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käydessäni osasin jotenkuten puusepän
ja sorwarin työtä tehdä, teinpä sitä ahkerani-

mastitin kuin opettajani olisiwat sallineetkaan; ainakin
muuan opettajani terran isoksi kummakseni kysyi mi'
nulta, kun en läksyäni oikein osannut hänen mieles-
tään, arwaamattani: „ oletko tänään kukaties ompelupat-
jän jalkaa sisarellesi sorwaillut hänen nimipäiwä-lah-
jakseen, häh?" Ikäwä oli ymmärrettäwästi mokomaa
nuhdetta kuulla, maan wähätpä siitä, oli minulla pal-
jo hauskuuttakin sorwaamis-puuhistani, sillä tutustuin
muutamaan kelpo mieheen, häneen näet, jonka kanssa
jouduin tekemisiin tuon sorwaamis-intoni takia. Hä-
nen nimensä oli Niilo Nissinen, sorwari ja puuseppä
oli hän ammatiltaan, olipa ollut aikanaan kotikaupun-
kini edusmiestin muutamilla waltiopäiwillci. Isäni oli
sitä mieltä että oli hywästi opittawa tekemään minkä
tehdä yrittää ja oli sen tähden pyytänyt häntä sor-
wausta minulle opettamaan.

Nissinen pystyi maitta mihin; hän ei ollut näet
wain warsinaiseen ammattiinsa harjaantunut, hänpä osasi
sen ohessa arwata mihin suuntaan elinkeinot laitti
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yleensä kehittymään päin oliwat ja senpä wuoksi kuul-
lessani kerrottaman uusista työneuwoista jatyötawois-
ta juolahti monastikkin armaamatta mieleeni: maan
tuonpa tiesi Niilo Nissinen jo nelisen kymmentä wuot-
ta sitten ennustaa, Jouduin ilokseni piankin hänen
suosioonsa ja hän oli mielissään jos joskus sunnuntai-
sinkin, eikä main arkipäiwinä määrätunnille, tulin häntä
terwehtimaän. Silloin istuimme rinnakkain joko hänen
työhuoneessaan taikka kesäsin sillä »vuosikausia kesti
sitä ystäwällistä tuttawuuttamme jollain penkillä
muutaman suuren lehmuksen alla hänen kaswitarhas-
saan. Keskustellessamme tahi oikeastaan hänen ker-
toessa minulle kokemuksiaan ja hawaintojaan, minulle,
joka olin lapsi wielä, opin monta hynM asiaa ja tu-
lin ajatelleeksi asioita semmoisia, jotka omat mahdotto-
mau tärkeät tietää, maan joista ei puhuttu sanaakaan
koulukirjoissani.

Niilo Nissinen oli pohjois-saksalainen syntyään
ja se kyllä näkyi koko hänen olennostaan; hänellä oli
näet liinankarwainen tukka, otsa oli leweä ja silmät siniset,
mielewät. Puheenlaatu oli main pehmeän puoleinen,
joka lienee ollut hänen isästä perintöä.

Hänen waimonsa oli hento, ruskeasilmäinen; pu-
he ilmaisi kohta että hän oli Etelä-Saksasta kotoisin.
Äitini toisinaan arweli, että Nissisen waimon silmät
oliwat niin tulisia, että luulisi järwen joutuman tui-
milleen hänen sitä katsoessa, ja uskonkin, että kyllä ne

silmät mahtoiwat ihanan kauniit olla, marsinkin hänen
wielä nuorena tyttönä ollessa. Erittäin miellyttnwät
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oliwat hänellä kaswot tänäänkin wielä, jospa kohta
Harmajia hiuksia oli nähtäwänä hänen päässä moniai-
ta; ja koska kauneuden-aisti jo nuoresta pitäen oli mi-
nulla marsin kehittynyt, oli hywin mieluista minun
auttaa häntä pienillä palweluksillani milloin milläkin.

„Katsohan tuota poika pahusta", hän miehelleen
sanoi leikillään, „EW ala jo käydä mustasukkaiseksi,
Niilo?"

Niilo naurahti. Ia rouwan leikillisestä puhees-
ta sekä miehen hywänsuopeesta hymystä ilmeni että
he oliwat hywissä wäleissä.

Heillä ei ollut muuta lasta kuin muuan poika,
joka siihen aikaan ei ollut kotosalla kuitenkaan, ja luul-
tawasti olin osaksi senkin wuoksi taloon terwetullut,
marsinkin kun rouwa usein arweli, että muka minun
ja hänen poikansa nenät oliwat ihmeesti toisensa nä-
köisia. Enkä malta olla mainitsematta, että rouwa
osasi muuatta siinä kylässä outoa, hywin makeata ruo-
kalajia keittää, jota maistamaan hän joskus kutsui mi-
nua. Gipä siis kummakaan että minulla oli asiaa
usein siellä käydä. Isänikään ei suinkaan pahana pi-
tänyt että karoin tuossa kunniallisessa perheessä.

„ Mu-
rohan main käymästä niin usein, että jondut heille wai-
waksi", hän warotteli. Gntä usko, että olinkaan heille
waiwaksi.

Muutamana päiwänä eräs wanhempaini ystäwä
käwi meillä; hänelle näytettiin muuan wastatekemäni
kuwaweistos. Eikä käy kieltäminen, että se oli mar-

sin taitawasti tehty, jota kiittelemään häätyi se wan-
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hempaini ystäwä ja naapuri, tysyipä kuka oli minua
opettanut sorwaamaan. „Sorwarimestari Niilo Nis-
sinen", isäni wastasi, „on jo toista wuotta opettanut
häntä." ''

„Wai niin, wm niin", se »vieras herra lausui,
„Nukte-Nikke sinua opettanut on".

En ollut milloinkaan tuullut ystäwäani sorwa-
rimestaria Nulke-Nitetsi sanottaman ja kysyin siis, wci-
hä nasllkkllllsti kenties, mistä syystä wieras siksi sanoi
häntä.

Waan wieras ei wastannut mitään, naurahti
wain partaansa.

Nissisen herraswäti oli kutsunut minua seuraa-
maksi sunnuntaiksi luokseen heidän hääpäiwänsä muis-
toa wiettämään. Oli syyskesä silloin ja kosta olin ko-
toa lähtenyt jotenkin aikuisin ja talon emäntä wielä
oli lookissa askaroimassa, Nissinen meni minun kans-
sa taswitarhaan, jossa istahdimme penkille muutaman
ison lehmuksen alle. „Nukte-Nitke" oli mielessäni jot-
ta en kallistanut törmääni hänen jutteluilleen entä was-
tannut mitään hänen kysymyksiinsä; kun hän totisen
näköisenä ihmetteli minun hajamielisyyttäni, kysyin suo-
raan häneltä mistä syystä häntä sanottiin „ Nukke-
Niletsi".

Hän towasti suuttui. „Kuka on maininnut tuo-
ta tuhmaa nimeä?" hän huusi ja hypähti seisaalleen.
Waan ennenkuin wastata yritin oli hän jo istunut
»viereeni jälleen. „Malta, malta!" hän sanoi, „niin
kerron sinulle mistä minulle se nimi on tullut; oiteas-
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taan se nimi merkitsee parainta mitä tämä elämä mi-
nulle antanut on".

Ia hän alkoi kertoa suunnille näinikään:
Tässä talossa ja tässä kaswitarhassa olen tas-

wanut, kelpo wanhempani asuiwat täällä ja toiwotw'
wasti poikanitin on asuma täällä! Siitä on jo
pitkä aika kuin olin lapsi, maan kumminkin muistan
muutamia tapauksia siltä ajalta niin hywästi tuin jos
olisiwat ne tapahtuneet eilettäin.

Talomme edustalla portin wieressä oli muuan
penkki, joka oli maitoiseksi maalattu paitsi selusta«puut
jotka oliwat wiheriät; siinä istuessa näki toisaalle kuu

katsoi pitkää katua kirkolle asti ja toisaalle kun katsoi
kaupungin ulkopuolella olemille pelloille ja niityille
saakka. Kesäsinä iltoina wanhcmpani istuiwat sillä
penkillä työstään lepäämässä; kuitenkin minä olin heil-
le tummaksi wielä jonkun tunnin, sillä lailla näet, että
heidän täytyi minua neumoa, toululäkfyjäni lukiessani
täällä taiwasalla ja raitista ilmaa heugittäessäni keuh-
koihini.

Istuin sillä lailla eräänä iltapäiwänä syys-
kuussa muistaakseni, jonkun aikaa syysmarkkinani jäl-
keen ja kirjoittelin parasta-aikaa taululle muuatta
lasku-esimerkkiä kun arwaamattani näin muutaman
eriskummallisen joukon ajaman katua alas, Kaksirat-
taisten kärryjen eteen oli waljastettu pienoinen, pör-
rötarwainen hewonen. Kärryillä oli kaksi isoa arkkua
ja niitten wälissä oli istumassa muuan isoluinen, waa-
leatukkainen ja jäykän näköinen waimo ynnä hänen
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wieressä pienoinen, kukaties yhdeksänwuoden wnnhn
tyttö uupukkn, jolla oli musta tukka ja joka katseli
ympärilleen willkaasti milloin minnekin; kärryjen rin-
nalla täweli ohjakset kädessä muuan pienenläntä, hy-
wäntuulisen näköinen mies, jolla oli wiherin lakki pääs-
sä ja musta, lyhyeksi leikattu tukka.

Pieni kilikello hewosen taulassa he ajaa torötti-
wät. Tultuaan meidän talon kohdalle pysähtyiwät rat-
taat. „Kuulehan, poika", se iso nainen huusi, „missä
se testikiewari on?"

Lastupuuhani tauluineen rihwelineen olin jo ni-
loja sitten heittää ehtinyt; nyt juosta wiiletin wieraita
opastamaan. „Tuossa se on, olette aiwan kohdalla",
heitä neuwoin ja osotin muuatta wanhan taloa, jonka
wieressä oli iso lehmus; ja on se siellä tänäänkin wiela.

Se siewä, mustasilmäinen tyttö oli noussut sei-
saalleen isojen arkkujen wälillä ja katseli minua isoilla
silmillään; maan mies, joka kameli hewosen perästä,
kehotti tyttöä istumaan paikallaan, kiitti minua neu-
wosta ja antoi hewoselle piiskanläimciykfen, ajaen por-
tista sisään, sen wanhan kestikiewarin kartanolle, jossa
oli isäntä wiheriä wyöliina wyötärytsillään wastaan-
ottamassa outoja matkustajia.

Giwät he ylhäisiä matkustajia olleet, se on tosi,
ivaan olihan tässä hotellissa monta huonetta. Toi-
sessa kerroksessa oliwat majailemassa juuri ne jotka
oliwat minun suosiossa: soittoniekat kaikenlaiset, peto-
jen kesyttäjät, nuorallatanssijat y, m., jotka poikasten
huwiksi näytteliwät mitä mitäkin taidettaan. Eikä täs-
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sä toisessa kerroksessa ollut oikeita lasisia ikkunoitakaan,
olihan main seinään meistettyjä aukkoja puisine luukkui-
neeu, joita täwi awaaminen ja sulkeminen mielen mukaan.

Äimän oikein, seuraamana huomisaamuna lait-
taessani koululaukkuani kuntoon näin, että muuan ak-
kunan luukku heitettiin selälleen; se wähäläntäinen mies,
jolla oli lyhyeksi leikattu tukka, pisti päänsä ulos; jon-
ka jälkeen hän kääntyi katsomaan taakseen pimeään
huoneeseen päin ja kuulin hänen huutaman: „Liisu,
Liisu!"

Hänen tasiwartensa alle ilmaantui nyt punapos-
kiset tytön kaswot mustine kiharoineen. Isä osotti sor-
mellaan minua, naurahti ja nykasi muutaman kerran
tyttöään niistä kiiltämistä, silkinkarwaisista suortumis-
ta. En kuullut mitä hän sanoi; maan arwattawasti
hän lausui suunnille näinikään: „ Katsohan, Liisu,
tuossa se on eilinen poika wiilari. Poika parka, hä-
nen on pakko kouluun mennä. Olet sinä onnellinen
kuitenkin, sinun ei tarwitse muuta tehdä kuin istua
kököttää kärryillä main, waiwaa näkemättä mitään".
Ainakin minusta näytti kuin jos tyttö olisi sääliwin
silmin minua raukkaa katsellut ja kun minä nyykäytin
päätäni terwehdykseksi, nyykäytti hänkin päätään hywin
tosissaan.

Waan kohtapa isän pää akkunasta katosi ja si-
jalle tuli äidin waaleatukkainen pää; äiti ryhtyi tytön
päähän ja rupesi kampaamaan sitä. Oltiin siinä ää-
neti mähän aikaa, Liisu ei rohjennut mökistä, maikka
panikin pienen, punasen suunsa moneen mutkaan kun



kampa niskaan käwi kipeästi toisinaan. Kerran hän
main nosti kätensä ja lasti muutaman pitkän hiuskar-
wan lentämään lehmuksen yli. Näin sen kiiltämän,
sillä päiwä oli juurikaan tullut pilwien lomista näkö-
Me.

Saatoinpa nähdä heidän kamariinsa; siellä istui
tytöu isä pöydän ääressä rahoja lukien, liekö ollut ho-
pea- wai tulta-rahoja. Lisäksi näytti minusta tuin
olisi ollut siellä joku, jolla oli hirweän suuri nenä,
mitähän lie olluttaan. Arwaamatta tunlin, että jo-
tain puisewaa heitettiin muutamaan arttuun. Gikä ai-
taakaan, niin ilmaantui tytön isän pää taas jossain
toisessa luukun aukossa katsomaan kadulle.

Tytön äiti oli silla wälin tyttöä puettanut jo-
honkin punaseen hameeseen, kammattuaan hänen hiuk-
sensa jonkinlaiseksi seppeleeksi laswojen ympäri.

Katsoin sinne päin wielä kerran, siinä toiwossa,
että hän nyykäyttäisi päätään toistamiseen.

„Niilo, Niilo!" kuulin äitini huutaman armaa-
matta.

„Täällä olen, äiti kulta!"
Tunsin sydänalassani oikein karsimaa pelkoa.
„Opettaja on marinaankin sinua komasti toruwa,

jos kouluun et kerkiä aitanaan. Etkö tiedä, että kello
on jo soinut seitsemän?" äitini pauhasi.

Kyllä tuli jalkoja alleni.
Waan hywä oli minulla onni sillä kertaa. Opet-

taja oli näet mennyt kaikkien oppilaitten kanssa lirsi-
marjat korjaamaan hänen kaswitarhastaan, ja lyl-
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lä tai awuksi oliwatlin sekä suin että käsin. Wasta
kahden tunnin päästä oltiin laitin taas koossa luokka-
huoneella, posket punasina taulujen ja kirjojen ää-
ressä.

Kellon yhtätoista täydessä kun lähdin kouluta-
losta pois, tuli wastaani muuan mies mikä lie, joka
päräytti kadun risteyksessä rumpua ja huusi käheällä
äänellä:

„Kuulnsa herra luoseppi Tendler on nuktikaap-
pineen tullut tänne Miinchenistä ja huomenna on en-

simmäinen näytös, jossa esitetään tr e imi Sieg-
fried ja Pyhä Genoveva, nelinäytöksinen, lau-
lunsekainen näytelmä."

Sen perästä hän rykäsi ja lähti käwelemään hy«
win armollaan näköisenä toiselle suunnalle kuin missä
wanhempani asuiwat. Gnkä malttanut olla menemät-
tä hänen jälkeensä luulemaan useampia kertoja kuulu-
tettawan sitä ihmeellistä tapausta, että tosiaankin esi-
tellään kylässämme ilmeily, wieläpä laulunsekainen nuk-
ki-näytelmä; sillä semmoista en ollut wielä eläissäni
nähnyt. Wihdoinkin kotiin päin mennessäni tuli mi-
nua ivastaan punaseen hameeseen puettu tyttö, Liisu
näet, ja maikka hame oli jotenkin kulunut, näytti mi-
nusta kuin olisi se ollut marsin komea ja kaunis kuin
satujen maailmassa elämäin ihmeellisten olentojen pu-
wut ikään.

Rohkeninpa puhutella häntä ja kysyä: „Tule-
han käwelemään minun kanssa, Liisu?"

Wähä epäilewin silmin hän katseli minua. „Kä-
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welemääntö?" hän uudisti kysymykseni. „Äh sinua,
kuinka olet wiisas!"

Mihin olet menossa?"
„Vaatekauppaan!"
„Uutta läninkiäkö olet ostamaan lähtenyt?" mi-

nä typerä kysyin.
Hän naurahti. „Älä, weikkouen! .. . Lakkia

main."
„Latkiako, Liisu?"
„Laklia todellakin! Ei nukki tarwitseko.au kuin

waate-palasill, jotka ciwät parempiin tarpeisiin kelpaa;
ei ne paljo maksa."

Juolahti mieleeni oiwa tuuma. Muutamalla
wanhlllla enollani oli waatekauppa torin laidassa ja
hänen kaupanhoitajansa oli minun ystäwiäni. „Tulc-
han minun kanssa," rohkeasti kehotin; „ei se maksa
mitään, Liisu.",

„Niinkö luulet main?" hän kysyi wielä. Sitte
juosta wiilettiin kahden torille sen enoni puotiin. Kau-
panhoitaja, wanha Gabriel, seisoi tiskin takana siinä
pippurin ja suolain karwaisessa takissaan; ja tun olin
selwittänyt hänelle asiamme, kokoili hän ison joukon
„loppuja" tiskille.

„Katsohan, kuinka kaunista, tulipunasta!" Liisu
ihastui ja kurotti kätensä ranskalaiseen karttuuni-pa-
laseen.

„Kelpaato se!" Gabriel kysyi. Wielä kysyy!
Luonnollisesti se kelpasi. Kreiwi Siegsrid tarwitsi sinä
iltana uuden liiwin.
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„Waan pitäähän toki olla jalosta lreiwillä ka-
luunatkin," wanha Gabriel arweli ja nouti waatehyl-
lyilta lissllnkullan tapaista kiiltäwää helttua. Toipa
lisäksi nähtäwäksemme wiheriöitä ja keltaisia silkki-
waatteen tilkkuja, wieläpä päällepäättceksi jotenkin ison
tilkuu ruskeata plyyssiä. „Otahan main, lapsi kulta!"
Gabriel kehotteli; „tästä tulee oiwat turkit teidän Ge-
nouevalle, jos ne wanhat turkit olisiwat kuluneet ku-
katies!" Jonka jälkeen hän työnti koko kasan noita
waatetilkkuja tytön käteen.

„Eikö se maksa mitään?" tyttö kysyi pelonalai-
sena.

Se ei maksanut mitään. Liisun silmät kirkastui-
wat, „Kiitos, kunnia, kyllä isä joutuu hywälle mie-
lelle, kun kuulee kuinka hywän kaupan olen tehnyt!"

Käsikkäin, Liisu waatetaäry kainalossa, poistuim-
me puodista. Tultuamme asuntomme kohdalle hän
irroitti kätensä minun kädestäni ja juoksi kadun
poikki lestikiewariin, niin kiireesti juoksi että mustat
letit niskassa heilui. . .

Päiwällisen jälkeen seisoin talomme owella jasy-
dämmeni tykki; sitä näet mielessäni hautoilin rohkeni-
sinko pyytää isältäni jo ensimmäiseen näytelmä-ilta-
maan pääsöpiletin hintaa. Olisin ollut aiwan tyyty-
wäinen seisomasijaan eikä piletin hinta ollut kuin
kymmenen penniä koululaisilta. Waan ennenkuin
olin päässyt selwille pyytääkö isältä wai heittää näy-
telmän katsominen tuonnemmaksi, jo näin Liisun juos-
ta wiilettäwän kadun poikki minun luokseni. „Isä
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tämän lähetti!" hän huusi ja ennenkuin olin ehtinyt
nähdäkään mitä hän oli käteeni pistänyt, oli hän jo
palannut samaa tietä takaisin. Waan kourassani oli
punanen kortti, jossa oli luettawa selwästi: .En-
simmäisellä tuoliriwillä."

Katsoessani testiliewariin päin, se pieni musta-
tukkainen mies wiittoi minulle molemmilla käsillään,
hänen seisoessa toisen kerroksen muutamassa akkuna-
autossa. Nyykäytin päätäni wuorostani minä. Hy-
wiä ihmisiä mahtawat olla nuo nukti-teaatterilaiset!
„Siis huomenillalla," hoin itsekseni, „huomenillalla ja

ensimmäisellä tuoliriwillä!"

Olethan käynyt tämän kaupungin metsästysyh-
distytsen wanhassa talossa Ison Laitakadun warrella;
portilla oli siihen aitaan maalattu komea metsämiehen
tuwa, sulka hatussa ja tiwääri olalla. Rappeutuneem-
pi oli se talo silloin kumminkin tuin tänään. Ei ol-
lut tuossa yhdistyksessä luin puoliwäliin kymmentä jä-
sentä. Ne pikarit, ruutisarwet, kellonwitjat ja muut
tiesi kuinka monena miespolwena yhdistykselle lahjoite-
tut kunniapalkinnot oliwat joutuneet tielle tietämättö-
mälle wähitellen. Puutarha, jossa tuo talo on, oli
heitetty wuohille ja lampaille laitumeksi. Tuossa kak-
sikerroksisessa talossa ei asunut kukaan eikä sitä käyt-
tänyt kukaan; mnitten talojen rinnalla, jotka eliwät
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saman kadun warressa, oli metsästys-yhdistyksen talo
peräti ränsistynyt; ainoastaan tuossa isossa salissa ylä-
kerrassa, jossa seinät oliwat kalkilla Walkeiksi rapattu,
woimisteliat ja kuleksiwaiset silmänkääntäjät näyttiwät
taitatemppujaan. Silloin aukeni se suuri portti, jo-
hon oli maalattu metsämiehen kuwa.

... Itämäksi käwi illan odottaminen; ja
meiset minuutit kaikista pisimmät oliwat, sillä isäni
ei laskennt minua ennenkuin oli wiisi minuuttia mailla
seitsemän, jolloin näytelmän oli määrä altaa. Hän
arweli muka, että tärsiwällisyyden harjoitus oli mar-
sin tarpeellinen, jotta sitten teaatteriin tultuani istuisin
hiljaa ja yhdessä kohti.

Wihdointin tuli se itäwöitty hetki. Iso portti
oli auki ja paljo wäkeä tulwaili sisään. Sillä siihen
aikaan käytiin wielä mielellään tällaisissa huweissa,
kosta isompiin kaupunkeihin oli pitkä matka eikä lul-
kuneuwot olleet niin hywiä luin tänään; ei oltu siis
wielä lowin waatiwaisia, koskapa ei oltu noitten ifom-
pain taupunkein isompia lystejä nähty. Rappusia
ylös mentyäni näin siellä Liisun äidin, joka istui
owella owirahoja wastaanottamassa ja pääsöpilettejä.
Menin hänen luokse niinkuin tuttawan luo mennään,
hymyssä suin, ja terwehdin häntä; waan hän istui
mykkänä ja jäykkänä, otti main kylmästi wastaan pi-
lettini, aiwan luin jos en olisi hänen perheensä kanssa
ollut koskaan missään tekemisissä. Wähci nolona
astuin saliin. Odotuksessa kun oltiin mitä tulla
piti ei juteltu kuin puoliääneen. Pari eli kolme
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musikanttia soitti sitä paitsi. Heti sisään tullessani
huomasin esiriipun, joka oli punanen ja kiinnitetty soit-
tajain paikan yläpuolelle. Gsiriipun leskelle oli maa-
lattu kaksi pitkää torwea ristiin kultasen kanteleen pääl-
le; ja minua silloin ihmetytti, että törmien suuttimis-
ta riippui naamurit itsekustakin, ikäänkuin olisi torwet
pistetty naamurein tyhjiin silmiin; ja toinen naamuri
oli totinen, toinen hymyssä suin. Kolmelle ensim-
mäiselle penkkiriwille oli jo katsojia mennyt istumaan;
minä menin taaemmas, neljännelle penkkiriwille, jossa
huomasin muutaman loulutowerini istuman wanhem-
painsa wieressa. Ne penkit, jotta oliwat takanamme,
oliwat jonkun werran korkeammalla, niin että taaim-
maiset penkit, niin sanottu «kalterin" penkit, oliwat
hywinkin niin paljo lattiaa ylempänä että mies mah-
tui seisomaan alle. Sielläkin näkyi oleman paljo mä-
keä, maan aiwan selwästi en kyennyt erottamaan, sillä
huonetta ei ollut walaisenmssa kuin moniaat talikynt-
tilät, joita oli pistetty seinään naulattuihin, lakkisiin
jalkoihin; ja hirsistä salwettu katto oli jotenkin musta.
Naapurini, se koulutoweri, alkoi kertoa minulle jotain
koulussa tapahtuneesta tapauksesta; maan minua ih-
metytti tuo, sillä huomioni oli kerrassaan siinä puna-
sessa esiriipussa torwineen naamurineen. Eikä aikaa-
kaan tuin jo alkoi liikkua jotain salaperäistä tuon esi-
riipun takana. Wielä muuan hetki, niin jo kuului
muutaman kellon tilinä ja katsojat heittiwät heti kes-
ken keskenäisen haastelunsa; samassa esiriippu äkkiä
nousi ja lensi kattoon.
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Näyttämölle katsellessani louduin tuhat wuotta
sitten olleeseen aikakauteen. Näin nimittäin keskiaikaa
sen linnan kartanon tornineen nostosiltoineen; keskellä
seisoskeli kaksi wähäläntää, kyynärän pituista miestä
willkaassa keskustelussa. Toinen, mustapartainen, jol-
la oli päässä hopeinen kypari ja hartioilla lullalla-kir-
jattu wiitta punasen aluswaatteen päällä, oli kreiwi Sieg-
fried; hän näet oli menossa sotaan muhametinustoisia
wastaan ja läski linnanwoudin Golon, joka seisoi mie»
ressä, yllään sininen, hopealla kirjattu talli, jäämään
linnaan lreiwin puolisolle Genovevalle turmaksi. Waan
se wäärä huoneenhaltija Golo oli oleminaan lowasti
huolissaan ja kielsi muta rakasta herraansa lähtemästä
kowakouraisten wihollisten kanssa taisteluun. Näin
rupatellessa keskenään nuo kaksi «allikkoa käänsi pää-
tään milloin minnekin päin ja heitteliwat käsiään kii-
waasti. Silloin kuului nostosillan takaa torwen toi-
totusta eitä aikaakaan, niin jo ilmaantui kaunis lrei-
win puoliso Genoveva, heleän-sininen hame yllään, tor-
nin suojasta ja tarttui hellästi lreiwiin syliksi setä lau-
sui: «Siegfried kultaseni, älähän lähde pakanain kans-
sa taisteluun, he murjoowat sinun!" Waan eihän
kreiwi »varotuksista wälittänyt; kerran wielä torwen
toitotus ja kreiwi armotkaan näköisenä ja tenoseltäise-
«ä lähti sillalle kaivelemaan kartanosta pois; aiwan
sclwästi tuuli aseellisen joukon marssiman. Se paha
Golo oli nyt linnassa isäntänä.

Siihen tapaan jatkettiin näyttelemistä; tiedät
tuon, kosta lienet koulussa lukenut kertomuksen Kreiwi
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ZieqfriediZtä ja hänen stieuovcoasta Miuä oliu
mallan haltioissani, arnmathau tuou: ihmeellistä kuin-
ka sukkelasti ne liikluiwat nuo uulet, ihmeellistä kuin-
ka taitawasti ne osasiwat puhua, sillä heidau suusta'
hau se puhe näytti lähtemän todellakin kaitti oli
minusta niin ylön kummallista.

Toinen näytös ihastutti minua yhä enemmän.
Linnan palwelijain joukossa oli näet muuau uanl-

timiwaatteisiin puettu mies, nimeltä Kasperi. Se poika
uiasta wiktelä oli, naktca napakatti; leikkiä hän laski,
touua, niin että kaikki katselijat remahteliwat wähä
mäliä isoon nauruun. Hänen nenässään, joka oli snu-
ri tuiu mitähäu makkara, mahtui olla saranat, sillä
hänen nauraa hohottaessaau nakkelehti hänellä nokka,
aiwan kuin hän ei olisi nuteiltaan nauruaan hillitä
kyennyt. Zen ohessa nukasi hän ison snunsa, jolloin
leukaluut naksahtiwat aiwan tuin wanhalla pötöllä.

„Ropsis!" hän huusi näyttämölle juostessaan,
jonka jälkeen alkoi pnhua isoilla peukaloillaan, jos uat
telemista saattaa puhumiseksi sanoa. Ia kuu se wei-
titta katsoi kieroon, niin kaikilta katsojilta meniwät
silmät heiltäkin nuriu päässä. Oli se aika wekkuli,
oli tosiaankiu!

Tuli siitäkin lystistä loppu wihdointin; ja istuin
taas totona syömässä lämmintä rokkaa, minkä äitini
oli pannut eteeni, istui muutamassa nojatuolis
sa piippaa poltellen, „ Oliko hupaista, Nitte?" hän
kysyi.

„(5n tiedä, isä," wastasin ja pistin lisää rottaa
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lnsitalla nosteeni, sillä pääni oli mielä pyörällä siitä
katselemisesta.

Hän wiltasi minuun suu hymyssä ja sanoi:
«Kuulehan, Nitte, lienee paras, että pysyt erilläsi tuos-
ta nnttiteaatterista, sillä saattaa lopulta käydä niin
hullnsti, että nuket pahukset alkamat juosta perässäsi
toulnun."

oli oikeassa. Ne laskuesimerkit, joita
opettaja antoi meille seuraamana tähtenä päiwänä,
oliwat minusta niin waiteita että jo nhattiin siirtää
minua, jota olin ensimmäisellä luotalla, alemmalle pai-
kalle, Kun minun piti laskea tätä lastu-esimerktiä:
„a -j b -- r -s- e", niin alkoi arwaamattani soida
törmissäni känniin Geuoveuan kimeä linnunääni: ~'AH
Tiegfried kultaseni, entä ne pahat pakanat musertamat
sinua!" Kerrankin maitta ei tutaan sitä nähui,t

kirjoitin „r Genoveua" tiwitaulnuni. Muu-
taman yönä huusin unissani „ropsis", eitä aitaakaan,
niin se Kasper weititta hypähti wuoteelleni, asetti kyy-
näspäänsä tummallekin puolelle päätäni tyynyyn ja
hunsi irwissä suin, päätään nyytyttäen: „AH si-
nua, kultatäpyseni, ah sinua, tultatävyseni!" Ia sitä
sanottuaan se weititta nokallaan altoi tatoa minun
nottttani, niin että heräsin. Silloin huomasi», että se
olikin wain unennäköä.
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Kaikkia tuota pidin salassa entä hiiskunut wan-
hemmilleni niin mitään siitä nukkinäytelmästä. Waan
seuraamana sunnuntaina kun taupunginpalwelia taas
kulki kaduilla ja huusi kadunristeytstssä:

„ Tänään il-
lalla metsästysyhdistytsen talossa näytellään Tohto-
ri Faustin manalan-matta, nelinäytöksi-
nen nukkinäytelmä!" niin en jaksanut malttaa miel-
täni enää. Hiiwiskelin isäni ympärillä niinkuin kissa
tuuman wellin ympärillä; ja lopultahan isä hoksasi,
maikka en puhunut mitään. „Nikke", hän sanoi,
„jos et pääse näytelmää katsomaan, sydämmesi pakah-
tuu lohisiltaan; entäpä on paras, että saat kerrankaan
kyllältäsi nähdä tuota kummaa." Ia hän heitti mi-
nulle kymmenen penniä owirahaa.

Heti juoksin ulos; wasta kadulle tultuani selwisi
minulle, että oli kahdeksan tuntia wielä näytelmän al-
kamiseen. Juoksin Isoa Uutta katua metsästysyhdis-
tyksen taloa kohti. Enkä malttanut olla menemättä
siihen puutarhaan, jossa tuo talo teaatterineen oli. En-
täpä saan nähdä noitten nukkien kurkisteleman akku-
noista! Maan ensinnä piti minun mennä puiston
tantta, jossa oli isoja, korkeita lehmuksia ja kastanja-
puita, Olin wielä kahdella päällä muka, rohkenisinko
mennä sisään. Waan samassa puski muuan iso wuohi,
jota oli puutarhassa laitumella, minua selkään jotta
lensin kymmenkunta metriä etemmäs. Se tehosi; kat-
soessani ympärilleni, huomasin olemani jo keskellä
puistoa.

Oli tolkonpuoleinen syyspmwä: puut pudotteli-

20



wat jo kellertäwiä lehtiä. Muutamat lokit lensiwät sa-
tamasta pain pääni yli, Gi näkynyt ei kuulunut ih-
mistä yhtään. Hitain astelin astuin rikkaruohoisella
polulla, kunnes faawuin muutamalle kirviselle pihalle,
jonka toisessa päässä näkyi metsästys-yhdistyksen talo.

Aiwan oikein! Siellä oli kaksi akkunaa pihalle
päin; waan tyhjät oliwat ja mustat, enkä nähnyt yh-
tään nukkea kummassakaan. Alkoi tuntua hieman kaa-
mealta hiljaisuus.

Silloin näin kuinka muuatta owea raotettiin ja
samassa pistäysi pieni, mustatukkainen tytönpää owen
raosta ulos. „Liisu", huusin.

Hän katsoi minua silmät rengallaan.
„ Sinäkö

täällä? Mihin sinä olet menossa?"
„Muuten wain, kaivelemaan läksin. Waan kuu-

lehan, Liisu, joko sitä ilmeilyä näytellään?"
Hän naurahti ja pudisti päätään.
„Waan mitä marten sinä olet täällä?" kysyin

ja juosta wiilletin pihan poikki.
„Isää odotan; hän meni kotiin lantaa ja nau-

loja noutamaan."
«Yksinkö olet, Liisu?"
„Gnkä ole; sinähän olet täällä sinäkin."
„ Tarkoitin sitä, että onko äitisi täällä?"
„Äiti meni kotiin laittamaan nukkein waatteita;

Liisu on aiwan yksin."
„Kuulc, Liisu! Olisi kowin hupaista nähdä sitä

nukkea, jota Kasperiksi sanotaan, lähempää."
„Sen nokkaako?" Liisu kysyi eitä kohta suos-
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»nnt. Hetken lnumailt»aan hän sanoi: „No lnlc-
hau, waan joutuu» ennenkuin isä tulee takaisin,"

Sen sanottuaan meni hän edellä ja minä peräs-
sä jyrkkiä rappnsia ylös.

Oli melkein pimeä siinä suuressa salissa; sillä
akkunat olimat laitti näyttämön takana kartanolle päin,
'Xinoastaan rikkinäisen esiriipu» »wniaista reisistä tuli
waloa jonkun werran.

„Tule!" Liisu kehotteli ja lykkäsi syrjään mun-
taman seinän wieressä riippnwan waate-owen: siitä pn-
jottelimmc sisään siihen ihmeelliseen taiteen-temppeliin,

Waan surkealta pyhättö näytti näin takaa tun kat-
sottiin; lautoja ja riukuja hnjau hajau ja niitten päälle
tirjawia maatc-repaleita ripnstettu: semmoinen oli se
paikka, missä olin ihmeekseni nähnyt pyhän Gcnoveoan
astustelewan.

Waan liian aikuista oli surkutteluni: tuossa,
muutamasta rautalangasta, jota oli tummastakin pääs-
tä kiinnitetty tähden seinän wäliin, oli riippumassa
taksi noita ihmeellisiä nukkia, Waan oliwat minusta
selin, jotta en erottanut mitä nukkia ne oli,

„Missä ne muut omat?" öiisulta tysäsiu! sillä
olisin mielelläni nähnyt kaikki nuket yhtäaikaa.

„Tässä arkussa," Liisu ivastasi ja pienellä »yr-
tillään taloi muutaman nrtuu kautta, „Nuo taksi
tuossa owat jo kaunoista riippumassa; menehän tatsu-
maan wähä lähempää wain! Siellä on Kasperikin,
se hywä ystäwäsi,"
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Kasperi sc oli, todellakin,
„ Esiintyykö hän tä-

nään taas?" kysyin,
„Tottatai tänäänkin! Joka ilta se esiintyy!"
Ristissä käsin katselin kanan aikaa tuota hupais-

ta weitiktaa. Siinä hän roikkui seitsemästä langasta:
pää retkotti hänen rinnallaan ja suuret silmänsä oli
luotu lattiaan; punanen nokka oli kuin mitähän miek-
ka, leweä ja kiiltäwä, „Kasperi, Kasperi", sanoin it-
sekseni, „snrkcanapa siinä olet roikkumassa!" Silloiu
oli minusta knin olisi hän wastannnt: „Maltahan,
weli tnlta, illalla saat nähdä minua taas ilmehtimän!"

Omia ajatutsianiko kuulin wai Kasperiko noin mus-
tasi, en osaa sanoa.

Katsoin Liisnun päin. Hän oli kadonnut, Kai.
telitkin hän oli mennyt portille katsomaan tulisiko siel-
lä hänen isänsä jo. Silloin tuulin hänen huutaman
salin owelta: „Älä main koste nnkkiin!" Waan
euhän malttanut jättää niitä rauhaan. Hiljan nousin
muutamalle penkille ja rupesin uykäfcmään noista Inu-
poista, leukaluut lotfahtiwat ja suu aukeni, täsiwarrct
altuiwat nousta, wieläpä peukalotkin liikahtaa sillä ih-
meellisellä talaallaan. Tämähän oli mallan mukawa:
en ollut luulluttaan, että nutti-teaatteri oli näin mut-
katon. Waan Kasperi ei heittänyt käsiään kuin eteen
ja taakse; tumminkin olin nähnyt että se osasi heittää
ne siwullekin, toisen käden oikealle toisen wasemmalle,
wieläpä päänsä paällekin oli ne wistcmnut kerran. Mi-
nä nauhoista Nykäsin, toisesta ja toisestakin, waan ci
lykästänyt, ei sittenkään, waitka kädelläni koin hänen
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lasimaitta sujuttaa. Waan silloin tuului hiljainen
natsaus Kasperin rinnasta, joka minua hieman säp-
sähytti; entä pahuksessa oli jotain särkynyt entä uskal-
tanut enää siihen kajota ensinkään.

Laskeusin hiljaa penkiltä lattialle; ja huusihan
samassa salista Liisukin minut luokseen. „loudu, jou-
du!" hän hoputti minua, tun rappusia juoksin alas!
„ oikeastaan ei olisi mun pitänyt sna laskea tänne en-
sinkään; waan olkoon, onhan sulle ollut lysti nukkeja
nähdä!"

Mielessäni oli se naksaus. „Lieneetö tuo noin
wähästä särkynyt!" koin lohdutusta puhutella itselleni.
Eitä aikaakaan, niin olin jo juossut portaita alas ja
olin kartanolla jälleen.

Oli miten oli, selwä oli, että Kasperi oli puus-
ta tehty nukki; waan Liisu se se wasta mukawa
oli, jota oli niin ystäwällisesti laskenut minua katso-
maan sitä nuktiteaatteria! Tosin oli hän sanonut,
että muka oikeastaan ei ollut hänellä lupa siihen, sa-
laa isältään oli hän suostunut. Waan se minun tun-
nustaa täytyy häpeäkseni että tuo salaperäisyys
ei ollut wastenmielistä ensinkään; päinwastoin juuri
sen nmoksi, että oli kielletty teaatterin katsominen syr-
jäisiltä, oli minusta mieluista sinne mennä; ja luulta-
mastiktin paistoi tyytywäinen mieli kaswoistani, pala-
tessani puiston kautta Isolle Uudelle kadulle ja totiin
mennessäni.

Ainoa mikä wcihin häiritsi lewollista, tyytywais-
tä mielläni, oli sc naksaus, mitä oli kuulunut Knspe-
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rin rinnasta; enkä sinä päiwänä, mailta olisin ollut
missä toimessa hywänsä, päässyt rauhaan siitä nak-
sauksesta. Itämä oli sitä muistaa.

Sunnuntai-iltana kahdeksaa käydessä oli metsäs-
tys-yhdistyksen taloon tullut paljo mäkeä nukki-ilmeilyä
katsomaan; tällä kertaa oli minulla seisomasija, joka
oli perällä huonetta, lattiasta pari kyynärää korkeam-
malla, ja josta olin maksanut kymmenen penniä. Ta-
likynttilät paloiwat ja kaupungin-musikantit soittiwat.
Esirippu lensi kattoon.

Kortealattoinen huone oli «ahtamanamme. Op-
pinut tohtori Fausti, yllään musta, pitkä tatti, istui
siinä ison kirjan ääressä, ja päiwitteli sitä, että siitä
hänen isosta opistaan ei ollut mitään rahallista tuloa,
eitä muutakaan hyötyä muka; hänellä mies paralla ei
ole edes enää eheätä tattiakaan ja meltoja yhä main
lisää karttuu; ei muuta neuwoksi kuin paholaisen kans-
sa muka on ryhtyminen wahwaan liittoon. „Kuka mi-
nua awukseen huutaa?" wasemmalta kuului äänikamalasti
kysymän huoneen perältä. „ Fausti, Fausti, älä suin-
kaan paholaisen kanssa liittoon rupea, waro, ystäwä
rakas!" toinen ääni warotteli ja kielsi; se ääni tuli
oikealta käsin. Waan Fausti rutka ei ottanut mää-

rin, maan lupautui paholaisen omaksi wasitc. „Woi,
moi sinuu sieluasi, mies parta!" kuului enkelin ääni
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lausuman aiwan tnin olisi tuullut luulen suhinan:
maan mascmmalta käsin kuului naurun hohotusta, -

Silloin toltutettiiu owelle,
„ Anteeksi, teidän ylhäisyy-

tenne !" Fanstin palwelia Waqneri lausui sisään tul-
lessaan ja Pyysi, että hänelle sallittaisiin apulainen
ottaa talon askareita kaikenlaisia toimittamaan, jotta
hän saisi jouto-aitaa kirjallisiin opintoihin. „Mn»an
nuori mies, nimeltä Kasperi, joka on erittäin lahjakas
ja hywänluontoinen, on apulaisekseni tarjontuuut", häu
jauoi. Fausti nyykäntti päätään ja wastasi: „Hymn
on, Wagneri rakas, suostun pyyntöösi aiwau kernaasti."
Sen jälteen poistuiwat molemmat huoneesta.

„Ropsis!" huusi Kasperi, se natkea napatatti, ja
hypähti näyttämölle niin että heilahti selässä reppu,

„Hywä on!" ajattelin mielessäni; „hän on siis
terwc wielä ja osaa sukkelasti liikkua aiwan kuin mii-
»ie pyhänä ihanan Genoueuan linnassa!" Ia olipa
ihmeellistä; cdeltäpuolenpäiwän kun sitä tarkastelin, oli
se minusta maan ilmanaikuinen puuwauwa, mutta uyt
se jo ensi sanallaan näytti ihkasen elämältä.

Ketterästi tepasteli se lattialla edestakaisin. „An-
nas, kunhan isäukkoni olisi nyt näkemässä; hän mar-
inaan ihastuisi Myymäksi! Hänellä oli aina tapa sa-
noa: Kasperi, anna sinä asioillesi lentoa! Ia kyllä
ne nykyään oivatkin korkealle lentämässä; sillä ininä
woin lennättää wäyän kutakin maitta katolle asti!"
Samassa hän tapaili lennättää reppuaan ylös kattoon;
ja se lensitin juuri kuin tuulispää olisi sen temmannut,
se lensi ihan katonlateen; mutta Kasperin kädet oli-
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matkin jäykistyneet siihen patuseen paikkaansa; se riuh-
toi, mutta kädetpä maan ciwät ottaneet noustakseen
ylös rahtuseu wertaa.

Kasperi puhui, mutta muuhun se ci pystynyt.
Näyttämön takaa kuului hälinää, siellä puhuttiin

tnistimallll, mutta kiiwaita sanoja; näyttelemisestä ei
nyt tainnut tulla sen enempää.

Sydämmeui mykistyi yhteen paikkaani kylläpä
tästä tuli siewät kolttoset! Olisin kernaasti puitli-
uut mattoihini, mutta sitäkään cu oikein ilcnnyt. Jos
siellä nyt wiclä Liisu rukalle tapahtuisi jotakin ja mi-
nun tähteni!

Samassa rnpesi Kasperi siinä lamalla surkeasti
nlisemnaiu pää oli nyötähtänyt rinnalle, kädet roit-
lniwat hermottomiua pitkin siwuja, Palwclia Waaneri
tuli silloin esiin ja kysyi, että mitä se Kasperi niin
surkeasti parkuu.

„Woi minuu hampaitani, hampaitani!" Kas-
peri woihtaili. „Istäwä rakas", Waaneri hywäili,
„ annapas kun minä katson suuhusi!" Siinä tun
hän tarttui Kasperin isoon nenään ja tähysteli hänen
leutaluittcusa lomiin, astui Faustitiu jälleen huoneeseen,

„Suokaa anteeksi, teidän ylhäisyytenne", Waaneri
ilmoitti, „cn uskallakaan ottaa tätä nuorta miestä pnl-
welulseeni: se pitää toimittaa tuossa paikassa lasaret-
tiin!"

„Ramintolato se on?" Kasperi uteli,

„Gi, weliseni", Wagneri selitti, „se on teurastus-
huone. Siellä kiskotaan sinulta wiisauden hammas tu-
postaan ja silloin pääset siitä tuskastasi,"
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„Woi minun päiwiäm", woiwotteli Kasperi, «si-
täkö nyt wielä puuttui! Wai wiisauden hammas!
Mutta sitä ei tenellään meidän perheessä ole ollut!
Silloin on warmaan minun kasperi-toimenikin men-
nyttä?"

„Kaikteapas tuulettanee, ystäwäifeni", lohdutteli
Wagneri; „palwelia, jolla on wiisauden hammas, se se
minulle wasta kaluksi käypikin; kelpo wälikappalcet omat
yksistään meitä oppineita ihmistä warten. Mutta
hänellähän on weljenpoikatin, joka myöskin on tarjou-
unut palwelukseen. Ehkä teidän ylhäisyytenne su-
waitsee. . .!" ja hän kääntyi Faustin puoleen.

Tohtori Fausti nyökäytti armollisesti päätään,
„Tehkää mielenne mukaan, Wagneri rakas," sa-

noi hän; mutta älkää wiimyteltö minua enään joutu-
milla jaaritutsillanne, jotta saisin rauhassa jatkaa wel-
houden tutkimuksillni."

wierustowerilleen eräs räätälinsälli, joka siinä edessäni
naljotti aitauksen warassa, „tuo ei kuulu lainkaan näy-
telmään; olen äskettäin nähnyt sen esitettämän Seifers-
dorfissa". Toinen siihen wastasi maan: „Olehan
maiti, hölmö" ja töyMsi häntä nyrkillään kylkeen,

Näyttämölle oli sillä wälin astunut
toinenkin Kasperi, joka oli täsmälleen kipeän setänsä
kaltainen, puhuikin ihan samalla lamalla; hänellä kui-
tenkaan ei ollut sellaista liikkumaa peukaloa, eitä hä-
nen suuressa nenässäänkaän ollut saranata. . .

Hengitin taas helpommin, nähdessäni, että näy'
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telmän esitys meni jälleen entistä rauhallista menoaan,
ja pian olinkin unhottanut koko ympäristöni. Nyt esiin-
tyi itse paholainen Mefistofeles näyttämölle, päällään
tulipunainen kaapu, ohimoillaan pienet sarwet, ja Fausti
kirjoitti werellään tämän kamalan sopimuksen alle:

„Kaksikymmentäneljä wuotta pitää sinun minua
palwella; sitten olen sinun omasi ruumiineni sielui-
neni."

Samassa tatosiwat he siitä jo ilmaan, tuon pa-
holaisen taikakaapuun werhottuina. Pikku Kasperin eteen
tuli ylhäältä tawllttoman suuri sammakko, jolla oli yö-
lepakon siiwet. .„ Tämänkö linnun selässä pitää minun
ratsastaa Parman kaupunkiin?" huudahti Pikku Kasperi;
jakuntuo kamala ratsu siihen maan nyökäytti naljapää-
tään, astui Piltu Kasperi sen selkään, ja niin he meniwät
samaa tietä kuin edellisetkin . . .

Olin asettunut seinustalle nähdäkseni paremmin
muitten katsojain päitten yli. Nyt lurahti esirippu
taas ylös ja wiimmeinen näytös alloi.

Tuo Faustin ja paholaisen wälillä tehtyyn sopi-
mukseen merkitty aika, «kaksikymmentäneljä wuotta"
näet, oli nyt mennyt. Fausti ja Kasperi oliwat mo-
lemmat taas kotikaupungissaan. Kasperista oli tullut
yöwahti; hänen Mirkanaan oli kulkea pitkin kaupungin
katuja öiseen aitaan ja huutaa kellonlyöntejä:

„Kuulkaa, te herrat, mun sallikaa sanua,
Eukkoni teki taas tukastani manna;
Warotaa maltaa akkain te moista!
Kello on lyönyt jo taas kaksitoista!"
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Kantaa knnlnn torninkellon ääni knn sc lyöpi
kahtatoista. Silloin huujnu Fansti näyttämölle: hän
koettaa rnkoilla, mutta pelkkä parku ja hammas-
ten kiristys kuuluu hänen suustaan. Mhciältä knnlnn
jyrisewä ääni:

„Fauste, Fauste, in aeteruum damnatus es!"*>
Lamassa tulee kaksi mustaharjaista paholaista

alas tulisateessa, ottaakseen haltuunsa tuon kurjan Faus-
tin. Silloin tuntui tuin laudat olisiwat luistaneet jal-
taini alta. Kumartuessani tuota lähemmiu tarkasta-
maan, luulin kuulemani jonkinlaista tuisketta pimeäs-
tä komerosta allaui, Kuullostin tarkemmin: se tuntui
lapsen ittuusetaiselta maiteroimisclta, „Liisu!" juo-
lahti mieleeni; „jospa se olisikin Liisn!" Kuin raskas
kiwi jystahti pahatckoni taas omalletunnolleni: miuä
miisi nyt cuään tohtori Faustista ja hänen helwetin-
matkastaan.

Sydämmeni jyskyttäessä pujottelin tatselijajou-
kon läpi laudoista rakennetun penkkiriwin laidalle,

Sukkelasti puikahdin siitä alla-olewaau pimeään kome-
roon, jossa seinän wiertä pitkin saatiu aiwau suora-
na kulkea: mutta siellä oli uiin pilkkosen pimeä, että
myötään milloin mikin rima tahi riuku kipeästi koski
minuun: uiitä siellä oli huiskin häiskin.

„Liisu hoi! missä aloin huutaa. Nyyh-
kytyksiä oli niasta kuulunut, waan sitten seurasi yhtäk-
kiä hiljaisuus, mutta ihan äärimmäisessä komeron so«

') Faust!, Fausti, ulet iaulaittisezti tuomittu mies
paila!
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pulassa hnomasin samalla jotain liikknwan,
pnroi»» edelleen tomeron päähän asti, ja siellä is-
tuikin tyttö rukta yhdessä käppyrässä, pieni pää »vai-
puneena helmaan.

Nykäsin häntä ja kuiskasin: „Liisu! oletko se
sinä? Miksi istnt täällä?"

Hän ei »vastanuut, alkoi »vaan uudelleen nyyh-
kyttää.

„Liisu rutka! mitä sinulla on?" kyselin toistami-
seen, „Sm»ohan nyt edes yksikään sana!"

Hän kohotti hiukau päätään ja sanoi' „Mitä
,ni»u!n pitäisi sitten sanoa? Tiedäthän sen itsetkin, et-
tä sinä sen Kasperin särit" . . .

„Minäyän sei» tein, Liisn!" »vastasin pnoliää
neen: „sitä pelkää»» itsetlin".

„Sen sinä teit, »vaikka »varottelin".
„Liisu, mikä neuivoksi?"
„Gn tiedä!"
„Mutta mitä siitä seinaa^
„Gi sinulle mitään!" Hän alkoi taas ääneensä

nikuttaa. „Mntta tun tulen kolia, saan »vit-
soja,"

„Sinäkö »vitsoja, Liisu!" Olin kerrassaan
noloissani, „Mutta onko isäsi todellakin niin ankara?"

„Oi, isäni on hywä!"
Äin siis! Ah, kuinka minä wihasin t»»ota ron-

»uaa, joka kybnäkiskoiseua kuin niikähäu pnupölkt») aina
iZtui sen rahalaatiktousa »vieressä.

Ininässä kuului näyttämöltä Pittu Kasperin ää°
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ni, kun se huusi: „Tämä näytelmä on nyt lopussa.
Tule, kuomaseni, mennään pois ja pistetään pikku
polskaksi!" Ia samassa silmänräpäyksessä alkoi kuu-
lua päämme päältä jalkojen töminää ja kopsetta; pen-
kit tyhjentyiwät myöskin ankaralla kolinalla ja ihmiset
tunleiliwat owesta ulos; wiimmeisenä poistui kaupun-
gin soitonjohtaja joukkoineen, kuten arwelin siitä että
paasiwiulu tumahteli seiniin ja owenpieliin täydessään.
Wähitellen syntyi aiwan hiljaisuus, ainoastaan näyttä-
mön takaa kuului wielä Tendlerin awioparin ääni tun
he keskenään puhelimat. Hetkisen perästä tuliwat he
tatseliain puolelle, ensiksi soittajain pöydän luo, sitten
kultiwat pitkin seinäwiertä sammutellenkynttilöitä, jotta
huoneeseen tuli wähitellen yhä pimeämpi.

„Kunpa nyt waan tietäisin, mihin se Liisu on
jäänyt!" kuulin herra Tendlerin sanoman waimolleen,
joka askarteli toisella puolen salia.

„Missä sen sitten pitäisi olla!" huusi hän »vas-
tineeksi; „se nyt kummallinen kapine; kaiketikin se on
juossut majatalolle!"

„Gukko, kuules", wastasi herra Tendler, „et
enää rakastakaan lastamme. Hän on hellä ja hywci
lapsi kuitenkin!"

„Minäkö liian ankara!" äläili Liisun äiti. „Sen
pitää saada rangaistuksensa, sillä se tietää sangen hy-
win, että tuo kaunis puuwauwa on perusin isäwaina-
jaltani! Sinä et pysty sitä koslaan korjaamaan ja
mikä on PiNu Kasperi sen ison rinnalla!"

Awiopuolisoin kinastelu taukosi sitten hetkeksi.
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Minn olin Riisuu wierec», toi
siamme käsistä ja istuimnic hiljaa kuin hiiren poikaset.

„Waan tutapa käski iniuun sallia, että tätä ju-
malatonta näytelmää ollenkaan rumettiin enää esittä-
määukään! wainajani ei lopulla itäänsä enää
sitä lainkaan suwainnnt", atka taas alkoi porista mic-
hellecnl tuulimme selwästi häueu puhetta, sillä hän sei-
soi aimau päämme päällä.

„Älähän nnt, ratao kaakelini!" lohdutteli herra
Tcudler toiselta pnolen huonetta; „isäsi olikin hywin
omituinen mies.. Tämä näytelmä lyöpi kuitenkin aina
hywin rahoiksi, ja minusta ou siinä erinomaisen hywci
opetus ja esimerkki moucllekin jumalan-kieltäjälle tässä
matoisessa maailmassa."

„Olemme seu kumminkin nyt wiunciseil kerran
tänään esittäneet, sillä hywci!" atka ätciscsti tinski.

Herra Tendler waiteui, Ms ainoa kynttilä
paloi enään ja awiupuolisot tekiwät poislähtöä. Kuis-
tasiu Liistille- „Liisu! Me jäämme tänne lukon taka."

„Antaa heidän mennä", Luisu ivastasi; Elintä-
pä mahdamme? Minä en kuitenkaan lähde täältä
vois!"

„No, silloin sään minäkin tänne!"
„Mutta mitäs sanoivat isäs ja ciitis?"
„Sittenkin jääu siuuu luoksesi!"
Nyt paukahti jo salin omi kiinni; sitten men-

tiin rappusia alas, wieläpci kuulimme kuinka iso ul°
to-owi, joka wei ladulle, paiskattiin kiinni.

Siinä me nyt istuimme. Varmaankaan uhteen



neljännestuntiin emme hiistahtaneet sanaakaan toisil<
lemme. Onneksi johtui mieleeni, että minulla on taksi
lämpöistä nisutattua taskussani: olin näytelmää kat-
somaan tullessani ostanut ue sillä lantilla, jonka äidiltäni
olin saanut. Kakut olin jo ihau unhottauut. Pistin
uiistä toisen Liisun pieneen kätöseen: hän otti sen, eikä
puhunut mitään, ikäänkuin se olisi ollut asiaan kuulu-
maa, että minä pidin huolta hauen illallisestaan. Sit-
ten aloimme syödä natustelemaau luota makupalaam-
me; ja pianhan se oli syötynä, Nousten seisoalleni
esitin: „Mennään tuonne uäyttämöu taka, siellä on
walosampi: luullakseni on siellä ulkona nyt kuutamo!"
Ia Liisu antoikin nyt minun taluttaa itsensä noiden
ristirastiin pantujen riutujen lomitse saliin.

Plnkahbittuamnie näytelmä-tojun »verhojen taal-
se, näimme tninka kirkkaasti kun paistoi puistonpuolei-
seen itkunaan.

Nuorassa, josta nutteja liikutettiin ja jossa aa-
niupäiwällä waau uuo taksi uuttea liikkui, oli nyt toto
se tomppauiia, jota kappaleessa esiintyi, Ziinä riippui
nyt Fausti, tuo terciwä- ja kalpea-kaswoineu tohtori,
siinä se tatssarwinen paholainen, Mefistopheles, jolle
Fausti oli itsensä '.nyönyt; siinä kolme mustccharjaista
paholaista, ja hiukan alempana, sen siiwelliscn samuin-
tun »vieressä, molemmat Kasperit. Äänettöminä riip-
puiwat ne nyt siinä tnuu kalpeassa walossa tuin aa-
weet. Ison Kasperin laaja ucnätorwi oli mielihywätse-
ni laskeutunut hänen rinnoilleen, olisinpa muuten pe<
länuyt sen katseellaan wainoowan minua.
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' Sittentun n« Liisun kanssa tietäniättä mitä mei-
dän olisi pitänyt tehdä, olimme kawuuneet näytelmäla-
wan telineille ja mihin milloinkin, lyyhistyimme tois-
temme wiereen ittunanlaudalle. Ulkona oli alkanut
riehua raju-ilma; tcnwaanrannallc wastapäätä kimta
nousi synkkä pilwenjänkkä; tuolla alhaalla puutarhas-
sa moi huomata kuinka lehdet puista warisiwat ja ko-
loontuiwat tuulen Mttäminä tasoihin.

„Katsopaß", sanoi Liisu ajatuksiinsa ivaipuneena,
„tuinta se pilwi nousee korkealle! Nyt ei woi minun
wanha hywä tätini enään nähdä alas taiwaasta mi-
nua",

„Mitä manhll täti, Liisu?"
„Hän, jonta luona olin, tunnes hän tuoli".
Taaskin katselimme ikkunasta yön pimeyteen,

Kun tuuli ryntäsi taloa ja hataroita iktnnanruutuju
wastaan, aitoi nnorassaan riippumain, äsken niin hil-
jaisten nukkien pnisct tasiwarret ja sääret natista
ja talista, Käännyin sinnepäin ja näin nyt, kuin-

ka ukkojen päät nyötkciiliwät ja kuinka »iideu jäykät
tasiwarret ja jalat puikahteliwat toistensa lomitse. Sa-
massa Iso Kasper keikautti päätään taaksepäin ja
katseli nyt minua wiisailla silmillään, „Nyt olisi pa-
rasta", ajattelin itsekseni, „ erota tästä seurasta mä-
hän poitenunalle."

Lähellä ikkunaa, tumminkin jitsi tarpeellisen mat-
kan päässä, että näyttämöwerhot estiwät näkemästä
noita ilmassa mäittywiä tanssioita, oli tuo slluri ark-
ku; se oli auki; pari millaista waippaa, nähtäwästi



uuttieu arttuuu tättemistä ivnrten, oli wiskalln siihen
ark»»» yli.

"uuni iuu olin sinnepäin ineuossa, tuulin Riisuu
attnnalla oikein sydänunen pohjasta haukotteleman.

„ Oletko iväsytsissä, Aiisn?" kysyin.
„En pikkustakaan", haukotteli hän, ja hykerteli

käsiään: „mntta nunna palelee niin toinin,"

Ia todellakin tuo iso huoue oli kowasti jäähty-
nyt; minuakin tnntui jo wilustaiuan. „Tule tänne, niin
tääreudyuune näihin waippoihin", esittelin Liisalle.

Tumassa hän olikin jo »vieressäni ja salli mi-
nnn kuin hywä lapsi ainakin kääriä itsensä waippaan.
Tuossa nnoessa asnssaan näytti hän perhosen kotelol-
ta, josta kumminkin pisti esiin mitä herttaisimmat lap-
senkaswot. „Ar>vaapaZ mitä nunä teen?" sanoi hän
ja katsoi minuun suurilla, »väsymyksestä rauenneilla
silmillään, „pistciyn tuohon artkuuu, siellä ou läin-
miu!"

„Se oli kelpo tuuma minustakin; »verraten tuo-
hou wistoon ympäristöönune, oli siiuä sentään terwc-
tullut olinpaikka, juurituin pieni huone. Ia siinä sa-
massa kyyhötimme me hulluset lapsirutnt kaikessa niu-

kmvuudessa ja lujasti toisiimme puristauneina tuossa
korkeassa arkussa, selällä ja jaloilla ponuistelleu arkun
siwnlaitoja wastem sinne tuulimme kuinka raskas sa«
liu owi siellä etäämpänä mäitytti pihtipielissään, mutta
me istuimme hywässä turmassa ja kaikessa mnkawnu-
dessn.

„Wielätö sinua palelee, Liisn?"
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hinoeästi!"
Hän oli nojannut päänsä minun olkapäälleni ja

silmänsä oliwllt ummessa,
„Koskahan minun hywä isäni " sopersi

hän wiclä; sitten huomasin minä häneu säännöllisestä
hengityksestään, että hän oli nnkahtcmut.

Hlimpäin ittunain rnutuiu kautta näin wielä
nlos. Kuu oli sntcltautunut taas esiiu pilwiwaippansa
alta, johou se oli pitkän aikaa'ollut piiloutuueena -

ivanha tätitulta moi taas »vapaasti katsella alas tai-
maasta, ja minun mielestäni saikin katsella. Muuan
saareke kuun matosta sattui myöskin niille laswoillc,
jotta uinuimnt lähellä omiaui; nuo mustat silmäripset
oliwat kuiu silkkiset hetalcct häneu poskillaau, tuo
picuoinen, purppurainen snu heuli hiljalleen ja ai-
na wciliin puhkesi nukkuman rinnasta lyhyt niiskutus
esiiu; mutta sekin wihdoin lakkasi; wauha täti katseli
siis leppyisesti taiwaasta, En uskaltanut liikahtaa-
taan, „Kuinka hirweän hanskaa olisi", sanoin itselle-
ni, „jos tuo Liisu olisi sisaresi, jotta hän möisi aina
olla luonasi!" Minulla ci nimittäiu ollut ainoatakaan
sisarta, ja tnn en tuutenut mitään kaipuuta welimie-
hiinkääu, oliu nuuä usein kuwitcllut mielcssäui elämää
sisaren kanssa, moimatta sitä koskaan käsittää, luu mi-
nun tomerin!, joilla oli sisaria, niiden kanssa näteli-
wät ja tappelimat.

Sellaisissa itämissä ajatuksissani olin wihdoin
kait nukahtanut, sillä muistan wielä kuinka ilkeitä unia
näin, kuulin istumani keskellä näytelmäsalia- kyntti-
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lät paloiwat seinillä, mutta ei ketään muita tuin minä
istunut katsojain penkeillä. Pääni päällä, ihan salin lai-
piossa, ratsasti Kasperi tuolla helwetiu-linnullaan ja
huusi huutamistaan: „ Ilkeä weli! Ilkeä weli!" tahi
sitten taas walittawalla äänellä: „Woi käsiwarttani!
Woi käsiwarttani!"»

Silloin heräsin naurusta, jota kuului yläpuolel-
tani; ehkäpä myöskin kynttilän walosta, joka äkkiä sat-
tui silmiini. „Siinä se nyt on linnunpesä!" kuulin
isäui sanoman, ja sitten ankarammalla äänellä: „Nousc
pois sieltä, poika!"

Tuo ääni sai minun konemaisesti tawahtamaan
ylös, Repäsin silmäni nuti ja hnomasin silloin isäni
ja Tendlerin awiopuolisot seisoman arkkumme »vieressä:
herra Tendler kynttilä kädessä. Mutta minunpa ei ol-
lutkaan niin komin helppo päästä arkusta ylös, kun
Liisu, yhä sikeästi nukkuen, lepäsi koko painollaan rin-
tani päällä. Mutta kun samassa pari luisia käsiä ojen-
tautui häntä arkusta nostamaan ja näin rouwa Tend-
lerin kumartuman ylitsemme, silloin kiedoin käteni pie-
nen ystäwättäreni ympärille niin rajusti, että oliu
mähällä paiskata rouwa Tcndleriu italialaisen olki-
hatun pois päästä.

„Ka, ka, tuota voikaa!" rouwa tuistasi ja astahti
askeleen taaksepäin; nmtta miltä waan sieltä arkustam-
me aloin rohkeasti, säästämättä lainkaan itseäni, selit-
tää, mitä aamnlla oli tapahtunut.

„Siinä tapauksessa, rouwa Tendler", sanoi isäni
ltun minä olin sanonut sanottamani) ja teki kädellään
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helposti ymmärrettäwäu liitteen, „te woitte huoleti jät-
tää minun huostaani tämän asian loppusuoritntsen poi-
kani kanssa". „Aiwan niin, isä!" ehätin minä in-
noissani, juuri tuin minulla siten olisi ollnt odotetta-
wissa jotain erittäiu hupaista ajanwiettoa.

Liifntin oli sillä wälin saatu hereilleen ja lepäsi
uyt isänsä käsiwarrella. Minä katsoin tun se kietoi
käteensä isänsä kaulan ympäri ja wuoroiu kuistasi jo-
tatiu hywiu innostuneena hänen torwaansa, »vuoroin
taas katsoi lempeästi silmiin tahi nyötciytteli siewcici
pikku päätään. Nyt tarttni mlkentanssittaja isäni
käteen ja sanoi: „Herra ratas: lapset pyytä-
wät anteeksi toistelisa puolesta. Äiti, älä ole sinäkään
enään mihassa! Anuetcmu nyt asian mennä tällä ker-
taa semmoisenaan!"

Rouwa Tendler olkihatussaan pysyi kuitenkin en-
nallaan ja sanoi, katsoa muljauttaen mieheensä: „ Pi-
dähän sinä »vaan nyt huolta siitä tninta tulet toimeen
ilman sitä Kasperia!"

Isäni kaswoissa huomasin lystiltään ilmeen, joka
sai minnn toiwomaan, että raju-ilma oli tällä kertaa
minuun nähdeu onnellisesti ohi, ja kun hän nyt lupasi
seuraamana pciiwänä laittaa kuntoon tuon rikkoontu-
neen nuken ja kun rouwa Tendlerin italialainen hattu
sen johdosta teki asianomaisen heilahduksen, silloin olin
cmvan warma, että mc molemmin puolin olimme pääs-
seet tuimille.

Tuossa paikassa astelimme me pittin pimeitä ka-
tuja, herra Tendler näyttäen mältean lyhdyllään jn
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me lapset käsikädessä mauhempain kintereillä! Sit-
ten: „Hywää yötä, Nikkc, Woi, kuinka minua nu-
kuttaa!"

Ia Liisu oli poissa; en ollut lainkaan huoman
nut, että mc olimme jo tulleet kotini simn.

Seuraamana aamuna, kun palasin koulusta, ta-
pasi» herra Tendleriu tyttärensä kanssa isäni työhuo-
neessa, „Nyt, herra wirkaweli," sanoi isäni, jotajun-
ri tarkasteli miken sisuswärktejä, „huonoakin huonom»
masti täytyy asiain tässä olla, jollemme taksi konemes-
taria saa tätä nuortamiestä taas jaloilleen!"

„Hywä, ratas isä", iloitsi Liisu, „sittc ci äiti-
kään enään pauhaa," Herra Tendler silitteli hywäil-
len lapsensa mnstia kiharoita; sitten kääntyi hän isäni
puoleen, joka asetteli erilleen toisistaan lorjättmvan
kapineen osia, „Minä, herra hywci," sanoi hän, „cn
ole tosin mikään toneseppä, wnitka sen nimen olen
noiden nnttien johdosta saanut; olen ammatiltani
wain kaiwertaja. Mutta appiwainajani te olette
mannaankin kuulleet hänestä häu oli toista, jann-
uun Raakelini on aina ollnt niinkuin wähän ylpeä sii-
tä, että hän on kuulusan nukkeilweilijän tyttö. Hän
se aikoinaan teki koneiston tähänkin nukkeen; minä olen
maan leikannut sille laswot,"

sitä wami, herra Tendler", sanoi isäni,



«lajtoa se kysyy sekin. Mutta sanotnapas nyt, tuinla
te pääsitte niin näppärästi pulasta, maitta wasta kes-
kellä näytöstä huomasitte poikani tekemän rötöksen?"

Tuo keskustelu alkoi tuutua miuusta jotenkin
wasteumieliseltä; herra Teudleriu tasiuoilla knwastui
kuitenkin sauiassa nuken tanssittajan koto wcitikkamai-
suns.

,/.>tnu no", ivastasi hän, „sellaisten tapausten
ivaralta pitää olla aina taskussa joku toinen Kasperi!
Niinpä tällä Isolla Kasperilla ou 'veljenpoika, Pittu
Kasperi näet, jolla ou ihan samanlainen ääni tuin hä-
nelläkin!"

Minä olin Mäwälin nykäissyt viisun waatteis-
ta ja pnitahtannt hänen kanssaan onnellisesti meidän
puutarhaamme. Siellä inc nyt istuimme wihannan
lehmuksen siimeksessä, jota wielä on olemassa; neilikat
kukkapenkeissään siinä eiwät main silloin rusoittancet:
mutta minä muistan hywin wielä, että päiwä oli hert-
tainen syyspaiwä. Äitini tnli kyökistä ja alkoi puhu-
tella nukkcilweilijän lasta; hän uteli näet jotain lähem-
piä tietoja tytöstä.

Mitä sen nimi oli, hän uteli, ja nytkö se jo tul-
lee tanvungista kanpuntiin? -- Liis» sen on nimi
ulinhan sen jo sanonut hänelle montakin kertaa,

Josko se on käynyt koulua? Onpa hu-
ivinkin; se on jo käynyt konlnn läpi. Neulomaan ja
kutomaan on hän oppinnt manhalta tädiltään. Nyt
opettaa sitä äitinsä, mutta se on niin komin antava
sille!
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alitin, nyökäytti päätään osaaottamaisena,
laumanko wanhempasi aikomatkaan täällä wiipyä?
kysyi hän Liifulta, Mutta sitä se ei tiennyt, sa-
noi kaikki riippuwcm äidistään; tawallisesti wiipyiwät
l,e yhdessä paikassa noin neljä wiikkoa Oliko
sillä edes lämmintä waippaa pitemmillc matkoille? lo-
kakuussa ou jo kylmä aivoimissa mannuissa
Kuului muuan waippa oleman, mutta hymin ohnt;
tännekin tnllessa oli jo komin palellut.

Ia nyt oli armas äitini päässyt wihdoiu sinne,
»uhin olin nähnyt hänen jo lauman pyrkimä,!, „Knn-
lehau, pikku Liisu", sanoi hän, „miuulla on säilyssäni
muuan oikein lämmin uutta niiltä ajoilta tun minä-
kin olin hento tyttönen; nyt olen jo kaswannt isoksi,
eikä minulla ole yhtään tyttöä, jollekka sen pieuentelisi».
Tule, Liisu, huomenaamulla jälleen, silloin on sinulla
lämmin nutta walmiiua tuolla sisällä."

Liisu punastui ilosta ja suuteli, kauniisti kyllä,
äitini kättä, josta hän joutui ihan hämilleen; sinä tie-
dät, että me täällä maalla hywin wähän tiedämme
sellaisista kohteliaisuuksista! Onuetsi tnliwat nyt
molemmat miehetkin työhuoneesta, „ Tällä kertaa pe-
lustettu", sanoi isäni, „mutta !" Hän puis-
ti sormeaan minulle ja niinä ymmärsin nyt kaikesta
että mitä olin rikkonut se oli taas korjattu.

Ihaßtutsissani wilkasin äitini käskystä sisälle
noutamaan hänen saaliaan, johon tuo nyt terweeksi
saatu Kasperi kaikella huolellisuudella käärittiin, jottei
se, kuten tänne tullessa, herättäisi katupoitain hnonno-
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ta, Sittc otti Liisu sen täsiwarrelleeu ja herra Tend-
lcr Liifun toisen käden ja niin he mennä wiilettiwät
majataloonsa.

Ia nyt aitoi miuulle ihanin lapsuuden aita,

Ei ainoastaan seuraamana aamuna, mntta laastin
seuraamana tuli Liisu meille; sillä hän ei ollut tyytywäi-
nen ennenkuin oli saanut luwan itsekin olla osallisena
uuden nuttunsa neulomisessa. Tosiu oli se maan näennäis'
tä, mitä äitini hänen pieniin kätösiinsä antoi, mutta ha-
uesta oli kuitenkin an n ettawa lapsen olla
siinä luulossa että hänenkin työnsä
oli asiaan lnulnmaa. Pari kertaa astuin mi-
nä alas siihen heidän wiereensä ja luin Liisnn suurim-
maksi hauskuudeksi muutamasta nidoksesta kirjaa, „Wii-
sasten Lasten ilo", jonka isäni kerran oli ostanut mi-
nulle huutokaupasta, Sellaisista hupaisista kirjoista
ei Liisu wielä mitään tiennyt, „Sepä on hauskaa!"
Gli „Woi, mitä ihmeitä maailmassa tapahtnnkaan!"
Min hän huudahteli aina mäliin laskien käten-
sä ja ompeluksen helmaansa. Hän katseli minua pit-
kään wiisailla silmillään ja sauoii „Niin, mutta jos
ei se oliskacm totta!" Minusta tuntuu kuin tuuli
fin wielä nyt tuon hänen muistutntsensa."

taswoillaan näkyi wieno onnellisuuden tuune, juurituin
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laitti se, mitä häu miuullc kcrtoi, olisi laitti me>myt«
tä, waan ci unhoitettua, Hetkisen perästä tertoi häu
taas:

eu pitänyt koskaan parempaa
huulta tuiu tuolloin, sillä minä aawistin hymiu, että
isäni piti minua nyt tartennmu silmällä ja että ainoas-
taan uutteruudellani »voisin sanmuttcm sen edun, että sen»
rnstelu nutketeaatterilaisteu kanssa jatkuisi, „Ne
owat kelpo mäkeä nuo Tcudlcri!", kuulin minä isäui
muutamau kerran lausuman: „ majatalonsa isäntä on
järjestänyt heille tänään picueu siistin huoneen: he
maksamat joka namu ramintola-lasknusa ja hirmuisen
wähällä he tnlcwattin toimeen, ,>a se seikka
arweli isäni miellyttää minua euemmän kuin heidän
majatalollsa isäntää; he ajattelemat huouonpäiwän wa-
raa, joka muutoin ci ole tawallista sellaisen ammatin
harjoittajilla." Kuinka kernaasti minäkuu-
lin ystäwiäni ylistettäwän! Sillä ystämiäni oliwnt
he nyt kaikki; rouwa Tendlertin nyökäytti nunulle ys-
täwällisesti päätään, kun minä joka en cnäcin tar-
winnut mitään sisääupääsylappua iltasin luiskahdin
hänen laatikkonsa siwn saliin,
minulla oli nyt koulusta kotia! Minä oliu nimittäin
makuutettu siitä, että tapaisin Liisuu joko äitini kanssa
kyökissä, jossa häu tahtoi toimitella kaikenlaisia pikku-
askareita äidilleni, tahi että hän istni puistou pen-
killä jotn kirja cli ompelus kädessä. Ia kohta olikiu
minulla aikomus ottaa hänet omaau palwelnkseeni: sillä
niin pinu luiu arweli» olemani asiaan tarpeeksi perch-
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lunul, tuumasi» nuuä aiiuan tosissani per»«tan ou,a»

nutte-tcaatterin! Ensi laikseni rupesin wuoleslelemaa»
nukkoja, jossa loimessa herra Tendler, meitiktamaineu
kuje tasnwillaau, minua hywäntahtoisesti auttoi walit-
semaan soweliaita puita ja työkapiueita; ja lohta ali-
tin pöltyupalasesta muowailtu aika mahtama Kasperin
nenä. Sitä mastoin en paljonkaan perustannt nuken
„nanttiini"-pukiuecn hauktimisesta, siksi täytyi Liisuu
kaikenlaisista rääsyistä, joita wcmhan Kasperin täytyi
hänelle yhtenään hankkia, walmistaa knllalla ja Hu:
pealla kirjailtuja kaapuja kuka sen nyt liesikään kninta
monelle ketterälle nukelle, Wäliin tuli Heikkikin, isäni
kisälli, jota oli kuulunut perheeseen niin kanan kuiu
miuä muistan, työhuoneesta piippunysä hampaissa;
hän otti aiua silloin weitsen kädestäni ja antoi parilla
wuolasemisella siitä tahi tästä paitasta kapineelle oi-
kean muodon, Mnlta ennen pitkää ei itse Tcndlerien-
kääu päänuktc ollut minnsta tarpeeksi hywci; miuä tah-
doin saada aitaan jotakin kerrassaan toista, Tiina
tarkoituksessa ketsin ininä kolme mnuto. siinä olematon-
ta ja hnmin maituttanma niineltä: sen piti saattaa
rcusknttaa lentojaan siwnllekinpäin, heiluttaa torwiaan
edestakaisin ja lapsuttaa alahnultaau; ja siitä se olifi-
tin tullut terrassaan mainio „mies", jos ei se jo syn-
tyissään olisi mennyt turmiolle. Walitettawasti myös-
kään ci linnantreiwi Sigridin eikä minkään muunkaan
näytelmän sankarin rakenne tahtonut minun käsissäni
oikein onnistua. Paremmin onnistui minulle munta-
manlaisen maanalaisen lnolan rakentaminen, jossa sit-



ten patkas-päiuunä istuill Liifun kanssa pienellä pen-
killä lukemassa hauelle siinä niukassa walossa, jonka
lnolan kattoon asetettu attunauruutu läpäsi, kertomuk-
sia „WiisaZten Lasten Ustäwästä", joita Liisa halusi
yhä uudelleen kuulla. Tomeriin pilkkasiwat ja haut-
tuimat -minua tyttöpojatsi, kuu nyt nutkeilweilijäin
tytön kanssa seurustelin entä enään heidän kanssaan
tuten ennen. Mutta siitä wiis wälitin; sen tumminkin
tiesin, että oliwat minulle kateellisia, ja jos ne saiwat
minun suuttumaan, silloin annoin heille seltään.

lellistä, Tendlerit oliwat näytelleet näytelmänsä lait-
ti, uäytelmälawa purettiin ja he warustautuiwat mat
tustamaan muuauue.

Ia iliin seisoin muutamana myrskyisenä iltapäi-
wänä kaupuntiinme ulkopuolella, korkealla harjulla, ja
katselin surumielin wuoroin leweälle maantielle, joka
wei itäänpäin läpi metsättömän seudun, wuoroin kau-
pungille käsin, jota lepäsi siellä alangossa sumu» wer-

hoamaua. Ia siellä nyt tuli tuo pieni ajopeli kaksi
korkeaa arkkua kuormana ja wirkku ruskea hemonen
aisoissa. Herra Tendler istui keulalla ja hauen taka-
naan Liisu uuteen lämpöiseen «laippaan käärittynä äi-
tinsä mieressä, Minä olin sanonut hänelle jo jää-
hywästit majatalon edessä; mutta sitten juoksin
edelle nähdäkseni heidät kaikki wielä terran ja antaak-
seni Liisulle isäni myöntymyksestä mnistotsi sen kirjan,
josta olimme lukeneet: myöskiu olin ostanut hä-
nelle pussiu namusia muutamilla säästämilläni lan-
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teilla. „ Pidättäkää! Pidättäkää!" huusin ja
ryntäsin esiin lymypcnkastaui kohden ajopeliä. Her-
ra Tcndler kiinnitti suitsia, rusko seisahtui, ja ininä
ojensin Liisnlle pienet lahjani, jotta hän pani »viereen-
sä istuimelle, Ia tun me sitten, sanaakaan sanomat-
ta, liitimme kädet yhteen jäähywästitsi, puhkesimme me
lapsiraukat ääneemme itkemään. Samalla jo herra
Tendler lähti ajamaan. „Hywästi nyt, lapsukaiseni!
Ole nyt kiltti ja sano paljon kiitoksia isällesi ja äidil-
lesi!"

„Hywästi! Hywästi!" sanoi Riisutun hepo lähti
liitteelle ja tiukut tilisi; minä tunsin noiden pien
ien kätösten lintuwan omistani, ja pois meniwät he,
pois awaraau maailmaan.

Minä kiipesin taas tien äyräälle ja talseliu lii-
kahtamalta »vaunujen jälteen kun ne eteniwät hieta»
pölistessä ympärillään. Aina heikommin ja heikom-
min tunlui nyt tiukusten tilinä; terran wielä näin wal-
loisen huimin sieltä arktniu »vaiheella liikahtaman, sil-
le» latosi laitti harmaaseen syyssumuun. Zilloin
tuntui sydännnessäni äkillinen, kuolemantnstan tapai
nen touristns: sinä et näe häntä koskaan, koskaan
enään!

— „Liisu!" huusin miuä, „Liisu!" Mutta
laitti turhaan: maantie teki siellä mutkan, joka »vielä
selwästi nätyi minulle, mutta samassa jo katosi su-
muun; sitten aloin juosta kuin willitty.

Tuuli wiskasi lakin päästäni, kenkäni tuliwat
hiekkaa täytee», ja niin pitkältä tuin juoksi», en näh-
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»»l nuiula luin nulioto, »Klscilönlä seutua jc tylmän,
harmaa» taiwaan, jota taarehti ylitseni, s'nu minä
ivihdointiu illan suussa saawuiu totia, tuutui miuusta
kuiu koko kaupunki olisi sillä aitaa mnuttunul kuolleeksi,
Se oli ensimmäinen erou hetti elämässäni,

scuraaiua syksy sitten tnli, knn rastaat taas
parwe>liwat tanpnntinnne puistoissa ja tuuli leunätteli
ensimmäisiä tellastnneita lehmuksen lehtiä Tchneiocriu
majatalon ympärillä, silloin istahdin minä toisenkin
terran wanhalle penkillemme ja ajattelin, että eiköhän
jostns wielä nno taiwatnt pienet waunnt rnstoincen
telloineen tulla helistcle näitä katnja pitkin,

Mntta minä toiwoin turhaa: Liisu ei tullut ta-
kaisin.

Kaksitoista wnotta oli kulunut, Minä oliu
luwunlaskun-opettajakoulun käytyäni, kuten silloin oli
käsityöläisten pojilla tapana, jatkanut koulunkäyntiäni
wielä lyseossakin, neljännelle luotalle asti, ja olin nyt ru«
wennnt opettelemaan isäni ammattia. Tehden työtäni ja
lukemalla hyiviä kirjoja oli setin aita pian kulunut,

Ntten matkustelin kolme wnotta ja jouduin
muntamaan Keski-Satsan kaupunkiin. Se oli jyrkästi
tatoolilainen kaupunki, jossa ei suwaittu mitään hul-
lutuksia. Ia jos ei jotu ottanut esim. lattia päästään
kun uskonnolliset kulkueet laulaen ja pyhäin lumia tan-



taen kultiwat katuja pitkin, lyötiin lätti päästä: muu-
ten oliwat ne kelpo mäkeä. Se käsityöläisen maimo,
jolla olin opissa, oli leski: hänenkin poikansa oli,
tnten minäkin, muiden työssä, näyttääkseen, wasta kun
tawotteli mestarin-oikentsia, että oli suorittanut ammat-
tisäännön määräämät maclluswuodet. Minulla olihy-
mä 010 siinä talossa; talon emäntä teli minulle miten
olisi suonut että muut ihmiset tetisiwät hänen pojalleen
siellä, missä hän oli, ja kohta oli keskinäinen luotta-
muksemme siihen määrään kehittynyt, että hän ustoi
koko liikkeen minun huostaani. Nyt on meidän Joo-
seppimme sen Moisen emäntäni pojan werstaasfa;
hus on miclä elossa ja pitää Jooseppiamme hywänci

nimhnn ulisi hänen todellinen isoäitinsä.
Muutamcma sunnuntaina jälestä puoleupäiwäu

istuimme sittcu seu käsityöläisleste» asuintumassa, jonta
akkunat oliwat wastapäätä suuren wankilahuoneeu owea.
Oli tammikun: lmupömittari osotti 20 pykälää pai-
tasta; kadulla ei näkynyt yhtään ihmistä; tuuli syök-
syi ulisten läheisiltä muorilta alas ja miskeli helisewiä
jäcinsirpalcita ladulle.

„Nyt se on paikallaan lämmin tupanen ja kup-
ponen lämmintä kahmia", sanoi emäntä ja tarjosi mi-
unllc jo kolmannen täyden kupin,

Olin siirtyilyt ikkunan luo, Ajatutseui tierteli-
wät kotiseudussaui; ci kaipuusta ratastettamii» ihmi-
siin, sillä niitä ei ollut minulla siellä, ja olin saanut op-
pia jo perinpohjin Mhywästisanomistä. Osalleni oli
langennut painaa äitini silmät wiimeiseen lepoon: muu-
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tamia wiikkoja sitten olin kadottanut isäni, ia tuumat
kat siihen aikaan wielä weiwät paljon aikaa, ei ollut
minulla tilaisuus saattaa hänet wiimeiseen lepokam-
mioonsa. Kotoinen työhuone odotti nyt manan ma-
joille menneen mestarin poikaa. Kumminkin oli wanha
Heitti wielä siellä ja moi ammattitaiturin nimellä pi-
tää liitettä pystyssä kotwan aitaa; ja niin lupasiu hy-
mänsuopealle emäuuälleni, tasityöläis-lestelle, olla wielä
pari miiktoa. hänen palwelutsessaan tunnes hänen poi-
kansa saapuisi kotiin. Mutta en saanut rauhaa enään,
isäni wasta umpeeu luotu hauta ei sallinut minun
enään wiipyä »vieraissa.

Näissä ajatuksissani keskeytti minua kiiwas to-
raileminen toiselta puolen katua. Kun katsahdin sinne-
päin, näin laihan ja hoikan wantilan-päällitöu kurkis-
teleman raollaan olemasta wanlilan owesta, ja kohta
sen jälcstä, nyrkki pystyssä uhkasi muuatta nuorta nais-
ta, joka, kuten näytti, tahtoi mäkisin tunkeutua tuohon
niin pelottamaan paikkaan.

„Sillä on warmaan joku kaiwattu onmineli, isä
tahi weli, siellä sisällä," sanoi eniäntäni, joka nojatuo-
lista oli hänkin nähnyt tuon tapahtuman; „mutta tuon
wanhan wantilan-päällitön ci ole wähääkään toista ih-
mistä sääli".

„Mies tekee maan welwollisuutensa", sanoin wä-
linpitämättömästi,

„Gn tumminkaan tunnusta sellaista welwolli-
suutta", emäntäni wastasi ja painautui tuoliinsa ma-
han uhmissaan,

Wankilan owi paiskattiin taas Muni ja tou
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nuori nainen, jolla oi ollut luin lyhyt, köykäinen waippa
hartioillaan ja pieni musta hniwi päässä, asteli nyt
mertalleen katua pitkin poispäin. Olimme emäntäni ja
minä knmpikin hiljaa paikallamme. Minunkin alkoi
käydä sääliksi tyttö-partaa ja minusta tuntui knin
meidän olisi pitänyt ruwcta hänelle awutsi, kunhan
olisimme arwanneet millä lailla.

Juurituin olin poistumassa akkunasta, tuli se
tyttö takasin, Häu pysähtyi maukilan owellc ja
asetti marowasti toisen jalkansa kiwirappusille, jotta
meiwät portin kynnykselle; ja kuu hän siinä kavahti
taakseen, näin' nuoret kasmot ja mustat silmät, jotka
neumottomina tcihysteliwät aution kadun yli; hänellä
ei näyttänyt cnäcin oleman rohkeutta kohdata tuota
uhkailemaa wirkamiestä, Wertalleen ja yhä wiclä
tähystellen sulettua porttia hän poistui, tietämättä
itsekkään mihin, siltä näytti. Kun hän wankilan nnr-
kassa kääntyi pienelle kirkkoon wiewälle kadulle, tem-
pastu ininä, moimatta pidättää enääu itseäni, lakkini
owinaulasta lähteäkseni hänen peräänsä.

„Aiwcm niin, Nissinen rakas, aiwan oikein!" sa-
noi tuo herttainen emäntäni; „ menkää maan, minä pa-
nen sillä wälin kahwini taas lämpenemään!"

Kun astuin ulos, huomasin että oli purema pakka-
nen; kaikki näytti tuin kuolleelta; kuusimetsä sillä »vuo-
rella, jonka juurella taupnuki oli, näytti towin syn-
kältä, melkeinpä uhtaawaiselta, Useimpaiu talojen ikku-
noissa oli maitoiset Mmerhot, sillä kaikilla ei ollut,
lnten minun emännälläni, haltokasoja lartauollaau.
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Astuin tuota pientä latua kirkolle; ja siellä
suuren, pnisen ristiinnaulitun tuman edessä oli tuo
nuori nainen polwillaan jäisellä iljanteella, selkä ku-
marassa ja kädet helmoillaan. Menin hiljaa lähem-
mäs; kun hän jnnri katseli ristiinnaulitun Vapahtajan
meristä muotoa, sanoin: „ Suokaa anteeksi jos häirit-
sen hartanttanne; te taidatte olla outo tässä kaupun-
gissa?"

Hän nyökäytti waan päätään, asentoaan muut-
tamatta.

«Woisin ehta auttaa teitä", minä sanoin taas,
„sanotan waan minulle mihin haluaisitte!"

„Gn tiedä enäcin mihin", hän sanoi soinnutt»-
inasti ja jäi entiseen asentoonsa.

„Mutta muutaman tunnin perästä on yö käsis-
sä, ettekä te moi tällaisella jumalauilmalla olla tau-
wemmin taiwasalla!"

„Kyllä hywä Jumala auttaa", knulin hänen hil-
jaa sanoman.

„Aiwcm oikein", sanoin minä äänen painolla,
„ja minä luulenkin että Hän on lähettänyt jnnri mi-
nun teille awutsi!"

Näytti siltä kuin ääneni sointu puhuessani lo-
ivemmin olisi hänet herättänyt; hän kumahti näet sei-
saalleen, ja astui »verkalleen minua kohti; kurottaen
päätään toi hän taswonsa yhä lähemmäs omiani ja
hänen katseensa oli min teräwä, jotta tuntui knin hän
olisi tahtonut syödä minut silmillään. „Nikke!" huu-
dahti hän, tuo sana tuli hänen rinnastaan riemun tun-
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teellä. „Nitte! sinut lähetti minulle armollinen Ju-
mala!"

Unissanito olin ollut! Siinähän se nyt oli taas
lapsuuteni leilkitoweri, tno pieni nukke-ilweilijän tytär
Liisu! Hänestä oli todellakin tullut hoikka, kaunis
nainen, ja noilla muutoin niin hymyilewillä lapsen-
tasmoilla, knn ensimmäinen ilontunne oli mennyt yli,
näkyi jälkeä sywästä surusta.

„Miten olet niin yksin sortunut tänne, Liisu?"
kyselin. „Mitä on tapahtnnnt? Missä on isäsi?"

„Mantilassa, Nitke rakas!"
„Sinnn isäsi, tuo kelpo mies! Mutta tule

mukanani: olen täällä työssä eräällä kelpo läsityöläis-
leskellä; hän tuntee sinut, olen hänelle sinusta usein
puhunut."

Ia käsi kädessä, kuten muinoin lapsena, menim-
me me hywän käsityöläis-emäntäni taloon. Hän oli
jo akkunassa meitä katsomassa.

„Tämä se nyt on Liisu!" riemuitsin minä, kun
astuimme tupaan, «ajatelkaa, rouwa hywä, että se on
Liisu!"

Tuo hywä emäntäni löi kätensä ristiin rinnoil-
leen. „Pyhä Jumalan äiti, rukoile puolestamme! hän-
kö Liisu!"

„Siis se oil sallittu! Mutta," lisäsi hän,
„ miten jouduit tekemiseen tuon wanhan syntisen kans-
sa?" ja hän osotti sormellaan wankilaan päin.
„ Nissinen on kumminkin minulle makuuttanut että sinä
olet kunniallisten wanhemvain lapsi!"
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Samassa hän jo wei Liisnn peremmätsi huonetta
ja painoi hänen istumaan nojatuoliinsa, ja kuu Liisu
oli rupeamassa wastaamaan hänen kysymykseensä, kes-
keytti hän sen asettamalla höyryämän kahivikupin hä-
nen huulilleen,

„Inoha» nyt ensin", hän kehotteli, „jotta pää-
set entisellesi: tätesitiu owat ihan tnrwoksissa,"

Ia Liisun piti juoda, jota tehdessään häneltä
lieri pari kunniaa kyyneltä tahwikuppiin: ja sitten
»vasta saattoi hän rmveta kertomaan.

Hän ci puhunut nyt, kuteu ennen ja tuten äs-
ken uksin snrressaan, kotipaikkansa »uurteella, ainoas-
taan jotain wiwahdusta oli siitä jälellä; sen jälkeen ei hä-
nen «vanhempansa olleet sen koommin käyneet meidän
seuduilla, oliwat oleskelleet enimmäkseen Ma-Satsassa,
Ia moniaita »vuosia sitten oli hänen äitinsä kuollut,
„Älä jätä isääsi!" oli hän kuiskannut tyttärensä kor-
»vaau »viimeisellä hetkellään, „ hänen lapsensydämensä
on liila hywä tähän maailmaan."

Tätä muistellessaau puhkesi Liisu kowaau nyyh-
kytykseen; hän ei tahtonut enääu juoda toista tahwi-
kuppia, jolla romua tahtoi tyrehdyttää hänen kyynelei-
tään, ja »vasta kotwasen perästä pystyi hän taaskin jat-
kamaan kertomustaan,

Kohta äitinsä kuoleman jälteen oli hänen asiak-
seen tullut opetella isältään naisten osat heidän nulke-
teaatteri-näytelmissä. Silläwälin oli hautajais-menot
asiauomaisesli järjestetty jo ensimmäiset sielumessul
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luolleelle luettu; sitteu jättäen tuo» juuri umpeeu luo-
dun haudan oliwat isä ja tyttö matkustaneet taas
pois maaseudnlle ja oliwat, kuten ennenkin, näytelleet
„Tuhlaaja-poikaa", „Hurskasta Genoveevaa" y, m,

näytelmiä, joita oli heillä ohjelmassaan.
Niin olimat he tulleet eilen muutamaan kirtou-

kylään ja pysähtyneet siihen päiwällislepoa ottamaan.
Herra Tendler oli nakkautunut pöydän edessä olemalle
kowalle penkille, sitten kun he oliwat syöneet halpasen
ateriansa, ja uinahtannt siihen muutamaksi puoleksi tun-
tia, sillä aikaa kun Liisu oli kartanolla hewosta hoitele-
massa; ja kohta sen jälkeen oliwat he taas olleet mat-
kalla kääriytyneinä millaisiin waippoihinsa, pakkasilmo-
ja kun oli.

„
Mutta emme päässeet tauwas", Liisu kertoi:

„kohta kylästä päästyämme tawotti meidät ratsastama
poliisi, jota alkoi meille kiroilemaan ja mekastamaan.
Talou isännältä oli warastettu rahakukkaro pöytälaa-
tikostaan, eikä muita ollut silläaikaa huoneessa muka kuin
isäparlani! Jumalani, meillä ei ole kotia, ei ystä-
wää, ei kunniaa; kukaan ei tunne meitä!"

„Lapseni rakas", sanoi emäntä, antaen samassa
minulle miittaulsen, „älä noin sano!"

Mutta minä olin maiti, sillä Liisulla oli täysi
syy walitukseensa. Heidän oli pitänyt palata takai-
sin kylään; heidän ajopelinsä ja kaikki mitä siinä oli
pidätetty melan maksuksi ja ukko Tendler oli saanut
määräyksen marssia poliisin hewosen rinnalla kaupun-
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tii», Waitta puliisi oli komeutauut useammat terrat
Liisun palaamaan takasin, oli hän kuitenkin taampana
kulkenut jälessä siinä luulossa, että tawi miten käwi
hän saisi kumminkin mennä isän kanssa hantin Manti-
laan, kunnes hywä Inmala olisi heidän asiansa taas
oikeaksi tehnyt. Mutta häntä »vastaan ei ollut mi-
tään kannetta: oikeuden mukaisesti oli wankilawpääl-
lilkö hänet, tungettcliaa, ajanut owelta pois, jolla ei
olisi hänen huostaansa jontuueeu nmna,in suhteeu nmta
minkääulaisia ivaatiniutsia.

Liisn ci tahtonnt sitä wiclätääu käsittää; hän
mietti että enuemmin tahi myöhemmi» oli tuota miehcu
lurjusta kohtaama pahempi knin kaikki rangaistukset;
mutta smnassa hän jo lisäsi, ettei hän seutään tahto-
nnt hänellekään niin kowaa rangaistusta toiwottaa,
kun hänen isänsä miattomuus oli kerran tullut päiwcm
waloon; mutta woi, tuka woisi elää siihen asti!

Minulle juolahti nyt mieleen, että olin niin hu-
ivin tuolle wanhalle linuau korpraalille kuin itselleen
herra tomisaariukselle perin tärkeä henkilö; toiselle pi-
din minä rnkin kunnossa, toiselle terotin hänen kallis-
ta tynäweistciän; toisen cuuulla pääsisin kumminkin wcm-
gituu puheelle, toiseu käteen saattaisin jättää herra Tend-
lerin mainetodistuksen ja suostuttaa hänet kiiruhtamaan
asian käsittelyä. Kehotin Liifua malttamaan uneltaan
nyt hetkisen ja lähin itse oikopäätä »vankilalle.

Tuo laiha ja hoikka wantilaupäällilkö haukuskeli
häwyttömiä waimoja, jotta aiua tahtoiwat tuutcutua
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mcmtilan kuppeihin tapaamaan miehiänsä, noita hirte-
hisiä. Minä kuitenkin pyysin päästä wanhan ystäwä-
ni suhteen sellaisista nrwonimistä, niin tauwan luin
ei ue oikeuden päätöksen mukaan hänelle annettaisi, jo-
ta taas, sen minä tiesin, ei koskaan tapahtuisikaan; ja
wihdoin, kun oli puheltu sinne tänne, nousimme me
tähden leweitä rappusin yläkertaan.

Tuossa wanhassa Mantilassa oli ilmakin man-
kina, jotta mastaamme tuoksahti inhoittawa löyhkä kun
astuimme yläkerran pitkälle taytämällc, jonka molem-
min puolin oli uwia wantityrmiin. Muutaman sel-
laisen eteen, ihan täytäwän päähän, me lopulta pysäh-
dyimme; inspehtori helisteli suurta awainkimppuacm
löytääkseen siitä oikean awaimen; sitten narahti omi ja
astuimme sisään.

Keskellä tyrmää, selkä meihin päin, seisoi pieni
laiha mies katsellen Harmajalle ja nhkcmwan näköiselle
laiwaalle sen werran tilin sitä näkyikään korkealle muu-
riin tehdystä iktnnan reijästä. Hänen päässään oli wielä
luo pieni törröttäwä hiustupsn, se erotus ivaan, että se
oli, kuten luontokin nyt tuolla nlkona, saanut talmen
wärityksen. Sisään astuessamme kääntyi hän meihiu
päin,

„Te ette ivarmaantaau tunue cuään miuua, her-
ra Tendler?" sanoin minä.

Hän loi hätaseu katseen minuuu. „Gu muis-
ta nähneeni", wastasi hän, „niiuulla ei ole kunnia".

Minä mainitsin hänelle kotikaupunkini nimen ja

57



sanoin: „Mina olen se sllittll pojanlurkti, joka terra»!
maailmassa särki sen teidän monipuolisen Kasperinne!"

„Oi, ei wahinkoa, ei niin lainkaan!" sanoi hän
»välinpitämättömästi ja teki kohteliaan liikkeen: „se on
jo aitaa sitten unhotettu".

Hän näytti ymmärtänee» minua waau puolinai-
sesta sillä hänen huuleusa liiktmwat, kuin hän olisi
pnhellut itsekseen kerrassaan muista asioista.

Minä ilmoitin hänelle nyt kuinka olin tawannut
Liisun; ja nyt wasta hän katsahti minuun hawahtu-
nein silmin. „lumalan kiitos! Jumalan kiitos!"
hundahti hän ja pani kätensä ristiin, „Niin, niin,
pieni Liisu ja pieni Nitke leikkimät silloin keskenään!
Pieni Nilke! Oletteko te se pieni Nikke? Oi, minä
nslon teitä jo; sen reippaan pojan herttainen muoto
on wielä entisellään!" Hän kumarsi nyt minulle niin,
että tuo maitoinen hiussuortuwa hänen päässään
heilahti, „Niin, niin, siellä Ala-Saksassa teidän
luona: me emme ole sen erän perästä käyneet; se oli
wielä kultaista aikaa silloin; silloin oli wielä waimovi,
jalon Geiszelbrechtin tyttö, siivullani! „looseppi!"
oli hänen tapansa sanoa, „jospa waan ihmisilläkin olisi
sellainen lanka päässään tuin niistä nukkejasi hoitelet,
niin kyllä sinä sitten asioissasi suoriutuisit!" Jos
hän eläisi wielä tänään, te ette olisi minua tänne tel-
jenneet. Uskokaa minua; minä en ole mikään waras,
herra Nissinen."

InZpehtoori, jota täweli edestakaisin täytäwällä
raollaan oleman owemme waiheella, oli jo pari kertaa
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hclistänyl awaiutimppnaan. Minä koetin rauhoittaa
tuota wanhaa miestä ja pyysin häntä ensimmäisessä
kuulustelussa käskemään minut todistajaksi, koskapa
minun sanaani ehkä tumminkin uskottaisiin.

Kun minä jälleen astuin tasityölaislesken tu-
paa», ehätti hän jo kynnyksellä minulle ihmettelemään:
„Tämähän on' ivasta ylpeä tyttö, Nissinen: autappas
minua nyt heti: minä olen tarjonnut hänelle kamma-
rini yönajaksi; mntta hän tahtoo maan pois, terjäläis-
majalaan tahi herra ties mihin!"

Minä kysyin Liisalta, oliko hänellä passinsa mu-
tanaan,

„Hywänen aita, sen un kylän poliisimies ottanut
meiltä!"

„Siinä tapauksessa ei aukaise yksikään talonisäntä
sinulle oweaan", sanoin minä, „sen hywin tiedät,"

Emäntäni oli mielissään, kun lausuin sen minkä
hänkin ajatteli. „Minä todellakin luulen, että hän on
omapäinen: hän on minulle juurtajaksain kertonut, kuinka
te olitte kahden istuneet arkussa: mutta niin helposti et
pääsekään minun luotani!"

Liisu loi katseensa lattiaan ja näytti nolostuueelta:
mutta sitten hän äkkiä kysyi isästään. Kun minä olin
kertonut hänelle kohtauksestamme, pyysin talon emäm
nältci pari wuodetta, otin omastani wähän lisätar-
peitä ja kannoin sitten muoteen itse wangitun tyr-
mään. Siihen olin saanut siis pehtoorilta luwan.
Niin oli meillä nyt syytä toiwoa, tun yö saapui, että lam
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pöisesfä mnoleessn ja parasten polsterim päällä luiu
löytyä moi, manhan ystäwäcimme makea uni wirkis-
täifi siinä hänen kolkossa kammiossaan.

Seuraamana päiwänä edeltäpuolisen, kun minä,
luennaksenirikosasiain komisaariuksen luokse, astuin ka-
dulle, astusleli wankilan inspehtoori aamntohweleis-
saan minua ivastaan. „Tc olitte oikeassa, Nissinen",
sanoi hän lasimaisella äänellään, „han ci todellakaan
ollnt tuo hirtehinen; oikea maras on tnobi tänne; tei-
dän ystäwänne päästetään wielä tänään wapaaksi.

Ia aiwan kuten sanottu, muutamien tuntien pe-
rästä aukeni wankilan omi ja komentamalla äänellä
käski inspehtoori wanhan Tendlerin käymään meille.

Kun päiwällinen oli juuri tuotu sisälle, ei emän-
täni ollut ennen tyytywäinen, kuin Tendler-wanhuZkin
oli rumennut pöytään hänkin. Mutta hänpä tus'
kin ollenkaan kajosi ruokaan, ja maikka emäntä olisi
miten hänen ympärillään hyörinyt, hän pysyi
harwasanaisena tahi aiwan äänetönnä istuessaan siinä
tyttärensä »vieressä; minä maan huomasin, kuinka hän
piteli tyttönsä kättä ja sitä helläwaraisesti silitteli. Sa-
massa kuulin minä owen läpi lintusten kilinää ulkoa;
tunsin tuon kilinän heti, mutta so kaikui minulle lau-
taa lapsuuteni ajoilta,

„Liisu!" kuiskailin.
„
Kyllä, Nitte, kuulen sen hywin."
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/,n samassa seisoimme jo molemmin oluella.
Siellä tuliwat todellakin katua alas nuo pienet Mau-
nut ja nuo kaksi kortena arkkua, kuten salaisesti olin
niin monta kertaa toiwonut tapahtumaksi. Muuan
maalaispoika asteli mämmin siwulla, snitset toisessa,
ruosta toisessa kädessä: mutta tiukut kilistivät nyt pie-
nen Kimon taulassa.

„ Mihin on Rusto joutuuut?" kysyin Liisalta,
„Niin, Rusto", toisti häu, „sc kaatui muutama-

un päiwänä Maunujen eteen; isä nouti heti eläinlaäkä-
rin kylästä, mutta siitä ei tullut enään eläjää," Tätä
sanoessaan hyrähti hän itlnun,

„Mitä sinna maimnn, tysyin, „tnittihan
on tnnscn hywästi!"

Hän puisti päätään, „Isäni ci ole nyt ennal-
laan; hän on niin »vaiteliaana: hän ei pääse unhottn-
niaan tuota häwciistystä,"

lään oli nähnyt oikein. Sillä tuskin oli heitä saatet-
tu pieneen wierashuoneeseen ja mnnhus rumennut teke-
mään snnnnitelmia matkan jatkamiseksi sillä täällä
hän ei tahtonut olla ihmisten wastulsena silloin
pakotti hänet kuume »vuoteelle. Kohta oli pakko non-
taa lääkäri; wanhus jontui pitemmäksi aitaa tautiwuo-
teelle. Peläten että he joutuisiwat rahapulaan tarjo-
sin rahawarani Liisnlle nwutsi; mutta hän kieltäytyi ja
sanoi: „Sinulta kyllä woisin ottaa; kumminkin ole
huoleton, me emme ole marsin niin ahtailla". Nyt ei
ollut minulla muuta tehtäwää kuin maalia sairasta
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wuoro-yöl Lusan kanssa, lähi, kuu sairas alkoi loiw
tua, keskustella hänen kanssaan hetkinen illalla työstä
päästyä.

Siten oli matkustamiseni lykkäytynyt tuonnemmas
ja sydcimmessäui tuntui aina yhä raskaammalta. Liisnn
näkeminen tuotti minulle onntnista tuskaa: sillä kohta me-,
nisi hän taas isänsä kanssa amaraa» maailmaan. Jos-
pa niillä olisikin koti! Mutta niistä uc löytäisi, jos
tekisi mieli lähettää heille terwehdylseni ja kirjoittaa!

Muistelin noita kahtatoista wuotta ensimmäisen
eromme jälkeen: oliko taas niin pitkä aika kulnwa
wai tulnisito ehkä koko itäni iltaan?,'

„Ia sano nyt termcisiä totiasi tuu sinne tulet!"
Aisu kehotti aijotun nmtkustamisen edellisenä iltana
saattaessaan minua oivelle, „Olen wielä näkeminäni
sen pienen penkiu owen edessä, lehmuksen puutarhassa:
moi, en sitä loskaan unhota: niin mieluista paikkaa en
ole wielä maailmassa lamannut!"

Hänen näin sanoessaan kuwastui minulle totini
tnin jostakin pimeästä alhosta: olin näkeminäni äitini
lempeät silmät, isäni kerrassaan rehelliset taswot, „Woi,
Liisu", päimittelin, „missähän sitten lieneekin nyt kotini!
Se entinen on autio ja tyhjä."

Liisu ei mustannut; hän ojensi maan minulle kä'
teni ja katsoi minnuu lempein silmin.

Silloin tuntni minusta kuin olisin tuullut äitini
ääner. sanoman: „Pidä lujasti tiiuui siitä kädestä ja
palaa hänen kanssaan takaisin, silloin on sinulla taas-
kin koti!" enkä heltinntkään tuosta kädestä, maan
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sanonu „Lähdc nnuun kanssani, Liisu, ja koetlatanm
me kahden luoda uusi koti tuon ivanhan pohjalle, niin
hywä kuin se, jota nyt rakkaudella muistelet!"

„Nikke", sanoi hän hämillään, „mitä tarkoitat?
En ymmärrä sinua".

Mutta hänen kätensä wapisi kuivasti omassani
ja ininä wcmn pyytelin: „Woi, Liisu, ymmärrähän
nnnua nyt toki!"

Hän oli hetken ääneti,
„Nikke", sanoi hän sitten, „en moi jättää isääni".
„ Hänen pitää seurata meitä, Liisu! Perällä kar-

tanoa on meillä laisi tupasta, molemmat nyt tyhjinä,
niissähän hän woipi asua ja askaroida, Wnnhalla Hei-
killä on kammarinsa ihan siinä wieressä."

Liisu nyökäytti päätään myöntywäisesti.
„
Mutta,

Nitke, nie olemme maankiertäjiä. Mitä sanottaisiin
sinulle siellä totona?"

«Sanokoot mitä waan haluamat, öiisn!"
„Ia sinä et siitä wälitä?"
Minä naurahdin waan,

„No", sanoi Liisu, ja hänen äänensä heläht: tuin
kellossa, „jos sinulla on siihen rohkeutta, niin on mi-
nullakin!"

„Mutta teethän sen mielelläsi?"
„
Kyllä, Nikke rakas, jos en minä sitä mielelläni

ja hän painoi ruskean päänsä minna wastaan
niin jääpi se iäksi tekemättä!"

„Ia kuules nyt, nuori mies", keskeytti kertoja,
„tun pari tummia tytön silmiä katselee meitä, lau<



suen tuollaisia sanoja, miltä se lnutnu, sen saat wielä
terran oppia, kunhan soitatin wuofia on wierähtcinyt!"

„Niinpa niin," ajattelin minä, „olletikin pari
sellaisia silmiä, jotta woisiwat itse merentin sytyttää!"

„Ia eikö totta", jatkoi Nissinen puhettaan, „nyt
tiedät ehta hywintin, tuta tuo Liisu on?"

„Se on teidän rouwanuc",lnastasin miuä. »Juuri
tuin en minä olisi sitä jo aitaa arwannut! Hänhän
wielntin puhuu sitä murteellista tieltä, ja hänellähän
on wielcitin nno mustat silmät kauniisti taarewain tub
inatarwain taihteessa."

Hstäwäni hymyili, tun minä, hnonecseen l»I
luauxne, otin hiljaisundcssn tartastellatseni, wicläkö
Nissisen ronwassa oli jälkiä nntentanssittajaHiisusta.

„Mntta„ tysäsin minä, „mihin on wauha Tcndler
herra joutunut?"

„ Lapsi ratas", ystciwcim ivastasi, „mihin me
wihooiu kaikki joudumme. Tuolla wihauuassa kirlto-
tarhassn lepää hän wanhau Heikkimme wieressä; mutta
siellä on saanut muuan toinen wiclä hautansa; tuo toi'
neu pieni ystciwcim lapsuuteni ajoilta. Kerron toht-
siltäcin siitäkin; pistäytytäämmepä hetkeksi ulos; wai-
moui woisi tulla lopulta meitä katsomacm entä niinä
soisi että hän knulisi uudestaan tnota kertomasta."

Nissinen nousi ylös ja lähimme astuskelemacm
jaltatietä, jota wei puutarhojen taitse kaupungille.
Ainoastaan joitakin ihmisiä tuli »vastaamme; sillä ilta-
kirkon aita oli parhaallaan,

Huomaapas nyt Nissinen jutteli taaskin
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„wanha Tendler tyytyi mielellään tuumiimme; hän
muisteli wanhempillui, joihin oli kerran tutustunut, ja
hän luotti minnnntiu. Sitäpaitse matkan waimat ja
apea mieli siitä, että hän aina siitä saakka kuu oli matkus-
tuksensa alkanut oli ollut tausau mielestä waau hylek-
sittämci maankulkuri, se oli herättänyt hänessä yhä suu-
remman mäkinaisen kodin kaipauksen. Se kelpo tasi-
työläisleski, jonka werstaaZsa olin työssä, ei jaksanut
oiteiu mukautua tuumaan; häu pelkäsi, ettei tuon ku-
leksima» nukkeilweilijän tyttärestä muta möisi millään
mahoilla tnlla kelpo käsityöläisen maimoa. Nyt häu
kumminkin on jo aikaa sitten tullut toiseen käsitykseen!

tuskin kahdeksan päiwää oli kulunut, siirtyuyt Pohjau-
meren rannikkowuorilta wanhaan kotikaupunkiimme.
Tartuin Heikin kanssa tarmokkaasti toimeeni ja wa-
rustin nuo kaksi tyhjää alapihan huouetta Liisnn isän
Joosepin käytettäwäksi. Neljätoista päiwää myö-
hemmin ensimmäiset kewään kukkaset loiwat juuri
tuoksujaan puutarhoista kuului ladulta kilinää,
„Mestari, mestari", huudahti Heikki-wanhus, „ne tule-
mat, ne tulemat!" Ia samassa jo pysähtyiwät nuo
pienet wauuut kahden korkean arkkunsa kanssa owem-
me eteeu. Liisu oli siellä ja hauen isänsä Jooseppi
oli siellä, molemmat punaposkisina ja reippaan näköi-
sinä; ja koko nukkejoukko oli seurannut mukaua, sillä
oli nimenomaan sowittu, että Joosepin tuli ottaa ne
mnkaansa kaikki, ensimmäisestä wiimeisecn. Tuo wanha
ajopeli myötiin jo seuraamana päiwänä.
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Sitten mietimme me haamme, mutta kaikessa hil-
jaisuudessa; sillä meillä ei ollut useampia sukulaisia paik-
katuunalla; ainoastaan satamamestari, wanha kouluto-
werini, otti osaa juhlaamme yljänrenkina. Liisu oli,
kuten hänen wanhemvansakin, katoolinuskolainen; että
sinä olisi ollut jotakin haittaa awioliitollemme, ei ole
juolahtanut koskaan mieleemme. Ensi wuotena käwi hän
tosin pääsiaisripillä naapurikaupungissamme, jossa, ku-
ten tiedät, on katoolinen seurakunta; sen jälkeen ei
hän ole uskonut huoliaan muille kuin miehelleen.

Hääpäiwämme aamuna pani Jooseppi, appeni,
pöydälleni latsi kukkaroa, isompi sisälsi nmnhoja Har-
zilaisia rahoja, pienempi oli täynnä Kremnitzin lukaa-
leja. „Et ole kysynyt näitä, Nikke!" hän sanoi.
„Mutta ci minun Liisuni ole tullut luoksesi aiwan kep-
pikerjäläisenä. Ota huostaas! minä en niitä enää
tarwitse".

Ne oliwat nyt niitä wanhanpäiwan waroja, joista
isäni kerran puhui, ja ne nyt joutuiwat hänen pojal-
leen marsin otolliseen aikaan kun hän rupesi omintakei-
seksi ammattilaiseksi.

Koko omaisuutensa oli appeni nyt antanut
pois ja uskonut itsensä lastensa huostaan; mutta ei
hän silti joutilaaksi herennyt; hän kcuwoi esille kowcr-
rusrautansll ja tahtoi olla apuna työhuoneessamme.

Nuket ja muut teaatteriwarustulset wietiin eri-
koiseen suojaan wiereiscen huoneeseen. Ainoastaan sun-
nuntai-ehtoisin otti hän niistä milloin yhden milloin
toisen asuntoonsa, tarkasteli nauhoja ja jäsennyksiätahi
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puhdisteli ja korjaili niitä sieltä täältä, Wanha Heikki
seisoi silloin aina hänen wieressään piippunysä ham-
paissaan ja antoi itselleen selittää nukkien historiaa,
sillä olihau niillä erityinen sellainen itsekullakin; wie-
läpä selweni lopulta sekin että Liisun äiti oli suostu-
nut Joosepin miehekscen ottamaan syystä siitä kun
Jooseppi oli osannut Ison Kasperin kaswot niin mu-
tawikst laittaa ja että Kasperi oli luin olikin siis toi-
mittanut puhemiehen wirkaa, Joosepin kosiessa ja Lii-
sun äitiä morsiamekseen hänen isältään pyytäessä, . .

Toisinaan rupesiwat Heikki ja appeni jotain
nukkenäytelmääkin esittämään, kokeeksi, nähdäkseen näet
oliwatko nuket lankoineen laitolsineen missä reilassa.
Noitten wanhnsten nutke-teaatterin kanssa puuhatessa
niin innoissaan kuin olisiwat lapsia olleet, katselimme
heidän hommaansa minä ja Liisu; kartanolla seisoes-
samme wihantain wiinamarjapensaitten suojassa kur-
kistelimme akkunoista huoneeseen eiwätkä he huoman-
neet että olikaan katselijoita heidän ilmeilyä näkemässä
ennenkuin aloimme paukuttaa käsiämme suosion osotuk-
seksi. . . Toisin ajoin, kewään rullen, keksi appeni
itselleen toisen ammatin; hän otti näet sen puutarhan
huostaansa, hän istutti uusia kasweja ja kitki pois
wanhoja, ja pyhäsin hän sitten kuleskeli siistissä pu-
kineessa kukkapenkkien wälissä, siiwosi ruusupensaita tahi
sitoi neilikoita ja kultalakkoja leikkaamiinsa hienoihin
keppeihin.

Niin elelimmeme hywässä sowussa jatyytywäisinä;
minun ammattini käwi tnottawammaksi päiwä päiwältä.
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Meidän naimisesta oli kaupunkilaisilla parin wiikou
ajaksi paljon puhumista; he oliwat silloin lähes kaikki
sitä mieltä että olin tehnyt muka huonot kaupat. Waau
tun ei kukaan juornämmiä wastustanut, ei niitä puheai-
neita riittänytkään loppumattomin: ja saimme lopulta
heiltä rauhan.

Kun sitten taas tuli talwi, toi Jooseppi, appeni,
sunnuntaisin nukkensa säilytyspaikastaan, enkä osannut
muuta päättää, luin että hän noihin tämmöisiin hiljai-
siin askareisiin tyytyisi kuolemaansa saakka.

Silloin hän muutamana aamuna astui hywin
tosissaan asuintupaamme, jossa aiwan yksikseni istuin
aamiaisella, „Wäwyni", sanoi hän, pyyhkäistynä»
pari kertaa miettiwäisen näköisenä harmaantunutta hius-
töyhtöään, „minä en jaksa pitemmältä sietää sitä, että
tässä kaikenaikaa syön armoleipää teidän pöydältänne".

En käsittänyt, mitä tuo puhe oli, jakysyin häneltä
mistä tuo ajatus oli hänelle päähän pöllähtänyt; hän työs-
kenteli kanssani talon hywaksi, ja kun työstäni oli nyt
runsaammasti rahaa ja leipää kuin ennen, tuli se sii-
tä, että olin häneltä, apeitani, saanut hääpäiwänäni
isonpuoleisen rahasumman.

Mutta hän puisti waan päätään. Se ei riitä
taitteen; mutta juuri tuon pienen omaisuuden hän oli
osaksi kerännyt kokoon meidänkin kaupungissamme; hä-
nen teaatterinsa oli wielä saatawilla ja kaikki näytel-
mät oliwat hänellä miela muistissa.

Siitä minä nyt huomasin hywin, että tuo wanha
uukketeantterin johtajan toimi ei hänelle yh-
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tään rauhaa; hänen ystciwänsä, tuo kelpo Heikki, ei
riittänyt hänelle enään yleisöksi, hänen piti wielä ker-
ran saada esittää näytelmänsä julkisesti muka suurem-
malle katselija- ja kuulijakunnalle.

Koetin kehottaa häntä hylkäämään tuota tuumaa,
mutta hän maan palasi siihen aina uudelleen. Puhuin
asiasta Liisun kanssa, ja lopuksi emme woineet olla
myöntymättä wanhulsen waatimuksiin. Mielellään olisi
hän nyt warmaan nähnyt, että Liisu olisi taas esittä-
mässä Genoveuan ja muitten naispuolisten osaa noissa
nukkenäytelmissä, kuten ennen naimistamme, mutta
olimme sopineet, ettemme olisi ymmärtäminämme hänen
siinä suhteessa tekemiä miittautsia, sillä eihän se nyt
toki sopisi kaupunkilaisen ja käsityöläismestarin ruu-
malle tuo toimi.

Onneksi eli, kuinka tuon nyt sanoisi, onnetto-
muudeksi oli kaupungissa siihen aikaan muuanrou-
wasihminen, jota aikoinaan oli kuulunut näytelmäseu-
rueeseen ja ollut „kuiskaajan toimessa", joten hän siis
oli tällaisiin aikoihin kutakuinkin harjaunut. Tämä

Kyykkä-Kaisa, kuten häntä kutsuttiin sen tähden kun
hän oli uilkku juolahti mahdollisista tarjokkaista
ensimmäiseksi mieleemme, ja kohta alkoi wilkas toiminta
iltasin työstä päästyä ja sunnuntaina jälkeenpuolisin
appiwaarini kamarissa. Kun Heikki toisen ikkunan
edessä askarteli teaatteritelineiden kanssa, puuhaili
wanha nukke-ilweilijä toisen akkunan edessä wasta maa-
lattujen, huoneen kattoon ripustettujen kulissien eli
teaatteriwerhojen wälissä ja harjoitteli Kyykkä-Kaisan
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kanssa toisen näytelmän toisensa perästä. Ia että tuo
Kyykkä-Kaisu nyt oli wasta erinomainen ihminen, sitä
hän makuutti jokaisen sellaisen harjoituksen perästä; ei
itse Liisukaan olisi niin näppärästi osannut suoriutua;
hän maan laulaa rönisi tuin tynnyristä, jonka wuoksi
kauniin Susannan laulussa, jota hänen tuli esittää, ei
syntynyt lainkaan sopusointua.

Wihdoinkin oli se päiwä tullut, jolloin oli ensi
kerran julkisesti esiinnyttäwä. Nyt oli mukakaikki tapahtu-
ma mallikelpoisesti; nyt ei esiinnyttäisikään tuossa wan-

hassa metsästysyhdistyksen talossa, maan raatihuoneella,
jossa Mikaelin koulun ylimmän luokan oppilaatkin pi«
tiwät puheharjoituksina:»; siellä sitä aiottiin esiintyä ja
kun kelpo kaupunkilaisemme sunnuntaina jälestäpuolisen
taänteliwät wereksen wiikkolehtensä siwuja oli heitä
wastässa suurilla kirjaimilla painettu ilmoitus: „ Huo-
menna, sunnuntai-iltana kello seitsemän, raatihuoneella
nutketeaatteri melaniikto Jooseppi Tend-
lerin oman johdannon alla. Kaunis Susanna,
laulunäytelmä neljässä näytöksessä".

Siihen aikaan ci ollut enään meidän kaupungis-
samme sitä wiatonta, näytelmiin innostunutta nuorisoa
luin poitawuosinani; kasakkatalwien ajat oliwat siinä wa-
tissa, ja etupäässäkin oli täsityöläis-oppilaisten kesken
hillittömyys mallalla; ylhäisillä, jotka oliwat näy-
telmiä harrastaneet ennen, oli nyt kerrassaan toinen
mieli ja toisia harrastuksia.

Kumminkin olisi ehkä kaikki käynyt hywästilin, ellei
tuo musta Schmidt poikawiikarineen olisi ollut läsnä.
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Kysyin Nissiseltä kuka hän oli, sillä en ollut sen
nimellistä miestä koslaan kuullut olleen meidän kau-
pungissamme.

Sen hywin uskon, wastasi hän, musta
Schmidt on jo wuosia sitten kuollut waiwaistaloon; sii-
hen aikaan oli hän mestarismies kuten minäkin; ei lah-
jaton, waan huoleton niin työssään kuin elämässään;
niukan ansionsa päiwätyön perästä tuhlasi hän iltasin
juopottelussa ja korttipelissä. Jo minun isällenikin oli
hänellä ollut wihan kaunaa, ei sen wuoksi, että isäni
olisi ollut ammattitaidolleen häntä paljon etewämpi,
waan johtui se jo poika-ajalta, kun hän oli isäni kanssa
samassa opissa ja sitten potkaistiin siitä pois
syystä siitä että oli ollut isälleni ilkeä jollain lamalla.
Aina siitä kesästä asti oli hän etsinyt tilaisuutta kostaa
tuota loukkaustaan minulle monin kertaisesti; sitten oli
tänne hiljakkoin perustettu karttuunitehdns ja huolimatta
hänen kaikista ponnistuksistaan annettiin koneiden »val-
mistaminen yksistään minulle, jonka tähden hän kah-
den poikansa kanssa, jotka oliwat isällään apulaisina
hänen työssä ja jos mahdollista kaikenlaisessa lurjus-
telemisessa häntä taitawampiatin, tekiwät woitawansa
osottaakseen minulle kiukkuaan tiesi millä konnan-
tempuilla. Minä nyt en kuitenkaan enää muistanut
noita lurjuksia.

Niin tuli sitten näytelmä-ilta. Minulla oli wielä
työtä kirjoistani ja sain wasta myöhemmin waimoni
ja Heikin kautta, jotka yhtaikaa appiwaarini kanssa
oliwat menneet raatihuoneelle, kuulla mitä siellä tapahtui.
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Ensimmäisellä riwillä ei ollut ainoatakaan kat-
sojaa eikä toisellakaan knin joku harwasteensa, mutta
ylimmällä parwilkeella seisoi mäkeä pää päässä, Kuu
sellaiselle tnulialnnnalle rumettiin näytelmää esittämään,
oli etnkätecn ryhdytty kaikkiin »varokeinoihin järjestyk-
sen suhteen; wanha Kaisa suoriutui helposti ja ilmau
muistutusta tehtäwässciäu. Mutta sitteu tuli tuon
onnettoman lantun wuoro! Hän ponnisteli kyllä,
waikka tnrhaan, antaakseen äänelleen wiehkeämpaä soin-
tua; mutta, kuten appeni oli sanonut, hän römisi to-
dellakin luin tynnyristä.

Samassa kuului ääni parwekkeelta: „Korota
ääntäsi, KyyM-Kaisa! Korota!" Ia kun Kaisa seu-
raten kehotusta, pyrki kiipeämään hänelle mahdot-
tomiin ylä-ääniin, silloin rähähti koko kuuliakunta hil-
littömään nauruun.

Näytelmä keskeytyi ja wanha nukke-ilweilijä huusi
nyt wapisewalla äänellä näyttämön werhojen takaa:
„Arwosa herraswaki, pyytäisin suosiollisesti hiljaisuut-
ta!" Kasperi, jonka liikenuorat hänellä oli kädessä
ja jolla juuri oli kohtaus kauuiiu Susannan kanssa,
teti suonenwedon tapaisia liikkeitä tuolla taiteellisella
nenällään.

Uusi naurun tulwa oli wastautsena, „Kasperin
pitää laulaa!" „Wenäjäksi! Kaunis Minkä, mi-
nun pitää erota!" „Gläköön Kasperi!" „Gi
mainkaan! Kasperin tytön pitää laulaa!" „Aiwan
niin, aukasepas nyt kitas!"

Tämmöistä melua pidettiin hetken aikaa. Jopa
lennähti isonlainm kiwi näyttämölle. Se sattui Kas-
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periu liikenuoriiu, jotta se pääsi hoitajansa kädestä ja
tupsahti lattiaan.

Appeni ei jaksanut enciän itseänsä hillitä. Wai-
moni kiellosta haolimatta astui hän näyttämölle,
Hänet terwchdittiin jyrisewilla kättentaputuksilla, nau-
rulla jn jaltain tömistytsellä, ja mahtoikin näyttää
hassunkuriselta todellakin, kun tuo wanha mies koetti
»vilkkailla käden liikkeillä osottaa oikeutettua suuttu-
mustaan. Äkkiä, juuri parhaan mellakan aikana,
pntosi esirippu; manha Heikki oli sen laskenut alas.

- Minut kirjojeui ääressä kotona oli
mallannut silläwälin omituinen lewottomuns; en sano
silti että aawistelen onnettomuutta, mutta tuntui kuin
kumminkin pitäisi minun päästä omaisiani tapaamaun
paikalla. Kun olin astumassa raatihuoneen rappu-
sia ylös, ryntäsi koko ihmisjoukko ylhäältä minua was-
taan. Kaikki kirkuiwat ja nauroiwat kurtun täydeltä.
„Kasperi on kuollut. Ilmeily on kaikki!" Kun kat-
sahdin ylös, hawaitsin nuo mustapintaiset Schmidtin
weljekset. He waiteniwnt tuossa paikassa ja liwahti-
wat kiireesti suoraau owesta nlos; mutta oli minusta
nyt selwä mistä tämä häiriö oli lähtöisin.

Päästyäni saliin, huomasin sen ihan tyhjäksi.
Näyttämön takana istui wanha appiukkoni tuolilla pa-
hoilla mielin kallella kypärin ja piteli päätään molem-
min käsin. Waimoni, jota oli voimistunut hänen
eteensä, nousi merkalleen ylös kun huomasi minut. „Nyt,
Nikke", kysyi hän, katsahtaen puoleeni surumielin, „on-
ko sinulla wielä samaa uskallusta kuin naimisiin men-
nessäsi, häh?"
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Mutta hän taisi silmistäni huomata, että pa-
hoillani olin minäkin; sillä ennenkuin ennätin mustata
oli hän jo heittäytynyt kaulaani. „Hywästi käy, knn
main olemme toisillemme uskollisia, Nikke rakas", sa-
noi hän hiljaa.

Sillä lailla juuri ja kunniallisella työllä olem-
me läpipäässeet.

Kun me seuraamana aamuna nou-
simme lewolta, oli talomme oween kirjoitettu liitulla:
„Nukke-Nikke" - sellainen herjaussana muka. Pyyhin

sen sukkelaan pois, ja kun se sitten pari kertaa myö-
hemmin ilmestyi julkisille paikoille lausuin sen johdosta
muutaman kuwan sanan; ja kun hywin tiettiin etten
laskenut leikkiä, niin on siitä lähin oltu hiljaa.
Joka sen herjausnimen sinulle nyt mainitsi, hän ei sillä
warmaanlaan mitään pahempaa tarkoittanut, enkä minä-
kään tahdo tietää kuka se oli.

looseppi, appeni, ei tuosta illasta lähtien ollut
ennän entisellään. Turhaan koetin lohduttaa häntä, että
nuo Schmidtin poikawiikarit oliwat noihin kolttosiin syy-
päät ja että oliwat pahukset enemmän minua luin
häntä mielessään pitäneet. Meidän tietämättämme oli
hän lohta sen jälkeen wienyt nukkensa julkiseen huuto-
kauppa-paikkaan, jossa ne myytiin muutamista lanteista
läsnä-olewain poikasten ja romukauppias-eukkojen suu-

reksi hauskuudeksi; ukko ei tahtonut niitä enää nähdä
muka. Mutta turha toiwo! Sillä kun kewätaurinko
taas loi waloaan kaupungin katulaille, esiintyi toinen
nukke toisensa perästä pimeistä komeroistaan päiwän
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waloon. Missä istui tyttönen huoneen kynnyksellä
hurskas Genoveva polwellaan, missä ratsastutti joku
poikauen tohtori Faustia mustan kissansa selässä; muu-
tamaan puutarhaan lähelle metsästys-yhdistyksen taloa
oli linnan lreiwi Siegfried ripustettu kirsikkapuuhun
linnunpelätiksi tuon „hiidenhörhiläisen" sammakko-lin-
nun wiereen. Nppeani pahoitti hänen suosikkinuk-
lensa tuollainen solwaiseminen niin kowasti, että hän
lopulta ei halunnut lähteä meidän kanssamme huo-
neesta eli puutarhasta kaupungille ollenkaan. Huoma-
sin että tuo liian äkkipikaa tehty, hätäinen myynti kal-
masi hänen sydäntään, ja minun onnistuikin ostaa ta-
kaisin muutamat nuket; mutta kun toin ne hänelle, ei
hän niistä hywästnnyt; eiwätkähän ne olleet kaikki
eheätkään enää. Ia merkillisintä kaikesta, minä en

saanut selwille mihin maailmaseen oli joutunut tuo
taiteellinen Kasperi, arwokkain kaikista nukeista, maikka
miten olisin nuuskinut. Ia minkä arwonen olikaan
koko nukkemaailma ilman Kasperia!

Mutta kohta esirippu oli poistuma toisen, wa-
kawamman näytelmän edestä,

Wanha rinnanahdistus oli jälleen rumennut ra-

sittamaan wanhusta, hänen elämänsä lähestyi silmin-
nähtäwästi loppuaan. Kärsiwällisenä ja kiitollisena
jokaisesta pienimmästäkin palweluksesta makasi hän
wuoteellaan. „Hywä, hywä!" hän sanoi hymyil-
len ja nosti silmänsä kohden huoneen kattoa, ikäänkuin
hän olisi nähnyt jo sen läpi ikuiseen kaukaisuuteen hau-
dan tuolle puolen „hywä on, hywä on! Ihmis-
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ten kanssa en koskaan ule päässyt sopusointuun; tuolla
ylhäällä läypi ehkä paremmin enkeleitten seurassa; ja

tumminkin tapaan siellä äidin".
Tuo kelpo mies, jolla oli wilpitön sydän kuin lap-

sella, knoli; Liisun kanssa me olemme häntä katkerasti lai«
wanneet; wanha Heikkikin, joka seurasi häntä muuta-
main wuosien perästä, kuleskeli sunnuntai-iltasin haja-
mielisenä tietämättä itsekkään mihin, näytti kuin olisi
hän tahtonut mennä jonkun luokse, sitä löytämättä
kuitenkaan.

Ruumiin arkun peitimme kaikilla niillä lukilla,
joita hän itse oli eläessään hoitanut puutarhassamme;
seppeleillä kuormattuna mieliin hän kirkkotarhaan jo-
hon oli luotu hauta lähelle ympärysnmuria. Kun
arkku oli laskettu kuoppaan, astui wanha rowastimme
haudan partaalle, puhuen toiwon ja lohdutuksen sano-
ja; hän oli ollut aina wanhempaini uskollinen ystäwa
ja neuwonantllja; hän oli laskenut minut ripille ja hän
se oli wahwistanut awioliittomme Liisun kanssa. Koko
kirkkotarha oli täpötäynnä ihmisiä; luultiin tuon wan-
han nukke-ilwehtijän hautajaismenoista koituman jon-
kuu erinomaisen näytelmän. Ia jotain erinomaista
todellakin tapahtui; unitta sen huomasimme waan me,
jotka seisoimme lähinnä hautaa. Liisu, joka oli tullut
paikalle käsiwarteni warassa, oli juuri tarttunut kä-
teeni, kun tuo wanha hengenmies tarttui lapioon, joka
tawanmutaisesti oli siinä saatawilla, ja heitti ensim-
mäiset mullat arkulle. Kumea ääni wastasi hau-
dasta. „Maasta olet sinä tullut" kuului papin ääni;
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mutta tuskin oli hän saanut sen sanoneeksi, kun huö-
mastu ympärysmuurilta ihmisten päitten yli jotakin
smgahutettawan meitä kohden, Arwelin ensin että se
oli iso lintu; mutta se laskeutui maahau ja putosi suo-
raan hautaan. Ensi silmäyksellä minä seisoin ni-
mittäin wähän, korkeammalla haudasta luoduu Hietala»
san päällä - huomasin toisen Schmidt-weljelsistä kyy-
kistymän kirkkotarhan muurin taakse ja sitte juokseman

sieltä pois, ja tiesin kohta mitä oli tapahtunut, Liisn
siinä siwullani parkasi, wanha rowastimme pidätti la-
pionsa toisesta heitosta tietämättä mitä teki. Silmäys

hautaan warmisti minulle aawistukseni: arkun päällä,
mullan ja lnkkaisten wälissä, jotka jo oliwat osaksi
mullan peitossa, siihen oli uyt joutunut lapsuuteni
wanha ystllwa, Kasperi, tuo pieni, iloinen kaikenmaa-
ilman mies. Mutta nyt ei hän näyttänyt lainkaan
iloiselta; pitkän nenäwärkkinsa oli se surunomaisesti las-
kenut rinnalleen; toinen käsi ja tno taiteellinen peukalo
wiittasiwat taiwasta kohti, ikäänkuin olisiwat julista-
neet, että, kun kaikki nukkinäytelmät on näytetty, tuolla
ylhäällä aletaan uudet näytelmät.

Hawaitsin tämän kaiken yhdessä silmänräpäyk-
sessä, sillä samassa jo heitti'rowasti toisen lapion hiek-
kaa hautaan: „Ia maaksi olet sinä jälleen tulema!"
Ia kun hieta wieri arkun päältä, wierahti Kasperikin
kukkasiltaan alas ja peittyi multaan.

Ia »viimeisen lapiollisen perästä kuului tuo loh-
dullinen loimotus: „Ia maasta olet sinä jälleen nou-
sema!"
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Kun isämeidan oli luettu ja wäkijoukko hajaunut,
astui rowasti meidän luoksemme, me kun wielä sei-
soimme haudalla. „Sitä täytyy sanoa jumalattomaksi
teoksi", sanoi hän ja tarttui ystäwällisesti meitä kä-
teen. Waan katsokaamme me asiaa omalta kannal-
tamme. Nuorena ollessaan, kuten minulle oli kerrottu,
oli wainaja meistänyt tuon taiteellisen kapineen Kas-
perin, ja se on kerran hänen awio-onnensa perustanut;
myöhemmin, koko elämänsä pitkän, on hän sen lautta,
iltasin työstä päästyä ilahduttanut monen ihmisen mie-
len, myöskin pannut tuon pienen narrin suuhun monta
totuuden sanaa; minä olen itse noita nukke-ilmei-
lyjä nähnyt kun te molemmat olitte wielä lapsia.
Antaa nyt tuon nuken seurata tekijäänsä hautaan; se
soweltuu marsin hywin pyhän kirjamme sanoihin: Ia
olkaa lohdutetut; sillä wanhurskaat lepääwättöistään".

Ia niin tapahtuikin. Hiljaa ja rauhallisesti me-
nimme kotia: tuota taiteellista Kasperia ja appeani
Jooseppia emme ole sen perästä nähneet.

Kaikki tämä lausui hetkisen perästä ystäwäni
on tuottanut meille monta tuskaa; mutta me kaksi

nuorta ihmistä emme ole kukistuneet niitten alle. Gi
lauman appeni kuoleman perästä syntyi meille poi-
kamme, joka ristittiin Joosepiksi, ja meillä oli nyt
kaikki mitä ihmis-onneen kuuluu. Tätä tapausta on
minulle wuosien kuluessa muistuttanut tuo mustan
Schmidtin wanhempi poika. Hän on nyt noita wihon
wiimeisiä matkustamia kisällejä, jotka onnirikkoisina ja
hciwiöön joutuneina elämät hurjaa elämäänsä almml-
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la, joita ammatti-asetusten mutaan mestarien täytyy
heille jaella. GM hän mene minunkaan taloni siwu
poikkeamatta sisään.

Istäwäni kun oli lopettanut kertomuksensa kat-
sahti iltaruskoon päin, joka punotti kirkkotarhan pui-
den takaa. Minä olin jo kotwasen sitten nähnyt puu-
tarhan portilta, jota me nyt lähestyimme, Nissisen rou-
wan ystäwällisin katsein seuraaman meitä. „Gnkö
minä sitä arwannut!" sanoi hän kun me saawuimme
hänen luokseen. „Mitä te olette taas jutelleet kes-
kenänne? Mutta tulkaahan nyt wihdoinkaan sisälle!
Jumalan lahjat owat pöydällä; haminamestari on jo
siellä; ja kirje Joosepilta ja wanhalta käsityöläisles-
keltä! Mutta mitä sinä töllistelet minua noin,
poika?"

Nissinen naurahti. „Minä olen sille jotakin il-
maissut, äiti. Se tahtoo nyt nähdä, oletko sinä to-
dellakin tuo pieni nukke-ilweilijän Liisu!"

„Olcn mainkin, usko sinä!" naurahti hän ja loi
lempeän katseen mieheensä, „Katso nyt tarkkaan, poi-
ka ! Ia jos et sinä minua tunne niin kyllä tämä
mieheni minua siksi tuntee!"

Ia Nissinen asetti hiljaa kätensä hänen wnötä-
ryksilleen. Sitten menimme huoneeseen wiettämään

heidän hääpäiwänsä muistoa.
Ne oliwat kelpo mäkeä Nissinen ja hänen

Nutte-Liisunsa.
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