tulin, niinkuin 

Qllinen. Ah, råätäli! 'l'ulkaa tii.nne! (He ' i,hte"i,t 

Jn1Cllcn Oikealle). 

Kahdeksllstoistl.l kohtuus. 

Impi. (11<1). Räätälikö? Voi minua! 
TuomIa. (II,,), Hän ei näy tuntevan minua lain

kaan. Pitää tehdä tyttöseJle pien i kepponen. (Äilllcen). 

Mikä teitä vaivaa, neiti, saanko kysyä? 
Impi. Pääti~ kivistää. 
'nwvila. (I\oottaa 018aa. ltil.) Kuinka. ihana, sano

mattoman ihana hän on! Tuo otsa, nuo silmät, voi, ' 
kuinka kalliit olette minulle! Joko minä otan hänet 
syliini? En vielä. (;i.iin.) Saanko koettaa suonta? 
ll\ilypl ;ol"maan hnncn "lc~,m"ii ja ollaa. hiinen kr,Icn .. " ~"tecn .. ii. II •. ) 
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Sinä, pikku kätönen, olet monta kertaa suortuviani 
siliteIlyt. (Xii",) Teidän valtasuonenne sykkii, niin
kuin ei kipu olisi päässä, vaan - - -

hnpi. Vaan? 
Tuoviia" Sydämm essä. 
Impi. (Hi\n"nil~tyen). Kuinka niin? 
Tuomia. Tämä tauti on hyvin vaarallinen, 

jollei sitä saada paranemaan. Minä onneksi tiedän 
oivan lääkkeen, joka tekee teidät silmänräpäyksessä 
terveeksi. 

Impi. Ja se on ? 
TuovUa. Että ... (Antaa. .. Uia suuta). 

Impi. (HYl'i,hlllä ylös). Herra! Mitä teette te? 

TuoviIa. Hiljaa! Herran tähden! 
Impi. No, minä en nosta meteliä, mutta vaa.

din myöskin tästä hyvitystä! 
Tuomia. Aivan mielelläni maksan vaikka kaksi 

takaisin. (Aikoo ,,,rtt,,,, ["'peen). 

Yhdeksiistoista. kohtaus. 

Sohvi. (Tulee). Johan herra Tuovilakin o n täällä! 
Impi. (lIilmmilatyen). Tuovilal 
Tuomla. Niin juuri! 
Impi. Tekö minun AnWni ? 
Tuwila. Minä juuri! 
Impi. Voi minua! Kuinka en sinua kohta 

tuntenut! Kuinka saatoinkaan äsken tuota räätäliä. 
sinuksi luulla! 

Tuovila. Vaadi nyt hyvitystä, mitä tahdot! 
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Impi. Minä tyydyn siihen, mitä jo tarjosit. 
1;uovila. Minä ymmärrän. (Syleilee hnpeil). 

Impi. Vihdoin viimeinkin! 

Kahdeskymmenes kohtaus. 
(Ollinen, Aina ja Yainikka a8tuvat eisniin). 

Tuovila. Hän on jo kokonaan terve. 
Aina. Kuinka on tämä selitettävä.? 
~Uinen. Saanko esittää vaimoni ja tohtori 

tohtori - - kas, kun en muistakaan nimeänne. 
Tuovila. En ole tohtori, vaau olen ameriikka

lainen kauppias; nimeni on 'l'uovila. 
OUinen. Tekö Tuovila, ja sanotte olevanne 

lääkäril 
Tuo-vila . En minä ole koskaan itseäni siksi 

nimittänyt, vaan te minulle sen arvonimen annoitte. 
(Ollin~n puhuttelee Impe;;'). 

Tuovila. (AinaIle). Vai mm, rouva ~Uinen! 

Luulen, että olemme tänään jo kerran tavanneet toi
siamme, vaikka olimme molemmat kylliksi hätikköjä 
luulemaan toisiamme aivan vääriksi henkilöiksi. Minä 
tulin tänne velkomaan, mutta löysin taältä sen sijaan 
aarteen, joka himmentää noitten 10,000 m. arvon. -
Tässä on morsiameni! (N5yttäit Impe,). 

Aina. Mitä! 
TturmIa. Rahojanne minä en tarvitse (repii velka.

kirjan), sillä minä olen miljoonan omistaja, mutta kä
tenne, ystävyytenne, jos saan, olen teille sydämmes
täni kiitollinen. 
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OUinen. Te olette liiaksi jalomielinen! 
Tuovila. Suostutteko rupeamaan sukulaisik

selli? 
Aina. 1fielellämm~. Me iloitsemme siitä on

nesta. 
~Uinen. Onnea vaan! {KiittelcYiit 1'uovila" ja lmpeä). 

Tuovila. (Vainikalle). Ja te, suokaa anteeksi äs

köinen käytökseni ! Erhetyksestähän sen tein. 
Vainildca. Mielelläni suon sen teille anteeksi. 

Kun minä, tuota noin, vasta saan teidänkin, niin
sanoakseni, housuistanne niinkuin mittaa ottamassa 
käydä, on asia kyllin korvattu. 

Tuovila. No, nyt on vihdoin kaikki selvillä. 
Tässä näkyy tosin tapahtuneen muutamia pieniä 
erehdyksiä. Mutta ihmekös tuo! Kompastuuhan 
hevonen neljälläkin jalalla, miks'ei ihminen kahdella 
kompastua voisi? 

Ollinen. Niin! Ihmekös tuo! 





".Alkuperiiistii Niiytelmiikirjalli-
suutta" 

on ilmestynyt j t\ kaikissa kirjakaupoissa sekä kustan
tajan luolU\ saatavana: 

N:o 1. Viimeinen Ponnistus. Näytelmä neljiissii, 
näytöksessä. rrekiFi. ~ I atti Kurikk a. 
Hinta I m:ka 50 p:iå. 

N:o 2. Iltmekös tuo! Huvinäytelmä ybdesså nåy
töksessä. rr ekijä Matti Ku r ikka. Kol
mas painos. Hinta 60 penniä. 

N:o 3. Amah'a ystävämme. Yksi näytöksinen hu
vinäytelmå. Kirjoitti R. Ki l jal1dor. Kol-
mas painos. Hinta 60 penniä. 

N:o 4. P ukkisen p1dot. Kaksinäytöksinen llUvi-
näytolmä. Kirjoitti R. Kiljanclc r. Ko l
mas painos. Hin ta 70 penniä. 

N:o Ö. jlfesl(win Nuuskarasia. Yksinäytöksinon 
huvinäytolmä. Kirjoitti R. K i lj and el'. 
Kolmas painos. Hin ta 60 penniä., 

N:o 6. PostikonttorISsa. PikkukauplU1gil1 ku vaus 
yhdessii. näytöksessiL. Kirjoitti H,. K il
jander. Kolmas painos. Hinta 60 p:i ä. 

N:o 7. Pahassa Palassa. Yksinäytöksinen huvi
näytelmä. Ki rjo itti H. Kiljander. Kol
mas painos. H.i nta 60 p:iä. 

N:o 8. Vieraita, odottaessa. Huvinäyt.elmä yh-
dessä nå,ytöksesså. Ki l'joitti R Kiljan
der. 'roinen painos. Hjnta 60 p:iä. --_ .. ~---
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