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Monta, monta aikaa sitten, siitä on kai jo sata wnotta, luullaksc-
ni, ci ollut kouluissa sama laita kuin nykyaikana. Ensiksikin ei kou-
luu opettaja ollut niin oppinut luin nyt, ja lapsetkin oliwat ehkä wnhem-
män siimoja. Koulumestarilla oli sentähdeu aina suuri ruoska, jolla

hän kuritti pahankurisia ja laiskoja oppilaita. Mutta siitä eiwät oppi-
laat aiua parantuneet. Pienessä kaupungissa, jonka nimi oli Tuhka-
Pori, asui koulumestari, jonka nimi oli Kynäläinen. Hänellä oli sen
ajan tawan mukaan waratukka Päässä, siniueu takki ja keltauen liiwi
yllä, polwihousut, walkcat sukat ja soijilla »varustetut kengät jalassa. Tä-
män kaupungin lapset oliwat hywin pahankurisia, ja Kynäläisellä oli

heistä paljon tekemistä. Kuu lapset oliwat ilkiwaltaisici, antoi hän
heille selkäsaunan, mutta jos he oliwat laiskat, pani hän heidät tawal-

lisesti nurkkaan häpcemään; semmoisella oppilaalla oli silloin tyytty-

päinen lakki päässä ja rinnalla taulu, jossa aasin kuwa oli maalattuna.

Kaksi poikaa, Kimppa ja Tanttu, saiwat melkein joka päiwä seisoa nur-
kassa häpecmässä. Tietysti eiwät he tällä tawoin woineet oppiakaan, ja
kokonainen puoli wnotta oli jo saanut kuluneeksi, eiwätkä he wielä
olleet päässeet ctcmmäksi knin: a—b, sanoo ab, r —a, sanoo ra, sanoo
abra, ja niin edespäin.



Kaikkein pahankurisin oli kumminkin poika, nimeltä Hcmni. Aina
tuli hän liian myöhään kouluun, sillä hän lurjusteli matkallansa siellä
täällä, kimittäen koiria, hewosia ja lapsia, jotka sattuiwat hänen tiellen-

sä. Kerta kun hän taas tawallisundcn jälkeen tuli liian myöhään kou-
luun japäälliseksi wielä ei »viitsinyt tcrwchtiä eikä pyytää anteeksi, nipis-
ti opettaja häutä korwasta ja uhkasi kurittaa häutci, jos hän wielä ker-
ran tulisi niin myöhään. Nyt kirkui Hauni täyttä kurkkua ja heitti
kirjansa opettajan pöydälle semmoisella »vauhdilla, että läkkitolftpo pu-

tosi alas ja sattui erästä poikaa päähän, jonka niini oli Tcnwo. Lätki
läiskähti ulos tolposta ja Toiwou uusi takki tahraantui pahaupäiwäisck-
si. Nyt oli opettajan käyttäminen ruoskaa ja Hauni sai selkäänsä kel-
Po lailla, jonka ohessa herra Kynäläincn sanoi Hanuin isälle että hä-
uen täytyi ostaa uuden takin Taiwolle.

Siitä lähtein käwi isä aina keppi kädessä Hännin »vieressä, hänen
mennessänsä kouluun. Mutta Hauni keksi kumminkin koircinkureja. Hän
pisti pillin taskuunsa, jaKimpalla oli keijunen muassaan; jos nyt opet-
ta jätti heidät hetkeksikin yksinään, niin rupesi Hauni puhaltamaan
pilliänsä ja Kimppa hypytteli keijustansa, ja useat pojista nousiwat is-

tuimiltansa ja pitiwät pahaa melua. Mutta odottamatta tuli opettaja

sisään ruoska kädessä ja teki lopun ilosta.

Kaikki pojat, jotka oliwat mellastaneet, saiwat nyt rangaistuksek-

si istua koulussa eiluätkä päässeet kotia päiwällisctsi. Mutta tästä syn-
tyi »vielä pahempi elämä kuiu euuen. Pojat rupesiwat hyppäämään
"pukkia", käänsiwät tuolit ja pöydät ylös alasin ja kirkuiwat kuin met-

san pedot. Tanttu meni mustalle taululle ja piirusti siihen ruman,



















pitkänenäisen ukon, jonka alle hän kirjoitti: "Tämä on herra Kynäläi-
nen." Mntta jnuri kun hän parhaillaan piirteli tätä kuwcm, tuli her-
ra Kynäläinen sisään, rnoska kädessä, ja nyt sai jokainen ansaitun osan-
sa koiwujuustosta.

Mutta ei mikään auttanut; pojat tuliwat waau pahaa pahemmik-

si. Nyt jolahti heidän mieleensä tulla eunen aikojaan kontuun, leikki-
mään siellä, ennen kuin opettaja tuli paikalle. Hauni pisti päähänsä
hatun, jonka herra Kynäläinen oli jättänyt kouluun, ja asetti nenälle»-

sä silmälasit, jotka opettajalta myös oliwat koulnun jääneet. Sittc otti
hän kellon käteensä, soitti ja hunsi:

"Minä olen maisteri Kynäläinen!
Ken ci nyt mellasta, on tyhmäpäinen!"

Tanttu leikitteli hyrrällänsä, lullc ja Janne tekitvät silmuisia
rihmalla, Kimppa pisti tyyttylakin päähänsä ja koetti pitää tuolia ta-
sapainossa nenällänsä. Mutta juuri kuu melske oli pahimmallansa, tu-
li herra Kynäläinen sisään, ja nyt sai joka poika oikaista selkänsä pcn-
killc ja saiwat oikein kelpo sammu.

Hywin woi arwata, ettei tuo ouuetou herra Kynäläinen, asiain
näin ollessa, woinnt ilolla tehdä työtä »virassaan, mutta pahin oli wic-
lä tulewci.

Muutamana iltapuolla päiwää, tnn jo rupesi hämärtämääu, toi
postimies kirjeen herra Kynäläisellc. Koska hänellä oli huonot silmät,
täytyi hauen sytyttää kynttilä palamaan, nähdäksensä lukea tuota hie-
noa kirjoitusta, ja häu käski Tautun pitää kynttilää. Sillä aikaa kuin
opettaja luki, hiipi Haimi hänen taaksensa, kiiunittäiiksensä pari kulkus-
ta hänen takkinsa liepeescn. Mutta Tanttu oli keksinyt jotakin, mitä



hän piti oiwallisena: hä» asetti kynttilän niin likelle kirjettä, että pa-
peri rupesi palamaan. Pelästyneenä astui opettaja askeleen taaksepäin,
mutta lankesi samassa Hännin päälle, joka ei ehtinyt »väistymään pois

alta! Molemmat kaatuiwat nurin niskoinsa toinen toisensa päälle. Hauni
päästi pahan walitushuudon, opettaja samoin; ei kumpikaan woinnt
nousta jaloillensa. Opettaja oli pahasti »vääntänyt jalkansa—Hännin
toinen sääri oli mennyt poikki.

Mutta nyt olikin määrä täynnä; nno pahanknriset pojat pelästyi-
wät niin Hännin onnettomuudesta, että he kokonaan muuttiwat täytök-

sensä. Koska nyt Hmmikin, joka aina oli ollut hcidäu johtajansa kai-

kissa loirankurcissa, eucmmän luin kaksi kuukautta aikaa sai maata »vuo-
teella, ei ollut ketään, joka olisi ymiuärtänyt ruweta uusiin koiruuksiin.
Ia knn herra Kynciläincn, jota kolmen »viikon perästä oli »varsin tcnvc,
t»»li takaisin kouluun, tapahtui että pojat tästä lähi» käyttiwät itscusä
nuhteettomasti ja pyysiwät myöskin anteeksi entistä huonoa käytöstänsä.

Pahanluriueu Hauuikiu oli ottanut kowasta onnestaan oppia ja
tuli tästä lähin koulun kiltimmälsi pojaksi.

Lul» painittu N, Ä,






