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1 luku.
Minkä nuorena oppii sen nmnhana taitaa.

Martti oli köyhän lesken ainoa poika. He asui-
wat muutamassa pienessä kaupungissa, nimeltä Ran«
deberg. Lesti oli tiwullainen ja raihnainen, niin että
häintuskin pystyi omin neuwoin käsitöillään elättä-
mään itseään ja poikaansa. Ruokaan, waatteisiin ja
koulun käyntiin meni paljo rahaa ja senpä wuoksi hää-
tyiwät armeliaat ihmiset auttamaan anneillaan sil-
loin tällöin. Ia mielellään he auttoiwatkin, Martin
ollessa wielä lapsena. Waan tun hän oli rippikou-
lun käynyt, oli heidän mielestään Martin pidettäwä
huolta äidistään, koskapa jo pystyi työhön hywintin.

Martti oli samaa mieltä ja heti kun oli rippi-
koulun käynti päättynyt, ilmoitti hän äidilleen aikomuk-
sensa rumeta hanhen paimeneksi, eikä äiti pannuttaan
wastaan, päinwastoin hywänä piti pojan hanketta.
Sen jälkeen Martti meni kouluopettajan puheelle, jonka
koulussa hän oli käynyt, kiitti opetuksesta, minkä oli
saanut, ja ilmoitti, että hänen täytyi nyt heittää kou-
lun käyntinsä kesken.

„Minkä tähden?" opettaja ihmetteli, ystäwällisesti
pojan kättä pudistaen. „Olet aina ollut paraimpia
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oppilaitani, Martti rakas, eikä sinun tarwitse maksaa
koulun käynnistäsi penniäkään. Tule kouluun main ja
ole oppilaani wielä wuoden tahi kaksikin, niinkuin
lcsi tekee."

Martti olisi hywin mielellään käynyt koulua ivas-
takin ja itkusilmin hän pudisti päätään ja sanoi: „Ei
käy laatuun, opettaja rakas. Minun täytyy hanheja
paimentaa ja ansaita jokapäiwäinen leipäni, etten jou-
tuisi äiti paralle kuormaksi."

„Niinpä niin, ymmärrän!" opettaja ivastasi. „On-
pa itämä todellakin, että sinun pitää heittää koulun
täyntisi kesken. Silla olet ollut ahterimpain ja lahjal-
taimpain oppilaitteni joukossa eikä minun ole tarmin-
nut yhtään kertaa nuhdella sinua huonosta täytökses-
täkään. Jos olisit rikkaitten lapsia, niin saisit jatkaa
koulun täyntisi ja tiesi kuinka oppinut mies sinusta lo-
pulta tulisikaan. Ninakin piisaisit Vellin Aadolfin rin-
nalla! Se wetelys on paljon waiwaa ja huolta mi-
nulle lisännyt . . . Wai sinun täytyy koulun täyntisi
kesken lopettaa! Minkäpä sille mahdat! Jumalan
tahdosta riipumme; nöyrtykäämme ja tyytykäämme Hä-
nen johtoonsa. Maan muista, että olen minä sinun
ystäwiäsi, tarwittaissasl apuna, maikka en tosin isoa
apua pysty antamaan^.

„Niin isoa kuitenkin, että olisi minulle isoa iloa
siitä", sanoi Martti.

„Hnwin mielelläni autan, hywin mielelläni! Millä
lailla moisin sinua auttaa, sano wapaasti, Martti
ratas!"
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»Entävä antaisitte lainaksi minulle muutaman kir-
jan! Pllimentaessani hanheja ilmaantuu warmaankin
toisinaan joutoaikaa lukemiseenkin ja oppimiseen. Ia
hupaisemmllsti kuluisi aika sitä paitsi."

„Hywä, hywä, Martti rakas!" opettaja lausui hy«
wällä mielin. „Huomaan nyt, että et aijo ristissä ka-
sin ja laiskana istua, maan työtä tehdä ja ahkeroida.
Apua olet saapa minulta, ole huoleti! Kirjastostani
saat lainaksi kaikki kirjani, mitä main lukea sinun mieli
tetee; ja siewällä ilmalla täyn terwehtimässäkin sinua,
jahka olen koulutoimestani jnutilaana. Hywä, hywä,
pyri sinä main eteenpäin, Martti, ja tartuta tietojasi.
Eipä tiedä mitä hywää sinulle on tulewa siitäwastai-
suudessa. Ei oppi ojaan taada eitä tieto tieltä työnnä.
Mintä nuorena oppii sen wanhana taitaa. Ia sanoo-
han Siirat kirjansa 28 luwun s:nnessa marsyssä: Jol-
let nuorena kokoile, mitä luulet wanhuuden maralle
löytämäsi? Niin, Martti, hywä on, että luet ja opit.
Siunausta siitä on, se on marsin warma."

Martti oli hywilläan opettajansa kehotuksista eitä
ne häwinneet loskaan hänen mielestään. „Hän on
oikeassa, mallan oikeassa, tunnon opettajani!" arweli
hän itsekseen, palatessaan äitinsä pieneen mökkiin. «Tie-
dot omat tuin hymät siemenet, jotta itämät ja joista
aitanaan hedelmiä taswaa. Tosi se on, että ei oppi
ojaan taada. Tahdonpa oppia, niin tai siitä ivasta
on tutaties suurtakin hyötyä."

Muutamia päiwiä sen jälkeen olikin Martti pai-
meneksi otettu ja hän ensi kerta kaupungin muutamasta
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.tullista" ajoi siiwetkään, kaakattaman karjansa ulos
kaupungista muutamalle laitumetsi heitetylle niitylle.
Ei paimenpoika hywinkään komeassa asussa ollut, oli-
han hänellä yllään isä wainajan röijystä tekastutakm
tapainen, maan siitä oliwat waatteet hymät kummin-
kin, että oliwat puhtaat ja eheät kaikki; äiti oli ne
huolellisesti paikannut. Wähä liian isot oliwat hou-
sut, maan sitä mukawammat. Awojaloin oli poika ja
awopäin, pitkä ja hoikka sauma kädessä. Uskollisena
tomerina oli hänellä musta pörrötarwainen willakoira,
„Wahti" nimeltään, minkä hän oli saanut hanheja
ennen paimentaneelta pojalta ja joka nyt hääräili han-
hi-lauman ympärillä, sitä koossa pitäen; wälistä juoksi
edellä, wälistä takana tahi jommallakummalla siwulla,
haukkuen wastahatoisia ja tottelemattomia, eikä Mar-
tin tarwinnut tuin katsoa päältä huoletonna. Hywä
toweri oli „Wahti" tosiaankin ja ilman sitä ei olisi
Martti toimeentulluttaan; paimenwirka oli siksi outo
hänelle ensikertalaiselle. Martti karjoineen koirineen
tuli ennen päiwällista perille. Siewä paikka se laitu-
metsi määrätty niitty olikin. Se oli kaltewalla wuo-
ren-rinteellä; siitä tun katseli alas laatsoon päin, au-
keni asuttu maakunta tirton-tornineen taloineen wilje-
lytsineen; missä kasmi- ja wiinatarhat, missä pellot,
missä niityt. Ilempänä oli jylhää metsää; siinä loi-
mut, tammet ja muut isot lehtipuut, joitten siimeksessä
oli wilpoinen olla räikeällä päiwän-paisteella. Itseään
niittyä ympäröi tiheät paju- ja leppä-wiitalot ja sen
leskellä oli pienoinen lampi, johon tuli mettä wuorelta
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päin juoksemasta purosta. Puron ja lammenrannoilla,
missä taswoi linnuille ruuaksi sopimia tasweja, hanhi-
karja wiihtyi erinomaisen hywästi eikä näyttänyt siltä
tuin ne olisiwatlaan muualle mihinkään mielineet.

Martilla ja Mahdilla ei ollut enää isoakaan huol-
ta, jahka oliwat karjansa kanssa laitumille päässeet,
Mahti paneutui lewolle muutamalle mäen-nyppylälle,
josta näti ympäriinsä yhdellä silmäyksellä karjan ja
laitumen lampineen puroineen. Martti laski paimen-
saumansa erään ison tammen juurelle, jonka wiereen
oli ennen häntä paimenena ollut poika jo ehtinyt lait-
taa siewosen ruoho-penkin, istahii siihen, wiittasiMah-
dille, että pidähän huolta hanheista, ja otti taskustaan
esille erään kirjan, minkä oli koulu-opettajalta lainaksi
saanut. Eitä aitaakaan, niin oli hän jo lukenut useam-
pia siwuja. Maan silti ei hän laiminlyönyt wirtaansa.
Wähä wäliä katseli hän missä hanhet kuleksimat, puhut-
teli Mahtia, luki taas hetkisen ja ajatteli niitä asioita,
joista wasta oli lukenut, sitten ryhtyi päiwälliseen kä-
siksi, leipäpalaseen näet tuiwine juustoineen, jakoural-
laan ammensi janoonsa raitista mettä muutamasta läh-
teestä. Tyytywäisenä oli hän, tyytymäisempi war°

maankin tuin moni ritas, jolla on tawaraa ja herkul-
lisia ruotia yllin tyllin.

Syytä olikin Martilla tyytywäisyyteen. Olihan
hän terwe terrassaan; hän ei ollut mitataan tautia
sairastanut wielä. Siewät oliwat hänellä taswot ja
miellyttawät. Silmistä paistoi iloinen mieli ja wiat-
tomuus eitä tummakaan, että jokainen, jota näki hä-
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nen, mieltyi häneen. Häneen täytyi suostua itsetuntin.
Ei huolet häntä painaneet eitä huomis-päiwän mur-
heet. Ei hän ollut tottunut paljoa kaipaamaan ja
maalimaan; kunhan sai ruokaa nälkäänsä, ja jahka hä-
nen ei tarwinnut pelätä, että hänen äidillään oli nälkä
ja puute, oli han tyytymäinen; muun mailman me-
nosta wiisi! Olihan paitsi sitä kouluopettaja hänen
ystäwänsä, jolta hän sai kirjoja lainaksi, niin että sai
lisätä tietowarastoaan mielen mukaan. Ia paimenwir-
tataan ei ollut työläs ja waikea toimittaa. Nc> niin,
mikäpä hätä Martilla!

Kiitos Jumalalle, kaiten hymän antajalle! ajatteli
Martti mielessään. Oltuaan paimentamassa hanhi-,
karjaansa muutamia päiwiä, alkoi hän hankkia itselleen
lisää mulawuutta ja hauskuutta. Ennen mainitulla
ruoho-penkillä, joka oli tehty ison tammen alle, oli hy-
wä letutella niinä päiwinä milloin ilmat oliwat sie-
wät, sillä siinä oli wilpoista siimestä, päiwä jos pais-
toi kuinkakin räikeästi. Waan jos satoi tahi tuuli ko-
wasti, niin ei puista ollut suojaa tarpeeksi. Mikä
neuwotsi? Mökin rakentamiseen eiwat ylettyneet pai-
menpojan warat eitä woimat, se oli selwä. Waan
nero keinon keksii. Tuo wanha tammi, josta jo olen
maininnut, oli niin iso, että juuresta oli ympärimita-
ten kuudetta kyynärää, ja sisältä oli se ontto, kyljessä
iso reikä. Entä teen tästä majan itselleni! tuumi
Martti, otti huomis-aamuna totoa matkaansa kirween
ja ennen päiwällistä oli pienoinen maja jo tehty tam-
men tyween. Mitä puussa oli lahoa hän poisti ja
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weisteli kirwccllään sileäksi seinät ja lattian, kunnes sai
tehdyksi siewofen huoneen, jota oli neljä kyynärää lant-
tiinsa ja niin korkeakattoinen, että mahtui siinä suo-
rana seisomaan. Wähitcllen hankki Martti pieneen tu-
paansa huonekalujätin, tehden näet tiwistä ja turp'
peistä penkin ja pystyttäen keskelle lautapalasista ky-
hätyn pöydän. Lopulta laittoi mökkiinsä owenkin.

Sateisellll ja tuulisella säällä Martti ryömi pie-
neen, siewään suojaansa. Siihen asti oli hän koulu-
opettajalta lainaamilllln kirjoja main lukenut jakoitta-
nut luettua mielessä pitää, maan tästä puoleen rupesi
hän paperille kirjoittamaan tärkeimpiä asioita, mistä
oli kulloinkin lukenut. Olihan hänellä kirjoituspöytä.
Ia musteen sekä paperin osti hän kirjakauppiaalta.
Knuiä sai hän hanhi-karjastaan yllin tyllin. Vähitel-
len taswoi hänelle omituinen, käsin tirjotettu kirjasto.
Kirjoittamaan hän ei kyennyt, luonnollisesti, jollei sitä
ennen ollut tarkkaan lukenut ja miettinyt luettua; sillä
lailla kartutti hän tietojaan, tylwaen runsaita uutoksia
ehkä wllsta niittäätseen tylmöistään. Toiwossa on
hywä elää.

Ei kukaan hänen ahkeruudestaan ja luwuistaan
tiennyt paitsi kouluopettaja, joka maha mäliä tawi ter-
wehtimässä häntä. Opettaja ihmetteli, huomatessaan
kuinka mahdottoman paljo Martti oli ehtinyt oppia
saada wähässä ajassa. Oli main siitä pahoillaan, että
hänellä ei ollut useampia kirjoja antaa lainaksi, Gi°
hän löyhällä kansakoulu-opettajalla ollut waroja hy«
minkään ison kirjaston hankkimiseen. Ennen lesän lop-



pua oli Martti ehtinyt lukea kaikki hänen kirjansa, eiks
ainoastaan ollut niitä lukenut, waan oli sen ohessa
niistä paraimmat tiedot paperille kirjoittanut ja sen
täsintirjoittllmansll kirjastonsa kartuttanut melko lailla.

„Nyt ei minulla enää ole useampia kirjoja sinulle
antaa tuin muuatta Ranskan kielioppia, joka on ro-
mujen joukossa wintillä; waan siitä kukaties et wäli-
täkaän. Kuitenkin jos senkin haluat lukea, niin mie-
lelläni sen lainaan sinulle, Martti ratas!"

„ Onhan mllllnwiljelijälläkin paljo waiwannäköä
ennen tuin on hänen peltonsa mulkattu ja siemennetty;
entä minäkään wähällä heitä lukemistani!" Martti
mustasi, „Otan sen Ranskan kieliopinkin lukeakseni,
jos main sallitte!"

Huomenna jo istui paimenpoika ison tammen juu-
rella ahkerasti oppimassa Ranskan tieltä. Hän toi-
moi uuden ja oudon tietojen nmilman porttien hänelle
aukeneman, jahka hän Ranskan kieltä puhumaan ja

ranskan-kielisiä kirjoja lukemaan oppisi. Waan was-
tutsia ilmaantui, joita hän ei ollut arwannuttaan edeltä.
Kun olisi joku minua neumomassa ja opettamassa!
tuskitteli hän. Kouluopettaja ei näet osannut rans-
kaa. Waan Martti ei hellinyt silti. Jos tänään en
opi, opin kukaties huomenna tahi ylihuomenna, loh'
dutteli hän itseään.

Muutamana päiwänä, Martin istuessa turpes-
penkillään, kirja kädessä, tuli toinen poika, jota oli
suunnille samanikäinen, häntä puhuttelemaan ja meni
towin kummiinsa, nähdessään paimenpojan kirjan
ääressä.
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„ Nututko sinä!" huusi hän pilkallisesti. ,Jollet
main pidä parempaa huolta hanhikarjasta, kantelen
isälleni!"

Martti tyynesti katseli toista poikaa silmiin ja
sanoi: „Ei ole ruielä yksikään hanhi joutunut hukkaan,
Aadolf, minun ollessani paimenena. Sen ivastaan
isällesi, jos olet niin häijy, että menet kantelemaan,
Et tai ole niin ilkeä, että wasite walehtelemaan ru-
peat?"

Veltin Aadolf, jonka isän omaisuutta useimmat
hanhet oliwat, katseli kirjaa, mitä oli Martilla kä-
dessä, ja kysyi: „Sinäkö luet! Ethän jouda hanheja
katsomaan ja kirjaa lukemaan yhtaikaa. Mikä kirja
tämä on?"

Martti näytti kirjansa ja sanoi: „ Ranskan kieli-
oppi tämä on, Aijon oppia ranskaa."

„Oletto hullu?" Aadolf iwaili. Hanhiako aijot
ranskaksi puhutella, hah? Tätä minun täytyy ker-
toa isälleni!"

«Kerrohan main, weittonen! Enpä tuota hämetä
osaa, että tahdon oppia lisää ja yhä lisää. Gn kui-
tenkaan silti huolettomaksi heittäy paimenwirastani. En
suinkaan. Gi oppi ojaan kaada, ei tieto tieltä työnnä.
Rupeapa sinäkin lukemaan ranskaa, entäpä sinullekin
olisi siitä hyötyä joskus!"

„Mitäs tyhjää! Olen hywilläni ollut siitä, että
pääsin koulusta pois ja kirjoista erilleni. En minä
kirjoista enää wälitä wähäätään. Eitä minun tar-
nntse niitä lukea. Isäni on rikas ja minä olen HH-
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nen ainoa poikansa. Kolmen tahi neljän wuoden pe-
rästä isäni lähettää minut pääkaupunkiin sotapalmcluk-
seen. Sikäläisen rykmentin ewersti on isäni hymä ys-
täwä ja jahka hänelle annamme lahjan, pari kolme
sataa markkaa, niin pääsen upseeriksi. Rahaa siihen
tarwitlllln eikä oppia yhtään. Entäpä sinä joudut so«
tamieheksi samaan komppaniaan, jossa päällikkönä olen
minä. Saa nähdä! Minä olen, näet, silloin upseeri,
maan sinä et ole kuin halpa sotamies. Ia jos oli-
sit lukenut maittapa kaikki mailman kirjat, mitä hy-
mää siitä! Rahasta hyötyä on eikä opista!"

„Oli miten oli, maan koskapa minulla ei ole ra-
haa, olenhan main halpa paimenpoika, ei minulla muu
neuwotsi kuin lukeminen ja oppiminen," Martti ivas-

tasi naurusuin „lotain täytyy ihmisellä toki olla,
rahaa tahi oppia, jompaakumpaa, toimeen tullakseen."

„Onhan sulla hanhet!" iwaili Aadolf ja teki läh-
töä, „Muista asioista älä huolikaan ja heitä kirjat
loukkoon!"

Sen sanottuaan Aadolf meni matkoihinsa ja Martti
jäi katsomaan hänen jälkeensä.

„Wäärässä hän on!" sanoi Martti itsekseen,
..Mahdollistapa hymintin, että kylmetystä siemenestä
ei nousekaan orasta; maan tiedossa on kato. jos en
kylmä ollenkaan. Oppia pitää, yhä main lisää oppia,
se on selwä!"

„Oikein, oppia itä kaikki!" sanoi muuan ääni tam-
men takaa. Puhunut oli eräs jalonnälöinen mies, joka
oli hnwissä waatteissa ja marinaan hän olikin yl-
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häinen, rikas mies. Hän hywin ystäwällisesti puhut-
teli Marttia ja sanoi: „Hywa on, opi sinä main, yhä
opi! Oppien tieto lisätään. En ole turhaan minä-
kään kaiken ikäni lukenut ja eteenpäin pyrkinyt. Hä-
dästä olen päässyt monestakin opillani. Waan sano-
han mitä kirjaa lueskelet,"

Martti näytti hänelle kirjansa ja se ylhäinen her-
ra täwi yhä ystäwällisemmälsi.

„Wai Ranskan kielioppi! Hymä, hymä! Minä
olen Ranskalainen ja nimeni on Mortignart. Vallan-
kumouksen aitana minut tarkoitettiin rakkaasta isän-
maastani, menetin kaikki tawarani, kaikki maatilani.
Jäänyt ei mitään tuin tyhjät tadet. Kuitenkaan en
toiwottomatsi heittäynyt silti. Sillä olin pienestä pi-
täen ahkeroinnut ja lueskellut, lisää, yhä lisää oppinut
ja tietowarastoani tartuttanut. Maanpakolaisuuteen
jouduttuani tietoni omat elättäneet minua. Pääsin
näet kotiopettajaksi Brandensteinin kreiwin perheeseen,
joka asuu howissa muutaman kilometrin päässä täältä,
niinkuin tietänet. Jos main en olisi ahkeroinnut nuo-
ruudesta pitäen, totta tosiaan olisin teppiterjäläiseksi
sortunut. Tästä näet, että tuo nuorukainen, joka hal-
weksii oppia ja koulunkäyntiä, on määrässä. Hyötyä
ei ollut minulle rahastani eikä tawarastani. Kuitti
menetin. Waan oppini jäi minulle; sitä ci kyennyt
tutaan minulta ryöstämään. Siis oikeassa olet, päät-
täessäsi oppia ja yhä lisää oppia. Saattaapa käydä
niin, että sinä tulet upseeriksi ja tuo poika ei
pääse tuin haimaksi sotamiehetsi main."
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Martti ihastui ikihywätsi noista ystäwällisistä
sanoista ja rohkaistui niin että alkoi kertoa herra
Mortignartille mastutsista, jotta oliwat nousseet hä-
nen tielle, Ranskan kielen taitoa harjoitellessaan.

„Wai ei sinulla olekaan opettajaa yhtään eitä
Nstawää, jota neuwoisi!" sanoi herra Mortignart. Ei-
pä kummakaan, että oppiminen on hankala. Malta,
niin minä neuwon!"

Martti kysyi mitä mistäkin ja Ranskalainen wuo-
rostaan neuwoi. Tunnin perästä oli Martti ehtinyt
saada enemmän selwää Ranskan kielen säännöistä ja
lausetllwoista luin toto sillä ajalla minä hän oli kieli-
oppia omin neuwoin lueskellut. Lopulta ranskalainen
herra, jota oli istunut Martin »vieressä turwaspenkillä,
nousi seisoalleen ja teki lähtöä, sanoen ystäwällisesti:
„Käyn wielä täällä terwehtimässä sinua ja kuulemassa
luinta olet edistynyt. Waan kun kirjasi on luettu
taitki, tule kreiwin howiin, jossa asun, noutamaan;
saat minulta kirjoja lainaksi jos tuin paljo hywänsä.

mon aini! lkvoir! (Hywästi, ystäwäni.
Näkemiin asti)."

Martti oli hywillään, sen arwaa lukija, ja hänen
taswoistaan paistoi hywä mieli wielä, kouluopettajan
tawateZsll hänet, ja opettaja heti huomasi, että jotain
erinomaisempaa oli kohdannut Marttia. Martin ker-
rottua ranskalaisen herran käynnistä opettaja sanoi:
.Tästäpä jo näet mitä hyötyä on opista! Olet saa-
nut ystäwän ja suosijan. Aadolfista hän ei wälittä-
nnt wähäätään; sinua ystäwällisesti puhutteli, huo-
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matesslllln että olet eteenpäin pyrkimässä opin tiel-
lä. Warmaankin olet kokema wastatin monta kertaa,
että ei oppi ojaan taada."

2 luku.

Musia Kokemuksia opin hyödystä.

Herra Mortignartin tuttawuudesta Martille ei ol-
lut ainoastaan se hyöty, että hän sai neuwoja Rans-
kan tieltä oppiessaan, hän sai sen ohessa uusia kirjoja
lukeakseen kreiwin kirjastosta. Tosin ei ollut treiwin
herrasmaellll heidän howissaan hywintään iso kirjasto,
isompi kirjasto luu oli heillä näet kaupungissa, eiwätta
he asuneet maalla tuin kesällä wain, syksyyn asti, jol-
loin palasiwat kaupunkiin jälleen. Waan oli tässä
pienemmässäkin kirjastossa paljo lukemista ja ahneesti
luki Martti melkeinpä laitti, minkä käsiinsä sai, jonka
ohessa hän paperille pisti muistiinpanojaan, tartuttaen
sillä lailla käsin kirjoitettua kirjastoansa pienessä mö-
kissään. Paljo hän oppi. Waan tiedoistaan hän ei
kerskannut, ei edes kouluopettajallekaan kertonut mitä
«li kulloinkin lukenut. Eikä Aadolf wälittänyt hänen
lukemisistaan wahäätään; mitäpä halwan paimenpojan
opista! Eitä Martin äitikään tiennyt niin mitään
hänen harrastuksistaan ennen tuin wasta sytsympänä,
jolloin hanhejll ei enää laitumella käytetty. Gi äiti
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osannut oppia tosin arwostaa, itse kun oli oppimaton
ja koulua käymätön, maan ei hän silti kieltänyt poi-
kaansa lukemasta, jospa ei käskenyttään.

Sillä lailla kului kolmatta wuotta kenenkään huo-
maamatta paimenpojan hiljaista työtä ja edistymistä
opin tiellä. Kukapa huomaa pientä tukkaa kedolla tahi
metsässä tien syrjässä paitsi joku yksinäinen tutkija ja
Jumala, jonka silmältä ei ole mitään salattua!

Martti paimensi hanhejaau yhä eikä kukaan ihmi-
nen ottanut hänen olostaan ja elostaan selkoa, saati
ryhtynyt toimiin hänen tilansa parantamiseksi. Muu-
tosta ei tullut kuin wasta sodan aikana, Ranskalaisten
ryntäessä kaupunkiin.

Oli wastitään ollut onneton lenan tappelu ja
Ranskalaiset päästwät herroiksi Saksan maalla. Siihen»
lin pieneen kylään, jossa Marrti asui, tuli wähänen
ratsujoukko. Niinkuin sodan aikana ainakin eimät mi-
holliset jättäneet rauhaan maan asukkaita ja heidän ka-
maroitaan, woiton sotawäeltä wietyään: tamaraa otti-
wat minkä milloinkin tarwitsiwat, ruokaa itselleen ja
hewosilleen pitemmittä mutkitta. Pahaksi onneksi eiwät

asukkaat ymmärtäneet Ranskan kieltä ei-
wätkä osanneet puhutella »vihollisia ensinkään. Kysyi
Ranskalaiset mitä hywänsä, mikä hinta on heinillä,
mitä leimalla, eiwät main mustausta saaneet kellään,
muuta tuin tuota ykstoittoista: „Gn ymmärrä!" Mi-
täpä muu neuwoksi kuin ottaminen mistä luutimat löy-
tämänsä, kawäsiwät omin lupinsa kellareissa ja aitoissa
tahi talleissa. Tuo suututti Saksalaisia loivasti ja mä-
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hällä oli syntyä riitaa. Ratsumiehet häätyiwät wetä-
femään miekkansa tupesta ja uhkasiwat lyödä, kosla
»vähemmästä ei näyttänyt oleman apua. Siiwommilta
kansalaisilta tukittiin suu sillä lailla. Waan ennen
mainittu porwari Welt, jonto. hanheja Martti paimen-
teli, oli ätänen ja tiimasluontoinen mies eitä taipunut
ratsujen käskyjä ja wiittautsia noudattamaan. Paista-
sihan tiinni laitti owet ja portit, ratsujen yrittäessä
tulla sisään, ja »varustautui palweluslvätineen tirweillä
ja »viikatteilla, kieltäen jyrkästi »väkensä laskemasta
ranskalaisia sisään.

Ratsuwäen päällikkö huomasi Weltin talon to-
meimmlltsi ja isoimmatsi toto kylässä, jonka tähden hän
päätti majoittua siihen. Ensinnä puuhailtuaan muulle
noelleen sopimia majataloja, lähti hän moniaittenrat-
sumiesten kanssa Weltin taloa tohti ratsastamaan.
Waan tummiinsa hän meni, huomatessaan Weltin hant-
leita. Ei tiennyt fuuttuato wai nauraa.

»Awlltkllll, awalkaa portti ja owet laitti!" huusi
hän. „Oltaa huoleti! Sillä en pyydä teiltä tuin il-
lallista, heiniä ja kauroja hewosille sekä yösijaa. Aamulla
me jo poistumme. Waan jos ruwette »vastustamaan,
ei ole siitä tuin wahintoa teille itsellenne. Lasketan
siis sisään main!"

douZie!" Aadolf, .Weltin poita, huusi
wastautsetsi muutamasta akkunasta, tietämättä itsekään
että hän soimasi tulijoita pahasti. Hän näet ei ym-
märtänyt Ranskan tieltä ensinkään; olihan main mo-
niaita sen kielisiä sanoja sattumalta tuullut erään wan-
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han sotamiehen lausuman, tietämättä nulten merkitystä.
»Non dougre, älkää tulko. menkää pois
joutuun! Ei meillä ole syötäwää eitä juotawaa teille
antaa.

„Katso noita weitiksita!" sanoi päällikkö, „Giwät
näy ymmärtämän, että olemme wihollisia. Waan kohta
tai oppimat ymmärtämään. Ampukaa, ratsumiehet, ja
lyökää rikki portit ja owet! Ln avgnt!"

Ratsumiehet tekiwät työtä käskettyä. Eitä aikaa-
kaan, niin monillllt attunaruudut ammuttiin säpäleiksi
ja omia jyskytettiin auti tam särettiin. Ratsumiesten
towcreita alkoi, laukaukset kuultuaan, keräytyä Weltin
talolle iso joukko ja rientää awuksi. Ms kaks talo
mallattiin ja aseisiin ryhtyneet palwelijat tirweineen
wiikatteineen häätyiwät juoksemaan käpälä-mäkeen minkä
ennättiwät. Welt itse ja hänen poikansa joutuimat
woittajain wangitsi.

«Kahleisiin pankaa nuo miehet!" huusi wihasesti
ratsuwäen päällikkö. „Heitä on lamattu aseet kädessä
m hirtcttäwät omat paikalla. Talo on tawaroineen
kaikkineen poroksi pollettawa!"

Siinä tärkeässä ja määrällisessä hetkessä Martti,
löyhä paimenpoika, joutui hätään ja ymmärii heti mikä
loma kohtalo oli tulla Weltin ja hänen poikansa osaksi.
Hänen tuli heitä sääli ja siitä sai rohkeuden rukoilla
heidän puolestaan.

„Hywä, armollinen herra," hän upseeria selwällä,
sujumalla Ranskan kielellä puhutteli, „ältäihän uoin
tylysti kohdelko heitä. He eiwät ymmärrä Ranskaa
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ja jos ne omat rikkoneet, niin warmaautaan eiwät ole
tienneet mitä tehneet owat".

„Waau tuo poika on meitä herjannut ja roistoiksi
soimannut," sanoi upseeri, yhä ankaran näköisenä,
maitta tumminkin leppeällä äänellä, häntä kun Martti
oli ruhutellut sujumalla Ranskan kielellä.

„Ustolaa minua, he eiwät ymmärtäneet niitten
sanojen merkitystä, millä he teitä puhutteliwat. Ar-
mahtakaa heitä! Jos wain tulkin awulla heille ilmol-
mile tahtonne, niin warmaantaan he eiwät kieltäydy
noudattamasta käskyjänne!" koitti Martti lepytellä up-
seeria.

„Hywä on, hywä!" waslasi upseeri, jo leppeäm-
män nätöisenä, „rupea sinä inllllsi ja ilmoita heille,
että en muuta heiltä halua tuin illallista setä yösijaa
Heinosillemme ja itsellemme."

Martti »lmolin Welulle Salsan kielellä upseerin
waalimulset ja Welt, jota oli ollut jo tuolla sältäyt-
seen, alloi tajuta, että raisumiehillä ei olluttaan paha
mielessä.

„Hywänen aita! Jollette muuta halua tuin yö-
sijaa ia illallista, niin aiwan mielelläni minä ne an-
nan eitä tule riitaa ensintään. Olisitte tuon ilmoitta-
neet ennen!" lausui Welt huivillaan, niinkuin ainatm
se jota on suuresta hädästä päässyt.

Naurusuin kertoi Martti upseerille Weilin puheen
ranstatsi ja sowinto tehtlin paltulla. Kuultuaan mi-
hin onnettomuuteen hän oli ollut joutua, Welt tyynel-
silmin tutti Marttia saamastaan awusta.



Muistan hywän tekosi kaiten itäni, Martti!" hän
sanoi. „Olet telpo poika ja milloin main apuani tar-
witset, tule luokseni!"

Weltin poika Aadolf seisoi wieressä pahan tuulen
näköisenä ja kateellisena. „Mitä isoa apua tuo oli!
Wähä Ranskan tieltä wain osaa Martti; siitä ei tan°
nata olla hänelle kiitollinen!" murisi hän.

„Älä lörpöttele!" hänen isänsä nuhteli. „Martin
Ranskan kielen taidosta, minkä sinä halwetsit, oli kui-
tenkin se hnwä, että pelastimme henkemme, talomme
ja tawaramme. Et häpeätään! Jollet sinä olisi ollut
niin peräti laiska ja luwusta wälinpitämätön, emme
olisi tähän ikäwään ja isoon waaraan ensinkään jou-
tuneettaan, josta nyt hain tuskin olemme pelastuneet
. . . Waan älä, Martti rakas, hänen moitteistaan ja
kateudestaan ole milläsitään!" Welt puhutteli Mart-
tia, ystäwällisesti pudistaen hänen kättään: „Me olem-
me ystäwiä, puhukoon Aadolf mitä hywänsä. Osta
tällä rahalla kirja tahi muuta minkä mielesi tekee,
Martti rakas!"

Hän kääntyi pois ja Martti löysi kädestään kiil-
tämän kultarahan.

„Kas niin", ajatteli Mirtti, »siinä taasentin yksi
todistus, että ei oppi ojaan kaada. Hnwä on, on to-
tiin wiemistä äiti kullalleni, jolla ei ole liikoja rahoja."

Waan ei jäänyt pitkille armeluille jouto-aitaa.
Heti tuli näet toto kaupungissa tiedoksi, että paimen-
poika oli Ranskalaisten kanssa heidän kielellään puhua
osannut. Useat ratsuwäen kanssa riitaan joutuneet
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kaupunkilaiset sen wuoksi turwautuiwat Martin apuun
ja pyysiwät häntä Jumalan tähden olemaan heille tulk-
kina noitten outoon wieraitten kanssa teskuztelles-
sa. Martti heti suostuitin lähtemään, osaamatta pyy-
tää mitään palttaa waiwannäöstään. Ia jota pai-
kassa hän riitaiset wälit selwitti ja rakensi rauhaa kau-
punkilaisten ja Ranskalaisten wälillä. Kaupunkilaiset
jäiwät ihmettelemään mistä toyhä paimenpoika oli sen
kielitaitonsa saanut.

Tosin Martin hywät teot joutuiwat pian unoh-
duksiin Ranskalaisten mentyä. Waan jotain hywää
oli heidän käynnistä kuitenkin. Aadolf ei ilennyt
enää pilkata Marttia hänen kielitaidostaan ja lukuha-
lustaan. Täytyi kai hänenkin huomata, että tieto on
maltaa. Sitä hän ei tosin jultilausunut, siksi kateelli-
nen oli hän. Waan hän alkoi kalua »velttouttaan ja
laiskuuttaan eikä enää yhtään iwallista sanaa lausu-
nut Martista. Parempi olisi toki ollut, että hän oli-
si ottanut waarin Martin esimerkistä ja rumennut han-
tin ahkeroimaan ja jotain hyödyllistä toimittamaan.
Waan siihenpä hän ei rumennut. Siihen main luotti,
että muta isällä on rahaa ja rahalla saa.

Ei aitaakaan, niin jo taas sai Martti niittää
minkä oli tylwänyt.

Tuon pienen kaupungin torin laidassa asui kaup-
pias Silberling, jolta kaupungin wäki osti suolat ja
soturit, ryynit, wiskut ja wiitunat ynnä muut ruoka-
aineensa. Hän oli perän ystäwällinen, kohtelias ja
alhainen mies eikä milloinkaan halweksinut töyhem'
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päänsä; puhutteli aina Marttiakin ja pudisti hänen
kättänsä, opittuaan tuntemaan häntä. Lansuipa jon-
kun ranskankielisen sanankin toisinaan, osottaatseen,
että muka hänkin on lukenut ja simistynyt mies.

Harmoinpa kauppias Silberling oli yksinään myy-
mälässään. Hänellä oli näet pienoinen neli-wuotias
tytär, johon oli niin rakastunut, että ei malttanut
kauankaan olla hänestä erillään. Marttikin oli niin
mielistynyt pikku Mmnaan. että leikki hänen kanssaan,
täydessään ostelemassa herra Silberlingin puodista
milloin mitäkin, wieläpä melkein joka kerta toi tyttö-
typykälle kirjawan kiwen, nätin-kengän, kukkasen lähi
jonkun muun siewan kalun. Eikä kummakaan, jos
Minna puolestaan piti Marttia hywänä.

Muutamana iltana Helmikuussa, jolloin ilma oli
jotenkin toltto, kamasi Martti taasen Slberlingin puo-
dissa ostamassa jotain tawaraa mitä lie, maan Minna
ei ollut silloin puodissa. „Missä Minna?" hän kysyi
tummissaan kauppiaalta.

„Ka, Martti täällä! Hywää päiwää!" herra
Silberling wastasi, Mirttia termehtien. Hän ei ollut häntä
huomannut, hääräellessäänryytiensä ja ryyniensä kanssa,
»domlnsnt vous portsx-vnuz? ddarllignt! okal-
MÄnt! Minna on ollut toto päiwän tärty ja huo-
nosti woipa, mikä waiwannee häntä, en osaa sanoa.
Käyhän sisään, Martti ratas, entä sieltä jostain löy-
dät hänet!"

Siellä tyttö olikin, maan hywin entisestään muut-

tunut. Kaswot oliwat hehkuman punaiset, silmät pa-
lamat ja tädet niin kuumat tuin tuli.



„Ka, mikä sinua waiwaa, pikku Minna, oletko
tipeä?" Martti kysyi.

„ Päätä timistää," tyttö wastasi, koittaen ystä-
wällisesli hymyillä, maan pääsikin itku. „Silmät oniat
lipeät nekin, Martti. Ia kurkku ja laitti!"

„Olet wilustunut warmaanlin!" sanoi Martti.
„O'et kaiketikin juossut ulkona tällä tollolla ja satei-
sella säällä!"

„Olen, oli hausta lumessa kahlata ja kastui su-
lat", tyttö kertoi.

„Etta äidille heti kertonut että pyytänyt tuimia
sulkia!"

„En rohjennut, äiti olisi torunut".
Jo ehti äitikin hätään ja hämmästyi towasti,

nähdessään tytön sairaana. «Sänkyyn pitää sinun
mennä heti!" käski äiti ja alkoi laittaa wuodetta
tuntoon.

„Hywä on, hywä on, että laitatte Minnan wuo-
teeseen," sanoi Martti, „waan antakaahan sairaalle
jotain lääkitystäkin, oikein hiostuttawaa lääkettä; oli-
sipa minusta syytä tohtoriakin puhutella. Tyttö on
pahasti wilustunut."

..Huomenna hän jo paranee. Gn luule oleman
wielä hätää niin suurta, että tarwitsisi tohtoriin tur-
wautua. Maan annanhan kumminkin wähä hiostut-
tawaa rohtoa!" sanoi tytön äiti, sieppasi tytön syliinsä
ja toimitti hänen wuoteeseen.

Martti wielä mennessään warotti kauppiasta jou-
tawana pitämästä Minnan wilustumista, arwellen,
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että tohtoria pitäisi kysyä neuwotsi niin joutuun tuin
suintin.

»Mitäs tyhjää!" sanoi kauppias, »tuommoinen
mähänen romusta on tytöllä ollut montakin kertaa en-
nen eitä siitä ole tullut mitään seurausta; huomenna
jo on hän juoksemassa kartanolla terweenä ja ehom-
pana entistään."

„ Parempi katsoa tuin tatua!" Martti warotti
wiela terran

»Kohta tai se nähdään, tauppias huoletonna wa«
tuutti, hääräellessään tawarainsa kanssa, joitten osta-
jia oli puoti täynuä. „Ole huoleti; tiedän kokemuk-
sesta, että ei ne pikku wilustumiset määrällisiä ole,"

Waan kuinka täwi?
Minna oli sairaampi tuin hänen isänsä oli osan-

nut arwatakaan. Kurkkutauti, jota aiheutuu ankarasta
wilustutsesta, on useinkin kuolettama, marsinkin jos ei
taudin alussa heti ole lääkäri neuwoja ja rohtoja anta-
massa.

Marttia aawistutti, että Minnalla oli kurkkutauti
ja hän sanoi sen wuotsi mennessään: „los Minna täy
huonommaksi, Herra Silberling, niin lähettäkää minulle
sana! Entäpä tiedän jotain neuwoa! Lähetättekö sa-
nan?"

„Lähetän, lähetän, jos hätä tulee, luota siihen!"
lupaili kauppias ...

Kotiin tultuaan Martti sieppasi kirjahyllyltä kir-
jan käteensä ja alkoi lueskella. Waan ei sillä kertaa
sujunut lukeminen niin hywästi luin aina ennen. Aja-

24



tutset harhuiliwat nes missä ja palasiwat lopulta ain»
takaisin yhteen tohti, siihen huoneeseen, jossa pikku
Minna tuskissaan wuoteella woiwolteli. Entä tyttö
rutta ei siitä tauti-wuoteestaan enää nousekaan? En-
täpä kuolema tulee kauppiaan taloon wieraatsi tänä
yönä? Entä tulee! Onnettomasti täwi mennä wuonna
Vartelin Willen, työmiehen pojan. Kurkkutautia hän-
kin sairasti. Lääkäriä ei kysytty. Giwät wanhemmat,
oppimatonta wäkeä tun olimat, hoksanneet, että hätään
oli hantitlawa heti, paikalla, lääkärin apu, ja tehotas
apu. Gckä Wille parta elänyttään tuin muutanna
tuntia, heitti henkensä wanhempainsa ja pikku siskojensa
suureksi suruksi . . . Gchän wain pikku Minnan, kaup-
piaan tyttären, tay yhtä surkeasti, yhtä onnettomasti!
Muutamia tuntia tituu, tuskittelee ja huomenna kuka-
ties jo mataa hengetönnä paareilla . . . Jumala
mahtakoon!

Sen semmoiset ajatukset ja synkät aawistutset tu°
limat mäkisin Martin mieleen eiwätkä jättäneet häntä
rauhaan.

Hän päätti rohkeasti mennä tohtorin puheelle.
Olkoonpa, että tytön wanhempain asia oliiitin mennä
tohtoria puhuttelemaan niin ajatteli Martti itsek-
seen menen tuin menen kuitenkin tohtorin puheelle
minä. Giwät Minnan wanhemmat tumminkaan usko,
että tuo kurkkutauti on määrällinen ja että se on kuo-
lettama tauti tosiaankin; tiittäwät minua perästä, jos
pelastan he>dän tyttärensä tuoleman lomista kourista.

Ia niin kiiruhti Martti tohtorin taloon, Waan
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pahaksi onneksi ei ollut tohtori kotosalla. Oli wastitään
lähtenyt maalle erään toisen sairaan luo. Martti kui-
tenkin toimitti asiansa tohtorin palwel,jalle ja kasti
ilmoittaa tohtorille heti, hänen totiin tultuaan, että
kauppias Silberlingin pittu M nna on hnwin sairaa-
na ja tarwiisee kiireellistä lääkärin apua, wieläpä tänä
kiltana. Jollei lääkäri tule, on kukaties pittu Minna
jo huomenna hengetönnä. Palwelija lupasi sanoa.

Waan Martti ei luottanut tohtorin totiin tuloon
hywissä ajoin. Hän juosta wiiletti apteekkiin ja osti
wähä otsennuspulweria ja katsi iili-matoa; hän oli
näet tuullut, että ne läätteet oliwctt turttua wastaan
tehoowia. Läätteet pisti taskuunsa ja meni kotiin. . .

Tuskin oli hän ollut kotosalla tunnin toisia, niin
jo kauppias Silberling tuli, kurkussa, kutsumaan
hänet pikku Minnan sairaswuoteelle. Kauppias, huo-
mattuaan, että pikku Minna käwi yhä sairaammaksi
ja että ankara rykiminen ja hengen ahdistus enuusti
kuoleman lähestymän nopein astelin, oli muistanut
näet Martin sanoja, hänen hnwästi jättäessään:
Minna täy huonommaksi, niin lähettäkää minulle sana.
Entäpä tiedän jotain neuwoa!" Ia nyt hän oli täällä
Martille kertomassa, että surkeat oliwat asiat totona;
Minna jo taistelee kuoleman tan-sa.

«Minna on aiwan tukehtumaisillaan ja hirweästi
hän rylii! Kastit minun lähettää sanan, jos hän tu-
lee sairaammaksi. Sano, Martti rakas, mikä neuwotst!
loutuun, soutuun, sillä nyt on hätä kädessä, on to-
siaankin!" päiwitteli kauppias Silberling itkusilmin.



„Oi kuitenkaan niin suuri hätä kukaties tuin luu-
lette", Martti lohdutteli. «Pahaa aawistaen täwin
tohtorin puheella. Hän ei tosin ollut kotona, itämä
tyllä, maan palwelija lupasi käskeä hänen käymään heti,
juhta hän toteutuu." Ia apteekissa käwin waralta
noutamassa talsi iilimatoa ja wähä otsennuspulweria!"

«Oletko sinä tohtorilla opissa ollut, Martti ra-
tas?"

„Olen mainkin! Näette, Bartelin Wille kun
mennä talwena knoli kurkkutautiin, oli tohtoria kutsut-
tu sairaan luokse wasta liian hiljaseen, että lapsi ei
ollut pelastettllwissll enää. Waan tohtori silloin sanoi,
että jos olisi edes iilimatoja arwattu panna sairaan
taulaan ja otsennus-pulweria antaa, olisi lapsi mar-
inaankin kuolemasta pelastunut. Se tohtorin sana jäi
mieleeni ja onhan tosi, että oppi ei ojaan kaada. Nyt
Minnalle on siitä hyötyä kukaties."

„Olet yksi taiwaan enkeleitä, Martti rakas!" ihas-
tuksissaan lausui kauppias Silberling, tyttärensä tilasta
komin huolissaan. „Waan joutukaamme, joutukaamme,
ennen tuin Minna tukehtuu siihen hirweään yskäänsä!"

Hymätst onneksi ei ollut pitkä matka kauppiaan
taloon, niin että muutamain minuuttien perästä seisoi
Martti jo pikku Minnan tautiwuoteella.

„Oikeassa olin tuin olinkin", sanoi hän, „Minna
on aiwan samalla lamalla sairas kuin Bartelin Wille,

Semmoista yskää jota on tuullut ei unohda sitä
milloinkaan. Minna rakas, ole huoleti! Tämä pub
weri nielo.se. niin pian helpottaa, saatpa nähdä. Ka
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niin! Hywä! Ia nyt me pannaan iilimato taulalle,
niin hengenahdistus lakkaa. Tuulaahan tänne, rouwa
Cilberling, wähä lämmintä mettä, muuan käsiliina ja
pesusieni! .. . Kiitos! Hywä, hywä! Älä ole mil-
läsikään, ei se täy kipeästi ensinkään, Minna ratas,
ole huoleti! Ka niin, nyi on iilimato jo purrut ja
tehnyt tehtäwänsö; jo werta lähtee. Hywä on, hyws
on! Kohta paranee kurttu!"

Sillä lailla Martti, niintuin tohtori itään, puu-
haili ja wuoroin sairasta, wuoroin sairaan »vanhempia
puhutteli. Eitä aitaakaan, niin jo pulweri teki wai-
tututsensa ja Minnaa rupesi ylonannattamaan towasti.
Äiti säikähti; maan Martilta pääsi ilohuuto. „Näet-
tetö? Minna hengittää jo teweämmästi! Nyt tay
hywästi laitti, saattepa nähdä!"

Eikä aikaakaan, niin sairas jo hymyili ja silmät
tirtastuiwat. Kymmenen minuuttia lääkityksen jälkeen
ei lapsi enää tuntenut pistoksia rinnassaan ja hänen
tasmoistaan oli kadonnut pelottama puna. Toiset
kymmenen minuuttia, niin meniwät silmät umpeen ja
sairas waipui makeaan, wirwoittawaan uneen , , ,

Jo kuului rattaitten kolinaa kartanolta , , , Toh-
torin waunut näet.

Tohtori tutti sairaan tilaa, kuulustellen wanhem-
milta ja kysellen niitä näitä taudin tapoja ja ilmauksia.
Wanhemmat tertoiwat niin tarkkaan tuin osasiwat; ter-
toiwatpa Martin hoidosta ja lääkkeistäkin, luonnolli-
sesti, setä mitä waitutus niistä oli.
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Tohtori oli hywin ihmeissään. „Lapsi on aiwan
selwästi paranemaan päin; ei ole enää hätää mitään!
Waan mistä olet sinä, Martti, oppinut sairaanhoitoa,
häh! Enpä olisi minä osannut paremmasci sairasta
hoitaa! Tämäpä ihmeellistä tosiaankin! Oletko lääke-
tiedettä ja wälstärin oppikirjaa lukenut, poikaseni?"

Martin asiaksi nyt tuli kertoa, että hän oli herra
tohtorilta itseltään kuullut, Bartelin Willen kuoltua,
kuinka määrällistä turkku-tauti pienillä lapsilla on ja
että Wille olisi pelastunut surman suusta, jos main
olisi aitanaan hän saanut jo mainittua lääkärin apua.
Apteekarilta oli Martti kysellyt millä lailla iilimatoa
täytetään ja paitsi sitä oli hän lueskellut jouto-hetkinä
muuatta kirjasta, nimeltä «Mitenkä haawoitettuja j»
loukkaantuneita hoidetaan", wälskäreille ja sairaanhoi-
tajille neuwotsi kirjoitettua kirjaa näet; siitä tirjast»
oli hän oppinut yhtä ja toista, jota oli jäänyt hänen
mieleensä ja nyt toitunut Minnan hywäksi.

»Hywä on, hywä on!" liitteli tohtori, jota oli
peräti hywänsuopea ja ystäwällinen mies. „ Huomaan
kaikesta, että olet terrassaan kelpo poika, eteenpäin pyr-
kimä nuorukainen ... Herra Silberling! Martti on
pelastanut tyttärenne surman suusta, se on selwä. Suu-
reen kiitollisuuden weltaan jäätte hänelle siitä."

Huomenna, kun Martti oli matkalla kauppiaan
taloon, tuulemaan kuinka oli sairaan laita, tuli wanha
kouluopettaja häntä ivastaan.

»Päiwäll, Martti! Jo olen tuullut minkä hywän
työn teit eilettäin Silberlingille. Hän on kertonut siitä
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kaikille, jotka tänään puodissa owat käyneet ostoksilla.
Kohta on se toto kylän tiedossa. Tästä näet taas,
että on tosi sananparsi: Ei oppi ojaan taada eitä
tieto tieltä työnnä. „Tee työtä rehellisesti, niin I»°
mala auttaa ihmeellisesti."

3 lnk».

Paimenesta maanwilieliiä
! Ei paimenpoitaa enää halwetsittu hywintaän. Ih-

miset altoiwat tysyä häneltä neuwoa milloin mistäkin
asiasta. Ia Martti osasi tuin osasikin oikean neuwon
antaa. Jos hän ei tiennyt heti, hän etsi jostain kir-
jasta neuwon eitä aikaakaan, niin hän löysi.in. Tahi
jos hän kirjasta ei löytänyttään, niin hän tumminkin
tiesi mistä oli saatama tieto. Olihan isossa kaupun-
gissa oppineita, kokeneita ja lukeneita miehiä; totta
tiesi joku, jollei kaikkikaan, neuwon antaa, mistä asiasta
mikin. Martti jos ei tiennyt muuta, osasi kuitenkin
taititentin neuwoa oikean nenwonantajan luo. Mart-
tia sen wuoksi alettiin paljon ystäwällisemmästi koh-
della tuin ennen. Haitta wain, että ei hän niistä hy-
mistä neuwuistaan saanut penniäkään palkakseen; toi-
nen tasku oli hänellä tyhjä, toisessa ei ollut mitään.
Randcbergin paimenpoika hän oli yhä,

< Itse hän ei ollut tuosta millänsäkään. Hän «li
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tyytywäinen ja nöyrä eitä isoksi arwannut muille an-
tamaansa apua. Waan hänen äitinsä ei ollut yhtä
tyytywäinen. „Mitä hywää sinulle siitä on, että olet
ollut ahne lukemaan pienestä pitäen ia että olet oppi-
nut enemmän tuin muut sinun itäisesi pojat? Kou-
luopettaja puhuu aina muta siitä, että jollei kylmä sie-
meniä maahan, niin ei ole niittämistäkään wasta, niit-
tämisen aita tun tulee; waan mitä hywää sinulle on
siitä myötäisestä lukemisestasi! Paimenpojaksi jäät,
muuksi ec muutu. Katsohan tämän kylän muita poikia!
He eiwät lue eiwättä kirjasta wälitä wähääkään, waan
toimeentulonsa on parempi kuitenkin tuin sinun, maikka
eiwät tiedä kymmenettä osaakaan siitä minkä sinä tie-
dät".

«Tosi, tosi se!" oli Martin tapa mastata, „waan
pitää olla kärsiwällinen ja elää toiwossa, äiti rakas!
Kewäällä on tylwön aita; ja wasta sytsnllä korjataan
laioon. W.ian minä olen wasta ihmis-ijän tewäassä,
äiti ratas. Mahdotonhan on että nyt jo moisin hyö-
tyä saamastani opista. Älä ole pahoillasi! Ollaan
tärsiwällisiä! Toiwossa on hnwä elää."

„Toiwossa, toiwossa! Niin sanoi isä wainajasi-
tm aina tun olin mureissani. Toiwo ei petä, sanoi
hän, jahka olemme tärsiwallisiä ja maltamme miel-
tämme. K rsiwallinen olen koittanut ollakin, maan
ei minulle ole siitä hywää ollut. Olen nyt lesti ja
sinä olet jo seitsemänto sta wuoden wanha etkä ole
«vieläkään tuin paimen parta!"

»Echän, älti tulta, minulla ole muu neuwono.
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tuin ahkeroiminen. Tee työtä rehellisesti, Jumala
auttaa ihmeellisesti, sanoo sananparsi. Ia samoin on
maanwiljelijän welwollisuus tehdä työtä ja kylmää sie-
men maahan, siinä toiwossa, että Jumala siunaa hä-
nen työnsä!"

«Eläkäämme sitte toiwossa!" sanoi äiti, „minä
olen tyhmä akka entä tosiaankaan ymmärrä mitä hy-
wää sinun suuresta opista on ollut, Wuan wastapa
nähdään. Toiwokllllmme, että Jumala on siunaama
työsi lopultakin, jottet itäsi olisi halpana paimenena."

Siihen loppui tawallisesti Martin ja hänen äi-
tinsä keskustelu. Kouluopettajakin puolestaan koitti
äitiä lohduttaa, niin että Martti ainakin joksikin ajaksi

sai rauhaa äidin torumisilta. Maan lopulta paimen-
pojasta tuli maanwiljelijä ja se tapahtui näinikään:

Wähän matkan päässä siitä paikasta, missä Martti
paimensi hanhi-karjaansa, oli muuan isonlainen niitty,
sen rikkaan porwarin Weltin arentimaata näet. Waan
sillä niityllä ei taswanut heiniä kuin pouta-kesinä; jos
oli sateinen kesä, oli heinän kaswu hywin mitätön.

„Mitä neuwoksi?" mutisi partaansa muutamana

päiwänä herra Welt niittyään tatsellessansa. , Muual-
la, katsoin miune tahansa, taswillisuus rehottaa tänä
sateisena kesänä mainiosti. Kumma wain, että tällä
niityllä ei heinä taswa!"

„Minkä wuokst ette rupea niityn taswuwoimaa-
tartuttamaan?" kysyi Mntti, jota oli luullut Weltin
puhetta. „Oma syynne jos ei niitty heinää taswa!"
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„Minunto syyni!" ihmetteli herra Welt.
„Mita soutamia? Minunko syyni, häh?"

„Teidän syynne, aiwan niin! Jos niitty olisi
minun, niin totta tosiaan laittaisin sen siihen kuntoon,
että heinällä, minkä se täsmäisi, moisin elättää wiisi
lehmää."

„Mitäs tyhjää! ... Älä höpise, Martti!" sanoi
herra Welt. „los keinoa main löytyisi, kannattaisi
uhrata sata taalaria niityn kuntoon laittamiseen."

„Gi maksaisi kuin miisikymmentä kukaties!" sanoi
Martti naurahtaen. „Gi suinkaan enempää!"

Herra Welt katseli Marttia ihmeissään siitä war-
muudesta, millä Martti puhui. Eihän Martti tosin
typerä ole, sen hän tiesi. Waan hänestä oli mahdo-
ton, että Martti olisi niitty-wiljelykseen nähden wii-
fllllmpi tuin hän, jota oli koittanut ties kuinka monta
keinoa keksiä tämän niityn parantamiseksi, maan laitti
turhaan. Hän katseli Marttia epäilewin silmin.

„
Viisikymmentä taalariako main maksaisi tuo?"

kysyi hän miettiwäisen näköisena. „ Huokea hinta se
olisi, huokea sittenkin, maitta pitäisi sinulle lisäksi mak-
saa toiset miisikymmentä taalaria, jos todellakin tie-
täisit tehoowan keinon."

„Tehoowa on, herra Welt!" Martti mastasi wa-
kasesti.

„Sano mikä keino tehoaisi?"
„Ka, sitä en sano", ilmehti Martti. „Waan te-

hotkaan keinon kyllä tiedän, sen saatte uskoa."
„Kokenut kaikki tietää, maan waiwamen kaikki
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kokee!" herra Welt ivastasi. „Entä, Martti hywä, kei-
nosi ei olekaan tehoowa, niin omat ne wiisikymmentä
taalaria menneet hukkaan."

„Minä maksan ne teille, jos hukkaan menewat,"
sanoi Martti.

„Matsat jos jaksat! Waan eihän sinulla ole pen-
niäkään millä maksaisit, jos koe myttyyn menisi."

„Tosi! Maan ei se mene myttyyn, sen tiedän
warmasii", Martti yhä watunlteli.

Herra Welt puisti päätään ja poistui, ilmoitta-
matta ryhtyykö kokeeseen wai eikö, Martti ei puhu-
nut mitään enää, maan naurahti itsekseen.

„Tänään sataa wielä raskaasti ja huomenna
luullakseni sataa yhä; pilwissä on taiwas", sanoi hän.

Martti ci määrässä ollutkaan. Sinä iltana sa-
toi oikein rankasti. Huomenna tuli herra Welt taas
katsomaan wiljelyksiään ja seisahtui niityn laidalle,
otsa rypyssä.

„Kaikti hukassa! Tästä ei tule heiniä pienelle
wasikallelaan!" mutisi hän.

„Ältää sanoko! Lähtee siitä heiniä tuudelletin
lehmälle. Kunhan main tahdotte, herra Welt!" Martti
wiisasteli, „Eikä wain yhdeksi wuodeksi, mutta joka.
wuodetsi. Koettakaahan toti. Itsellennehän siitä hyö-
tyä olisi!"

„Oltoon menneeksi! Koetetaan!" myöntyi
herra Welt lopultakin. „los toe menee myttyyn,
menköön, en sure noita hukkaan menneitä wiifitym-
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mentä taalaria. Waan jos käy hywästi, niin saat
sinä toiset miisitymmentä taalaria. Tehdäänkö kauppa?"

„Olisin auttanut teitä lahjattannetin", Martti
wastasi. „Waan äitini on löyhä, siis en rahaanne hyl-
täätään."

„Olet oikeassa, Martti. Ia mainitun rahan saat,
sen lupaan, jos niittyni paranee. Kumminkin panen
yhden ehdon rahan saannille."

„ Minkä?" Martti kysyi.
„Ei ole mieluista joutua ihmisten naurun alai-

seksi. Siis jos keinosi ei tehoisitaan, niin lupaa, että
et puhu kellekään tästä asiasta. Maltatko olla kerto-
matta, häh?"

„Maltanpa hywiukin, herra Welt! Lähcttatää-
hän main huomenna awutseni tatsi työmiestä, niin
nähdään, että paranee niitty. Mutta tästetäätin heitä
tekemään mintuin minä tästen!"

„Sepä tietty. Luuletko siis todellakin, että niitty
rupeaa sitten hywästi heiniä kaswamaan?"

„Totta missiin eikä teidän suinkaan kauppaa ta«
tuo. tarwitse!"

„No olkoon menneeksi! Huomenna lähetän kun
läheiäntin työmiehiä awutsesi!"

Sen sanottua herra Welt jätti hywästtt ja meni.
Maan paimenpoika naurusuin itsekseen tuumaili: „Hy-
wä on! Äiti tulta on toti olema hywillään, minun
luodessani hänelle miisitymmentä taalaria! Ia todis-
taa hänenkin täytyy, että ei oppi ojaan kaada eitä
tieto tieltä työnnä!"
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Martti ei puhunut joutawia, luwatessaan laittaa
niityn oikeaan kuntoon. Niitten kirjain joukossa näet,
jotka hän oli herra Montignartilta lainaksi saanut, oli
ollut muuan kirjanen, joka wastikään oli kirjakauppoi-
hin ilmestynyt ja jossa oli kaikenlaisia hywiä neumoja
maanwiljelijöille ja karjanhoitajille. Siitäkin tässä
pienessä kirjassa neuwottiin mitentä niittyjä paranne»
taan taswu-kuntoisiksi. Gnsinnä Martti wälinpitämät-
tömästi selaili kirjan lehtiä; sillä eihän hänellä ollut
niittyjä eitä hän arwattawasti ivastakaan saisi niitä.
Waan arwaamllttll juolahti hänen mieleensä herra
Weltin niitty ja heti hän alkoi tuota kirjaa lueskella.
Jospa lohta hänelle itselleen ei olisikaan hyötyä siitä,
niin entäpä hän kykenisi muita hyödyttämään tiedoil-
laan. Hän siis rupesi tarkkaan lukemaan tuota kirjaa,
luki kannesta kanteen. Sen ohessa ajatteli luettua ja
lämi tuon tuostakin katselemassa herra Weltin niittyä.
Lopulta tuli siihen päätökseen, että niittyä käwi paran-
taminen, wieläpä oikein hymääntin kuntoon.

Tuumasta toimeen! Huomenna työmiesten tul-
tua Martille anmksi, hän kaiwatti niittyä mähä ylem-
mäs sywennyksen, johon pääsi juoksemaan metsän-rin-
teestä päin tulema mesi; sen ohessa kaiwatti hän mo-
niaita ojia. Muuta parannusta ei tarwitlu. Wesipe-
räisyys, joka oli ollut niityllä wikana, terrassaan la-
tosi eitä aitaakaan, niin jo alkoi ruoho kaswaa rehot-
taa oikein rehemästi. Neljän wiikon perästä kun herra
Welt tuli katsomaan, häntä towasti ihmetytti tuo suuri,
arwllllmaton muutos.
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„Ihme ja kumma!" hän huudahti. „Oletpa mes-
tari kerrassaan, Martti ratas! Kyllä on hywässä
tunnossa niitty nyt, on mainkin! . . . Mutta, Martti,
sanohan minulle: mitenkä käy voutatesinä? Sadeke-
sästä ei ole haittaa enää. Entäs pouta-kesänä?"

„Sitä wartenhan olen tämän symennytsen kaimat-
tanut niittyä ylemmäs jotta mettä siihen pääsisi ko-
koontumaan, eikä liene muikea johtaa mesi tarmit-
taessa niitylle", Martti selwitteli.

„Hywa, hywä! olet pitänyt sanasi, wieläpä nii-
tyn paremmaksikin parantanut tuin lupasitkaan. Kiitos
kunnia siitä! Ia tietysti ne miisikymmentä taalaria
saat palkinnoksesi. Waan sanohan, mistä olet arwan-
nut millä lailla työ oli tehtäwä?" kysyi herra Welt
yhä ihmeissään.

„Ei tämä niityn parannus-keino ole minun kek-
sintöäni, herra Welt", Martti wastast. „Olen muuta-
masta kirjasesta oppinut; siinä siitä kerrotaan."

„Hm! Hm! Wai kirjasta saattaa oppia niityn
»viljelystäkin! Enpä tuota olisi uskonut, en tosiaan-
kaan," sanoi herra Welt. „Olen aina ollut siinä luu-
lossa, että kirjat omat soutamaa roskaa, Waan nyt
hnomaan, että jotain hywää, imeläpä kouraan tuntu-
maakin hywää niistä saattaa olla , , . Kuulehan,
Martti, meidän pitää ostaa lisää kirjoja ja rumeta
niitä lueskelemaan; entä löydämme niistä jotain uutta,
warteen otettaman. Mitä arwelet, eikö rumeta?"

„Ruwetaan main!" Martti mustasi, „Waan tir-
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jat omat kalliita eikä kaikista ole isoakaan hyötyä?
Joukossa jotakin."

„Gi kait kirjoja ilmaiseksi saada, se on tosi!" sa-
noi herra Welt, „waan jos kymmenen kirjan joukossa
on yksikään, josta hywän neuwon löytää, niin onhan
kirjain hinta monin kerroin torwattu. Lähdepä, Martti
rakas, asumaan minun talooni ja rupea hywiä kirjoja
minun kanssani lukemaan. Maksan sinulle toisen wer-
ran isomman palkan tuin minkä hanhein paimenena
saat, jotta ei sinun suinkaan wiran muutosta katua
tarwitse; ja saat sitäpaitsi koko hoidon perheessäni.
Suostutko, häh?"

Hymillään oli Martti, lyytywäinen tähän edulli-
seen kauppaan, se tietty, „Mielcllänikin rnpean!"
mastasi hän. Kuitenkin hetken perästä hän näytti
wähän huolestuneelta.

„Mikä nyt?" kysyi herra Welt, „Ethän jo kadu
kauppaa!"

„ Mitähän on poikanne Aadolf sanoma, jos minä
tulen teidän taloonne? Hän ei siedä minua, ties
mistä syystä on minulle nuhassa", sanoi Martti.

„ Mitäs tyhjää! Aadolfia älä pelkää! Hän ou
laiskuri, tosi se! Maan muuttakoon tapansa ja ru-
metkoon hänkin lukemaan ja jotain oppimaan tästä
puoleen! Olenhan minäkin kirjoja halmeksinut ikäni,
waan mieleni on tänään muuttunut kerrassaan. En-
täpä Aadolfinkin mieli muuttuu!"

Martti suostui mielellä hymällä herra Weltin esi-
tykseen ja jo parin päiwän päästä oli toiset paimenet
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hanhikarjaa paimentamassa, Martti muutti näet asu-
maan siewään kamariinsa herra Weltin taloon, Aadolf
Welt ei näyttänyt tosin aiwan tyytymaiselta, maan
isältään hän sai ankarat nuhteet ynseydestään Marttia
tohtaan eikä hän rohjennut puhua pahaa sanaa Mar-
tille, Waan sen kuitenkin taikitentin huomasi, että ka-
teus oli hänen mielessään, Martti kun osasi lukea ja
oli ahkerassa toimessa yhä uutta oppiakseen.

Tosin Martti huomasi, että Aadolf oli hänelle
ynseä, maan hän ei ollut tietäwinään siitä, ajatellen,
<ttci tuota ei kestä kauankaan; aitansa kutakiu! Hy-
willään main oli siitä, että nyt sai mielin määrin kir-
jojaan lueskella. Hänen äitinsäkin oli hywillään, tie-
tää sen, kun hänen poikansa ei tarwinnutkaan olla
itänsä hanhi-paimenena.

Maan aamulla jos outin siewä ilma, jo illalla
on laiwas vilwissä, on sadetta ja ukkosen jylinää,
Tcnpci sai kokea Marttikin, Aadolfin äitikään ei sie-
tänyt Marttia ja yksissä neuwoin he alkoiwat juoni-
tella Marttia wahingoittaakseen ja ajaakseen pois ta-
losta kerrassaan,

„Mitä hywää on meille tuosta laiskasta pojasta;
eihän hän mitään muuta toimita kuin istuu kamaris-
saan ja kirjoja lueskelee, Meidäntö pitää häntä elät-
tää?" Weltin waimo torui miestään,

„loko olet unohtanut niittyä, jonka heinän kas-
wu parani niin että se nyt on ainakin wiiden sadan
taalarin arwuincn?" herra Welt mustasi. „Ilman
Marttia ja hänen kirjojaan olisi niitty samassa huo-
uossa kuunossa kuin ennen!"
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„Wähät niitystä! Olethan jo maksanut Martille
siitä wiisitymmentä taalaria. Tarwitsiko sinun silti
laskea häntä tähän taloon asumaan, syömään ja juo-
maan meidän pöydässämme? Mitä hywää hänestä
on ollut tosiaankin, häh?" intti waimo.

„Gntä saha! Martti on neljättä unikkoa sitä ra-
tcnnellui ja niin nerokas poika hän on ja tarmokas,
ettei heitä työtään, minkä on alottauut, kesken. Etkö
luule, että sahasta on talolle hyötyä mitään?"

„Hm! Kait kuka hywänsä olisi kyennyt sahaa
rakentamaan! Aadolfkin!"

„ Aadolfko? Ei toki. äiti kulta! Aadolfista ci
ole rakennusmestaria. Hänen mieleensä ei olisi mil-
loinkaan edes juolahtanuttaan se ajatus, että sopisi
kosken partaalle saha rakentaa. Kaikkein talon ren-
kein työ yhtenä wuonua ei ole Helikään sen arwoinen
tuin Martin aimoihin juolahtanut aatos, että tosien
reunalle olisi saha ratennettama. Älä siis fanokkaan,
äiti tulta, että Martti on tyhjän-toimittaja! Onpa
tumma, että Marttia sätit! Äskettäin hän kuitenkin
paraimman lypsylehmäsi kuolemasta pelasti, se tun oli
syönyt liian paljon apilasta; kirjoistaan oli Martti
lutinut ja osasi neuwoa rohdot. Syyttä suotta Mart-
tia moitiskelet! Tässä talossa ei ole yhtään toista
tyhjän-toimittajaa paitsi Aadolf, oma poikamme; häntä
sinun nuhdella pitää. Eihän hänellä ole muuta huolta
raukalla tuin milloin saisi pukea päälleen upseeri-tatin.
Mllllnwiljelijää ei hänestä tule koskaan. Lähteköön
heti kasarmiin, kosta mieli tekee, niin on siitä kum-
minkin se hywä, että hän ei enää Marttia kiusaa."
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Ka! Suosit, näemmä, enemmän tcrjäläis-poi-
kaa kuin omaa poikaamme!" lausui äissään Weltin
waimo. „Aadolf on mallan oikeassa! Ei hän toti
talonpojaksi rupeakaan! Upseeriksi hän rupeaa, uljaaksi
upseeriksi terrassaan. Ia pääkaupunkiin hän lähtee,
tietystitkin. Waan sitä ennen on terjäläis-poita ajet-
tllwa talosta."

Sen sanottuaan Weltin mainio meni tiehensä.
Aadolfille näet meni kertomaan mitä isälle oli sano-
nut. Ia hywillään oli Aadolf, äitinsä kanssa samassa
mielessä. Kahden neuwotteliwat millä kurin Martti
oli ajettllwll talosta.

Martti itse ei tiennyt mitään näistä wehkeistä;
pnuhaili main sen rakennuksen alaisen sahansa kanssa,
josta herra Welt syystäkin toiwoi saamansa suurta
hyötyä. Talon isännän kanssa oli hän hywissä wä-
leissä eitä arwannut ensinkään pahaa pelätä. Martti
olisi jäänyt taloon ties kuinka kauan wielä, jollei muuan
tapaus olisi armaamatta jouduttanut asiain menoa.

Herra Weltin muuan weli oli näet sairastunut ja tä-
män weljen waimo oli pyytänyt häntä tule-
maan heille hoitamaan heidän talouttaan kunnes sai-
ras tulisi terweetsi. Herra Welt rakasti meljeään ja
päätti heti lähteä matkalle, jättäen talonsa waimonsa
ja Aadolfin hoitoon. Ennen lähtöään marotteli omai-
siaan hywästi kohtelemaan Marttia ja toiwoi palates-
saan totiin jälleen muutamain Miikkojen perästä kodissa
oleman talkki ennallaan.

Maan se hänen toiwonsa petti. Silla jo huomis-
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päiwänä herra Weltin lähdön jälkeen sanoi hänen
mainionsa Martin irti palwelutsestaan ja kasti poika
paran paikalla mennä mattoihinsa sekä kielsi hänet
enää koskaan palajomasta laloon.

Martti hämmästyi kowasti ja kalpeni. Itkusil-
min kysyi: „Mitä nyt? En tiedä mitään rikosta teh-
neeni! Mistä pahasta teostani minua rangaistaan?"

„Pahan wai hywän teon takia, yhden tekemä",
Aadolf wihafesti karjasi. „Mene matkoihisi! Isälle
ilmoitamme mikä tyhjän-toimittaja olet. Immärrätkö,
wai?"

„Ettehän toki niin julmia ole, että syyttä suotta
ajatte minut p:llolle!" ihmetteli Martti itku-silmin.
„Mitä tulee neuwoksi, jos minun täytyy lähtea pois,
llktiarwanmatta?"

„Knsy kirjojasi neuwoksi!" Aadolf iwaili. „Tie°
däthän muita kaikkia ncuwoa; totta kaiketi itseäsikin!"

„Mitä ihmiset ajattelematkaan minusta, tun aje-
taan minut talosta pois kerrassaan? Roistoksi luule-
mat. Entä äitini, kuinka hän toimeentulce tästä puo-
leen?" pahoili Martti. «Malttakaa toti tunnes herra
Welt toteutuu! Jos hänkin on teidän kanssa samaa
mieltä, niin en enää jäädä tahdokaan tänne!"

„lollet heti mene matkoihisi, noudan talon ren-
git heittämään sinut ulos!" karjasi ohmissaan Aadolf.
„ Liiaksikin kauan olemme sietäneet sinua; äiti on mi-
nun kanssani yhtä mieltä."

„Oikein!" sanoi talon romua. „Lähtea sinun pi-
tää paikalla! Kolme taalaria saat matkaewaäksi. He!"
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Mitäpä muu neuwotsi kuin lähteminen talosta
heti paikalla, Martti kokoili moniaat kirjansa ja muut
wähäiset taniaiansll pieneen nyyttyyn ja poistui itku»
silmin siitä talosta, jossa hän oli toiwonut saamansa
asua monta wuotta.

Poika parta meni tuttuun paikkaan, siihen pieneen
mökkiin näet, minkä hän ol» paimenena ollessaan ont-
toon tammeen laittanut, itselleen, ja heittäysi pitkälleen
turpas-pentille, hillittömästi itkien. Häwyttömästi oli
hän ajettu talosta pois, ilman syytä, mieron tielle hei-
tetty. Mikä neuwotsi? Millä lailla elättää itseään
ja äitiään? Paimeneksi oli jo otettu toisia poikia.
Jätkän rastaaseen työhön hän ei kyennyt, sillä hän ei
ollut siihen harjaantunut ensinkään. Mistä saisi hän
jotapäiwäisen leipänsä? Naittava herra Welt toht-
siltään tulisikin kotiin, ei Martti kuitenkaan tehtäisi
yrittää siihen taloon takaisin, missä Aadolf äitineen
oliwat, joita molemmat wihasiwat häntä. Heidän lei-
päänsä hän ei enää syömään rupeaisi, tostapa tiesi
tuinta kateellisia he oliwat. Ennemmin hän tarttuu
maittapa terjäläis-sauwaan tuin palaisi siihen taloon
enään.

Tosiaankin, mikä neuwotsi? Marni oli huolis-
saan siitä marsinkin että hänen äitinsä panisi komin
pahaksi sanomaa tästä itämästä tapauksesta. Tosin
oli Martti syytön, maan ustoisito äiti hänlä syyttö-
mäksi? Ia joskin uskoisi, mitäpä hywää siitä?,Mail-
ma näytti mustalta terrassaan, niinkuin pimeimpänä
syysyönä, ja sydämmestään Martti rukoili Jumalalta,
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orpojen ja turmattomain Isältä, laupeutta ja armoa,
apua ja neumia.

Martin wielä itkiessä ja rukoillessa, aukeni hil-
jaa, hymin hiljaa mökin omi ja hänen wanha ystä-
wänsä kouluopettaja kurkisti sisään; hywänsuopeasti,
sydämmellisellä, herttaisella säälillä hän katseli Mart-
tia, joka ei ollut huomannuttaan että omi oli auen-
nut.

„Oikein arwasin, oikein arwasin, että hän olisi
täällä!" wanhus jupisi, „Niinpä niinkin, täällä hän
yksikseen itkee, ettei hänen äitinsä huomaisi kuinka pa-
hasti owat pahoittaneet hänen mieltämi, Waan mal-
tahan! Raamatussa sanotaan: joka kyynelillä kyl-
mää se riemulla niittää. Jumala, orpojen Isä, ei
jätä sinua lohduttamatta, ole huoleti, Martti! , .

.

Martti hoi, älähän sure, älä!"
Martti kun näki kouluopettajan, hänen täytyi kes-

ken kyyneleitäänkin hywillään hymähtää; oli lun olisi
pilwien lomitse päiwä paistanut äkliarwaamatia.

„Opettajani rakas!" huusi hän ja juoksi Mantu-
liian syliin.

„
Olipa onnellinen sattumus, että juuri

tällä hetkellä tulitte; sillä nyt jos milloinkaan tarwit-
sen lohdutusta!"

„Tiedän laitti!" sanoi opettaja, „He omat aja-
neet sinut talosta, heittäneet mieron tielle, wieläpä soi
maulsiatin antaneet sinulle emäilsi ja panetelleet sinua.
Näyttöähän silta luin jos olisi onnettomuus kohdannut
sinua, Waan älähän ole huolissasi! Jumala ei ole
hyljännyt sinua, koittelee main ja hänen tiensä owat
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ihmeellisiä. Älähän murehdi! Gi ole tässä maassa
lutaan nälkään kuollut wielä etkä sinä liene ensim-
mäinen, "

„Waan mitenkä äitini on tulema toimeen?"
„ Missä sinulla on ruokaa tarpeeksi, siinä äidillä-

sikin, ole huoleti, hywä lapsi! Toistaiseksi tulet mi-
nun luokseni. Koulutalossani on tilaa muutamalle ys°

täwällenikin. Sittenpä nähdään mitä muu neumotst?"
„Wll«n mitä on äiti sanoma kuullessaan tästä

itämästä tapauksesta?"
„Hän ei puhu mitään, maan on tyytywäinen taik»

teen. lätä, minun huolekseni hänen puhutteleminen!
Ia saapa nähdä mitä herra Welt on sanoma totiin
tullessaan matkaltaan. Minua aamistuttaa, että hän
nostaa aita metakan eikä aikaakaan, niin jo aukeaa
sinulle jälleen hänen talonsa owet sepposelälleen. Usko
ininua, Martti! Herra Welt ei tiedä niin mitään si-
nun lähdöstäsi eikä hän suinkaan olisi sallinut sinun
lähtemän."

„Mitäpä apua minulle siitä?" sanoi Martti, pää-
tään pudistaen, „En saata kuitenkaan mennä sinne
enää. Aikaansaisin talossa main rauhattomuutta. Waan
niin kiittämätön en tahdo olla siitä hywästä minkä
siellä olen nauttinut. Aadolf äitineen eiwät lepy. Mi-
nulla ei ole halua palata sinne. Mieluummin menen
Pois koko kaupungista!"

„Oiteassa olet ehkä, Martti ratas", opettaja
myönsi. «Siis tulet asumaan meille, tunnes joku
muu parempi keino keksitään. Rohkaise main mieltäsi,
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Martti. Uhkeroimisesi ja lukusi ei ole hukkaan men-
nyt; minkä nuorena oppii, sen wanhana taitaa. Kyl-
wön perästä tulee niiton ja elonkorjuun aita, ole huo-
leti. Mennään meille, mennään!"

Opettajan ystäwällisyys lohdutti Marttia, marsin-
kin hänen huomatessaan, että tuttawat eiwät syyttä-
neet häntä; kaikki ymmärstwät, että oli Aadolf ollut
hänelle kateellinen ja ilkeä syyttä suotta. Jotka tu li-
mat kadulla wastaan terwehtiwät ystäwällisesti.

Siwumennessään poikkesiwat opettaja ja Martti
herra Silberlingin puotiin, „Ka Martti!" hän ystä-
wällisesti terwehti tiskin takaa. „Aadolf äitineen omat
ajaneet sinut talosta pois, ja tiedossani on syykin.
Maan älähän ole milläsikäcin! Et suojattomaksi jää,
se on warma!"

-„Opettaja on kutsunut minut luokseen, herra Sil-
lierling!"

„Wai niin! Hywä on, hywä! Siitä en tiennyt-
tään. Minä tarkoitan, että sinulla on tarjona palwe-
lus-paikta pääkaupungissa, muutamassa isossa talossa!
Älähän hämmästy! Tänään, juuri lun sinulle tuli
hätä jommoinenkin, sain kirjeen; Jumala on auttanut
sinua ihmeellisesti tosiaankin. Käykäähän sisään tänne
konttoriin, niin näytän teille kirjeen. Tulkaa tekin,
opettaja!"

Eiwät Martti ja opettaja useampaa käskyä odo-
telleet; siksi uteliaita oliwat kuulemaan kenen palweluk-
seen Martti pääsisi.
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„ Joutuu», joutuun!" kiirehti opettaja, „Onpa
hausta tuulla tuon kirjeen sisältöä; on tosiaankin!"

„Malttlltaahan, malttakaa, kohta saatte kuulla!"
sanoi kauppias,

„
Katsokaa, tänään sain kirjeen muu-

tamalta pääkaupungin kauppiaalta, jolta minä kaikki
tawarani ostan. Hän on kelpo mies, maitta wähä
omituinen. Hän on pääkaupungin äweriäimpiä tukku-
kauppiaita. Hän kaipaa asiapoikaa ja kysyy minulta
onko minun tiedossani sopima poika, jota joutaisi hä-
nen plllwelukseen. Sinä, Martti, olet joutilas, sehän
on selwä! Se juolahti heti mieleeni, tuultuani että
sinut oli ajettu pois herra Weltilta. Sano, haluatko
mennä? Saat wiisi taalaria wiitto-palttaa ja lisäksi

toto hoidon: ruuan, asunnon, wieläpä waatteetkin.
Eitä sinulla ole muuta tehtäwää luin asioilla käydä
kaupungilla, pippuria jauhentaa, paperi-tötteröitä tehdä
ja toimittaa muita semmoisia asioita, mikä ei työtä ole-
kaan; enemmän wain hupia."

„Mitä on tuo kauppias nimeltään?" opettaja
kysyi,

„Pfeifer on hänen nimensä. Olette tai kuulleet
puhuttaman rikkaasta Pfeiferistä, Hänen talonsa on
Linnan-torin nurkassa, iso, komea talo onkin, lieneekö
komeampaa yhtään. On toista näkemistä siellä kuin
täällä, Martti. Sotawäkeä ja ratsuwäkea wilisee ka-
duilla, ei ole hetikään niin hiljaista kuin täällä Rau-
debergissa."

„Hywä o», maan en tumminkaan käsitä, että olisi
erityinen onni päästä herra Pfeiferin asiapojatsi. Olen



wähin tuullut hänestä. Sanotaan hänen oleman nai-
mattoman, hywin rikkaan ja saiturin, niin ettei malta
antaa ruokaakaan tarpeeksi mäelleen," opettaja sanoi.

„Gi ole perääkään siinä puheessa, että Pfeifer
olisi saituri, ei mahaakaan", intti herra Silberling.
Olen ollut hänen kanssaan kaupoissa ties kuinka monta
wuotta, maan wääryyttä hän ei ole tehnyt minulle
kertaakaan eitä penninkään wahinkoa. Tarkka ja sääs-
täwmnen hän tosin on, maan se ei ole witana pidet-
täwätään, päinwastoin hyweenä. Tuhlaawaisuus on
moitittawa, maan hymä järjestys ja säntillisyys ta-
lossa olla pitää, muuten menee kaikki piankin nurin.
Jota herra Pfeiferillä on ollut wuodenkaan palweli-
jana, hän harjaantuu hywiin tapoihin ja saapi hel-
posti toisen ja edullisemmankin paikan milloin hywänsä."

„Waan eihän asiapojan toimi hywinkään etusa
ole, herra Silberling! Olen toimonut Martin saaman
paremman miran", sanoi opettaja.

„Samaa minäkin toiwon," kauppias sanoi, „waan
ei ole tämä tarjottukaan paikka halwetsittama ja hy-
laitama silti. Palkka on isoulainen, isompi kaikessa
tapauksessa tuin mikä hänellä nykyään on, hänen jou-
tilaana ollessaan, Matti toisessa taskussa, toisessa ei mi-
tään: eikö tosi se? Eikäpä hänen tarwitse iäksi päi-
maksi jäädä llsiapojaksi; siitä on helppo päästä parem-
pi-palkkllseen kaupanhoitajan wirkaan, wieläpä kukaties
osalliseksi kauppa-woittoonkin, herra Pfeiferin läheisim-
matsi apulaiseksi. Niinpä tosiaankin! Martilla on
tietoja, jotka koitumat hänelle hywatsi ajan oloon jol-
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lain tawoin. Ustapojan toimi wie toistin, parempiin
toimiin; tywestä on puuhun noustawa eikä latwasta,
sanoo sananparsi. Wai mitä itse armelet, Martti?"

„Rupean Herra Pfeiferin astapojllksi mielelläni ja
olen hywin kiitollinen hnwäntahtoisuudestanne, herra
Sllberling," Martti wastasi.

„Älähän hätäile!" waroitti opettaja; „mieti asiaa
ja anna wasta parin päiwän päästä wastaus!"

„Herra Silberling on oikeassa!" Martti wastasi.
„ Saanhan hywän palkan ja liikenee siitä äidillekin,
jotta hän tulee toimeen. Saatan heti suostua lähte-
mään ja uskolliseksi, ahkeraksi asiapojaksi tahdon ruwe-
tatin, jotta ei ole olema herra Pfeiferillä tyytymättö-
myyden syytä!"

„Gnkä suinkaan minäkään pane wastaan, jos
main sinulla itselläsi ei ole epäilyksiä, ja suokoon Ju-
mala sinulle menestystä!" hywänsuopea opettaja
myöntyi.

Asia oli päätetty siis ja Martti Mosta wiilctti
äidilleen kertomaan ensiksikin siitä, että hän oli ajettu
herra Weltin talosta, ja toisekseen siitä, että hänelle oli
tarjottu asillpojan toimi pääkaupungin rikkaimmalla
kauppiaalla, herra Pfeiferillä.

„Hywä on!" sanoi äiti. „Io olen aawistanut,
että et kauan olisi herra Weilillä, ja miniäpä sille
mahdoit, että sinua katseliwat kateellisin silmin. Mie-
lelläni suostun siihen, että lähdet pääkaupunkiinkin;
Jumala on joka paikassa eikä Hän ketään hylkää,
joka Häneen luottaa. Rehellistä työtä ei pidä lykätä
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luotaan missä sitä wain tarjotaan ja jos siitä saapi
jokapaimäisen leipänsä. Olet enemmän oppinut kuin
useimmat sinun ikäisesi ja entä tietosi ja oppisi koituu
sinulle wasta hymäksi. Asillpojan toimessa wikkelät
sääret omat sinulle isommaksi hyödyksi kumminkin kuin
iso oppi. Waan jahka pysyt nöyränä ja knuliaisena,
niin pääset joskus parempaankin toimeen. Lähde siis
wain herra Pfeiferille ja jauhenna pippuria ja laita
paperi-tötteröitä. Parempi tehdä jotain tuin ristissä
käsin wirua. Joka tekee työtä rehellisesti sitä Jumala
auttaa ihmeellisesti!"

4 luku.

Manha Kapteeni

Gi aikaakaan, niin jo lähti Martti matkalle ja
saapuikin, pienoinen tawara-nyyty kainalossa, pääkau-
punkiin. Ihmeissään hän katseli mäen wilinää ka-
duilla ja toreilla sekä taloja, jotka oliwat toiset toi-
siaan uhkeampia. „Gi kysyjä eksy", sanotaan ja help-
pohan oli paitsi sitä kysymättäkin löytää ruhtinaallinen
palatsi, jonka tienoilla herra Silberling oli sanonut
äweriään kauppiaan Pfeiferin puoti-talon oleman muu-

tamassa tadun-risteyksessä. Tuossahan se onkin,
näemmä; isot kirjaimet paistoiwat seinästä: Pietari
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Pfeifer. Martti ei mennyt kumminkaan heti sisään,
waan seisahtui katsomaan taloa.

Komea talo se oli todellakin! Kolmikerroksinen
ja kiwestä rakennettu. Alimmassa kerroksessa oli puoti
ja owi-tiuku helisi myötään, mäkeä kun ehtimiseen tuli
ja meni. Sen näki heti, että eiwät kaupanhoitajat
saaneet kauankaan joutilaina seista. Waan ei Martti
huomannut luin nuorta wateä hääräilewan puodissa;
eitä kukaan ollut Harmaja-Hupsinen, joksi oli sanottu
herra Pfeiferiä. Akkunan ja lastomen kautta hän saat-
toi nähdä kaikki, mitä puodissa toimitettiin. Waan
nytpä äkkiä lensi auki muuan omi puodin taka-seinässä
ja sisään ryntäsi nopein askelin muuan pienoinen, wan-
hanpuoleinen herra. Hän meni suoraa päätä erään
kaupanhoitajan luokse, jota punnitsi jotakin tawaraa, ja
lnödä läimäytti häntä kämmenellään kormulle hywin
sukkelaan. Sen jälteen meni takaisin samaa tietä, yhtä
sukkelaan kun oli tullutkin, siwumennessään simaltaen
korwapuustiu muutamalle toisellekin kaupan-hoitajalle.

„Tuo mahtoi olla herra Pfeifer!" arweli Martti,
„Ankara hän on näemmä. Waan eipä aiwan syyttä-
kään!" Martti oli nähnyt näet, että toinen kaupan-
hoitaja oli siirappia kaatanut lattialle ja toinen oli
huolimattomasti tekassut paperi-tötterön, niin että siitä
zuoksi pippuri-herneitä lattiaan, „Ei hän syyttä kii-
wastunut. Tosi se!" tuumaili Martti.

Hetken odotti Martti wiela kadulla. Waan näh-
dessään sen wanhan herran toistamiseen tuleman puo-
tiin, rohkeni hän mennä sisään esittämään itsensä kaup-
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piaan uudetsi asiapojatsi. Waan hain tuskin oli hän
owen auaissut, niin wanha herra ryntäsi hänen eteensä
ja kysyä tiuskllsi: „Mitä sinulla asiaa? Täällä ei ole
lupa kerjätä. Jos se on asiasi, mene matkoihisi!"

Martti nunsti kouluopettajan puhetta herra Pfei-
ferin itaruudesta, waan wastasi siimosti: „Kerjätä en
tahdo, herra Pfeifer, waan työtä tehdä tahdon!"

„Oletko pöllö? Tässä talossa ei ole työtä lais-
kureille!" herra Pfeifer wastasi yhtä äkäisesti. „On
täällä nahjuksia jo liiaksikin!"

„ Olette kuitenkin ottanut minun palwelukseenne.
Olen paimenpoika Randebergista."

„Wai niin, sinäkö!" huudahti herra Pfeifer, lep-
peämmällä äänen painolla, kuitenkin tuikeasti katsoen
Marttia silmiin, aiman tuin jos olisi tahtonut katsoa
hänen munaskuihinsa asti. „Wai uusi asiapoika! Hywä
on. Olen sinusta sulaa kiitosta kuullut. Jos olet
puoleksikaan niin hywä tuin miksi sinua on tehuttu,
hywä on! Marttiko on nimesi?"

„Martikst minua sanotaan!"
„Tiedätkö jo mitä askareita sinun tulee toimittaa

talossani?"
„Tiedän. Herra Silberling sanoi, että minun

asiani on pippuria jauhemaa, paperista tötteröitä tehdä
ja asioilla käydä."

„Aiwan oikein! Se on jotain. Entäs muuta?"
„Gn tiedä muuta kuin että minkä teen sen teen

tunnollisesti."
„Hywä on. Onhan se jotain tosiaankin! Waan
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sano suoraan ja tatso minua suoraan silmiini: oletko
rehellinen?"

Rohkeasti ja silmiään räpäyttelemättä Martti
wastasi: „Rehellinen olen, sen uskoa saatte!"

„Hywä!" sanoi herra Pfeifer. „Se on pääasia.
Nousetto warhain aamulla wuoteeltasi?"

„Kuinta warhain main haluatte; olen tottunut
aamusta ani warhain, lähtemään työhön!"

„Osaatko saappaita ja kenkiä puhdistaa ja kiil-
loittaa?"

„Gn ole ennen sitä työtä tehnyt. Wäan tahdon
oppia."

„Hywä! Opi siis! Sillä lhuomenna jo alkaa
palweluksesi. Nyt tule, niin näytän tortterist!

Rappusia ylös tapusimat, kauppias edellä ja
Martti perässä, ylisille muutamaan lautaseinistä teh-
tyyn suojaan. Se oli niin pieni, ettei siihen mahtu-
nut kuin wuode ja tuoli. Seinässä oli kaksi naulaa,
mihin ripustaa waatteet.

„Täälla saat nukkua", sanoi herra Pfeifer. „Kait
osaat pimeässä riisua päältäsi ja taas pukeutua, häh?"

„ Osaan."
„Hywä! Sillä, näet sen, ei ole lupa walkealla

kulkea täällä. Jos sen teet ja siitä saan tiedon, niin
auta armias. Heti pois tästä talosta! Immärrätkö?
Minun tietooni tuleekin kaikki, mitä talossa tapahtuu;
ei mikään jää minulta salaan. Waan näytäpä mitä
tuossa nyytyssäsi on tllwaraa!"

Martti heti päästi nyytynsä solmut auki ja pani
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tawaransa kaikki pöydälle herra Pfeiferin katseltamaksi.
Eihän siinä paljo tawaraa ollut: kaksi jotenkin kar-
keasta pellawll-kllnkaasta tehtyä, maan puhtaaksi pestyä
paitaa, pyhä-takki ja housut, yhdet sukat, kengät ja
moniaita kirjoja.

Hm! Kirjoja!" ihmetteli herra Pfeifer. „Mitä
kirjoja näm»? Ethän main roswo- ja rakkaus-romaa-
neja lueskele! Näytähan!"

Waan eihän ne olleet kuin muuan ranskalainen
kieli-oppi, lasku-oppikirja ja mailman-historia.

„Olkoon menneeksi! Näitä saat lukea minun puo-
lestani, aiwan mielelläni! Waan jos roska-romaaneja
tuot taloon, heti ne pesään heitän. Mutta sanohan,
mitä hywää noista kirjoistasi?"

„Ovinhan niistä aina jotakin."
„Hm! Hywä on! Waan katsokin, ettet laiminlyö

töitäsi ja welwollisuuttasi! Wai sinä kirjoja luet, pai-
men-poika parka! Wai niin! . . . Tulehan nyt, niin
mennään saappaita liilloittamaan. Mutta muista olla
hiljaa! Täällä alikerrassa asuu wauha kapteeni Var-
nefeld. Hän on ollut seitsenwuotisessa sodassa ja on
tiwulloinen, raihnas ukko. Illalla hän marsin war«
hain menee makuulle. Maata pannessasi ja waatteet
riisue-sasi päältäsi waro siis, ettet jollain melulla he-
rätä wanhaa kapteenia unesta, muista se! ... Se st-
nään! Lähdetään jo!"

Ilisten rappusia mentiin alas eteiseen ja sieltä
kartanon poikki muutamaan majaan. Wajassa oli
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penkki, toista kymmentä saapas-paria, tenlä-mustetta
ja muutamia harjoja.

«Katsohan nyt!" kehotti herra Pfeifer. „Näytän
millä lailla saappaita kiilloitetaan ja ota oppia mi-
nulta!"

Tuumasta toimeen! Herra Pfeifer sieppasi kä-
teensä muutaman saappaan, puhdisti sen pölyltä, woi-
teli musteella ja rupesi harjalla hankaamaan niin suk-
kelaan ja taitawasti kuin jos ei olisi hänellä muuta
työtä ollut kuskaan tuin saappaitten kiilloitus. Saa-
pas kiilsi kuin peili, päästyään liilloittajansa käsistä.

„Otitko oppia, häh?"
„Koltinhan ottaa!" Martti wastasi.
„ Ryhdy siis työhön ja toimeen! Hetken päästä

tulen katsomaan!"
Herra Pfeiferin mentyä ryhtyi Martti työhön pi-

temmittä arweluitta. Toiset saappaat toistensa perästä
hän otti tiilloittaalseen eikä aikaakaan, niin oli hän
yhtä taitama kuin herra Pfeifer harjaa käyttämään.
Kaikki saappaat tun oliwat puhtaat ja liiltäwät, jo
tuli herra Pfeifer takaisin, Hywällä mielin hän kat-
seli sllllpasriwiä.

„Warsin hywin oletkin työsi toimittanut!" kiitteli
hän. „Mennäänpä nyt pippuria surwomaan!"

Kartanon poikki mentiin tawara aittaan. Siellä
wasto. tawaraa löytyi yllin kyllin, Isoja tynnyreitä,
täynnänsa rusinoita, toiset täynnä manoeleita, suuren
suuret läjät sokuritekoja ja kahwisäkkejä, isoja laatikkoja,
täynnänsa mauZtimill, missä hywin kalliita, missä huo-
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teampia maustimia ja laitti oliwat nähtäwänä,
lasin tosketeltawina, ettei tuin kurottaa kätensä ja suu-
hun pistää!

„Älähän maista!" kielsi herra Pfeifer. „loka
maistaa, hän näpistclee, tiedä se! Enkä martaita
siedä . . , . Tässä on huhmare ja tässä surmin, ru-
peahan toimeen!"

Martti teli työtä käskettyä, pisti kourallisen pip-
puria huhmareeseen ja alkoi jauhentaa pippurit minkä
jaksoi.

„Seis!" huusi herra Pfeifer, lun pippuri oli tar-
peeksi hienoksi surwottu, „Kaada tämä jo laatikkoon
ja kaada säkistä toisia pippuri-jywiä huhmareeseen.
Säkin'pitää olla tyhjä tänä iltana, muistatkin!"

„Koetllnhan!" Martti mustasi.
„Saa nähdä!" sanoi herra Pfeifer ja poistui taas.
Surwominen ei ollut hywinkään helppoa työtä.

Maan Martti oli uuttera eitä heittänyt ennen kuin
sätki oli kerrassaan tyhjä, jonka jälkeen hän puhdisti
huhmareen ja surwimen ja istahti wiereen lepäämään,
pyyhkien hien otsastaan. Odottaessaan herra Pfeiferin
palajamista katseli hän mitä makeita aitassa oli ja ih-
metteli niitä isoja »varastoja. Mandelia ja rusinoita
katsellessaan hänen teti komasti mieli maistaa niitä,
marsinkin kun hän ei ollut syönyt mitään eilä edes
mettäkään juonut yhtään Randebergista lähdettyään.
Maan hän kuitenkin malttoi olla koskettelematta noi-
hin mateihin ruokiin ja juolahti hänen mieleensä, että
oli hänellä jokunen leipä-palanen talin taskussa; sen
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sieppasi käteensä ja alkoi siitä syödä makeaan suuhunsa
hywällä mielin. Tuskin oli hän syömästä päässyt, niin
tuli herra Pfeifer sisään.

„Laiskuri!" huusi hän, nähdessään Martin istu-
man yhdessä kohti toimetonna. „Sen arwasin, ettet
kauankaan jaksaisi surmaa! . . . Waan onhan säkki jo
tyhjä näemmä. Onpa ihme tosiaankin! Älähän pa-
hatsu, että olin määrässä luulossa! Waan olet teh-
nyt hutiloimalla työsi kukaties?"

Hän työnsi kätensä pippuri-laatikkoon, niin sy-
wälle, että tyynäspäät oliwat pippurissa ja tutki minkä
näköisiä jauhoja poika oli saanut tehdyksi; toisenkin
kourallisen tutti, jonka jälkeen hywänsuopean näköisenä
katsoi Marttia ja sanoi: „Hywä on, hywä! Huhma-
rekin on puhdas ja surmin. Saa nähdä kuinka kauan
jaksat olla ahkerana! Ethän main ole näitä makeista
maistanut, häh!"

„Gn!" sanoi Martti wakasesti.
„Hywä on! Tahdon uskoa todeksi minkä sanot!

Nyt mennään paperi-tötteröitä tekemään. Sinun on
oppiminen sekin!"

Martti teki sitäkin työtä tyytywäisenä, kunnes jo
alkoi hämärtää, jolloin oli iso kasa paperi-tötteröitä
pöydällä läjässä.

„Hymä, hywä!" sanoi herra Pfeifer sisään tul-
lessaan taasenkin. „ Menehän nyt kyökkiin illalliselle
ja tun olet syönyt, olet wapaa työstäsi täksi päiwäkst.
Eikä sinun tarwitse muinakaan päiwinä iltasin enää
tehdä työtä, jos nimittäin aina olet yhtä ahkera tuin
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tänään. Tuossa on kyökki! Palwelus-piika neuwoo
mitä muuta tehtäwää sinulla on, meden nountia, laka-
semista, halkojen kantamista y. m. Huomenna mar-
hain omat ne askareet toimitettawat."

Martti meni kyökkiin, jossa tarjosikin hänelle ruo-
kaa ja juomaa wanhan puoleinen, pahan tuulen nä-
köinen piitä. Neuwoi piika hänelle niitä talon tehta-
wiä sen ohessa, mitä milloinkin oli toimitettawa. Sit-
ten Martti lopulta kömpi rappusia ylös yliselle pi-
meässä, sytyttämättä tulta, noudattaen herra Pfeiferin
kieltoa.

„Ei täällä tosiaankaan hywin helläwaroin minua
pidetä!" Martti ajatteli itsekseen. „Waan meneehän
tuo jonakin minun isäntänikin. Ia loskapa hänen lei-
päänsä syön, niin pitää taitetittin minun työtakin teh-
dä. Eikäpä herra Pfeifer ole ollenkaan huonompi mai-
nettaan."

Hän nukahti noita ajatellessaan sikeään uneen,
maan jo neljän aikana aamulla nousi wnoteeltaan ja
ryhtyi heti toimiinsa. Saappaita kiillotti, kantoi kyök-
kiin halkoja ja mettä sekä latasi puhtaaksi puodin ja
puoti-kamarin lattian. Kuuden aikana lun herra Pfei-
fer tuli sisään, oliwat huoneet siinä sumussa kuin olla
piti ja „hywä!" pääsi hänen suustaaan nyt, niinkuin
aina ennen, hänen ollessaan tyytywäisellä mielellä.
Sen jälteen rupesi Martti muihin askareihinsa: tötte-
röin tekoon, pippurijywäin jauhentamiseen ja muihin
asiapojan tehtäwiin. Hänen selkäänsä sälytettiin iso
joukto paperi-tääryjä tawaroineen, joita hänen tuli
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tantaa kaupungin taloihin minkä kääryn millekin ta-
waran-tilaajlllle, ja muuan toinen asia-poika pantiin
hänelle oppaaksi näyttämään missä mikin tilaaja asui,
kadut ja paikat muut kun näet olimat hänelle wielä
outoja. Koko aamupäiwä meni tuohon juoksuun ja
iltapäiwälla hänen piti taas tarttua surwimeen jau«
hentaakseen tällä kertaa kanelia pippurin sijasta.

Moniaita wiitkoja Martti oli noissa askareissa
eikä toinen päiwä ollut toistaan tummempi; samat
askareet oli hänen toimittaminen toisena tuin toisena-
kin päiwänä. Paljon tetiwät hänelle kiusaa toiset po-
jat ja talon palwelijllt milloin mitäkin. Tnönsimät
hänen tehtäwätscen toimia, joita olimat welwolliset itse
toimittamaan, eiwätkä kiittäneet häntä hänen hywän-
tahtoisuudestaan. Tyytywäisellä mielellä oli kuitenkin
taititentin Martti eikä ollut hänellä muita huolia kuin
se, että ei ollut joutilasta hetkeä ensinkään lukemiseen
ja oppimiseen. Jo oli hän päättänyt pyrkiä johonkin

toiseen wirtaan; maan armaamatta tulikin muutos hä-
nen oloonsa.

Muutamana yönä heräsi hän oudosta äänestä
jostain. Hän alkoi kuunnella. Alaalta, siitä huonees-
ta näet, joka oli hänen makuupaikkansa alla, kuului
walituksill ja woihtimisia ja nyt muistui hänen mie-
leensä, että herra Pfeifer oli sanonut siellä asuman
erään ivanhan sota-kapteenin. Iha kuului kerta toi-
sensa perästä woihtimisia ja olipa Martti kuuleminaan
hätähuutojakin; syystäpä hän alkoi pelätä, että joku
onnettomuus oli kohdannut manhusta. Heti nousi hän
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wuoteeltaan, puki kiireesti waatteet ylleen ja juosta
wiiletti rappusia alas alikerran eteiseen. Siellä kuuli
hän kapteenin kamarista woihkimisia yhä selwemmästi
eitä häntä enää arweluttanut mitä tehdä; naputtelihan
owea rystysillään.

„Sisaän! Sisään!" huudettiin owen takaa äkäi-
sesti ja tuskallisesti yhtaikaa. „loutuun, soutuun!
Muuten olen hukassa!"

Martti aukasi owen. Eteisessä oli pimeä, maan
toisesta huoneesta näkyi malkea. Omi oli auki. Siel-
lä kai oli kapteenilla makuusijansa.

„Mies! Joudu, joudu!" kuului huuto huoneen
perältä. „Kohta kuolen, jollet hätään joudu! Anna
rohdot heti! Heli! Kohta tulehdun. .."

„Missä on rohtonne, herra kapteeni?" kysyi Martti,
joka oli huoneeseen tullut ja näki kapteenin makaaman
oweeu päin selin. Kapteeni paralla oli loma hengen-
ahdisms, hän ryki kowasti ja woihki; hän oli kauheis-
sa tuskissa. Maan kuullessaan oudon äänen hypähti
hän istualleen, katsoen tummissaan Marttia silmiin.

„Kuka sinä olet? Mikä asia sinulla?" kysyi hän,
ihmetellen, missä oli hänen pikcnttinsä. „ Erkki hoi!
Missä oletkaan? Etkö olekaan Erkki näemme, . .

Anna tänne rohdot sinä, joudu! Tuossa kakluunin
päällä!"

Martti näki kakluunilla oleman muutaman rohto
pullon, wieressä lusikka, ja tarttui niihin kapteenille
antaakseen.

„Tässä rohdot omat? Montako tippaa haluatte?"

60



„Kymmenen. Waan joudu, joudu! Tukehdun!"
Martti kaatoi kymmenen tippaa lusikkaan ja siitä

sairaan suuhun. Halusta sairas nautti lääkkeet eikä
aikaakaan, niin hän alkoi tointua ja hengen-ahdistus
helpottaa. Mustan puhuma laswojen karma muuttui
kalpeammaksi.

«Jumalan kiitos!" huokasi sairas. „Io helpot-
taa melto lailla. Jos en olisi saanut rohtoja, olisin
marinaankin wiiden minuutin perästä ollut hengetön-
nä. Kiitos! Annahan lisää wiisi tippaa ja kaada
mettä sekaan tuosta mesi-karahmiinistä!"

Martti noudatti käskyä ja oli iloissaan nähdes-
sään kapteenin uiman silmin nähtäwasti tointuman.

„Se teki hymää tuo juoma!" kiitti kapteeni. „Ase>
tahan päänalus wähä mukawammasti, tee hywin! Olen
tuiki wäsyksissäni etten jaksa liikahtaa ja tuo wanha
haawani, minkä sain sodassa, saa aitaan hirweitä tus-
kia ! Luultawastitin on side irtaunut kerrassaan. Eikä
Erkkiä, pikenttiäni, näy ei kuulu, sitä lurjusta! .

.
,

Hywä on, nyt on mutamampi maata! Kiitos! , . .
Menepä katsomaan pitenttiäni, tuossa toisessa huo-
neessa hän mataa sängyssään, se telwoton laiskuri!
Simalla hänelle koiwatillikka ja lujasti niin että hän
muistaakin saaneensa! Huomenna annan hänelle mat-
ka-passin, se on warma."

Martti, pantuaan päänalutsen mukawammasti,
meni toiseen huoneeseen katsomaan pikenitiä, maan ei
sängyssä ollut ketään.

„ Sänky on tyhjä, herra kapteeni!" sanoi Martti.
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„Tyhjätö! Ei suinkaan! Mahdotonta! Katso-
han tarkemmin! . . . Wai sänky tyhjä! Mennyt on
meitikka matkoihinsa!"

Kapteeni oli mihoissaan. „Ia kuka nyt hoitaa
haawaani? Niinkuin palama ketale se polttaa luitani!"

„Mina hoidan, herra kapteeni. Näyttäkääpä
missä on haamunne!" Martti kehotti.

«Sinäkö? No, olkoon menneeksi! Haawa on
polwessani tahi pikkusen alempana. Kiitos, kiitos!"

Martti nosti peitteen ja äimänhän hajalleen oli-
kin mennyt haamun side eikä siis kummakaan, että
oli sairas komissa tuskissa.

„Näet sen! Enkö mä sitä arwannnt!" kapteeni
huusi, „Nyt ymmärrän minkä wuolsi henkeäni rupesi
ahdistamaan, uiin että olin menehtyä, ~ Siewästi,
helläwaroin koskettele, weitkoseni, ettei kipeästi käy ko-
min! ~ . Waan sinä oletkin taitama, näemmä, itään-
kuin wälstari olisit. Hnwä, hymä on! Paremmin
toimitat haawurin wirkaa tuin pitenttini, se pöllö."

Tllitawasti Martti tosiaankin hoiti haamaa ja
pani siteen paikoilleen, niin helläwaroin ja siewästi,
että oli kapteenilla syytä ollakin kerrassaan tyytywäi-
nen.

„ Mainiosti, weikkoseni!" kiitti kapteeni kiittämäs-
tä päästyäänkin, maltoista partaansa pyyhkäisten.
„Kiitos, liitos! Waan sanohan mistä pääsit huonee-
seeni? Ia kuta olet?"

tulin tietenkin, herra kapteeni, owi ei
ollut lukossa."
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„Gikö lukossa? Niin! Erkki pahus on kylään
mennyt siinä luulossa, että muka minä en huomaisi
hänen lähtöään. Waan warokoon! Jahka hän tulee
kotiin, niin saa kuulla nimensä! .. . Waan sanohan:
mistä tiesit, että olin sairas?"

Martti ryhtyi innokkaasti toimeen. Tosin» hän ei
ollut kokin wirassa ennen ollut. Waan harras hä-
nellä oli halu uutta isäntäänsä Palmella ja hywästi
se menestyikin, silla hän oli jo rakastunut häneen.
Tyytywäinen oli kapteenikin puolestaan, marsinkin sii-
hen että Martti osasi taitawasti ja helläwaroin hoitaa
hänen haawaansa.

„Osaat, näemmä", sanoi kapteeni, „Grkti on
rääkännyt minua taitamattomalla hoidollaan; maan
sinun hyppysesi omat pehmeät knin silkki ja sametti.
Olet kaiketitkin wälskärillä opissa ollut, wai?"

„Gntä, herra kapteeni; maan syrjästä olen katsel-
lut joskus roälskärin työtä ja toisinaan mähin amul-
lisnakin ollut,"

„ Missä toimessa olet ennen ollut?"
„Olen ollut hanhi-paimenena,, herra kapteeni."
„Hllnhi°pllimenenako? Alä weiktonen perättömiä

juttele! Hanhipaimenena! Ia puhut niin järkewästi
ja siroistyncesti tuin olisit hywiutin kauan koulua käy-
nyt. Mitenkä se on selitettawissä?"

„Kotikyläni kansakoulun opettaja oli niin ystämäl-
linen, herra kapteeni, että

.
. ."

„Immärrän. Hywä on! Lukemisesi minun tuul-
tawatseni tay, näemmä, hywinkin päinsä. Ota kirja»
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hyllyltä tuosta joku kirjo, mikä tahansa. ... älä sitä,
se on ranskankielinen ..."

„ Osaan minä Ranskan kieltäkin, herra kapteeni",
sanoi Martti.

„Ranskanko tieltä sinä, Randebergin kylän hanhi-
paimen! Mitä hullua! No . . . koetahan lukea, saas
kuulla!"

Martti aulasi kirjan ja alkoi lukea. Kapteeni ih-
metteli, silmät rengallaan.

„Licnet ylioppilas, joskin walepumussa! Mitenkä
olet nuo tiedoi saanut, sano!"

Martti kertoi kaunistelematta sen, minkä lukija
jo tietää hänen Ranskan kielen oppimisestaan.

„Io huomaan, että olet kelpo nuorukainen, sem-
moinen, josta moi tulla oikea, telpo mies, jahka parta
taswaa pitemmäksi. Waan jää, weikkonen, minun pal-
welukseeni joksikin aitaa! Entä siitä on tummallekin
hyötyä, sinulle yhtä hywin tuin minullekin. Kunhan
haawani paranee ja menee umpeen, ei sinulla ole hy-
wintään paljo työtä. Vaatteitani harjaat, saappai-
tani tiilloitat ja muita semmoisia wähäisiä askareita
toimitat; muutamassa tunnissa ne on suoritettu, enem-
män tuin toinen puoli päiwää olet joutilas ja wapaa,
Waau jos haluat, niin rupean sinua opettamaan.
Alamme lutea; minä rupean opettajaksi, sinä oppilaaksi.
Mitä arwelet? Ryhdytäänkö toimeen?"

Martti luuli näkemänsä unta ja kapteenin puhe
soi kuin taiwaallisen enkelin puheelta.
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„Gitö lukossa? Jopa! Erkki pahus on kylään
mennyt siinä luulossa, että muka minä en huomaisi
hänen lähtöään. Waan warokoon! Jahka hän tulee
totiin, niin saa kuulla nimensä! . . . Waan sanohan:
mistä tiesit, että olin sairas?"

„Minahän kuulin teidän woihtimisenne, herra kap-
teeni! Olen asiapoika kauppias Pfeiferillä ja makuu-
sijani on ullakolla teidän kamarinne päällä. Heräsin
ja kuulin teidän huutoanne enkä malttanut olla tule-
matta teille awuksi; mielestäni oli se welwollisuuteni,
ja silloin ..."

„ Silloin tapasit minun taistelemasta kuoleman
kanssa", sanoi kapteeni, „kiirehdit hätään, toit minulle
rohdot, laitoit kuntoon haawani siteen; sanalla sanoen
toimitit laupiaan samarialaisen wirkaa. Waan oma
palmelijani, Grkki lurjus, jätti minut oman onneni no-
jaan, surkeuteeni ....Waan sano, mikä on nimesi?"

Martti."
„Hymä! Minulla on wielä jotain sanottamaa

sinulle, Martti rakas. Waan tänään olen komin
uuwukstssani. En jaksa tänään. Siis huomenna tule!
Ia herra Pfeiserille sano termeistä. Siis mene nyt
ja palaa huomenna!"

„Mieluummin jäisin tänne kuin poistuisin. En-
täpä minua wielä tarwilsette tänäkin yönä. Jos su-
waiisette, niin panen maata teidän pitenttinne wuo-
teelle."

„Wai haluat jäädä tänne! Ottoon menneeksi,
liitos main! lätä omi auki! Hywää yötä! Jatke-
taan puheita huomenna." Z
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Wiiden minuutin perästä nukkuiwat molemmat
stki. Martti aamulla warhain herätessään, läheni war-
paisilllllln kapteenin wuodetta, saadakseen tietoonsa nuk-
tuiko hän ja lähti sitten askareitaan toimittamaan,
puita kantamaan, lakaisemaan n. m. Ihdetsän aikana
tuli herra Pfeifer arwaamatta siihen huoneeseen, jossa
Martti surwoi pippuria.

„Kuulehan, Martti!" sanoi hän, „en woi kauem-
min pitää sinua palweluksessani."

Miksikä ette?" Martti ihmetteli hämmästyksis-
sään, „ oletteko minuun tyytymätön?"

„Gn mainkaan tyytymätön ole. Parempaa asia-
poikaa minulla ei ole ollut. Waan kapteeni on aja-
nut pois pilenttinsä ja pyytänyt saada sinua sijaan?
En tahdo tuon wanhan herran mieltä pahoittaa; mene
siis ja ilmoita oletko halukas rupeamaan hänen pal-
welutseensa."

Hywillaän oli Martti! Hän jätti paikalla pip-
puri-säkin ja surmimen ja juoksi kapteenin puheelle.
Kapteeni istui wuoteellaan.

«Huomenta, Martti!" terwehti hän niin reippaasti,
ettei suinkaan huomannut äänessä wähintäkäänraukeu-
den jälkiä. „Onko herra Pfeifer jo ilmoittanut sinulle,
että haluaisin sinua palwelutseeni?"

„On, herra kapteeni!"
„ Rupeatko?"
„Hywin mielelläni!"
„Waan paljo on sinulla olema waiwannaköä mi-

nusta, sen sanon jo edeltä."
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„Oltaahan huoleti, herra kapteeni!"
«Sinun pitää olla hywin kärsiwällisen. Sillä

olen jo wanhll mies ja tarty toisinaan; haawani ei
jätä minua rauhaan."

„Koitan palwella teitä auliisti, waiwojani katso-
matta, herra kapteeni."

„Hnwä! Waan osaatko lukea, Martti?"
„Osaan, herra kapteeni!"
„Hywä! Se on hywin tärkeä asia. Sairaana

ollessani pitää näet jonkun lukea ääneen, jotta ei tu-
lisi minulle itämä."

«Mielelläni luen, herra kapteeni, oikein halusta!"
„Sehän sopii mainiosti. Siis rupeat palweluk-

seeni paikalla, Äamiais-pöytä kata ensinnä toiseen
huoneeseeni. Sitten katsotaan taas haawan sidettä."

Martti ryhtyi innokkaasti toimeen. Tosin hän ei
ollut kokin wirassa ennen ollut, Waan harras hä-
nellä oli halu uutta isäntäänsä palwella ja hymästi
se menestyikin, sillä hän oli jo rakastunut häneen,
Tyytywäinen oli kapteenikin puolestaan, marsinkin sii-
hen että Martti osasi taitamasti ja helläwaroin hoitaa
hänen hllllwansa.

«Osaat, näemmä", sanoi kapteeni. „Erkti on rää-
kännyt minua taitamattomalla hoidollaan; maan sinun
hyppysesi owat pehmeät kuin silkki ja sametti. Olet
taitetitkin wälskäreillä opissa ollut, häh?"

„Gntä, herra kapteeni; maan syrjästä olen kat-
sellut joskus wälstarin työtä ja toisinaan wähin awul-
lisnakin ollut."
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Missä toimessa olet ennen ollut?"
„Olen ollut hanhi-paimenena, herra kapteeni."
„Hanhi«paimenenako? Älä weitkonen perättömiä

juttele! Hanhipaimenena! Ia puhut niin järkewästi
ja siwistyneesti tuin olisit hywintin kauan koulua käy-
nyt. Mitenkä se on selitettäwissä?"

„
Kotikyläni kansakoulun opettaja oli niin ystäwäl-

linen, herra kapteeni, että . . ."

„Immärrän. Hywä on! Lukemisesi minun kuul-
tawakseni käy, näemmä, hywinkin päinsä. Ota kirja-
hyllyltä tuosta joku kirja, mikä tahansa ... älä sitä,
se on ranskalainen ..."

„Osaan minä Ranskan kieltäkin, herra kapteeni",
sanoi Martti.

„ Ranskanko tieltä sinä, Randebergin kylän hanhi»
paimen! Mitä hullua! No. . . koetahan lukea, saas
tuulla!"

Martti aulasi kirjan ja alkoi lukea. Kapteeni ih-
metteli, silmät rengallaan.

„Lienet ylioppilas, joskin walepumussa! Mitenkä
olet nuo tiedot saanut, sano!"

Martti kertoi kaunistelematta sen, minkä lukija
jo tietää hänen Ranskan kielen oppimisestaan.

„Io huomaan, että olet kelpo nuorukainen, sem-
moinen, josta moi tulla oikea, kelpo mies, jahka parta
taswaa pitemmäksi, Waan jää, weitkonen, minun pal-
welutseeni joksikin aikaa! Entä siitä on kummallekin
hyötyä, sinulle yhtä hywin luin minullekin. Kunhan
haawani paranee ja menee umpeen, ei sinulla ole hy«
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minkään paljo työtä. Vaatteitani harjaat, saappai-
tani tiilloitat ja muita semmoisia wähäisiä askareita
toimitat; muutamassa tunnissa ne on suoritettu, enem-
män tuin toinen puoli päimää olet joutilas ja wapaa.
Waan jos haluat, niin rupean sinua opettamaan.
Alamme lukea; minä rupean opettajaksi, sinä oppilaaksi.
Mitä armelet? Ryhdytäänkö toimeen?"

Martti luuli näkemänsä unta ja kapteenin puhe
soi tuin taimaallisen enkelin puheelta.

„Herra kapteeni, tämä tarjoutumisenne minulle
opettajaksi on jo liikaa! Waan jos ette pidä sitä ko-
min suurena waiwannälönä, niin riemumielin otan
tarjouksenne mustaan."

„Olet minua auttanut hädässäni. Nyt minä
tahdon tehdä sinusta oikean miehen. En tosin ole op-
pinut professori, en osaa kreikkaa enkä latinaa, maan
sotilaaksi jos haluat rumeta, niin sotatiedettä osaan
neumoa sinulle. Upseeri, jopa kenraali sinusta tulla
pitää, kenraaliksi asti näet sen on sinun pyrkiminen,
kuulehan! Joka elää näkee. On sotaiset ajat nämä.
Napoleonin sotien aitana monikin halpa käsityöläinen
on päässyt lopulta marsin ylhäiseen wirkaan... Tänään
jo rupeamme harjoituksiin. Noudapa tuosta loukosta
kiwäärini, mikä minulla oli sodassa nuorena ollessa-
ni ... Ka niin! Nyt alamme."

Hupainen, onnellinen aika altoi siitä päiwästä
Martille. Hänen huolellisella, uutteralla hoidollaan
parani pian kapteenin haawa, niin että hän kykeni
nmoteeltlllln nousemaan ja liikkumaan huoneessaan.
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Itämä oli ollut kapteenilla ennen; nyt hänellä oli to-
weri, jonka kanssa oli hupanen keskustella ja neuwo-
tella. Wanhat nuortuivat nuorten seurassa. Kapteeni
rakasti Marttia niinkuin hän olisi ollut hänen poi-
kansa, Martti puolestaan oli niin ahkera, innokas ja
tiittera oppila?, että hänen suhteensa ei pettynyt wan-
ha, oppinut sola-sankari. Ei siis kapteenin opetus ja
wllimannllkö suinkaan hukkaan mennyt. Historiaa,
piirustusta, asetelma-taitoa, linnoitus-oppia y. m, kaik-
kia Martm piti oppia; ja helposti hän oppi. Op-
pilas oli yhtä halukas oppimaan ja älykäs ymmärtä-
mään opittawaa kuin opettaja oli innokas ja taitama
neuwomaan. Jopa Martin piti oppia ratsastamaan-
kin uljaasti tuin rakuuna ikään ja miekkailemaan; ja
kapteeni uhrasi toisinaan useita tuntia päiwässä näihin
harjoituksiin.

Wanhll kapteeni oli siinä toiwossa, että Martille
koituisi kukaties isoakin hyötyä näistä opinnoista ja
harjoituksista. Waan Martti puolestaan oli pelkästä
oppimisesta hywillään, wastaista hyötyä ollenkaan
ajattelematta, liittäen Jumalaa siitä, että oli tähän
oiwllllisen oppimisen tilaisuuteen päässyt.

Hywissä ja rakkaissa waleissä oliwat opettaja ja
oppilas, niinkuin isä ja poika konsanaan. Opetusta
jatkui kolmatta wuotta, waan yhäti oli Martti piken-
tin puwussa. Olisiwlltpa ihmiset menneet tummiinsa,
jos olisiwat tawanneet oikeutin lukemasta oppineitten
kirjoja! Waan kapteenilla ei ollut montakaan tomeria
eitä käynyt wieraita hywintaan usein hänen luonaan.
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joten ei ollut kellään syrjäisellä tiedossa että Martti
oli oppineempi kuin muutkaan pitentit. Martillakaan
ei ollut muita tuttawia kuin kauppias Pfeiferin taup-
pa-palwclijat; waan heidän kanssa eipä Martti teke-
misiin joutunut kuin ani Harmoin ja silloinkin hän
mieluimmin wäistyi heidän tieltään, syystä näet, että
he aina tohteliwat häntä iwallisesti ja laskimat sopi-
matonta leikkiä nähdessään häntä, entistä asiapoilaa
ja pippuri-jywäin surmojaa.

Muutamana päiwänä Martti sai kirjeen wanhal-
ta Randebergin kouluopettajalta. Opettaja kertoi, että
Aadolf, Martin wihamies ja wainooja, oli äskettäin
tullut upseeriksi. Weltin herra oli näet pojalleen os-
tanut, rikas kun oli, upseerin wiran; ja oli sitä paitsi
hänellä ylhäisten joukossa monta tuttawaa, jotka Aadol-
fia oliwat puoltaneet. Muutamia päimiä oli Aadolfin
jo uljaassa uniformussaan nähty täwelewän Rande-
bergin pnnen kaupungin kaduilla. Tuskin oli Martti
päässyt lukemasta opettajan kirjettä, niin arwaamatta
tuli omestll sisään nuori mies, komeassa, ihka uudessa
upseeri-uniformussaan. Martti ei ensimmältä tunte-
nuttaan entistä toweriaan, siihen määrään oli hän
muuttunut entisestään. Waan opettajan kirjettä tun
juuri-itään oli lukenut, hän arwasi kuka tuo upseeri oli
ja huudahti: .„Aadolf!"

Herra luutnantti katseli tummissaan pikenttiä, jo-
ta hänen ristimä-nimensä tiesi. Waan hetken aitaa
katseltuaan Marttia, muistui hänen mieleensä entinen
hanhi-paimen ja hän alkoi katsella Marttia hywin hal»
wekstwaisesti ja ylpeästi.



Martti!" hän sanoi. „Wai Martti, isäni enti-
nen hanhi-paimen! Siis pikentti sinusta tuli! Sekö
iso hyöty siitä isosta wiisaudestasi ja opistasi siis oli,
että pitentiksi pääsit! Luulisipa minkä talonpoikaisen
Jussin hywänsä jolla on terwe ruumis pitentiksi pää-
semän ilman oppiakin!"

„Aadolf!" Martti wastasi. „Häijystipä pilkkaat
minua!"

Waan Aadolf kiwahti: «Luutnantti olen! Mi-
nuako sinuttelet sinä, entinen hanhi-paimen ja tänään
pilentti!"

„Anteeksi, herra luutnantti, ymmärrän!" mus-
tasi Martti ja teki sywän, iwallisen kumarruksen, mel-
keinpä lattiaan asti.

Wlllln Aadolf oli niin typerä ja ylpeä, että us-
koi totiseksi Martin nöyrtymisen ja alkoi heti leppeäm-
mästi puhutella häntä, armollisesti ja alhaisesti niin
tuin ylhäiset puhuttelemat alhaisia: „Hymä on! Si-
nun tulee wastakin muistaa, että on toki mallan suuri
erotus minun ja sinun matillasi. Sinä pitentin pu-
wussa, minä upseerin uniwornmssa! Ia alkanet jo
käsittää, että rahalla saa mitä hywänsä, maan kirjoista
ei ole isoakaan hyötyä! Sinä olet saappaitten puh-
distaja, minä sotamiesten komentajana, näetkös! ~ .

Se sinään. Onko tänään kapteeni Narnefeld tawatta-
missa? Täällä hänen asuman sanottiin."

„Täällä, herra luutnantti! Onko armo-luu
tilla mitä asiaa?"

„Ei oikeata asiaa mitään! Ilman main tulin
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häntä terwehtimään. Kohteliaisuuden takia näet sen,
jotta hän olisi minulle suosiollinen. Onhan tosin kap-
teeni jo erillään Mirastaan entä ole hänen käskynsä
alaisena, maan kuitenkin, kohteliaisuuden takia, näet . . .

Waan ethän tuota ymmärrä, jos sen selitänkin . . .

Siis täällä hän asuu. Ia arwattawasti olet sinä hä-
nen palwelutsessaan, häh?"

„ Herra luutnantti, te olette mallan nerokas,
näemmä. Oikeassa olette. Kapteeni on tosiaankin mi-
nut saappaittensa puhdistajaksi ottanut!" wastasi Martti,
„Menenkö kapteenille ilmoittamaan herra luutnantin
tulosta?"

„Ilmoita! Waan älä puhu mitään siitä, että
tulen ollakseni hänelle mieliksi. Entäpä on kapteenilla
jotain sanan maltaa minun suhteeni. . . en tahtoisi
häntä suututtaa, en! Älä siis puhu mitään minkä
wuotsi tänne tulen. . . Pitentit omat niin tyhmiä
toisinaan, että lawertelewat ja ajattelematta puhumat
semmoisiakin, joista tulisi olla ääneti. Gihän ne älyä.
Siis muistakin!"

„Tarpeeton warotus, herra luutnantti!" huusi toi-
sesta huoneesta kowalla ja sywällä basso-äänellään
wanhll kapteeni, jota oli kuullut jokaikisen sanan. Omi
huoneitten wälissä oli näet raollaan. „Gikä ole il-
moitus tarpeellinen ensinkään. Käykäähän peremmäs,
herra luutnantti. Ia sinä, Martti, tuohan pullo ry-
päle-wiiniä ja pari pikaria. Tahdon herra luutnantin
kanssa tehdä lähempää tuttawuutta."

Aadolf hämmästyi hieman, maan kuitenkin rau-
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hoittui piankin hänen mielensä. Hän lohdutteli itseään
sillä muka, että entäpä se wanha herra ei tuulluttaan
tahi ei oikein ymmärtänyt hänen puhettaan. „Ia en-
hän kapteenin käskyn alaisena ole tumminkaan. Gihän
hän ole sotavalweluksessataan enään!" hän arweli it-
sekseen, heittäysi huolettoman ja hywin uljaan näköi-
seksi ja astui kapteenin huoneeseen, tunnusten kilis-
tellessä.

„Hywää päiwää, herra luutnantti! Istukaa, is-
tukaa!" terwehti häntä kapteeni ystämällisesti, „Mi-
nua ilahuttuu nähdä teitä, herra luutnantti. On hu-
paista kokea, että on mielä nuorukaisia, jotka rakasta-
mat ruhtinastaan ja isänmaataan. Sotilaan ammatti
on jalo ja wastuunalllinen ammatti, joskin wastutsia
täynnä on sotilaan tie. Waan teissä on warmaankin
mies wastukset poistamaan tieltä, on mainkin! Olette
luultawllstikin haimasta soiamiehestä ylenneet upseerin
wirkaan, häh?

„Enkä, herra kapteeni!" mustasi ivasta upseeriksi
päässyt luutnantti, wähän hämillään.

„Wai ette!" wanha kapteeni ihmetteli, „Ia kui-
tenkin olette jo upseeri, sepä ihme! Luultawasti olette
jollain muulla tumalla kunnostaneet itsenne. Siihen
aikaan tuin minä olin sotapalweluksessa, Friedrich
Suuren mielä kuninkaana ollessa näet, täytyi aatelit-
tomain alottaa sotilasuransa halpasesta sotamiehestä
saakka eikä korkeampaan armoon ylennyt kukaan, jollei
ollut urhoollisuudella tahi jollain muulla erinomaisella
lamalla kunnostanut itseänsä. Monta haawaa sain
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ininä ennenkuin luutnantiksi pääsin! Maan ajat ja
tawat muuttumat. Arwnttawasti olette suorittaneet
loistaman tutkinnon. Häh?"

„Tutkintoa en ole suorittanut ensinkään, herra
kapteeni. Minusta .. . minusta .. . tuli heti luut-
nantti.

„Hetikö luutnantiksi! .. . Martti laskepa wiiniä
herra luutnantin pikariin! .. . Siis ilman tutkintoa!
Ettekä sotamiehenä ole ollutkaan. Tämäpä kumma to-
siaankin! Kaiketikin oli teillä niin hywät todistukset
ilman tutkintoakin, ettei teidän tutkintoa suorittaa tar-
winnutklllln."

„ Gnhän minä. . . Niin, herra kapteeni, asia un
sillä lailla, että kun on taswcmut stwistyneessä kodis-
sa, kun on rahaa ja ylhäisiä tuttawia, niin. . ." Aadolf
koitti selittää.

„Niin, muuta ei tarmita!" lisäsi kapteeni wähän
inmllisesti hymähtäen. „Arwellaan siis että tutkinto
on tarpeeton, kosta asianomainen upseeriksi pyrkijä
ilmankin moi olla hywin oppinut ja simistynyt mies...
Niinpä niinkin, herra luutnantti. Sanokaahan nyt
mitä solatieteenhaarojll olette wiljelleet etupäässä ja
erityisellä innolla. Matematitkaa kukaties?"

„En paljoakaan, herra kapteeni! Eiköhän jalka-
iväen upseeri tule wähemmällätin opilla toimeen. . .
isompaa hyötyä on hänellä esim. .

."

„Esim. mistä, herra luutnantti? Sanokaahan. ."

„Esimerkiksi .. . esimerkiksi .. . historiasta ja
maantieteestä!" sanoi hämillään Aadolf, ahtaalle jou-
duttuaan.
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„Tietysti!" kapteeni myönsi, „tietysti! Waan
kuitenkin kailitentin jonkun m erra n matematil-
laakin täytyy upseerin osata. Warmaankin osaatte sa-
noa esimerkiksi mitä paralelli-linjat omat, häh?"

„ Paralelli-linjat? Ne omat linjoja jotka ...

linjoja. . ."

„Uiman oikein, linjoja!" sanoi tosissaan kapteeni.
„Linjoja siis, jotka? ..."

„lotka, jotka
. . . enpä todellakaan, enpä muista

oikein. . ." hätäili Aadolf, lentäen mallan punaseksi.
„Martti, auta wahäsen luutnanttia muistamaan!"

kehotti kapteeni tuolin takana seisomaa pitcnttiään ja
naurahti.

Martti selittikin mitä „paralelli-linjat" on, sanoi,
että paralelli-linjat omat semmoiset wiiwat, jotka omat
rinnakkain 'ja kerrassaan yhden suuntaiset."

„Uiman oitein . . . nyt muistan minäkin!" änkytti
herra luutnantti.

„Tietysti te muistatte!" sanoi kapteeni.
quLtois la ineinoirL rsviellt! Osaatte kai rans-
kaa, herra luutnantti?"

„En osaa ranskaa, en!"
„Wai ette! Auta, Martti, ja käännä saksaksi se

ranskalainen lauseeni!"
Martti oli purskahtaa nauruun, sillä hän huo-

masi nyt, että kapteenin aikomus oli hieman nöyryyt-
tää ylpeätä luutnanttia. Waan hän koitti olla hywin
totisena ja lausui saksaksi sen lauseen, minkä kapteeni
oli ranskaksi lausunut.
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„Oikein wastllttu! Hywä on!" wanha kapteeni
„Huomaan, että herra luutnantti on mahta-

nut todellakin historiallisille ja maantieteellisille opin-
noille omistaa isompaa huomiota kuin muille opin-
noilleen. Eikä käy kieltäminen, että hywin hupaisia
ja opettawaisill mainitut tieteen-haarat omatkin. Suur-
ten historiallisten tapausten kulun seuraamisesta, ja-
lojen, suurten miesten teoista ja nerottaitten soturien
sankari-töistä lukemisesta onkin nuorukaisilla sangen
isoa hyötyä, heidän pyrkiessään kunnian ja maineen kuk-
kuloille. Kenen muinais-ajan tahi uuden ajan sunta>
reistä olisi nuorison olettama esikuwakseen teidän mie-
lestänne? Itsekukin nuorukainenhan suosii mikä mitä-
kin historiallista henkilöä ja kaiketikin tekin olette suo-
simassa jotain sankaria erityisemmästi kuin muita.
Ketä sotapäällikköä te rakastatte ja ihailette: Make-
donian Aleksanteria kukaties maito Kreikan Zenopho-
nia? Kartagon Hannilmliako wai Rooman Cesa-
ria? Frankilllista Kaarlo Suurtako wai saksalaista
Wittekindiä? Wallenstemiälö wai Kustaa Aadolfiako?
Suurtako Friedrichiä maito Navoleoni I:stä? Sanokaa
suoraan ajatuksenne! On minusta hywin hupaista
kuulla mitä mieltä on mikin historiaa lukenut nuoru-
kainen. Olisipa hupaista tuulla teidänkin mieltänne!"

Aadolf oli kuin tulisilla hiilillä, häpeissään ja
nolona terrassaan. Eihän hän, mies parka, tiennyt
mitään noista historiallisista, jaloistasankareista, ei niin
mitään, ei heidän nimeään ollut kuullut mainittawan-
taan, saati heidän jaloista töistään kerrottaman. Lu°
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kemiset oli hän laiminlyönyt kaikki, kirjat halweksinut!
Hän lensi wuoroin punaseksi, wnoroin kalpeaksi. Ia
Martin alkoi jo tulla häntä säälikin. Niin armotto-
masti hänen mielestään kapteeni kohteli Aadolfia.
Waan kapteeni ei ollut millänsäkään; hän oli päättänyt
mielessään kurittaa typerää luutnanttia, joka perin ko-
peasti oli kohdellut hänen pikentliään. Wuoroin hän
kyseli Aadolfilta, wuoroin Martilta. Ia Martti osasi
aina oikean mustauksen antaa hänen kysymyksilleen,
waan Aadolf wain katsoa öllisteli, silmät rengallaan,
suu kolmantena silmänä. Eihän oppimaton mies par»
la tiennyt niin mitään. Lopulta, kun tuota kiusallis-
ta tutkintoa oli kestänyt ehken kolmekymmentä minuut-
tia, herkesi kapteeni kyselemästä, arwellen kaiketikin,
että jo lienee saanut Martti tarpeeksi hywitystä Aadol-
fin typerästä käytöksestä.

Hywästit jättäessään Aadolfille kapteeni taputteli
häntä olkapäälle ja sanoi: «Herran haltuun, luut-
nantti Welt! Jos ette kirjoista olekaan isoa oppia
saanut, niin toiwottamasti olette tästä keskustelustam-
me tumminkin jotain oppineet. Entäpä olette oppi-
neet sentään werran, että kunnon sotilaan tulee osata
muutakin tuin pukeutua komeaan uniformuun. Pal-
jon olette laiminlyöneet, nuorena ollessanne; waan
muistakaakin, että oppia ikä kaikki ettekä ole wielä-
tään liian wanha ja edistymiseen kytenemätöin suinkaan.
Hywästi, herra luutnantti!"

Aadolf ei wastannut mitään, suoksihan wain kii-
reen tantta ulos owcsta ja alas rappusia niin kuin
olisi tuli ollut takaa ajamassa.
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„Gnpä ikinä enää tuota äkäpussia puhuttelemaan
mene!" armeli itsekseen Aadolf, ladulle päästyään.
„Luuleelo hän, että oppia suuhun kauhalla kaadetaan?
Mitä hyötyä rahoista ja rikkaudesta, jos pitäisi luke-
maan rumeta? Olen ilman oppia luutnantiksi pääs-
syt ja pääsen kapteeniksikin."

„ Siinä näet mitä surkeita seurauksia on siitä,
että ei nuorena ollessaan mitään oppia wiitsi!" sanoi
kapteeni Martille, kun oli Aadolf ehtinyt poistua.
„Tuo typerä mies ei ole niintään paljon isältään op-
pinut, että turha on pellolle mennä niittämään jollei
siihen ole milloinkaan siementä kylmetty."

„Waan kylläpä kowasti kiusasitte häntä, herra
kapteeni. Oikein minun tuli häntä sääli. Ia mar-
maanlin hän minua nuhaa enemmän tuin koslaan mil-
loinkaan tämän perästä."

„Siitäkö hän on nuhassa sinulle, että olet oppi-
neempi tuin hän! Olkoon! Hywää tekee hänelle tämä
nöyryytys, hywää warmllllntin!"

„Hän sen kostaa minulle, saattepa nähdä. Koh-
tiaikoihin pitää minun lähteä arwannosioou. Jos
joudunkin sotamiehetsi samaan komppaniaan, jonka
päällikkönä Aadolf on! Auta armias!"

„Ole huoleti, weitkoscni!" kapteeni hymyssä suin
rohkaisi hänen mieltään. „ Ensiksikin olen minä puo-
lustamassa sinua ja toisekseen olet siksi paljon lukenut
ja oppinut, että marinaankin piankin ylenet upseeriksi.
Ole siis huoleti terrassaan! Ei oppi ojaan kaada.
Kylwön perästä tulee niittäminenkin, fe on felwä!"
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5 luk».

Sotamiehenä
Hymä onni oli ollut Martilla tähän asti. Muu-

tamat wastuksetkin oliwat koituneet hänelle hyödyksi
lopultakin. Siitä, että hän ajettiin pois Weltin ta-
losta, Aadolfin kateuden wuoksi, oli ollut se hywä,
että hän pääsi isompaan kaupunkiin, tosin aluksi hai-
maksi asiapojllksi, maan pian hän oli wanhan kapteenin
palwelijatsi päässyt ja wiihtyi hywästi. Tosiaankin
ihmeellisesti oli Jumala auttanut joka kohdassa.

Waan Martin täytyi joutua kärsimystenkin kou-
luun towaa kokemaan, jotta nähtäisiin oliko hänessä
minkä werran tarsiwällisyyttä, kestäwyyttä ja moimaa
wllstutsista selwiytymaän ja ne woittamaan.

Martti oli jo asewelwollisen iässä. Wanha kap-
teeni Barnefeld olisi, jos olisi tahtonut, woinut tosin
saada toimeen asewelwollisuudesta wapautuksen Mar-
tille; waan sitäpä hän ei tahtonut. Hänhän oli Mart-
tia kokenut kaswattllll sotamiehetsi ja sotamies hänestä
piti tulla. Kapteenin mielestä sotilaan ammatti oli
paljo kunniallisempi ja parempi tuin mitään muu am-
matti eikä Martista saanut tulla huonompaa miestä
suinkaan.

Sinä paiwänä, jolloin oli arwannosto, pukeutui
wanha kapteeni uniformuunsa ja lähti „kutsuntaan"
hänkin katsomaan kuinka Martin käniisi lausuakseen
hänen hywätseen jonkun sanan tarwittaissa. Martti
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käskettiin piiritoimiston eteen, kyseltiin m. m. hänen
nimeään milloin hän oli syntynyt sekä missä, lääkäri
tutki hänen silmiään ja otti selwän hänen terweydes-

ään j. n. e. Kaikki läwi hywästi ja jo huomispäi-
wänä oli Martti sotamiehen puwussa,

„Oho o! Wai Martti!" huusi luutnantti Aadolf
Welt, nähdessään harjoitus-kentällä entisen hanhipai-
menen, „Nyt on tullut minun wuoroni kysyä ja ope-
tella. Emme olekaan' enää wanhan kapteenin kama-
rissa, Wo.ro, ettet saa törmillesi ja selkääsi. Aliup-
seerit omat äkästa wäteä. Gntä minäkään siedä nah-
justelemista ja huolimattomuutta, Wääpeli, haloo >
Tulkaapa tänne. Tämä nahkapoika on otettawa eri'
tyisen kurin alaiseksi, ymmärrättehän!"

„Immärrän, herra luutnantti! ivastasi puhuteltu
aliupseeri ja ryhtyi paikalla sotatemppuja opettamaan
ensikertalaiselle.

Waan Marttipa ei ollutkaan siihen määrään har-
jaantumaton ja „ensikertalainen" tuin wääpeli oli
luullut; wanha kapteeni oli jo ehtinyt neuwoa Mar-
tille niitä temppuja, joista ensikertalaiset eiwät tiedä
niin mitään. Wääpeli ei päässytkään lyömään Mart-
tia karmalle eikä tuuppaamaan häntä rintaan. Suo-
raselkäisenä luin wanha sotamies ikään seisoi Martti,
kun seisomaan käskettiin, ja marssi reippaasti ja
ryhdikkäästi pää pystyssä, tun marssimaan käskettiin.
Tyytywaisen näköisenä, hymyssä suin, wanha kapteeni
syrjästä katseli. Waan tummissaan oliwat wääpeli j»
Aadolf.
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Hywällä mielin wääpeli katseli Marttia ja ihmet-
teli ihmettelemisestä päästyäänkin mistä mies oli kaikki
sotatemput oppinut. „Osaat kai jo tiwääiiäkin käyt-
tää, heh?"

„Osaan mainkin!" myönsi Martti.
„ Oletko ennen ollut sotawäessä?"
„Entä!"
„Sepä tumma! Nouda kiwääri tänne, niin näh-

dään!"
Martti nouti tiwäarin ja kaikki tiwäari-temput-

kin hän teki käskyn mutaan, nuhteettomasti ja sukke-
laan, niin tuin harjaantunut, tarkka tarkkampuja itään.

Wääpeli sanoi luutnantille: „ Meidän ei tarwitse
tätä miestä opettaa ensinkään. Hän kelpaa muitten
opettajaksi. Käynkö pataljoonan komentajan puheella
esittämässä, että Martti käskettäisiin aliupseerein jouk-
koon sotamiehiä harjoittelemaan ja neuroomaan?"

„Hm!" mutisi ähmissään luutnantti partaansa.
„Tehkää niinkuin hywätsi näette!" Luutnanttia lo-
wasti suututti, että ei ollut wielä löytänyt tilaisuutta
kurittaa Marttia ja kostaa! Selkäsauna, minkä hän
oli suomassa Martille, jäi talla kertaa antamatta.
„Waan malta! Kyllä wielä ketsin keinon. Olen up-

seeri minä ja hän main halpa sotamies!"
Wääpeli oli mennyt pataljoonan komentajan pu-

heelle. Hänen kerrottuaan asian, komentaja sanoi:
„Hywä on! Se uusi sotamies mahtaa olla Martti,
josta jo on kertonut minulle kapteeni Barnefeld. Käske
Martti tänne!"
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Wäapeli antoi Martille miittauksen ja Martti
kiirein askelin joutui ewerstin eteen. Seisahtui tuin
naulattu ja teki kunniaa wanhan sotamiehen tawoin,
oikein komeasti.

„Ka nim! Hymä, hywä!" ihmetteli ewerstitin,
nähdessään Martin ryhdikkään käytöksen. „Marltito
nimesi?"

„Martti on, herra ewersti!"
«Kapteeni Barncseldilläkö palwelijana ollut?
„Olen, herra ewersti!"
„Hywä! Arwasin sen!" sanoi ewersti ja käski

waäpelin Martilla teettää moniaita sotamiehen temppu-
ja, samanlaisia tuin äskeiset, hänen nähden.

Wääpeli noudatti ewerstin käskyä, ja mukawasti
Martti suorittikin kaikki temput, niin että mielihywä
paistoi hänen silmistään.

„Näethän, herra ewersti! Olenko mielestänne
liiaksi kiittänyt Marttia?"

„Gipä suinkaan, päinwastoin näyttää minusta
tuin et olisi kiittänyt tarpeeksikaan! Huomaahan sen,
että Martti on ollut kapteeni Varnefeldilla opissa.
Hän onkin ollut Friedrich Suuren sotawäessä päällik-
könä aikanaan. Meillä on paljon oppimista kapteeni
Varnefeldiltll!"

„Hywä on, herra emersti. Waan sanokaahan:
eikö teidänkin mielestänne ole pantawa Martti aliup-
seerein joukkoon ensikertalaisia, uusia sotamiehiä opet-
telemaan?"

„Immärrettäwästi! Opettajia ei ole liiaksi meil-
lä, niitä aina tarwitaan."
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Niin päättyi asia. Martti oli saamuttanut niitä
etuja, joita yksistään se moi arwostaa joka tietää mi-
kä suuri erotus on haiman oppimattomansotamiehen
jasotatemppuihin perehtyneen aliupseerin aseman wälillä

„Olkoon onneksesi, Martti!" kapteeni sanoi luul-.
tuaan pataljoonan päällikön käskystä. „Siinä näet
taas mitä hyötyä opista on. Gi oppi ojaan kaada,
näet sen. Käytahän itsesi hymästi wastatin, niin hy«
wästi läy. Aadolf, kopea luutnantti, ei pysty menes-
tystäsi tyhjäksi tekemään, ole huoleti!"

Oikeassa wanha kapteeni olikin. Kaitti pataljoo-
nan päälliköt, upseerit ja aliupseerit, tiittimät Marttia
lilwan. Tietää sen Ei kukaan koko pataljoonassa'
ollut niin tottclemainen, nöyrä, säntillinen, toimelias
ja lamoiltaan siisti luin Martti. Hywin olisikin Martti
wiihtynyt uudessa toimessaan, jollei muuan asia olisi
ollut kiusaksi, se näet, että ei hän tästä puoleen enää
saisi niin usein tuin ennen olla hywänsuopean isäntän-
sä, manhan kapteeni Barnefeldin seurassa. Martin
ollessa yowahdissll jäi kapteeni yksikseen joksikin tun-
niksi. Kapteeni oli pyytänyt, että sallittaisiin Martin
asua kaupungilla hänen asunnossaan ivastakin, eitä
Martin ollut siis patto olla kasarmilla myötään; maan
toimittaa Martille mapautusta kerrassaan sotapalweluk-
sesta, sitä kapteeni ei toti halunnutkaan.

Martti oli towasti huolissaan Hän näet tiesi
kuinka tiwuloinen kapteeni oli ja kuinka ättiä, öisin
maisinkin, hän saattoi joutua touristutsiinsa. Siis
pyysi hän häntä edes ottamaan toisen palwelijnn
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sijaansa yöksi, Waan kapteeni oli »vastahakoinen ja
itsepäinen; sen luontoisiahan useimmat wanhat sotilaat
owat.

„Mitä tyhjää!" tiwahti kapteeni. „Kun Herra
tahtoo minut kutsua nimi-huutoon, niin täytyy minun
mennä, wähät siitä oletko sinä läsnä tahi poissa. Ia
sitä paiisi tunnen olemani reippaampi ja terweempi
tuin isoon aikaan. Ole siis huoleti! Jos niin kui-
tenkin käwisi, että sortuisin wuoteen omaksi, niin woi-
net päästä lomalle päiwaksi tahi kahdeksi. Waan kä-
wi miten käwi, sotapalmelus on sinulla nyt pääasia,
sillä hywä!"

Eihän Martin kehotukset tehonneet. Ia wanha
kapteeni olikin sinä kesänä entistä terweempi ja wöy-
reämpi. Wasta sytsympänä, ilmain muuttuessa satei-
siksi ja kolkoiksi, palasi tuskallinen kolotus hänen sää-
reensä, jossa oli nuo wanh4t haawain arwet.

„Menenkö tohtoria noutamaan?" Martti kysyi,
waan kapteeni ätäsesti kielsi. „Tohtorin kanssa olen
ollut liiankin paljo tekemisissä. Jos huonokuntoisem-
maksi menen, niin noudetaan tohtori sitten wasta".

Eikä kapteeni parannut, täwihän main huonom-
maksi yhäti, kunnes lopulta, Marraskuussa, ei kyen-
nyt enää totoa poistumaan, ja Joulukuussa pahin
haawa aukeni uudelleen, se sama, mitä ennenkin oli
aikaansaanut isoimmat tuskat. Waan nytpä ei Martti
ennän kysynyttään saako tohtorin noutaa, maan meni
suoraapäätä tohtorille, puhumatta kapteenille mitään.
Tohtori tuli, katseli haamua, tutki sitä tarkkaan ja to-
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rui Marttia siitä ettei hän ollut ennen kutsunut häntä
sairaan luokse.

„Häntä älkää tornko, herra tohtori!" sanoi kap-
teeni. „Minun on syy; olen kieltänyt Marttia teidän
puheellenne menemästä!"

„Sitä pahempi, herra kapteeni!" murisi tohtori.
„Waan tehkäämme woitawamme. Siis ensiksikin:
wuoteelle menkää paikalla! Sitten reseptini mukaan
rohtoja käyttäkää, toiset sisällisesti, toiset ulkonaisesti!
Entäpä niistä on tehoowa waikutus! Toiwokaamme,
että jo parin päiwan päästä saatte nousta «luoteel-
tanne!"

Tohtori meni. Martti juoksi heti apteekkiin roh-
toja noutamaan, tohtorin resepti kädessä, ja annettuaau
kapteenille rohdot pyysi hän saadakseen neljännestun-
niksi poistua.

«Mihinkä?" kapteeniani. .Kasarmilleko?"
„Wasta kymmenen aikaan on minun määrä men-

nä yöwahdille, Waan aijontin käydä pyytämässä,
että saan olla kotona tänä yönä."

„Gtkä käy! Wiisi minuuttia mailla kymmentä
lähdet yöwahdille jll sillä hywä!" komensi kapteeni.

„Pyydän anteeksi, herra kapteeni, Waan menen
minä kuitenkin laititenlin ilmoittamaan, etten tulekaan
yöwahdille."

„Että mene!" komensi kapteeni toistamiseen. „Älä
suututa minua! Sotamiehen ei ole lupa mennä ja
tulla mielensä mukaan; hänen on totteleminen ja sillä
hywä! Ia onhan sitä paitsi tohtori sanonut, että ei
ole hätää."
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„Wähät jos nyt en menekään tällä kertaa yöwah-
dille. Jään taksi yöksi teitä hoitamaan, käskekää tahi
kieltäkää, yhtäkaikki!"

Maan silloinpa kapteeni todellakin suuttui ja ry-
pisti otsaansa ties kuinka moneen ryppyyn. Ia Martti
tiesi, että kun kapteenilla meni otsa ryppyihin, ei ollut
lupa häntä wastustlla. Kuitenkin uskalsi hän ehdot-
taa, että toinen palwelija saisi tulla hänen sijaansa
siksi yöksi.

„Olkoon menneeksi!" suostui kapteeni lopulta, jos-
kin hänen äänensä oli wielä wähän äreä. „Sinun
tähtesi täytynee minun suostua, jotta mielesi rau-
hoittuisi."

Martti oli hywillään, senkään aikaansaatuaan, ja
puhutteli muuatta toweriaan, joka lupasi rumeta hänen
sijaisekseen kapteenin kanssa walwomaan sinä yönä.
Lupasi tuo toweri niinikään heti tulla Martille ilmoit-
tamaan jos sairas kapteeni täwisi arwaamatta huo-
nommaksi. Sen jälkeen meni Martti yöwahtiin kasar-
mille wiist minuutin maille kymmentä, jätettyään kap-
teenille hymästit.

„lumalan haltuun, lapsi!" kapteeni sanoi tyyty-
wäisenä. „Mihin aikaan pääset yöwahdista pois?"

„Aamulla neljän aikana!"
„Hywä! Panekin heti kotiin tultuasi maata.

Äläkä suinkaan minun kanssani enää walwomaan ru-
pea. Hymää yötä! Mars!"

Martti kääntyi owelle päin mennäkseen.
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„Seis! huusi kapteeni. „ Tulehan tänne! Pu-
rista kättäni. Ka niin. Olit aina kelpo poika, Martti
rakas! Enhän pysty sinulle perinnöksi jättämään mi»
tään. Minulla ei ole tuin eläkkeeni. Waan . . . .

no niin, hywästi jää!"
Kapteenin aina ennen kowa ja käskemä ääni oli

tänä iltana tumattoman hellä ja lempeä; olipa Martti
huomaaminaan kyyneleenkin hänen silmänurkassaan.
Hän alkoi pahaa aawistaa.

„Herra kapteeni! Sallikaa towerini mennä yö-
wllhtiin, minä jään tänne teidän wuotecnne wiereen",
pyysi hän.

Waan wanhan sotilaan mielen-kuohu oli jo aset-
tunut. „Towerisi jää tänne ja sinä mene yöwahtiin.
Hywästi!"

Martin täytyi mennä, joskin hän oli hywin was-
tahatoinen siihen. Ei ollut hän milloinkaan niin was-
tenmielisesti poistunut wanhan ystämänsä kapteenin
luota tuin tänä iltana. Eteisessä hän wielä kerran
neuwoi toweriaan pitämään hellää huolta kapteenista,
hänen poissa ollessaan, ja kiirehti sitte kasarmille yöwah-
tiin. Mirkaansa hän toimitti nyt, niinkuin aina en-
nenkin, tunnollisesti, waan ei kuitenkaan yhtä iloisella
ja hywällä mielin tuin ennen. Häntä aawistutti, että
läwisi kapteenin surkeasti ja hänen oli mahdoton muuta
ajatella tuin häntä. Hän muisti sitä iltaa, jolloin hän
ensimmäisen kerran nati kapteenin ja jolloin hän pe»
lasti hänet kuolemasta. Hänen teki kowasti mieli M
reen kautta juosta kotiin ja kääntyä selin kasarmiin
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yömahtineen kaikkineen. Ia olisikin hän mennyt, jollei
olisi peljännyt kapteenin torumisia.

Oli jo aamupuoli yötä, kello soi yks, kaks, wie-
läpä kolmekin eikä merkille pantawaa mitään kuulunut.
Martin yöwahti-wuoro oli lopussa tohtsiltään ja hän
oli toiwossa, että laitti täwist hymästi . . . Waan
mikä siellä? Muuan nuorukainen tuli kiireen kautta
juosten rappusia ylös. Se oli kapteenin sairaswuo-
teen ääreen jäänyt Martin toweri. „Martti, Martti!"
huusi hän ....

„Täällä olen . . . Mikä hätänä? Kuinka kap-
teenin on? . . .

„Huunosti on kapteenin . . . Joudu kotiin! Minä
jään yöwahtiin sinun sijaasi .... Woi, kunhan ei
wain kuole kapteeni!"

Martti oli jo heittänyt loukkoon tiwäärinsä ja
juoksi minkä kerkesi pois. Hetken hän kuunteli kap-
teenin huoneen owella, tyktiwin sydämmin, koko ruu-
mis mamisten; ei kuulunut mitään. Huokaus pääsi
hänen rinnastaan. Owen awattuaan näti hän kaptee-
nin wuoteellaan pilkallaan, kaswot aiman kalpeina, sil-
mät ummessa. Ei hän tiennyt mistään mitään; äi-
män taidotonna oli. Martti tiiwaasti sieppasi käteensä
rohtopullon ja kaasi kapteenin suuhun moniaita tip-
puja, huutaen: „Herra kapteeni, herra kapteeni! Kuul-
kaahan toki, kuulkaahan!"

Wielä ei ollnt hengen kipinä aiman sammunut.
Kapteeni kuuli kuitenkin Martin hätääntyneen huudon
ja silmät aukeniwllt. Nähdessään Martin kapteeni

89



ystäwällisesti hymähti. „Martti rakas! Jumala siu-
natkoon sinua!" kuiskasi hän niin hiljaa, että hain
tuskin Martti tuulikaan. „ Olipa hywä, että tulit.
Minä menen siihen suureen nimen-huutoon, Martti.
Jumala siunatkoon sinua, Jumala siunatkoon sinua!"

„Ei suinkaan kuolema wielä tule, ei suinkaan,
herra kapteeni!" woiwottcli Martti, kyynelillään ja
suudelmillaan kastellen kapteenin kättä. „Älkää jättä-
kö minua, älkäähän toki, herra kapteeni!"

Muuta mustausta kapteeni ei jaksanut ennän an-
taa tuin että heikosti puristi Martin kättä.

„Tässä olen, Herra!" tuistasi kapteeni kuolemat-
sen wiimmeisellä woimalla, ummisti silmänsä ja heitti
henkensä. Martti oli menettänyt paraimman ystäwän-
sa. Istäwällinen hymy oli nähtäwänä kuolleen kas-
inoissa, maan henki oli mennyt. . .

Martilla oli surun syytä tarpeeksi. Kapteeni oli
ollut hänelle niin rakas kuin olisi hän ollut hänen
isänsä. Sotilaana ollessaan Martti ei ollut wielä ko-
mia kokenut ollenkaan. Waan nyt oli hänen suojeli-
jansa poissa.

Manhan kapteenin ruumiilliset jäännökset haudat-
tiin kaikella kunnialla. Sotawäki komenneltiin saatta-
maan hänet hautaan ja haudalla ammuttiin niinkuin
on tapa sotilaitten hautajaisissa Waan kohtu hauta-
jaisten jälkeen Martti sai käskyn tulla kasarmiin asu-
maan.

Olisihan Martti mielellään wielä kerran käynyt
kapteenin asunnossa. Waan sotapalwelustaan hän ei
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tahtonut laiminlyödä. Mitä olisikaan kapteeni sanonut,
jos olisi elänyt, jollei hän olisi käskyä heti noudatta-
nut!

Muutamia päiwiä sen jälkeen Martti sai tietää,
että kapteeni oli testamentannut kaiten omaisuutensa
hänelle. Se ilahutti Marttia, ei niinkään suuresti ta-
warain armon wuoksi (eikäpä kapteeni rikas ollutkaan),
maan enemmän siitä syystä, että se todisti kuinka rak-
kaana wainaja oli pitänyt häntä, niin rakkaana todel-
lakin kuin isä lastaan. Muut tamarat kaikki wei Martti
erääseen pieneen aittaan, johon herra Pfeifer oli lu-
wannut ne panna tallelle, wuokraa maalimatta; paitsi
moniaat kirjat, joita hän oli kapteenin kanssa kahden
lueskellut, otti kasarmiin mukaansa ja latoi ne johon-
kin loukkoon, missä eiwät olleet samassa huoneessa
asumain towerein tiellä.

Kaikki Martin towerit oliwat hänelle hywin ns'
täwällisiä ja kohteliaita. Waan Aadolf, tuo kopea
luutnantti, yli yhä ohmissaan. Kosto mielessä hän
paatti nyt, kun kapteeni oli kuollut, käyttää tilaisuutta
yywäkseen muka. Sen suuren surun lisäksi, mikä
Martilla oli siitä, että kapteeni oli kuollut, tuli pienet
kärsimykset.

„Martti!" huusi hänelle muutamana päiwänä
luutnantti. „Tulepa tänne!"

„Nöyrin palwelijanne, herra luutnantti!"
„Olen asiapoikani erottanut palweluksestani, tel-

wottomuuden wuoksi. Sinun pitää tulla asiavojakseni
hänen sijaansa. Tunnin perästä tule asuntooni, ja muis-
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takin tulla, Wetelehtimistä ja laiskottelemista, sem-
moista kun kapteenilla ollessasi, en ensinkään snwaitse,
tiedäkin se! Immärrätkö?"

Martti kalpeni hämmästyksestä. „Immärrän, her-
ra luutnantti, mutta antakaahan anteeksi, että. . ."

„Ei minkäänlaisia 'multaa' minä siedä!" kar-
jasi luutnantti ähmissään. „Minä olen käskemässä,
sinä tottelemassa. Immärrätto, häh?"

„Waan pataljoonan päällikkö..." Martti yritti
sanomaan.

„ Hänen kanssaan olen siitä jo puhunut. Asta
on selwä!" tiwahti luutnantti. „Siis tunnin pe-
rästä tulet asuntooni; jollet, niin selkään saat! Muis-
takin! On olekaan minä niin siiwo herra kuin kap-
teeni mainaja."

Martin rinnasta pääsi huokaus. Hän meni san-
gen alakuloiseksi. Waan eihän tässä ollut muuta neu-
woa kuin totella selmää käskyä. Eikäpä wanha kap-
teeni olisi suinkaan ollut hywillään jos olisi Martti
niskoittelemaan rumennut. Sotamiehen welwollisuus
on, totella, siitä ei pääse parkumalla. Martti jätti hy-
wästit towereilleen, joitten tuli häntä towasti sääli,
ja ilmoitti luutnantin käskystä aliupseerillekin.

„Tiedän, tiedän, jo!" mustasi wanha, kelpo ali-
upseeri, „Minun tulee sinua sääli, tulee tosiaankin.
Olisin kieltänyt ewerstiä suostumasta luutnantin pyyn-
töön saada sinua asiapojakseen, maan enhän arwannut
edes, että oli semmoinen hanke luutnantilla. Minun
tulee sinua sääli, sillä laitkin asiapoitiaau on luutnantti
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kohdellut terrassaan tylysti, potkinut heitä, haukkunut
ja sättinyt. Kyllä tiedän minkälainen isäntä luutnantti
Aadolf Welt on. Auta armias sitä, jota joutuu hä-
nen mihoihinsa!"

„Koitan tehdä welwollisuuteni, sillä hywä!" sanoi
Martti, ~Entäpä hän lopulta minuun leppyy,"

„Se on oikein puhuttu!" wanha aliupseeri lausui,
silittäen toisella kädellä harmajata partaansa, toisella
ystäwällisesti leipoen Martin olkapäätä, „Maltahan!
Olen tuullut hoettaman, että tohtsiltään tulee sota.
Entäpä pääset silloin erillesi luutnantin tästyn-alaisuu
desta jollain lailla. Malta siksi, Martti ratas, ja ole
kärsiwällinen! Koetan minä puolestani pitää puoltasi!"

Waan eipä ollut aliupseerilla paljonkaan sanan-
sijaa tässä asiassa. Martti parta joutui kuin /outui-
lin marsin tylyn ja mieliwaltaisen kohtelun alaiseksi,
Aadolf luutnantti oli siihen määrään häijy, että ei hä-
mennyt muitakaan upseereja, heidän nähdessään millä
lailla hän kohteli «llsillpoikaansa". Waan Martti oli
erinomaisen kärsiwällinen, ihmeen lewollinen ja tyy-
nellä mielin. Ei ollut millänsäkään, maitta Aadolf
julmasti kiroili, sätti ja pauhasi; kuittihan main malt-
taa täitten, mikä oli omiaan suututtamaan luutnanttia.
Monena hiljaisena hetkenä hän tosin muisteli niitä
onnellisia aitoja, jolloinka hän oli ivanhan kapteeni
Barnefeldin palwelutsessa ja monasti oli hänen mie-
lensä joutua tuohuksiinkin, hänen »vertaillessaan Aadolf
luutnantin ja wanhan kapteenin käytöstä toisiinsa,
Waan hänen järkensä neuwoi häntä hillitsemään mie-
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lensä ja tärsiwällisesti odottamaan toisia, parempia
aikoja. Hän sen tähden koitti kaikin woimin toimittaa
askareitaan tunnollisesti ja taitawasti. Gitä kukaan
luutnantin entisistä asiapojista ollut niin hywitsi tiil-
laittanut hänen saappaitaan eikä hänen huoneitaan
niin puhtaaksi ja siistiksi laassut eitä hänen sotatat-
tiaan niin pölyttömäksi harjannut, ei tosiaankaan yksi-
kään! Niin laitin puolin huolellisesti toimitti Martti
tehtäwiään, että lopulta häätyi luutnanttikin tunnos-
saan myöntämään, että hywän asiapojan oli hän saa-
nut, eitä hän enää ilennyt pitää Marttia koiranaan;
tohtelipa häntä, joskaan ei koslaan hywästi, kummin-
kin ihmisten tawoin. Martti ei sortunut siinä tuli-
sessa koetuksessa, maan pysyi nöyränä ja tottelewaise-
na, aina muistaen wanhan kapteenin hywiä neuwoja.

Olihan waiwoja ja wastuksia jos jonkinlaisia
Martti paralla. Waan jota loman kokee se pehmeän
löytää, sanotaan. Martilla oli joutohetkin silloin täl-
löin, marsinkin iltasin ja jälteen puolisen; ja kirjat,
jotta hän oli perinyt kapteenilta, tuliwat hänelle rak-
kaiksi towereitsi. Niitä hän lueskeli ahkeraan ja tar-
tutti tietomarastoaan yhä runsaammaksi ja monipuoli-
semmaksi. Luutnantti Aadolf Welt näet oli yhtä wä-
linpicämätön nyt tuiu ennenkin kirjoista ja opinnoista
hupasempi oli hänestä iloisissa seuroissa oleskella!
missä sai wapaasti juoda, pelailla ja muuta lystiä
nauttia. Melkein joka päimä poistui hän kotoa jo
päiwälliseu aikana eikä palannut tuin waZta yösydän-
nä tahi aamupuoleen yötä. Se hywä luutnantin

94



poissa olosta oli, että Martti sai rauhassa olla to-
tona, tehdä mitä halutti: lukea, kirjoittaa, mietiskellä,
oppia ja ajatella. Luutnantti tuhlasi ruumiin ja sie-
lun woimilllln weltostuttawiin nautintoihin ja menetti
senkin wähän, mikä hänellä oli. Waan hänen asiapoi-
kansa tartutti tietojaan, knlwäen wastaisen niittämisen
waraltll ... Ia tulikin niittämisen hetki, tuli lopul-
takin.

6 lnkn.

Sotaretkeltä
Wuodeu toista oli Martti ollut jo luutnantin

„asiapoitana" ja saappaitten kiilloittajana, tun arwaa-
matta tuli muutos. Sen wanhan aliupseerin mainit-
semassa huhussa, että tohtsiltään tulisi sota, olikin pe-
rää. Keisari Napoleon oli näet Espanjassa, Ranskan
naapurimaassa, sotkcunut sotaan, johon lähetettiin so-
tllwälea Saksasta asti. Saksan useimmat ruhtinaat,
jotka oliwat näet joutuneet mahtaman Ranskan keisa-
rin mallan alaisiksi, häätyiwät kaikki lähettämään so-
tawatensä tuohon kaukaiseen maahan; ja niinikään se-
kin ruhtinas, jonka alammainen Martti oli. Upseereja
oli tarpeeksi monta ja sotamiehiätin; maan aliupseereja
ei ollut riittäwä lukumäärä. Pataljoonan päällikkö ei
arwannut mistä saisi harjaantuneita, taitamia aliup-
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seereja. Maan aikansa mietittyään muisti hän, että
Marttihan oli omiaan aliupseeriksi; olihan hän jo pa-
taljoonaan tullessaan osottanut olemansa tykenemä so-
tamiehiä neuwomaan ja harjoittamaan, Ewersti tut-
futtikin Heli Martin puheelleen ja nimitti hänet aliup-
seeriksi. Martti siis ykskaks pääsi erilleen asiapojan
Mirasta ja luutnantin palweluksesta. Oi tosin nyt
enään ollut joutoaikaa lukemiseen ja oppimiseen; maan
olihan Martti ties kuinka kauan sota-tiedettä luistel-
lut ja se, minkä hän oli oppinut, koitui nyt hänelle
hywäksi. Kylwö oli tehty, nyt oli niittämisen aika
käsissä.

Mnrtti ei jäänyt yhteen kohti seisomaan. Ei
mainkaan! „Eteenpäin elämän mieli!"

Mytti kuin olisi ollut hänellä myötämaa edessä.
Sen rykmentin, johon Martin pataljona kuului,

oli määrä yhtyä Ranskan sotamäkeen; maan nyt tuli
ilmi, että Harma upseeri osasi Ranskan tieltä huonos-
tikaan puhua, useimmat eiwät ensinkään. Oli Rans-
kan kautta kuitenkin marssittawa. Ia Espanjaan
maitta oli mentäwä, ei yksikään osannut yhtään luo-
tuista sanaa sen maan kieltä.

Wnlln entäpä oli mahdollinen Espanjan tieltä
wielä oppia! Matkalla wiiwyttäisiin arwattawasti
wiikkokausia; olihan aikaa lukea matkalla ja sen ou-
don kielen puhumista harjoitella. Siihen kehottikin
upseereja pataljoonan ewersti. Sotamiehet ja aliupsee-
rit moniaat syrjästä kuuliwat ewerstin kehotuksen.
Martti ryhtyi heti muutamaan Espanjan tielioppiiu
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käsiksi, minkä hän oli löytänyt kapteeni Barnefcldin
kirjastosta. Olipa arwaamattoman tallisarwoinen
aarre tuo kielioppi. Martti alkoi lukea ahkerasti, niin
ettei yhiään joutohettea hän ollut lukematta. Waan
ewerstin kehotukselle oliwat upseerit jotenkin tuwator-
waisia. Joku tosin käwi kirjakaupasta kuulustelemassa
oliko kaupaksi Espanjan kielioppia; waan kun ei ollut
kaupaksi näitä kirjoja, eiwät wälittäneet asiasta mitään
enää, oliwatpa wain hywillään, kun pääsiwät oppimi-
sen waiwasta; eihän toki kirjatta ja kieliopitta outoa
tieltä opi kukaan.

Tuli wihdoinkin lähtöpäiwä. Rykmentti lähti
rumpuineen huiluineen, ewäineen aseineen kaupungin
portista ulos marssimaan Ranskan rajaa tohti. Kaitki
läwi hywin niin kauan tuin Saksassa oltiin, laitti
kansa kun näet puhui sitä tieltä tuin sotawätitin. Waan
heti tun tultiin Ranskan rajalle, muuttui asiat ja al-
koi ilmaantua wastutsia. Ei upseereista yksikään, ei
edes majoitus-mestari, jonka tuli hanttia fotawäelle
tortterit j'a ruuat, osannut Ranskan tieltä sen werrcm
että olisiwat ranskalaisten kanssa tulleet toimeen. Toi-
nen ei ymmärtänyt toistaan; ja seuraus oli, että ereh-
dyksiä tuli jos jonkinlaista, tietää sen. Sotamiehet
joutuiwat nurtumielelle ja upseerit oliwat noloina ker-

rassaan. Gwersti pauhasi ja torui minkä kerkesi.
Siinä hädässä muisti kapteeni, jonka komppa-

niassa oli Martti nuorempana aliupseerina, että Martti-
han osaa Ranskan kieltä, ja heti hän ilmoitti siitä
«Kerstille. Ewerst, käski kohta Martin puheelleen.
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„Kyllä on tumma, että ei osaa yksikään upseeri tä<
män maan tieltä! Wita on siinä, että upseerin wirat
annetaan niille, joita ylhäiset suosimat, rikkaille tahi
aatelisille sen sijaan, että ne, olisimat annettawat op-
pineimmille ja lahjakkaimmille eli itsekulletin hänen
ansionsa mukaan! Gihän ne raukat kelpaa mihinkään l
Oikein häwettää! Käskekää Martti tänne heti!"

Aliupseeri oli hywillään tun pääsi tuulemasta
ewerstin toruja ja lähti jouluun käskemään Marttia.
Kymmenen minuutin perästä seisoi Martti suorana
ja pää pystyssä, kunniaa tehden, ewerstin edessä.

«Kapteenin käskystä tulitte wai?"
„Niin, herra ewersti!"
„Gmme tule toimeen ranskalaisten wiranomais-

ten kanssa. Wiereisessä huoneessa on kaupungin por-
mestari. Kysykää mitä asiaa hänellä on ja ilmoit-
takaa minulle!"

„Immärrän, herra ewersti!"
Martti jutteli pormestarin kanssa wapaasti ja

sujuwasti, niin kuin olisi hän ollut Ranskassa synty-
nyt ja itänsä asunut, ja wiiden minuutin perästä hän
palasi ewerstin huoneeseen ilmoittamaan pormestarin
asian. Pormestari oli hywillään kun lopultakin oli
löytänyt yhdenkään miehen Saksalaisten snuresta jou-
kosta, jonka kanssa saattoi keskustella, ja ewersti oli
sitäkin iloisempi. Ewersti mille minkin tästyn antoi
ja käski Martin odottaa sillä wälin. Heti kun oli-
wat muut kaikki poistuneet, ewersti puhutteli taas-
Marttia.



„Nyt owat asiat selwillä!" sanoi hän, puuhaillen
ja hikeä otsastaan pyyhkäisten. „Waan teidän, aliur»
seeri Martti, tulee rumeta majoitusmestarille apulai-
seksi ja tulkiksi. Tehän osaatte lukea, kirjoittaa ja..."

„ Osaan, herra ewersti."
„Hywä! Palkkaa saatte toisen werran lisää, ym-

märrettäwästi. Ia jahka käytöksenne on yhtä hywä
wllsta kuin tähän saakka ja kaikin puolin kunnostatte
itsenne, niin .. . sittenpä nähdään. Sodassa katsotaan
miehen kuntoa eikä sitä onko hän kenenkä suosiossa.
Sodassa monastitin aliupseerit lorotetaan upseeriksi."

Heti kun Martti oli nimitetty majoitusmestarin
apulaiseksi, hywästi alkoi käydä kaikki. Ewersti ei enää
pauhannut, upseerit eiwät enää olleet nolosta ja alaku-
loisia ja sotamiehet eiwät enää nurluneet; «limathan
iloisia ja hywällä tuulella kun saiwat ruuan ja kort-
terin aikanaan, tarpeen mukaan. Jopa majoitusmes-
tari itseklin oli mahdottoman hywillään, saatuaan niin
kelwollisen ja pystywän apulaisen. Martti oli näet
hywin toimelias ja taitama, niin että ewerstikin meni
kummiinsa.

Arwaamatta majoiwsmestari sairastui, rykmen-
tin ehdittyä jo marsin lähellä Espanjan ja Ranskan
mölistä rajaa, sairastuipa niin pahasti, että täytyi
jättää hänet muutaman kaupungin lasarettiin hoidetta-
waksi.

Ewersti oli pahalla tuulella. „Teidän täytyy
tästä puoleen majoitusmestarin wirtaa toimittaa ylsin,
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en tiedä muuta neumoa. Jos Espanjan tieltä osai-
sitte, teistä tekisin upseerin paikalla!"

„Entävä osaankin!" sanoi Martti.
„Mitä! Osaatteko todellakin? Mitäs tyhjää!"
„Pankaahan minua koetteelle, herra ewersti!"
„ Malttakaa wähän!" sanoi ewersti ja kääntyi

muutaman ajutanttinsa puoleen. „Kästekäahän tänne
se espanjalainen upseeri, minkä ranskalainen marsalkka
on lähettänyt puheellemme."

Ajutantti meni. Gwersti käweli tahakäteen, kat-
sellen wuoroin epäilewin, wuoroin ihmettelewin silmin
Marttia, jota hywin lewollisena seisoi paikallaan. Es-
panjalainen upseeri tuli sisään, hywin tyytymättömän
ja pahan tuulen näköisenä. Hän mahtoi olla pahoil-
laan siitä, ettei ollut yhtään upseeria, saati sotamiestä
Saksalaisten joukossa, joka olisi osannut puhua hänen
kanssaan. Gwersti esitteli hänelle Martin ja käski
Mariin aiottua keskustelun. Waan espanjalainen up-
seeri alkoi heti lausua suurta ihmettelyaän siitä, ettei
Espanjan kielen taitamaa löytynyt upseerein joukosta,
eikä jättänyt isoon aikaan Martille sananwuoroa. Lo-
pulta tuli kuitenkin Martillekin puhumisen tilaisuutta
ja marsin hywästi sujuikin häneltä espanjan-kielinen
puhe. Don Velasques (se nimi oli tuolla upseerilla)
leppyi heti ja oli yhtä tyytywäinen tuin jo mainittu
pormestari oli ollut, hywästi jättäessään, wieläpä hy-
wintin kohtelias oli mennessään, kumartaen ja liittäen
useaan kertaan.

„Herra luutnantti Martti!" ewersti sanoi, espan-
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jalaisen upseerin mentyä, „onnittelen Teitä! Majoi-
tusmestarin wiran uskon toiselle miehelle ja tästä päi-
wästa olette minun ajutanttini!"

„Herra ewersti! Tosiaanko minut upseeriksi ni-
mitätie?" riemastui Martti, lentäen punaiseksi. „Gtte
muista, että olen marsin köyhä, alhaista sukua . . ."

„Mitäs tyhjää!" emersti keskeytti Martin puheita.
„Minä maksan kyllä, teidän formunne, Gntä suku-
peränne! Luuletteko, että ylhäisestä sukuperästä on
mitään hyötyä? Ei itinäs mitään, jollei ole oppia
ja taitoa. Siitä ylhäisyydestä en maksa yhtään pen-
niä. Te olette minun miehiäni. Haitta main, ettette
ole sotataitoa oppinut, sotaa koskemia, kirjallisia teok-
sia lueskellut. Maan aikansa kutakin. Käytöllinen
harjoitus on tumminkin pääasia, sodassakin. Milloinka
ja missä olette wieraita kieliä oppinut?"

Martti kertoi minkä lukija jo tietää olostaan kap-
teeni Barnefeldin palwelijana. Eikä aikaakaan, tuli
emersti tysellessään huomaamaan, että Martti oli paljo
oppineempi tuin useimmat upseerit, olihan oppinut
paitsi wieraita kieliä myöskin historiaa, sotahistoriaa
marsinkin, matematiikan, linnoitusoppia y, m, kaikkia
mitä tunnolliselta upseerilta waaditaan; ja senkin huo-
masi emersti, että Martti oli tumattoman älykäs, mie-
läpä sen ohessa nöyrä ja waatimaton.

Komin oli ihmeissään emersti. Hän pudisti monta
kertaa Martin kättä ja katsoi häntä silmiin, ihmetellen
ihmettelemästä päästyäänkin, „Olen armolliselle ruhti-
naalle kertoma teistä ja ilmoittama syitä, minkä wuotsi
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olen teidät upseeriksi ylentänyt. Hywästi, herra aju-
tantti. Huomenna me rumetaan asumaan samassa
huoneustossa ja teidän on ryhtyminen uuteen Mirkaan-
ne paikalla. Jumalan haltuun!"

Olimatpa ihmeissään kaikki sotawäki, seuraamana
päiwänä nähdessään Martin komeassa formussa
ratsun selässä ratsastaman ewerstin jälessä, paraatille
tun mentiin. Aadolf olletikin oli tummissaan ja hy«
min nolona kuullessaan ewerstin esittämän Martin
muille upseereille ja sanoman hänet uudeksi ajutantit-
secn. Tämä wasta kummallinen tapaus oli hänestä
että saappaitten puhdistajasta, paimenpojasta, oli tul-
lut upseeri arwaanmtta, wielapä oli päässyt ewerstin
suureen suosioonkin, istui ratsun selässä ja osasitin rat-
suaan ohjata taitawasti. Aadolf pudisti päätään ja
ihmetteli. Ensi terran eläissään juolahti hänen mie-
leensä, että entäpä sittenkin opista on jotain tosi hyö-
tyäkin. „Ehkäpä kuitenkin Martti on oikeassa ollut,
sanoessaan, että tieto on maltaa! Tosi se on, näemmä,
ettei oppi ojaan kaada eikä tieto tieltä työnnä!"

Kateeksi hänen käwi. Ia huomasi sen, että ka-
teellisia oliwat toisetkin upseerit. Maan ewerstin pe-
losta he eiwät rohjenneet puhua mitään, «limathan
main Martille ystäwällisiä ja kohteliaita oleminaan,
toiwottaen hänelle menestystä uudessa Mirassaan. Ai-
noa, jota milpittömästi iloitsi Martin ylennyksestä, oli
sen komppanian kapteeni, missä Martti oli ollut hal-
pana sotamiehenä.

„Olkoon onneksenne, herra ajutantti!" hän sanoi.
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sydämmellisesti pudistaen Martin kättä. „Olen jo ai-
toja sitten aawistanut, että hywästi sinun tay lopul-
takin; täytyykin käydä. Minulle se oli selwä heti
kun sinuun tutustuin ja minua ilahduttaa, että an-

sioistasi wihdointin olet saanut palkan. Terwetultuasi
toweri-jouttoomme!"

Muut upseerit huomasiwat kuinka mieluista emers-
tille oli kapteenin puhe. Eikä aikaakaan, niin jo
muuttui heidän mielensä. Martti näet ei ylpistynyt
siitä että hänet oli ylennetty upseeriksi, pysyihän yhä
nöyränä ja waatimattomana; ja tuta enemmän upsee-
rit ehtiwät tutustua häneen, sitä enemmän he häntä
arwostiwat ja häneen mielistyiwät. Ihteisten was-
tusten ja waiwannälöjenlin wuoksi jäi mahitellen uneut-
siin säätyerotus ja lopulta pitiwät kaikki Marttia, en-
tistä halpaa sotamiestä, wertaisenaan ja tomerinaan.
Martti näet ei ollut ainoastaan yhtä oppinut, wieläpci
oppine:mpi kuin useimmat muut, maan sen ohessa hy-
win pelkäämätön ja urhoollinen, jonka wuoksi ewersti,
kertomuksia kirjoittaessaan ruhtinaalle sodan menosta
ja tapauksista, aina erittäin kiitteli Marttia. Lopulta
altoiwat laitti suosia Marttia. Itsi ainoa oli yhä
kateellinen, Aadolf näet, eikä halunnut joutua Martin
kanssa mihinkään tekemisiin. Ei päässyt tuo tyhmän-
ylpea luutnantti koskaan unohtamaan, että Martti oli
ollut hanhipaimenena ja saappaitten puhdistajana.

Waan aikansa kutakin. Martinkin piti kokea, että
kaikki tässä matosessa maailmassa muuttuu eitä ole
tuin ivahan aikaa. Sodan alussa oli käynyt Ransta-
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laisten ja Saksalaisten hywästi, maan arwaamatta al-
loi nousta wllstuksia heidän tielleen, loutuiwat näet
häwiölle useissa taisteluissa ja sotawäteä kaatui paljo.
Rykmenttien riwit harweniwat harwenemistaan. Mar-
tille itäwintä oli, että pataljoonan ewersti, jonka aju-
tanttina hän oli ollut, kaatui tappotanterelle hänkin.
Uusi ewersti oli tylyluontuinen eikä pitänyt Marttia
wertaisenaan ja ystäwänään niinkuin wainaja oli pi-
tänyt; kohtelihan ajutanttiaan sillä kylmäkiskoisella ta-
ivalla kuin lästyn-alaista kohdellaan. Rykmentissä ei
lopulta ollut enään tuin kolmisen sataa miestä; silloin
käskettiin heidän yhtyä muutamiin ranskalaisiin ryk-
mentteihin kiireesti, aikomus tun oli näet miehissä ryn-
nätä »vihollisen kimppuun. Waan pahaksi onneksi ei
otettu warten Martin muutamia warotutsia ja hywiä
neuwoja eikä oltu tarpeeksi warowaisia taipaleelle läh-
tiessä, josta oli seurauksena, että muutamassa 'wuoii-
solassa wihollinen ättiarmaamatta ryntäsi pataljoonan
jäännösten kimppuun ja hajotti sen, joskin Saksalaiset
urhoollisesti loittiwat hyökkäystä torjua. Toiset taa-
tuimat luoliaina tappotanterelle, toiset joutuiwat Wan-

giksi eikä kukaan päässyt pakoon paitsi Martti yksi-
nään. Pimeänä yösydännä pakeneminen hänelle on-
nistui. Hänelle oli kielitaidostaan paljokin hyötyä.
Espanjalaisten kanssa hän osasi jutella, niinkuin olisi
hän ollut heikäläisiä, Espanjassa syntynyt ja ikänsä
ollut, Sotamiehen-takkinsa täytyi hänen wain waih-
taa talonpoikaiseen pukuun, jotta häntä ei muukalai-
seksi luultaisi. Hänelle onnistui lopulta päästä pe°
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rille, Ranskan pääjoukon leiriin näet, ja kenraali sa-
noi hänet terwetulleeksi ja wastaanotti hänet kunnian-
osotutsilla. Martin tarjoutuessa wapaaehtoisena soti-
laana seuraamaan sotajoukkoa, kenraali joutui yhä
tyytywaisemmälle mielelle ja otti hänet paikalla aju-
tantikseen. Eikä aikaakaan, niin Martti sai tilaisuutta
osottaa erinomaista kuntoaan ja taitoaan useissa tap-
peluissa. Lopulta päättyi sota.

„Nyt en enää ajutanttia tarwitse", kenraali La-
cretelle (se oli hänen nimensä) sanoi Martille. „ Nauha
on rakennettu ties kuinka pitkäksi ajaksi ja lienee pa-
ras teidän palata kotimaahanne."

Kieltämättä olikin se paras neuwo, minkä kenraali
saattoi Martille antaa. Kenraali antoi hänelle, hy-
wasti jättäessään, sen palkan, mikä oli hänelle sota-
kassasta wielä tulema, sekä todistuksen, jossa hywin
kiitettiin häntä urhoolliseksi ja taitamaksi upseeriksi.

Onhan toiwossa hywä elää. Entäpä Saksassa,
Martin kotimaassa, häntä tarwitaan; on sielläkin sota-
wäteä, joilla pitää olla päällikkönsä. Eikä tiedä mil-
loin rauha loppuu. Paitsi sitä kenraali Lacretelle lu-
pasi häntä muistaa.

Terweenä ja mieli tyytywäisenä Martti saapui
wihdoinkin Satsaan, sen ruhtinaan pääkaupunkiin, jonka
alammaisia hän oli. Maan ei hän siellä montakaan
tuntia ollut. Heti hän meni terwehtimään wanhaa
äitiään ja näkemään sitä pientä kylää, jossa hän oli
paimenpoikana ollut. Äiti ihastui ikihywälsi, nähdes-
sään rakasta poikaansa, arwaa sen, ja sulasta ilosta
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purskahti hän isoon itkuun. Wanha kouluopettajakin
oli wielä elossa ja hänen silmänsä tirkastuiwat, hänen
nähdessään entisen oppilaansa. Moniaat muut Mar-
tin tuttawat oliwat kuolleet tahi muualle muuttaneet.
Haudassa oli rikas Weltin herra, Aadolfin isä, ja lesti
oli köyhtynyt perin köyhäksi, niin että töin tuskin tuli
toimeen. Oli ollut katowuosia, sota-aitana oli täyty-
nyt maksaa tumattoman isoja weroja ja lopulta oli
Aadolf, ylpeä luutnantti, tuhlannut isänsä omaisuutta,
niin että se oli huwennut mitättömiin. Leski kyseli
poikaansa. Martti kertoi, että Aadolf oli joutunut
Wangiksi ja lienee wielä elossa. Käwi Martti terweh-
timässä Silberlingiätin, jota oli terwe ja yhä kiitolli-
sena muisteli Marttia, hänen tyttärensä hengen velas'
tajaa. Tuo kunnon mies oli towasti iloissaan, tawa-
tessaan jälleen Martin, wieläpä komeassa upseerin-
puwussa, ja hywillään oliwat muutkin Martin tutta-
wat kaikki.

? luku.

Uuttamisen hetki tuli.

Martti saattoi, jos kukaan, waatia, että häntä
Palkittaisiin ansion mukaisesti. Waan pääkaupungissa
täydessään hän jo luuli, että ruhtinas on ulkomaan
matkalla eikä palaisi isoon aitaan kotiin, ja tuo huo-
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lestutti Marttia; luultawastitin on ruhtinaan neuwon-
antajain joukossa niitä, joilla on ties kuinka monta
Poikaa tahi lankoa tahi serkkua tahi muuta sukulaista,
jotka hymäpalkkaisiin upseerin-wirkoihin omat pyrki-
mässä. Siis jää Marttt aiwan wirattomaksi odotta-
maan ties kuinka kauan. Eitä ollutkaan perätön tämä
arwelu. Sillä siihen kirjalliseen pyyntöön, minkä hän
ministeristölle lähetti, että hän nimitettäisiin johonkin
npseerin-wirtaan, ei tullut edes maZtaustakaan.

Neljän wiikon perästä meni Martti ministereitä
puhuttelemaan nokasta nokkaan. Kylmäkiskoisesti häntä
mastllllnotettiin ja neuwottiin martomaan; tänään ei
muka ole yhtään awonaista paikkaa. Selwä oli, että
ministereillä ei ollut halua wirkoja antaa muille tuin
heimolaisilleen, sellaisille, jotka oliwat ikänsä olleet so-
dan touhusta erillään, eiwätkä olleet ruudin samua
haistaneetkaan.

Marttia iletti kerjuu eitä hän toimettomaksi heit-
täytynyt. Upseenn-taltinsa hän ripusti waatekaappiin
ja pukeutui siwiili-putuun sekä ilmoitti yleisölle tie-
doksi, että hän rupeaapi opetusta antamaan muuta-
missa tieteen-haaroissa, wieraissa kielissä y. m. „Op-
pia itä kaikki!" oli ollut Martin mielilause nuoruu-
desta pitäen ja oppinut olikin Hän niin paljon, että
riitti muillekin jaelto.wo.ksi. Oppilaita sai hän jos
tninta monta; sillä oli pääkaupungissa useampia, jotka
eiwät hywäksyneet ministerein määrää menettelyä ja
pitiwät Martin puolta.

Näytti siltä kuin olisiwat ministerit unohtaneet
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Martin terrassaan eikä Marttikaan muistuttamaan
rumennut heitä heidän melmollisuudestaan. Jos he
eiwät tarwinneet häntä, ei hän heitäkään.

Waan ei aikaakaan, niin jo tuli hirweä sota.
Ranskan keisari Napoleon, jonka mallan alaiseksi oliwat
joutuneet melkeinpä kaikki Saksankin ruhtinaskunnat, oli
Wenäjää ivastaan taistellessaan lopultakin surkeasti
häwinnyt; se otollinen hetki tuli, jolloin sorron alainen
Salsan kansa ryhtyi tarmokkaasti aseisiin luodakseen
sorron ikeen hartioiltaan ja alkoi nousta puolustamaan
kansojen pyhintä aarretta, waltiollista wapauttaan.
Ruhtinas Friedrich lähetti sotaan muutaman rykmentin
hantin; hän oli näet ehtinyt palata ulkomaan mat-
kaltaan. Waan sopimaa päällikköä ei ollut wielä.
Wanhemmat upseerit oliwat joko Wangeiksi joutuneet
taikka kuolleet; ja nuoremmat, herrain ministerein po-
jat ja serkut, joita oli parempina pidetty muka tuin
Marttia ja jotta oliwat upseerin-mirtoihin päässeet,
eiwät olleet milloinkaan sodassa olleet'eiwätkä siis so-
tataitoakaan oppineet. Tärkeitä johtajan toimia ei käy-
nyt heille uskominen. Ministerit oliwat neuwottomia
ja ruhtinas Friedrich oli jo terrassaan tustautua mo-
komiin „nenwonantajiinsa".

Martti huomasi tämän kaiten, maan ei ollut mil-
länsäkään. Muutamana iltana, Martin oppilailleen
opetustunteja annettuaan melkein kaiken päiwää, hän
pisti muutaman kirjan kainaloonsa ja lähti käwelemään
ruhtinaallisen linnan kauniiseen puistoon; aikansa ka-
melinaan meni hän istumaan eräin puun marjoon
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penkille, otti kirjan käteensä ja alkoi lueskella. Luku-
jen wälissä mietiskellessään piirteli hän tuwioita hiet-
tään lepillään. Auringon juuri laskiessa tuli muuan
herra, joka oli koristelemattomassa puwussa, waan
jonka kaikki elkeet ja ryhti osotti, että hän oli ylhäistä,
jaloa sukua, kaivellen pitkin tietä ja seisahtui Martin
eteen, ihmeekseen huomatessaan hänen istuman siinä
piirtelemässä tuwioita hiekkaan, tulijaa ensinkään ha-
waitsemattll. Se ylhäinen herra tuli niin lähelle Mart-
tia, että saattoi nähdä penkille laskettua kirjaakin ja
lukea kirjan nimeäkin eli otsakirjoitusta; kirja oli näet
jolu sotataitoa koskema tieteellinen teos. Ruhtinas
hän tuo herra näet oli ei tuntenut Marttia; hän
ihmetteli, että oli Martti simiilipumussa, maikka par-
rastakin saattoi huomata, että hän mahtoi olla sotilas
ja olihan kirjan otsakirjoituskin puolestaan todistamassa,
että tuo arwelu oli oikea.

Ruhtinailla on malta wapaammasti kohdella tun-
temattomia ihmisiä kuin kellään muilla, marsinkin
omissa puistoissaan, eikä aitaakaan, niin ruhtinas
Friedrich astui askeleen Marttia lähemmäs ja kysyi
suoraan: „tuka Te olette?"

Martti nosti päätään. Heitettyään silmäyksen
kysyjään, hän heti tunsi hänet ruhtinaaksi, nousi pai-
kalla seisoalle ja teki kunniaa, sotamiehen tawoin ter-
wehtien, selkä suorana.

„ Martti on nimeni, olen luutnantti, sotapalwelut-
sesta nykyään erilläni, armollinen ruhtinas!" mustasi
Martti, katsoen ruhtinasta suoraan silmiin.
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„Sitä arwasinkin jo, että olette sotilas. Se mi-
nua wain ihmetyttää, ettette ole sotapalwelutsessa
enää. Ei liene montakaan joutilasta upseeria tänään.
Tästä maastako olette syntyisin?"

„ Tästä."
„ Ettekä enään sotapalmeluksessa. Mistä syystä

ette?"
„Syy ei ole minussa, sillä olen heittänyt haku-

paperini todistuksineen asianomaiseen wirastoon, maan
ei ole minusta wäliä pidetty."

„Wai niin! Onpa ihmeellistä, että minulle ei ole
siitä ilmoitettu mitään."

«Armollinen ruhtinas! Te ette olleet kotosalla
silloin,"

„Sillä ei wäliä!
. Omathan asiat minulle esitettä-

wät, olin kotona tai kylässä. Waan sanokaa niintä
nmolsi jouduitte sotapalwelutsesta erillenne".

„
Espanjan sotaretken jälteen. Olin ainoa, jota

en wangitsi joutunut."
Ruhtinas rypisteli otsaansa ja hänen siihen asti

hywänsuopea katseensa muuttui luulewmseksi. „ Ai-
noako, jota ette wangiksi joutuneet? Sepä tumma!
Ia minkä wuoksi ette?"

„ Siitä syystä kukaties, että minulla oli parempi

onni luin muilla," wastasi Martti, katsoen ruhtinasta
suoraan silmiin.

„Siis Teitä ei käy moittiminen mistään welwol-
lisuutenne laiminlyömisestä!"

„Eipä suinkaan, armollinen ruhtinas! Jos olisi

110



ollut moitteen syytä, niin enpä olisi tänne tullut takai-
sin. Muuten on haku-paperieni joukossa kenraali La»
cretellinkin antama todistus muuan, josta selwiää sota-
palweluksesta eroni syy."

„Kenraali Lacretellenko todistus?" ihmetteli ruh-
tinas. „Mitenkä tuli hän antaneeksi todistuksen Teille?"

„Olin hänen ajutanttinsa, siitä asti tun saksalai-
nen rykmentti oli hajonnut enkä woinut enää kotimai-
sessa sotawäessä sotapalwelutsessa olla."

„Wai niin, wai niin, nyt ymmärrän!" ruhtinas
sanoi, yhtä tyytywäisenä kuin ennen. „Se wain kum-
ma, etten ole tuota ennen kuullut."

Martti kohotti olkapäitään.
„Waan miksikä ette käyneet minun puheellani?"

kysyi ruhtinas, „olisinhan minä anomuksenne ottanut
tuulemiin törmiini."

„Gn tahtonut, armollinen ruhtinas, tulla Teille
waiwaksi. Ahkeralla, rehellisellä työllä tahdoin hank-
kia jolapäiwäisen leipäni. Kukaties isänmaalla on ti-
laisuus rauhan-aikana saada palwelutfeensa toisia, pa-
rempia miehiä tuin minua ja muita Mirastaan eron-
neita upseereja."

Martin lausunto oli ehkä jotenkin iwallimn ja
teräwa, ja teräwästi katsoi ruhtinaskin häntä silmiin,
lausuessaan: „Mpeasti lausuttu tahi hywin nöyrästi,
en tiedä kumpuistako!"

„ Armollinen ruhtinas, en ole kominkaan nöyrä-
selkäinen. Koska minun anomustani ei warteen otet-
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?tu, kosta minut wasite syrjäytettiin eitä oltu minusta
tietäwinääntään mitäpä muu neuwotsi tuin odot-
taminen."

„Waan tänään tänäänhän isänmaa kutsuu
aseisiin taitki poikansa. Miksikä ette Te lähde mat-
taan, miksette noudata kutsumusta?"

„Noudattaisin kutsumusta, maikkapa halpana tarkk-
ampujana, sillä en ole wielä unohtanut tiwäärin kan-
tamista", Martti wastasi.

„Halpana sotamiehenätö Te sotilas-uranne alka-
neet olette? Ia nyt olette upseeri, wielapä ajutant»
tina olleet! Muistan ewerstinne ja hänen nimensä
ei jää uneutsiin minulta itinä . . . Waan mitä on»
taan Teidän nimenne?"

„Martti on nimeni, armollinen ruhtinas!"
„Martti! Aiwan oikein! Olitte emersti Pm

ajutantti, hänen, jota Espanjassa tappotanterelle kaa-
tui".

„Niin olin, armollinen ruhtinas."
„Ia Teidänkö on täytynyt odottaa upseerin-wir-

taa! Hm! Sepä liikaa. Kuulkaahan, herra luut-
nantti! Huomenna yhdentoista aitana tulkaa linnaan
puheelleni. Ia täydessä sormus sa."

Wiela yhden hywänsuopean, ystäwällisen silmäyk-
sen heitti ruhtinas Marttiin, nyykäytti päätään ja
poistui ripein astelin.

„ Tuleepa hupaista luulla mitä tästä tuleekaan!"
arweli Martti itsekseen, ruhtinaan mentyä. Giwät
enteet hywintään huonoja ole. Entäpä Randebergin
kouluopettaja on oikeassa sittenkin, hän, jonka tapana
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oli sanoa, että ei oppi ojaan kaada eitä tieto tieltä
sysää. Eitä kukaan niitä, jollei ensin ole tylwänyt.
Kuta tietää miten tässä täy. Olen siksi kauan odot-
tanut ja malttanut mieltäni, että jaksan odottaa yh-
den yön lisäksi. Ei täy ainakaan huonommasti tuin
tähän asti. Jumalan kiitos, paperini omat asianomai-
sessa kunnossa."

Martti sieppasi kirjan kainaloonsa ja meni lewol-
lisena kotiin yölewolle. Huomenna, ennen lähtöään
ruhtinaan howiin, hän harjasi uniformunsa pölystä
puhtaaksi ja kiinnitti punasen nauhan ritarimerkkineen
napin läpeen rintaansa.

„En tee tätä turhmnielisyydessä", hän sanoi
ikäänkuin puollustutsetseeu. „Waan ruhtinas on wel-
w ottanut minua pukeutumaan täys-formuun ja sotilaan
tulee totella, niinkuin kapteeni Barnefeld wainaja
siunattu olkoon hänen muistonsa neuwoi aina.
Siis, Martti, eteenpäin mars! Kymmenen minuutin
perästä on kello yhdeksän!"

Martti lähti ruhtinaalliseen linnaan kaivelemaan.
Hänen tuttawansa, jotka tuliwat ivastaan, meniwät
kummiinsa eiwät olleet näet nähneet häntä ennen
formussa sen jälteen luin hän pääkaupunkiin oli pa-
lannut. Linnan mahti terwehti, kiwäärillään kunniaa
tehden, ja lasti hänet sisään. Kello soi yhtätoista,
Martin tullessa ruhtinaan asunnon eteiseen. Eikä ai-
taakaan, niin tuli ruhtinaan ajutantti ja kysyi: „Tetö
olette luutnantti Martti?"

„Olen!"

113



„Ruhtinas käski Teitä sisään!"
Martti meni.
„Kah!" ihmetteli ruhtinas, terwehdittyään Mart-

tia ja nähtyään punasen nauhan hänen napinläwessä.
«Teillähän on kunnia-legionan nauha!"

«Armollinen ruhtinas, Te käskitte minun pukeu-
tua täys-formuun!" Martti wastasi.

„Aiwan oikein! Menin wain kummiini ... Ia
nämä herrat tässä samoin, arwatenkin . . . hm! hm!"

Herrat ministerit oliwat todellakin ihmeissään ja
noloina. Marttia nauratti heidän noloutensa; hän
huomasi, että hän ei ollut heistä hywinkään terwetul-
lut ja syyn siihen hän hywin arwasi.

„Nämätö on Teidän hatu-paperinne todistuksi-
lleen, herra luutnantti?"

Martti heitti silmäyksen niihin. „ Minun ne
owat, armollinen ruhtinas!"

„Hywä! Näyttää siltä kuin nämä herrat minis-
terini eiwät olisi olleet halukkaita tarkastamaan Tei-
dän papereitanne ensinkään, ties mistä syystä. Gnkä
tiennytkään että olitte kotimaahan palannut enkä kcw
raali Lacretellen todistuksesta, saati siitä että Teitä
oli nimitetty kunnia-legionan ritariksi. Minun tietä-
mättäni on, näemmä, totoa poissa ollessani, paljon
lyöty laimin. Onko Teille palattuanne kotimaahan
maksettu täysi palkkakaan?"

„Ei ole hetitään kaikki maksettu, armollinen ruh-
tinas!"

„Wai niin huolettomiako on oltu! Kuulkaahan,
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herra Lehfeld!" sanoi ruhtinas muutamalle wieressä
istumalle ministerilleen. «Ottakaa huomioonne lämä
asia ja pitätäatin huolta siitä, että luutnantti Martti
on saapa taiten saatawansa jo tänä päiwänä! . .

.
.

Se sinään! Herra luutnantti Martti, san okaahan nyt,
wielätö haluatte rumeta isänmaan palwelutseen?"

Martin silmät innostuksesta säihkyiwät, ikäänkuin
olisiwat tulta iskeneet. «Hartain haluni on saada isän-
maani alttarille uhrata henkeni ja wereni, halpana so-
tamiehenä, tiwääri olalla, jos siksi tulee!"

«Gipä suinkaan halpana sotamiehenä, ei main-
kaan!" sanoi ruhtinas naurussa suiu. „Sotawäcn joh-
tajana jos olette, Teidän lahjoistanne, opistanne ja
innostanne on olema isompaa hyötyä kuin jos halpana
sotamiehenä olisitte, se on tietty. Ia olettehan ennen
olleet sodassa ja kunnostaneet itsenne!"

«Armollinen ruhtinas, olen Teille kiitollinen, mitä
päättänettekään!"

„Hywä on! Ettekö siis kieltäy rupeamasta ryk-
menttiänne palwelutseen?"

«Gnpä suinkaan, armollinen ruhtinas!" Martti
wastasi. «Niinkuin jo sanoin: jokaisen »veripisarani
tahdon uhrata isänmaani ja ruhtinaani hywäksi!"

„Hywä on!" sanoi ruhtinas. «Ottakaa siis tämä
paperi haltuunne. „Palwelkaa minua ja isänmaata
yhtä uskollisesti kuin tähän asti, mielihywäkseni, herra
ewersti! Ansiostanne nimitän Teidät tähän wir-
taan enkä armostani."

„Ewerstitö?" huusi Martti ja lensi punaiseksi.
«Armollinen ruhtinas, tämä lienee pilantekoa."
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„Lutekaahan tästä paperista nimityksennc, minun
allekirjoittamani!" käski ruhtinas. Martti luki, luki
toisenkin terran ja huomasi, että ruhtinas oli nimittä-
nyt hänet todellakin rykmentin päälliköksi eli ewerstitsi,

«Armollinen ruhtinas, tämä on jo liilaa!" Martti
änkyttäen liitteli.

„Ei liikaa ensinkään, herra ewersti! Ansios-
tanne kaikki!" ruhtinas ivastasi. „Ministerini owat
laitti tästä yhtä mieltä minun kanssani. Tulkaahan
nyt minun kanssani heti paraatiin. Teidän tulee ko-
mentaa rykmentti minun nähden."

Ruhtinaan selwä käsky rohtasi Marttia, sillä so-
tilaanhan welwollisuus on totella. Hän teti kumar-
ruksen ja lähti käwelemään ruhtinaan jälessä riemu-
mielin. „Nyt on niittämisen aika!" arweli hän itsek-
seen. Portilla oli toMea ratsu odottamassa uutta isän-
täänsä; ruhtinas oli näet käskenyt tuoda wasta nimi-
tetylle everstille tuon ratsu-oriin, lahjaksi näet. Täyttä
laukkaa ewersti Martti ajoi ratsullaan paraatitentälle
ja ryhtyi heti rykmenttiään johtamaan. Tyynesti, tai-
tawasti hän osasitin komentaa ja hywästi kämi kaikki,
mainion hywästi.

„Näen heti, että Teissä on mielenmalttia ja tai-
toa enkä syyttä ole Teidät rykmentin päälliköksi nimit-
tänyt. Warmastikin olette woiton wiepä sodassakin,
kun tosi tulee ja meriset ottelut wihollisen kanssa",
ruhtinas kiitteli.

Paraati oli loppunut. Uusi ewersti oli terrasi
saan tyytymäinen, riemuissaan, kotiin tullessaan. Nyt
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oli todellakin niittämisen hetki wihdointin tullut ja mitä
runsas sato olikaan tullut hänen osakseen ahkerasta lyl-
wämisestä! Nöyrästi hän mielessään liitti Jumalaa,
kaiken hywän lahjan antajaa, joka oli siunannut hänen
työnsä, minkä hän nuoruudessaan oli tehnyt.

Olisihan imelä paljokin kerrottaman Martista ja
hänen urotöistään sotatanterella, waan siitä tulisi
liiaksikin pitkä kertomus kukaties. Sanonhan wain,
että uusi ewersti nautti ruhtinaansa täyden luottamuk-
sen ja palatessaan sotaretkeltä pääkaupunkiin rytment-
tinsä etupäässä Martin rinta oli täynnänsä kiiltäiriä
kunniamerkkejä, joita hänelle oli hänen urhoollisuudes-
taan ja taidostaan annettu taistelussa isänmaansa ja
ruhtinaansa puolesta.

Siis paimenpojasta oli tullut ewersti, rykmentin
päällikkö! Ahkeruudesta, rehellisyydestä ja uskollisuu-
desta oli tullut palkinto, Jumalan awulla.

Eräänä päiwänä ewerstin istuessa työpöytänsä
ääressä hänen palwelijansa ilmoitti, että eteisessä oli
muuan outo mies, pyytämässä päästä ewerstin pu-
heelle.

Mies tun laskettiin sisään, se olikin Aadolf, Mar-
tin entinen toweri, waan muuttunut oli kopea luut-
nantti entisestään. Ei ollut enää uljas fotatakli yllä,
waan kerjäläisen ryysyt.

„Nadolf! Tekö tässä asussa! Miten se on
mahdollista?"

„Halweksin oppimista ja lukemista, ollessani nuo-
lena, ja nyt niitän siitä hedelmät. Tosi se on, sen
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olen uyt kokenut, että ,jota tiiwisti tylwää sen pitää
myös tiiwisti niittämän; ja jota siunauksessa kylmää,
sen pitää myöskin siunauksessa niittämän.' Niin sa-
noo raamatun sana ja se on tosi. Kosta olen ollut
huoleton tylwämisen aitana, niin niitän nyt kirousta
siunauksen sijasta."

Aadolf kertoi sitten, että hän, wanteudesta pääs-
tyään, sota lun oli loppunut, häätyi kerjuusauwa kä-
dessä kulkemaan Espanjan ja Ranskan läpi Saksaan;
työhön hän ei kyennyt minkäänlaiseen, kun ei ollut
mitään oppinut.

„Mitä neuwoksi tästä puoleen?" Martti kysyi.
„Ei muuta neuwoa luin päästä Teidän palwelut-

seenne. Sallikaa minun tulla pitentitsenne. Tiedän,
ettette tylysti ole kohtelema minua; saanhan tummin-
kin jotapäiwäisen leipäni."

Ewersti koitti tosin parempi-palklaista wirtaa
hankkia Aadolfille, waan se oli turha waiwa. Ei to-
dellakaan muu neuwotsi tullut luin Aadolfin ottami-
nen pitentiksi. Waan Martti kohteli aiwan toisella
lailla Aadolfia tuin millä Aadolf oli aitanaan kohdel-
lut häntä. Martti, noudattaen kapteeni Barnefeldin
jaloa esimerkkiä, rupesi opettamaan pitenttiäan, neuwo-
maan kädestä pitäen, antoi kirjan käteen ja käski lu-
kea, oppia ja yhä uutta tietoa hanttia. Waan mah-
dotonhan oli Aadolfin enään, silst oli hän jo ikämie-
hiä, oppia niin paljon tuin jos olisi nuorempana tart-
tunut tirjaan ja ahteroinnut aitanaan. Kuitentin tai-
titenlin oppi Aadolf sen werran, että rykmentin lirju-
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ritsi kelpasi. Siinä wirassa ei ollut palkka hywinlään
iso; waan olihan kumminkin palkkaa sen werran, ettei
hätään joutunut.
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