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ihmistä jotta eiwät ole uteliaita wähää-
tään? Ihmisiä semmoisia, jotka, nähdessään jon-
kun katseleman erinomaisen tarkkaan jotain outoa

tiesi mitä, menewät wälinpitämättöminä siwu, halua-
matta ensinkään seisahtua ottamaan selkoa siitä mitä
tuo toiucn tuossa katselee?

Jos minulta kysyttäisiin olento noita lujaluou»
toisia ihmisiä minä, enpä tosiaankaan osaisi warmasti
wastata niitä olemani; ja oli miten oli, on kuitenkin
ollut muuau hetki elämässäni, jolloin en ainoastaan
ollut utelias, maan teiukin sen minkä jokainen utelias
tekee.

Se tapahtui muutamassa sen kaupungin rawin-
tolassa, jossa olen wirkamiehcnä, eräänä kesäpäiwcinä
jälteen puolisen.

Tuon rawintolan ikkunasta näkee jotenkin kauas
joka haaralle; ja sillä hetkellä ei siellä ollut wäkeä kuin



lliwan wähä, jota minusta oli hywin hupaista, sillä
en wiihdy wäcntungokscssa ensinkään.

Meitä oli kolme: turpea edeskäypä, joka jostain
Harmajasta ja pölyisestä pullosta kaatoi lasiini tullan-
tarwaista muslatcll-wiiuiä, toisena minä, jota istuske-
lin tuon mukawalle näyttämän huoneen jossain sopessa
ja ryypiskelin sitä makeata rypälewiinaa, ja kolmantena
eräs wicras, jota oli istahtanut awouaiscu akkunan
wicrccn ja jolla hänelläkin oli pikari punaista wiiuiä
akkunlllaudlllla cdcssääu sekä suussa pitkäwartincn piippu
mistä sawuhaikujll weteli wähä wäliä.

Tuo kolmas, jolla oli puualat kasinot, paikoin
sincrtäwät, sekä parta pitkä ja harmaja, oli muuan
wanha, wirasta crkaunut ewersti, kaikille kcmpuukilai-
sillc tuttu, muuan wanha sotaherra uscain mnitten jou-
kossa, jotka oliwat asettuneet tähäu rauhalliseen kau-
punkiin kuolemaa odottamaan, oltuaau sotapalwcluk-
scssa määräaikansa.

Muutamia tuntia ennen päiwällistä alkoi heitä
toinen joukko toisensa perästä, missä kaksi miestä, missä
kolme, täwellä rawintolaan wiewällä kadulla ja owesta
pujotella sisään sekä asettua 12 ja 1 aikana muutaman
pyöreän pöydän ympäri. Moniaita pulloja hapanta
moselin-wiinill seisoi pöydällä, jonka päällitse nousi kat-
toa kohti sinertämä sikaarinsawu-pilwi; ja siinä jöröinä
istuttiin ja weretsimmistä wirtanimityksistä rupateltiin.

Wanha ewersti oli hänkin jokapäiwäinen wieras
tuossa rawintolassa, waan hän ei tullut muitten kanssa
yht'aikaa, wasta jälkeen puolisen näet,



Hän oli hiljutainen jörö-jukka, joka ci wiihtynyt
»väkijoukossa; hän asuikin laitakaupungilla, toisella jo-
kiwarrella, ja hänen asuntonsa akkunoista oli mclko
laaja näköala; siinä näkyi joki wihcriöine niiltyinccn,
jotka tulwan aitana maan joutuiwat näkymättömiin.
Olin monta kertaa nähnyt hänen seisoskeleman akku-
nasta katselemassa wnolasta wirtaa rantoineen, tur-
peat silmäluomet punaisina.

Samalla tawalla seisoi hän tänään rawintolan
akkunassa ja katseli silmiä räpyttelemällä torille päin,
jonka voitti tuuli parasta aikaa leunätti pölyä.

Mitä mahtaa hän katsella tuossa?

Lihawa edeskäypä, jolle tuli ikäwä meidän hil-
julaisten seurassa, oli jo ennen minua merkille pannut
cwcrstin elkeitä; hän seisoi kädet takin alla selän ta-
kana keskellä huonetta ja katseli toisesta akkunasta sa-
maan suuntaan tuin ewersti.

Jotain kummaa siellä torilla oli laiketiktin.
Huwin hiljaa, jotta en hartaitten katselijain rau-



haa häiritsisi, nousin isluallani. Entä mitään erikoi-
sempaa nähnyt kuin tyhjää toria ja keskellä toria missä
oli lyhty pylmääu päässä tuhta poikaa, jotta puimat
nyrkkiä toisilleen.

Sitäkö wanhus katseli?
Utelias on ihminen entä minäkään malttanut

olla katsomatta kuinka tuossa käynee, joto alkamat ta-
pella keskenään poitawiikarit. Pojat olimat wast'ikään
toulnsta poistuneet kotiin mennäkseen; koululaukku oli
heillä kainalossa. Mahtoiwat olla samanikäisiä, maan
toinen oli towcriaan päätä pitempi. Tuo pitempi, laiha
poika, jonka kaswot olimat pisamissa ja joka ilmankin
oli ilkeän näköinen, tuktcnsi toisen tielle; toinen pie-
nempi oli tanattarumniincn ja kaswot olimat hänellä
pnllent ja tcrwcct, punaposkiset. Sen ohessa näytti
siltä kuin se isompi roikale olisi soimannut heikom-
paansa. Maan pojat olimat siksi pitkän matkan päässä
ettemme tuulleet hcidäu puhetta. Hctkcn päästä ryn-
täsiwät toisiinsa käsiksi; sc pienempi, tanakka miehen alku
ryntäsi pää ojuna pitemmän towcriusa kimppuun ui-
man tuin olisi hän tahtonut puhtaista häneltä watsan.

Kyllä poika parta nyt joudut pihtiin, sanoi cwcrsti,
jota näytti säälimän pienempää poikaa.

Meitä, edcskäypäci ja minua, ci puhu-
tellut, licncclö muistauut mcitä saapumilla olemiksi-
kaan.

Oikein hän oli ennustauuttin.
Se iso poika oli wäistänyt, pienemmän hyökätes-

sä; seuraamassa tuokiossa oli hän heittänyt wascmmcm



tasiwartensa hänen kaulaansa ja piti sitä kuin pihdissä
ikään. Wastustajansa oikeaan nyrkkiin, jollatämä koitti
minkä jaksoi hänen selkää takoa, hän tarttui oi-
kealla kädcllääu ja, sillä lailla saatuaan heikompansa
Wangiksi, alkoi kulettaa häntä lyhtypcmlnn ympäri yh-
den terran, kaksi, jopa kolmattakin kertaa.

Aina käy tuon poika paran huonosti, murisi
ewersti itsekseen; aina maan hän joutuu alakynteen.
Selwä oli että wanhus ei ollut oikein tyytywäinen sii-
hen pienempään poikaan ja sitä isompaa poikaa ei hän
sietänyt ollenkaan.

He antamat näet toisilleen selkään joka päimä,
hän edeskäywälle selmitti.

Sen sanottuaan hän taas alkoi katsella poikia.
Saapa nähdä, tuleeko se kolmas, pikkunen poika

tänään?
Hän ali tuskin päässyt tuota sanomasta, niin jo

ilmausi muutamasta puutarhasta munau pikluucn,
hoikka poika.

Siinä hän on, kolmas weitikta, sanoi ewersti.
Hän ryyppi wiinilasistaau ryypyn ja pyyhki par-
taansa.

Se pikkunen, joka oli sen punaposkisen pojan
näköinen, jotta kohta arwasi heitä 'veljiksi, jospa kohta
hän olikin hieman hennompi ja hoikempi, nosti mo-
lemmin käsin koululaukkunsa kohoksi ja lyödä läimä-
hytti sitä pitkää, laihaaroikaletta selkään aita kiiwaasti,
jotta paukahdus kuului rawintolacm asti, jossa me is-
tuttiin.



Hywä! ihastui civersti.
Se pitkä roikale potkasi taakseen kuin mikähän

hewonen, maan se pikkunen poika wäisti ja lyödä läi-
mäytti toisen kerran koululaukullaan, sillä terralla pää'
hän, jotta lakki lensi päästä.

Pitkä poika ei silti wiclä heittänyt pihdistä man-
kinan, jonka oikeaa kättä hän yhä piteli kädessään.

Nyt se pikkunen poika kiireesti aiwau haltioin
saan nukasi laukkunsa, sieppasi käsiinsä kynäkotelon ja
kotelosta teräskynan; sillä teräskynällä alkoi pistää sen
pitkän pojan kättä, jolla tämä piteli hänen weljeään
kiinni.

Gwerstin pnnasct silmät säihtyiwät ilosta ja hy-
wästä mielestä. Eihän se pitkä roikale jaksanut euää
pitää puoltaan; häätyi jättämään wankinsa wapaaksi
syöstäkseen toisen kimppuun, joka häntä käteen pisteli.

Waan tämäpä muuttuikin wikkeläksi tuin kissa.
Lakki oli pndonnut hänen päästään, joten kiharainen
tukkansa näkyi, ja hänen taswonsa, joissa kiilui kaksi
tnlista silmää, oliwat aiwan kalpeat kuin knolema;
lankku sisältöineen oli heitetty maahan ja wimmntusti
hän ryntäsi »vastustajansa kimppuun, nyrkki ojona, jolla
hän pnski ja iski minkä jaksoi toisen watsaa ja munta
rnumista, jotta tämän oli pakko askel askeleelta pe-
räytyä.

Sillä mälin oli se punaposkinenkin poika ehtinyt
tointua, tarttunut konlnlankknunsa ja sillä lyödä läi-
mäyttämään rumennut wuorostaau sitä pitkää poikaa
selkään ja kylkiin.



Lopulta se pitkä laiha poika päästi pienemmät
pojat rauhaan, peräysi pari askelta ja otti lakkinsa
maasta. Tappelu oli loppumaisillaan,

Hengästytsiin tapeltuaan pojat jäiwät huohot-
taen seisomaan ja toisiaan silmiin katsomaan. Se laiha
roikale irwisteli ilkeästi jotta ei luultaisi hänen hci«
wiöun häpeälliseen jontuneenkaan muka. Ia se kolmas
pieni poika pui yhäti nyrkkiään, tarkastellen toisen jo-
kaista liikettä, jotta pystyisi heti uudelleen ryntäämään
hänen kimppuun, jos hän uudelleen ryhtyisi leikkiin.

Waan se pitkä poika oli jo tyllissään. Invi-
suin ja halweksiwasti oltaillen peräysi hän yhä ctem-
>näs ja jonkun matkan päähän päästyään alkoi hän
haukkua.

Weljetset rupesiwat kokoilemaan sen pienemmän
kaluja, jotka oliwat hajallaan maassa, ja pistämään
niitä takaisin laukkuun, puhdistettuna» ne pölystä, ja
jatkamaan matkaa kotiin pain. He kulkiwat rawiuto-
lan siwu. Tuliwatpll niin lähelle että tuota urhool-
lista pikku poikaa saatoin nähdä aiwan wierestä, ja

tosiaankin komea poika se oli. Se pitkä roikale
tuli heidän jälessä, huutaen kowasti heidän takana; se
pikkunen poika ei ollut millänsäkään, olkailihau maan
sanomattoman halwelsiwaisesti, „Mikä pelknri hän
on", sanoi hän ja pysähtyi arwaamatta katsomaan wi-
hollista silmiin. Paikalla se laiha weitikkakin seisah-
tui, ja molemmat weljetset pilkallisesti nauramaan.

Ewcrsti katseli heitä hetken aikaa kunnes he oli-
wat kadonneet tadunristeykseen.
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On omituinen kohtalo toisinaan tuommoisilla po-
jilla, arweli ewersti itsekseen, kun weljeksiä ei enää nä-
kynyt eitä kuulunut.

On minustakin tumma, että ne uoin toisiaan
pielsäwät jnltisesti kaupungin kaduilla juostessaan, moi-
tiskeli edeskäypä, jota wielä seisoi paikallaan; on ih-
me, että opettajat sallimat moista sopimatonta menon;
nno pojathan omat siwistyneitteu wanhempain lapsia.

Ei haittaa mitään, murisi ewersti; pojilla pitää
olla heidän »vapautensa, ei opettajan käy myötään ole-
minen heidän jätissä! pojilla pitää olla lupa toisinaan
antaa settaänkin toisilleen.

Hän nonsi tuwaasti seisoalle, niin että tuoli ru-
tisi hänen allaan, puhdisti tuhkakuppiin sikaarinsa jamen-
nä kökötti kankeine saarineen noutamaan hattunsa nauli-
tusta. Partaansa porisi. Semmoiset pojat näyttämät
luontoaan, mimmoisia todestaan omat, perästä se kyllä
tulee näkymiin, jahka miehiksi kaswaa ehtiwät, heti se
näkyy, mitä semmoisista pojista lähtee.

Edeskäypä oli mennyt auttamaan ewerstiä, hä-
nen aitoessa puteutna päällystakkiinsa ja poistua,
waan arwaamatta tämä päätti kuin päättikin jäädä
hetkeksi wielä rupattelemaan kanssamme ja pyysi cdes-
täypää tuomaan hänen nähtäwälsi rawintolan punais-
ten rypälewiinain hintaluetteloa. Häu katseli minna;
hänen silmistä saatoin lukea sitä mykkää kysymystä,
minkä toinen kysyy toiselta, tnn ci jaksa tyhjentää pul-
loa yksinään.
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Jos herra cwersti sallii, wnstasin, rupean mie-
lelläni tomeriksenne.

Hywä, sanoi hän, työnti hintaluettelon edeskäy-
pä» eteen, sormellaan osotti munatta wiiuilajia jakäski
niinkuin sotaherra ikään: Sitä lajia tuokaa!

Tämä laji se wasta hywciä on, kehui häu.
Olin pöytään istahtanut siihen asentoon, että

näin hänen kaswoja siivulta käsin. Hän katsoi akku-
nasta ulos niin että iltarusko kuwastui häucu silmis-
sä, auringon juuri laskiessa.

Ensi kerta näin häntä noin läheltä.
Hänen silmissään oli jotain hacuvetsnvaa, jaknn

hän harmaata, pitkää partaansa pyyhkäsi kädellään,
näytti siltä tnin hänen mieleen ulisi muistunut entiset
ajat, jotta oliwat olleet ja menneet, kuin jos siitä wno-
sicn takaisesta ajcnnvirrasta olisi noussut ihmisiä, jotka
oliwat nuoria hänen ollessa nuorena ja jotta tänään
oliwat ties missä. Siinä pullossa, minkä edeskäypä
asetti pöydälle, oli todellakin jaloa rypälewiiniä, jotain
wanhna „Vordeaur."«wiiniä, aiwau öljyistä ja rus-
keata.

Mc maistelimme sitä jaloa juomaa ja miua sitä
kiittämään. Gwcrsti katsoi minuun niinkuin olisi häu
arwcllut: mitäpä sinä siitä tiedät? Sen jälkeen hän
pyyhki ryypystä kastunutta partaansa ja sanoi: Onpa
omitnista, että kuu ihmiueu manhancc, owat hänellä
wcrcksemmässä muistossa aikuiscnnnat tapaukset kuiu
myöhemmin tapahtuneet.

En wastannnt mitään, sillä oli minusta luin
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minun asiani ci ollut kysyä eikä puhua. Kun ihminen
rupeaa muistelemaan, hän miettii ja tnumailcc, eitä
pidä miettiwää ihmistä kysymyksillä waiwata. Oltiin
kanan ääneti.

Moncllaisia ihmisiä oppii tuutemaan eläissään,
sanoi hän lopulta. On toisia, jotka oivat jääneet eloou
ja elämät yhä »vieläkin, maikka soisi monastitkin, että
olisiwat aikoja sitten kuolleet, ja toisia, jotka omat
kuolleet, maikka olisi suonut heille pitkää itää.

Tuota lausuessaan hän pöytää pyyhkäsi kädel-
lään ja lisäsi: Tuolla alaalla on monta.

Oli minusta luin jos olisi hän pöydänkantta
pyyhkiessään tarkoittanut maanpintaa ja kuin jos hän
uiitä ajatellut olisi jotka oliwat sen alle haudattu.

Hän muistui mieleeni äsken, lausui ewersti syn-
källä äänellä, nähdessäni tuota pikku poikaa. Kelpo
poika, oikein kunnon miehen alku. Haitta main, että
he ciwät elä kauau ne jalot nuorukaiset. Tunsin muu-
taman sellaisen pojan. . .

Nytpä saan kuulla jotain, ajattelin mielessäni.
Edeskäypä oli mennyt istumaan johonkin syrjäi-

scmpäan huoneen kolkkaan; minä olin ääneti; wanhan
cwerstin puhe wain kuului katkonaisena kuin tuulen-
puuskat, jotka ennustamat myrskyn tahi muun ilman-
muutoksen tuloa.

Hän katseli minua aiwan kuin jos hän olisi ha-
lunnut tietää kuuntelinko minä. Hän ei kysynyt entä
minä puhunut mitään, katselinhan main häntä, ja kat-
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sccni kaiketi ilmaisi että ulin kuulemaan hywintin ha-
lukas.

Waau ci hän heti alkanut kertomustaan, ottihan
cusiu takin taskusta suuren, ruskcakantiscu sitaarikotc-
lon, pisti hampaittensa wäliin sikaarin ja sytytti sen
hätciilcmättä.

Olette kaiketi käyneet Bcrliiuissä kysyi hän,
sammuksiiu puhaltaessaan tulitikuu ja ensimmäisen haiun
lähettäessään pöydän poikki ja olette luultawasti-
kin kaupungin rautatiellä kulkeneet.

Olen montakin kertaa.
No niin, jos olette kulkeneet Aleksanderin torilta

lanuowitzin sillan yli Uutta Friedrichiu-tatua, olette
huomanneet tuon kadun oikealla warrella suuren talon;
se on wanha kadettikoulun talo.

Nyykäytin päätäni.
Sitä uutta kadettikoulua Lichtcrfcldisfä en tunne,

waau sitä ivanhan tunnen . . . olenhan ollut siinä kou-
lussa minäkin. . . niin sitä tunnen.

Siitä kun hän noin hoki, lahteen kertaan sa-
masta asiasta kertoi, päätin, että hän ei tuntenut ai-
noastaan taloa, waan mahtoi muutatin, tiesi mitä
kaikkia muistaa, joka oli siellä tapahtunut.

Aleksanderin torilta mennessä tullaan ensinnä
muutamaan kartanoon, jossa kaswaa puita. Tänään
kaswaa siellä ruohoakin; maan minun koulussa täydes»
säni siellä asetemppuja harjoiteltiin ja kadetit joutohet-
killä oliwat käwelyllä. Siinä on se iso päärakennus,
joka ympäröi nelikulmaista kartanoa, jota sanottiin
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„ncliöpihakst", ja siinä oliwat kadetit ckäwclyllä. Sitä
te cltc moi nähdä siwutulticssanne.

Taas uyykäytin päätäni.

Ia siitä tullaan wiclä kolinnntcen pihaan: sc sn
pienempi, ja sen laidassa on muuan rakennus, Gu
tiedä mihiu tarkoitukseen sitä täytetään täuämu wanu
siihen aikaan oli se lasaretti. Te woitte wiclätin
nähdä moimistclusaliu kattoa, siwu kulkicssauuc, silla
lasarctiu wicressä oli se paikka, jossa useammin woi-
mistcltiin. Siellä oli woimistelutclincitä kaikenlaisia;
tänään on tuo kaikki poissa. Lasaretista pääsi muu-
tamasta owcsta woimistclupaikalle, waan sc owi oli
aina lukossa. Jota tahtoi lasarctiin mennä hänen
täytyi toista tietä kiertää, kartanon kautta. Owi, ku-
ten sanottu, oli aina lukossa; toistu sanoin: sitä ei au-
kaistu kuin jos jotain erinomaiscmpaa tapahtui, ja joka
kerta oliwatkiu ne tapaukset onnettomia. Owen takana
oli näet ruumishuone, ja jos jokunen kadetti oli kuol-
lut, niin ruumis kauucttiiu siune sisääu ja owi jätct-
tiiu nuti kunnes muut kadetit oliwat käyneet ruumiiu
ohi, waiuajllta katsomassa wiimeiscu kerran ja kunnes
ruumis oli kannettu pois. . .

Ewersti jäi äänetönuä istumaan wähäksi aikaa
ja jatkoi sitten kertomustaan. Hän lausui »vähän hnl-
»veksiiuaiscsti:

Siitä uudesta kadcttikasarmista, joka ou Lichtcr-
seidissä, kuten sanottu, minnlla ci ole paljon tietoa,
olenhan main kuullut sanottaman, että se on mahdot-
toman suuri ja että siinä on cpäluku kadetteja. Waau
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siinä »vanhassa kadettikoulussa Uuden Friedrich-kadun
warressa ei ollut tuminkaan paljon koulnlaisia, olihan
neljä komppaniaa, maikka lnokkia ei ollut kuin kaksi. Jot-
ka oliwcit toiiella luokalla sanottiin „sekundalaisiksi" ja
jotka oliwat ensimmäisellä „primalaisiksi", jonka ohessa
oli „selektalaisia", joista tnli armeijan upseereja ja joita
haukuttiin „löökciksi", syystä siitä että toiset, pienemmät
pojat, oliwat heidän katsannon alaisia ja että heitä ei
sen wuolsi hywinkaän suosittu.

Siinä komppaniassa, missä minä olin, neljän-
nessä näet, oli tomerina minulla m. m. taksi weljestä,
ja me olimme kaikin samalla luokallakin eli sekundas-
sa". Wähät uimestä. Waau olkoon menneksi, heidän
sukunimensä oli u. L. Opettajat sanoiwat wanhempaa
I:ksi L:tsi ja nuorempaa, joka ei ollut luin puolitoista
muutta nuorempi, 2 L:ksi; waau towerit sauoiwat tuista
pieneksi Lcksi. Se pienempi L., uiiu häu .. .

Ewersti liikahti tuulilla istuessaan ja katsoi c>k-
tuuasla ties luin kauas. . , Sen huomasi, että hciu
oli tullut uiideu micluisimpicn nmistojensa perille.
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Niin eriluontoisia weljeksiä en ole ikinä nähnyt,
sanoi hän, puhaltaessaan ison sawun pöydän poikki.
Se suuri L. oli wankka poika, jykeciluinen ja suu-
ripäinen; waan se pieni L. hoikka ja sujuwa tuin pa-
juwitsa. Pää oli hänellä pieni, hiukset pellawankar-
waiset ja kiharat, luonnostaan kiharat näet, ja kouk-
knnenä oli hänellä kuin kotkalla ikään, semmoinen se
poika oli. . . oli siinä poikaa, oli tosiaankin.

Wanha ewersti jatkoi, huokaistuaan. Älkäähän
uskoko, että kadettien keskuudessa oltiin wälinpitämät-
tömiä mistään; päinwastoiu. Tuskin oliwat pojat
tähän kouluun tulleet, niin oltiin heidän suhteeu sel-
willä, isoa L:ää halwelsittiin ja pientä L:ää kaikki suo-
simat.

On merkille pantawa, että semmoisten poikain

keskuudessa isot ja wahwat owat kuninkaita ja niille,
jotka owat heidän suosiossa, käy kaikki hywästi. Muut-
kin peltääwät heitä siitä syystä eikä tutaan uskalla
heitä hätyyttää. Minkämoinen on itsekullalin luonto,
siitä se riippuu; on heidän laitansa sama melkein kuin
eläinten, wahwinta ja isointa eläintä muut eläimet pel-
kääwät ja owat niiden nähden hiljaa.

Uusia sawuja työnteli ewersti ehtimiseen Ma-
ristaan.

Kadettien lomahetkinä tullessa kartanolle he aina
löysiwät ystllwillän, joita suosimat, ja käsitynkässä tä-
weltiin siinä „neliöpihassa" ja sieltä toiselle kartanolle,
jossa pnut kaswoiwat, toisesta toiseen, kunnes soitettiin
kaikki pojat sisään työhön jälleen.
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Se iso L. pyrki toweriensa suosioon, jos hänellä
joskus oli toiwo jonknn suosioon päästä, waan useim-
miten jörötteli hän itsekseen; maan jos pieni L. tuli
kartanolle, niin oli heti kaksi tahi kolme muuta, isom-
paa tomeria tarttumassa häntä tasiwarteen, kaivelulle
maatien. Ia ne oli „primalaisia", ensi luokan poikia.
Ei ollut tapaua heillä lawellä „keltanokkain" kanssa,
joiksi haukkuiwat meitä nuorempia toisluokkalaisia, sillä
mehän emme olleet Helikään heidän wertaisia ja yhtä
arwotkaita, Waan pienen Lm suhteen oli eri asia.
Silti häntä kowasti suosittiin „sekuudalaisten", yhtä
paljon kuin „primalaisten" keskuudessa. Sen huomasi
heti kun oltiin omassa keskuudessamme me sekundalai-
set. Me istuimme luokalla aakkosjärjestyksessä, jonka
wuoksi molemmat L:t istuiwat jotenkin keskellä luot-
taa, toistensa »vieressä.

Koulussa edistyiwat he jotenkin yhtä hywästi.
Suuri L, oli taitama laskemaan; muissa aineissa oli
hän jotenkin keskinkertainen, wacm, niinkuin sanottu,
laskemaan hän oli mestari ja pienempi L. laslucsi-
merkkinsä kirjoitti weljensä unhosta, sillä hän puoles-
taan ei ollut laskussa taitama ensinkään. Mnissa ai-
neissa oli pieni L. weljeään etewcimpi, ja yleensä oli
hän sen luokan etewimpia oppilaita. Oli toinenkin
erotus weljesten wälillä: suuri L. oli umpimielinen
eitä ilmaissnt tietoaan toisille; maan pieni L. kuistasi
tomerilleen minkä tiesi ja neuwoi minkä jaksoi . . .

huutaenkin, jos ci wähemmästä apua.
Gwerstin laswot hymyiliwät tätä kertoessaan.
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Jos joltakin etnmaisella penkillä istumalta po-
jalta kysyttiiu eikä hän osannut mustata, silloin pieni
L. kniskaili penkkien poikki wastauksen niin selwästi
että toinen sen kuuli ja osasi opettajalle oikein was-
tata; maan jos fe osaamaton istui tcmimmaisella pen-
killä, totta pieni L. silloinkin osasi knuluwasti ikään-
kuin itsekseen wastata.

Siellä oli muuan wcmha professori, joka latinaa
opetti meille. Melkeinpä joka tunnilla jäi hän joskus
seisomaan keskelle luokkaa, weljestcn lähelle. L, 11,
sinä junkkari, taas olet siellä kuiskailemassa! Ia war-
siu häwittömästi! Olehan waruillasi etten sinua wielä
rankaise, muillekin warotukseksi! Muistakin, että tämä
on wiimeincu kerta kuin minä warotan sinna! to-
rui professoria

Wcmha ewersn naurahti itsekseen ja sanoi: Kui-
tenkin joka kerta jäi mummeista edelliseksi kerraksi eikä
sitä poikawiikaria koskaan rangaistu. Sillä maikka hän
ei ollut mallikelpoinen käytökseltään, päinwastoin, oli
hän kuitenkin opettajain ja upseerein suosiossa eikä
kummakaan. Aina oli hän hilpeänä jailoisena, aiwan
kuin jos jokahinen päiwä olisi hänelle lahjoja annettu,
maikka hän ei mitään lahjoja saanut, sillä hänen isänsä
oli köyhä jalkawäen majuuri eikä weljekset koskaan
saaneet yhtään markkaa mielin määrin käytettäwätseen.
Kuitenkin kaikitenkin oli pikku L. aina siisti ja puhdas
kuin wasta kuorittu muna.

Gwersti oli hetken ääneti, ikäänkuin jos hän olisi
mietiskellyt itsekseen millä sanoilla ilmaisisi kuinka ra-
kas hänelle oli tuo pieni L. Sen jälkeen arwcli:
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Aiwan kuiu jos luonto olisi ollut erinomaisen
hywällä tnnlclla ja asettanut poikascu eteenne seiso-
maan ja sanonut: Tuossa hän on!

Sc kumma oli, jatkoi ewersti kertomustaan, että
maikka nuo mcljctsct ciwät olleet toistcusa näköisiä,
niin oliwat hc kuitenkin hymin hywissä mäleissä kes-
kenään.

Siitä isosta L:stä sitä ei huomannut niintään;
hän oli aina jörö ja nmpimielincu; maan pieni L. ci
kyennyt mitään salaamaan.

Ia koska pieni L. marsin hymin tuon ticsi, että
towcrit kohteliwat häntä parcnimin kuin häncn wcljcä,
niin tuli hänen sääli »veljeään. Kun he nicniwät kar-
tanolle käwclcmään, katsoi hän tuon tuostakin häucu
jälkeensä oliko hänellä tamclytomeria. Että hän, pikku
L,, weljeaän koulussa auttoi milloin milläkin taivalla,
kuiskaamalla ja kirjoituksiaan näyttämällä ci ollut kum-
makaan, maan sitäkin hän huolehti, että wcljcn mieltä
ci knkaan pahentaisi, ja lnn hän useinkin katseli wel-
jeaän suvulta päin hänen tietämättään, niin hänen,
pikku L:n, kaswot nmuttuiwat ihmeen totisiksi, melkeinpä
niinkuin häntä olisi surettanut. ..

Gwersti poltti sikaariaan kiiwaammasti.
Tuota perästä päin hywin ymmärsin kun kaikki

oli tapahtunut mitä tapahtuma oli; hän lienee parem-
min knin me, hänen towcrinsa, tiennyt minkälainen
iso L. oli.

Towerein tiedossa oli weljcsten wäli, ja maikka
isolle L:lle ei ollut siitä hywää, sillä hän jäi heidän epä-
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suosioon ivastakin, niin suosittiin pientä LM sitä cuem-
män ja häntä sanottiin poikaiu keskuudessa
seksi rakkaudeksi".

Wcljckset asuiwat samassa huoneessa ja pieni L.
oli, kuten sanottu, tawoiltaau hywin siisti, maan suuri
L. siiwoton. Syystäpä pieni L, rupesi meljensä pal-
wclijaksi, micläpä siihen määrään passautti häntä, että
otti waiwakseen hänen uniformu-uappieukin kiilloittami-
sen, ja ennenkuin kasarmin pihalla soitettiin pojat ko-
koon, asettui hän meljensä eteen, waateharja kädessä,
harjaamaan ja suorastaan hankaamaan hauta mar-
siukiu niinä päiwinä jolloin „paha luutnantti" oli poi-
kain pukua tarkastamassa.

Kadettien piti näet aamulla kartanolle kokoontua,
jolloin upseeri kulki pittiu riwejä katsomassa oliwatko
poikain waatteet missä kunnossa.

Ia jos paha luutnantti oli tarkastajana, oli toto
poika-komppania mallan kauhuissaan, sillä ainahan »vi-
taa löytyy kuu hakemalla haetaan. Paha luutnantti
näet hypisteli hywin tarkkaan poikain takkeja lähtisikö
niistä pölyä ja jos ei werasta lähtenyt, hän käänti
taskut nurin ja pölyytti niitäkin; ja luonnollistahan
on että jos pojat toittiwat maikka kuinkakin huolelli-
sesti takkejaan pölyyttää, jotain hitusta niihin silti jäi,
ja kun paha luutnantti sen huomasi, sanoi hän man-
kumalla äänellä kuin mikähän pukki: Kirjoittakaa kir-
jaan tämä poika jää sunnuntaiksi kotiin, ja se oli
pojille surkeaa surkeampi sanoma.

Wanha ewersti oli hetken ääneti, ryyppäsi aika
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kulauksen ja kämmenellään lykkäsi ylähuulelta partaa
suuhun imcätsccn siitä niitä wiinipisaroita, jotta kimal-
tcliwat parran-karmoissa: sitä „pahaa luutnanttia"
muistellessaan hän joutui miclcnkuohuun kerrassaan.

Kun ajattelee, sanoi hän, kniuta peräti halpasta
on poikaa, joka on seitsemän päiwää iloinnut toiwossa
päästä sunnuntaiksi lomalle, joutamasta syystä kieltää
sitä »virkistystä nauttimasta... ja yleensä kun olen
huomannut, että ihmisiä suotta kiusataan... en totta-
maar ole tuota milloinkaan suwainnut rykmentissäni
... sen owat upseerit kyllä tienneet, että minä en sem-
moista siedä. . . Joskus toraa, jopa kowastitin kar-
mittaessa, arestiin panna. . . siitä ei ole haittaa. . .
waan syyttä tiusautcko se on halpasta kerrassaan.

Aiwan oikein, huusi edeskäypä huoneen perältä
ja ilmaisi sillä että oli ewcrstin kertomusta kuunnellut.

Wanhus oli jo rauhoittunut, jatkaessaan kerto-
mustaan.

Kun oli koulua täyty lutuwuoden loppuun asti,
alkoiwat tutkinnot, ja se aina oli wähän erinomaiscmpaa.

Primlllaiset suorittiwat wänrikkitntkintonsa ja se-
lckwlaiset, joita, niinkuin jo olen tertonnt, „ lookeiksi-
kin" sanottiin, upseeri-tutkintonsa, ja kun tutkinnosta
oliwat selwinneet, lähtiwät kotimatkalle kadettikoulusta
pois, joten tuli aika semmoinen, jolloin koulussa ci ol-
lut kuin selundalaisia, jotka wuorostaan ensimmäiselle
luokalle eli „primaan" siirrettiin.

Tuota menoa kesti kunnes walmistawista kou-
luista uusia sekundalaisia tuli entisten sijalle ja pri-



22

malaisista tehtiin uusia „löökcja", joteu kaitti pääsi
entiselleen. Sillä wälin oli konlussa jonkinlainen epä-
järjestys, marsinkin knu wiimmciset primalaiset koulusta
lähtiwät - heitä uäct osastottaiu tutkittiin ja kotiin
lähetettiin, joten oli konlussa wähän niinkuin ylös
alaisin.

Siinä huoneessa, missä weljetset asuiwat, asui
munan primalaincnlin, muuan „pnteuttimies", niinknin
kadeteilla oli tapa sanoa. Ia koska hän oli päättänyt
kohta tutkinnon suoritcttuaau esiintyä muka keikarin ta-
woiu, niin oli hän sen tumallisen miekkawyön sijaan,
minkä me kadetit koululta saimme ja lupchclla kannoim-
me, teettänyt omitniscn, kiiltonahlascn, joka olijonkuu
mcrran kapeampi ja siewcmmältä näytti kuin tawalliscn
kadetin mietkawyö. Hänellä oli siihen tilaisuutta, sillä
hän sai ruhoja totoa.

Minne hän wain menikään, oli hänellä se oma
mictkawnönsä matkassa, sillä hän uli siitä sangen yl-
peä ja towerit oliwat sitä ihmetelleet.

Se paiwä kun tnli, jolloin primalaisten oli määrä
kalunsa kaikki koota matkalaukkuun, kotimatkalle läh-
teäkseen, aikoi hän siewää miekkawyötään heittää olal-
leen, waan silloinpa oli kuin olikin wyö kadonnut.

Ihme kumma; etsittiin joka paikasta; maan myötä
ci main löydetty. Primalainen ci ollut pannut sitä
lukou taa kaappiinsa, maan makuuhuoneeseen, missä
kadettein lypärit oliwat julkisella paikalla muutanmn
waatteen takana, oli hän sen wyönsä ripustanut ky-
päriusä wiereen ja siitä oli se kadonnut; sm oli
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siis joku wienyt, mnulla tawalla se ci ollut woinut
kadota. Waäu kuka oli wienyt?

Luultiin ensinnä muuatta wcmhaa wahtimcstaria,
jonka toimena oli kadettien saappaitten puhdistaminen
siistiin kuntoou ja makuuhuoneen siiwoamincn waan
hän oli wanha mies, ollut aliupsccriua aikanaau eikä
itäuä ollut huonosti käyttäytynyt mitenkään. Join
kadettiko? Eipä suinkaan, kuka semmoista uskoisi!
Siis jäi asia salaperäiseksi, ja ikäwä se olikiu asia,
Primlllcnnen pauhasi ja riehui, hänen kun piti muta
tcuualliseen kadcttiwyöhön tyytyä; muut kadetit oliwat
hiljaa ja pahoilla mielin; he oliwat kaikki antaisseet
kaappinsa ja kehottaneet primalaista katsomaan oliko
heidän kaapissaan se kadonnut wyö, waan hän oli
wastannut: „ älkää toki hassutelko, enpä suinkaanminä
teitä luule"!

Maan nytpä tapahtui jotain erinumaisempaa,
jota kaikki ihmctteliwät, enemmän kuin sitä mikä jo oli
tapahtunut: arwaamatta sai näet primalaincn myuusä
takaisin.

Hän oli, matkalaukku kädessä, jo talosta poistu-
massa, ja hänen mennessä portaita alas häntä anvaa-
matta takaa puhuteltiin, ja hänen kääntyessä tuli pieui
L. juotsujalassa ja kädessään jotain se oli prima-
laisen mickkawyö.

Kaksi muuta poikaa oli tapaukselta kulkcuut siwu,
ja he kertoiwat perästä päin, että pieni L. oli ollut
kalpea kuin ruumis ja että häutä oli mapisuttauut
kuwaßti. Häu oli sille primalaiselle jotain loriuaan
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tiuskaissut, ja hiljaa oliwat he muutamia scmoja waih-
taueet keskenääu, jouka jälkeen primalainen oli päätään
pudistanut, riisunut päältään sen tawallisen tadetti-
wyön ja heittänyt olalleen sen oman, siewän myönsä
sekä poistunut; sen toisen, rumemman wyön oli hän
pienelle L:lle jättänyt takaisin wietäwätsi.

Nyt ei enää woitu luonnollisesti asiaa salata,
ja se siis tuli kun tulikin walkeuteen.

Asian laita oli ollut näet se, että sitä huonetta,
missä pojat asuiwat, oli korjattu jotenkin; suuri L. oli
ollut tiellä; ja juuri kun edellä maiuitut tapaukset oli-
wat tapahtuneet, oli hän tcuvaroineen muuttanut toi«
seeu huoneeseen.

Perästä päin juolahti ladellein mieleen, että hän
oli ollut tumattoman hiljukmnen wacm sehän on
tietty, että kun ruoho on taswanut, niin ou jotaiucn
kuullut sen kaswawan. Siinä ainakin oli ollut perää,
että hän ei ollut salliuut ketään rumeta muuttohom-
massa hänelle llwulliseksi, ja knu pieni L. oli yrittänyt
häntä auttaa, oli hau ollut sangen kärty pienelle »vel-
jelleen ja äkäinen. Waan pieni L., joka oli aina ha-
lukas toisia auttamaan, ei ollut ollut weljensä ynsey-
destä millänsäkään ja kun hän hänen kaapista oli ot-
tanut muutaman takin käsiinsä, mikä oli ollut huolel.
lisesti laskettu kokoon, tapasi kätensä jotakin kowaa
esinettä talissa ja se oli primalaisen miekkawyö.

Mitä weljekset keskenään oliwat jutelleet, jos jo-
tain oliwllt puhuneet toisilleen, sitä ei kukaan tiedä;
sillä pienellä L:llä oli siksi paljo mielenmalttia wielä,
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että hän äänetönnä meni huoneesta pois. 3Laau tus-
kin oli hän ehtinyt eteiseen, niin paiskasi takin
lattialle ja arwelematta, senraulsia ajattelematta, juoksi
wiemään wyön primalaiselle.

Asia ci ollut enää luonnollisesti autettawissa;
wiiden minuutin perästä siitä juteltiin koko komppa-
niassa. Suuri L. oli joutunut perkeleen kiusattawatsi
eitä ollnt jaksanut kiusausta torjua, maan pitkäkynti-
seksi heittäytynyt.

Puoli tuntia sen jälteen lensi sana toisesta huo-
ncesta toiseen: tänään illalla, kun lamput on sammu-
tettu, saapukoot kaikki komppania-saliin!"

Jokaisen komppanian keskellä oli näet isonlainen
huone, missä nmrooteltiin, todistuksia annettiin ja
muita tiesi mitä „waltiollisia" toimia snoritettiin ja
jota sanottiin komppania-saliksi.

Illalla siis, kun lamput oli sammutettu ja pimeä
oli kaikkialla, meniwät pojat kaikki huoneistaan eteiseen;
käskettiin omissa kulkea hiljaa ja laitti oliwat sukkasil-
laan, sillä koulun johtaja ja upseerit eiwät asiasta tien-
neet niin mitään wielä eiwätkä he saisikaan tästä ko-
kouksesta tietoa, kosta silloin olisi ollnt maailmantaa-
totuisku niskllssÄNime.

Tullessamme tomppania-salin owclle, seisoi siellä
seinän warassa owen wieressä munan, jolla oli kas-
wot yhtä walkeat knin seinässä kalkki se oli
pieni L. Moniaat antoiwat hänelle kättä. „Pieni L.
tulkoon sisään", arweliwat pojat, „hän ei ole syypää
tähän". Msi main halusi panna wnstaan, muuan
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pitkä, iso roikale hän on nimeltä wähätpä ni-
mestä no niin hän oli K. nimeltään. Wacm
toiset pojat oliwat toista mieltä, pieni L. sai luwan
tulla mukaan, pari talikynttilää sytytettiin ja asetettiin
pöydälle, ja sen jälleeu alkoi neuwottelu.

Gwerstin lasi oli tyhjä. Kaadoin lisää siihen
nestettä ja hän otti siitä ison kulanksen.

Tuolle kaikelle saattaa nauraa jos tahtoo; maan
sen woin sanoa, että emme olleet naurutuulella, olim-
mehan marsin totisia ja pahalla päällä. Kadetti huo-
mattu roistoksi, se oli meistä mallan hirweätci. Kal-
peat oli kaikilla taswot eikä puhuttu kuiu kuiskaamalla.
Pidettiin mitä halpasimpana tekona jos toinen kadetti
kanteli opettajille toisen päälle, maan jos joku warasti,
häutä ci pidetty kadettinakaan enää, ja sen wuoksi oli
siitä nyt neuwoteltawa oliko konlun johtajalle ilmoitet-
tawa mitä suuri L. oli tehnyt.

Se pitkä K. oli ensimmäinen, joka lausui ajatuk-
sensa julki. Hänen mielestä oli selwä että koulun joh-
tajalle oli ilmoitettawa tämä asia peittelemättä, sillä
sääli ci ole enää paikallaan kun on kysymyksessä noin
peräti halpa teko. Pitkä K. oli silloin komppanian
isoin ja wahwin poika; hänen puheista ei sen muotsi
wälinpitämättumiä oltukaan, ja pojat oliwatlin kaikki
samaa mieltä kuin hän.

Gi kukaan häntä »vastustanut, uitiin hetken ää-
neti. Wann silloin pöydän ympärillä seisowaiu poikain
piiriin ilmaantui pieni L,, jota siihen asti oti ollut
syrjässä toisten selän takana. Käsiwarret oli hänellä
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aiwan warattomina ja wclttoina ja silmät oli luotu
lattiaau; näytti siltä kuin hänellä olisi ollut jotaiu sa-
nottamaa, maan poika rukalla ei ollut siihen rohkeutta
tarpeeksi.

Pitkä K. oli taas äänessä. «Pienellä L:llä ei
ole täällä pnhewaltaa", röyhkeili hän.

Waan sillä kerralla ei hänelle oltu mieliksi. Hän
oli weljeksille aina ollut ynseä, tiesi mistä syystä, mar-
sinkin pienelle L:lle. Eikä hän ollut poikain suosiossa-
kaan, sillä lapsilla oli erinomaisen tarkka hawaintokyly,
ja he mahtoiwat aawistaa, että tuolla pitkällä roika-
leella oli mallan halvaneu, pelkurimainen, kurja luonne.
Hän oli yksi niitä, jotka eiwat koskaan rohkene rumeta
rysyyn wertaisensa, saati wcikewämpänsä kanssa, maan
aina picnempäänsä ja heikompaansa sortaa.

Siitä syystä alkoi kuulua kuisketta joka suun-
nalta: „Pieueu L:n pitääkin puhua, totta kai."

Kuultuaan miten towerit häntä puoltiwat, alkoi
pieneltä L:ltä, joka yhä seisoi paikallaan liikkumatto-
mana, isot kyynel-karpalot juosta pitkiu poskia; hän
painoi silmät nyrkkiinsä ja alkoi hirweästi itkeä nyyh-
kyttää; niin että koko ruumis kiireestä kantapäihin tu-
tisi eikä poika parka saanut yhtään sanaa suustaau.

Muuan kadetti tarttui häuccu ja alkoi puhutella
häntä: „älähän ole milläsilään; sano wain sanottamasi".

Pieni L. itkeä nyyhkytti yhä.
„loZ koulun johtajalle ilmaistaan asia" - - hän

änkytti „ ajetaan wcljeni pois koulusta kerrassaan
. . . ja mitä hänestä sitten tulee?"

Ei osannut siihen kukaan wastata; tiesimmehän,
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että hän oli oikeassa ja että se seurauksena olisi jos
mc kantelisimme hänen weljensä päälle. Tiesimme sen-
tin, että weljcsten isä oli köyhä ja itsekukin tuli sano-
mattakin ajatelleeksi, että mitähän hänen isänsä sanoisi
jos samoin käwisi hänen poikansa, että tontusta ajet-

taisiin.
„Waan sitä kai sinunkin myöntää pitää, että

weljesi on ruman rikoksen tehnyt ja rangaistuksen an-
sainnut", sanoi tuo »vasta mainittu kadetti.

Pieni L, nyykäytti päätään puhumatta mitään;
hän oli kotonaan samaa mieltä tuin ne, jotta hänen
weljeään syyttiwät. Kadetti tuumaili wähäu aikaa,
jonka jälkeen hän sanoi: „ Ehdotan, että isoa L:ää em-
me rupea rankaisemaan sillä lailla että hänelle on hait-
taa siitä iäkseen. Koitetaan wiclä onto hänessä minkä
wcrran kuntoa jälellci. Hän walitkoon itse kummanko
tahtoo, ettäkö ilmoitamme hänen teostaan johtajalle
waiko että annamme hänelle kelpo taivalla selkään ja
että ei pnhuta asiasta sitten enää mitään."

Se oli oiwa keino. Kaikki innokkaasti siihen
suostuimme.

Kadetti laski kätensä pienen L:n olalle. „Ntcnc
siis", kehotti hän, „käskemäan weljesi tänne."

Pieni L. pyylMsi kyyneleet silmistään ja nyy-
käytti päätään ... siitä pujahti owesta ulos ja tuokio»
perästä tuli weljensä kanssa takaisin.

Suuri L. ei uskaltanut katsoa ketään silmiin;
jäykkänä kuin mikähän härkä, jota oli päähän lyöty,
seisoi hän siinä toweriensa edessä. Pieni L. seisoi ta-
kana ja katseli huolissaan weljeään.
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Se kadetti, joka oli ehdottanut rankaisun, alkoi
tutkinnon ison Lm kanssa.

„Tnnnnslatko että olet miekkawyön marnstanut?"

Hän tunnusti.
„ Myönnötkö tehneesi semmoista häpeällistä tekoa

että oikeastaan olet mahdoton enää olemaan kadettina?"
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Hän myönsi sen.
„Tahdotko, että siitä ilmoitetaan johtajalle maito

että sinulle annetaan selkään eitä sitten puhuta asiasta
sanaakaan?"

Mieluummin hän otti selkäänsä.
Pojat kaikki päästiwät helpotuksen huokauksen

rinnoistaan.
Päätettiin siis heti suorittaa asia selwaksi.
Joku lähetettiin noutamaau semmoinen raippa

millä oli tapa waatteitll pölyyttää.
Silla wälin koitimme kehottaa pientä LM pois-

tumaan kunnes selkäsauna oli isolle L:lle annettu.
Maan hän pudisti päätään puhumatta mitään;

hän tahtoi olla joukossa.
Kun raippa oli noudettu, täytyi ison Lm laskeu-

tua pöydän päälle pitkälleen, kaksi kadettia tarttui kum-
pasecnkin käteen ja raahasiwat hänet puoleensa, toiset
kaksi weti jalkapuolesta, jotta ruumis oikeni.

Talikynttilät siepattiin pöydältä ja nostettiin kor-
kealle, ja tapausta oli kerrassaan hirweä nähdä.

Pitkän Km, joka oli wahwin joukossa, piti piis-
kuriksi rumeta; hän otti käteensä raipan, astui pöydän
eteen ja lyödä läimäytti woimainsa takaa isoa L:ää,
jolla ci ollut yllään kuin lyhyt takki ja housut.

Hänen selkänsä hyttahti kohoksi siitä kauheasta
lyönnistä ja hänen teki maan heti juoksi
pieni L. luotsi, sieppasi weljensä pään kämmcniensä
mätiin ja painoi syliinsä.

„Älä huuda", kuiskasi hän, „älä hnuda, weitto-
scui, jos huudat, tulee kaikki.ilmi".
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Sunri L. melasi pahan mielensä ja ähki itsekseen.
Pitkä K. nosti raipan korkealle ja löi yhtä ra-

justi toisen kerran.
Taas poika paran fellä hytlähti raipan alta,

niin että niitten, jotka oliwat häntä pitämässä jaloista
ja käsistä kiinni, oli towa työ. Pieni L. puolestaan
kaikin woimin koetti estää weljeään huutamasta; silmät
tuijottiwat päässä, taswot oliwat kalpeat kuin seinässä
talkki, hänen koko ruumiinsa manisi tuin haawanlehti

Pojat kaikki, jotka oliwat seisomassa pöydän ym-
pärillä, oliwat ääneti kuin olisiwat haudan partaalla
seisoneet eikä kuulunut kuin lyödyn suuren Lm woi-
motteleminen ja ähkiminen, minkä hänen pieni wel-
jeusä koitti syliinsä tukahuttaa. Kaikki tatscliwat pientä
L:ää ja kaikki olimme siinä mielessä että tätä ei käy-
nyt kauemmin katseleminen.

Kolmannen kerran kun oli lyöty ja sama näy-
telmä uusinut tuin jo on kerrottu, tiiwaasti alettiin
kaikin kuiskailla: „Io riittää... ei huolita enää
lyödä!"

Pitkä K,, joka oli woimain ponnistuksesta käy-
nyt mallan pnnaiseksi, aitoi lyödä neljännen kerran,
maan kiireesti heittäytyiwät moniaat pojat hänen ja
snnren L:n mäliin, sieppasiwat raipan hänen konras-
ta ja töyttäsimät hänen pois.

Snnri L. laskettiin irti; jonka jälkeen hän pyörähti
pöydältä lattialle ja jäi siihen seisomaan surkean
näköisenä.

Hänen wicrcssä seisoi pieni L,
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Rankaisu-toimitus oli suoritettu.
Edellä mainittu kadetti wielä kerran, maikka nyt-

kin aiwan hiljaa, ryhtyi puheeseen.
„Nyt on rangaistus suoritettu ja koko tämä

asia tuin haudattu; itsekukin antakoon suurelle L:lle
kättä ja roisto on se ken tästä tapauksesta enää pu-
huu yhtään sanaa".

„Olkoon niin", snostuiwat hänen tuumaansa
kaikki tuin yhdestä suusta. Toinen toisensa perästä
antoi kättä suurelle L:lle, jonka jälteen kaikki niinkuin
komennosta tiirehtiroät pieniä L:ää terwehtimään, hä-
nenkin kättään pudistamaan; oikein kilwalla juostiin
hänen luo, olipa niitä, jotka kapusiwat pöydälle pääs-
täkseen ennen muita, toiset silitteliwcit hänen päätään,
toiset hartioita, toiset selkää, ja kaikki tuiskailiwat:
„pieni L., sinä kelpo poika, sinä kunnon pikku L."

Wanha ewcrsti nosti lasin huulilleen ... oli tuin
olisi hänellä ollut jotain nielaistamaa. Laskiessaan
lasin luotaan huokasi hän.

Semmoiset pojat... ne ne kelpo miehen alkuja
on, sanoi hän.

Kynttilät puhallettiin sammuksiin, kaikki hiipiiuät
eteisen kautta asuinhnoneisiinsa; ja wiisi minuuttia
myöhemmin oliwat kaikki muoteillaan jaasia oli ollutta
ja mennyttä.

Koulun johtaja ja muut upseerit eiwät olleet
saaneet wihiä koko asiasta.

Asia oli ollutta ja mennyttä . . . sanoi emcrsti ala-
kuloisesti; hän pisti kätensä housunsa taskuihin ja kat-
soi synkästi sikaarin scnvmm.
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Niin ajattelimme me sinä iltana knin malmille
Mentiin.

Lieneeköhän pienelle L:lle sinä yönä unta silmiin
tnllut? Huomenna, meidän kokoontuessa luotalle, ei
siltä kyllä näyttänyt.

Gnnen oli aina siltä näyttänyt kuin jos olisi sillä
paikalla, missä pieni L. istui, istunnt jolnnen kotihal-
tija ja tuin hän olisi siitä liikahtanut ympäri luokka-
huonetta ja ryöminyt milloin missäkin , , . nyt oli tnin
jos hänen paikkansa olisi ollut tyhjä kerrassaan. . .
aiwan hiljaa hän istui siellä, liikahtamatta.

Aiwan niinkuin perhoselta pyyhitääu poly sil-
mistä pois niin oli käynyt poika varan - muulla
lailla cu osaa sanoa.

Jälkeen puoliseu näkyi hän aina weljcnsä kanssa
käystentelewän täsikynkässä. Hän mahtoi ajatella mie-
lessään, että tästä puoleen ei suinkaan snnri L, pääs-
syt suurempaan towereiusa suosioon kuin ennen miet-
kawyön katoamista , . . siitä syystä hän kuitenkin koitti
ilahuttaa weljeään. Ia seupä wuoksi he nyt kahden
käweliwät täsikynkässä „neliöpihassa" ja sillä karta-
nolla, jossa oli istukaspuita, kahatätecu, kallcllapäin,
silmät, maassa, tnskinpa sanaakaan pnhunurtta toisilleen.

Taas tuli pieni loma ewerstin kertomukseen, taas
täytyi minun täyttää hänen lasinsa, ja sikaarin smvna
yhä enemmän karttni huoneeseen.

Waan ajan oloon olisi ehkä kaikki jälct menneet
nmpccn ja hamuat arpeutua ehtiucet . , , mutta ihmiset!

Ewersli lasti nyrkkinsä pöytään.
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On ihmisiä, sanoi hän wihaisesti, jotka owat
kuin myrkylliset ruohot niityllä, mitkä aikaansaamat
elnkkain kuoleman heidän syödessään. Semmoiset ih-
miset myrtyttäwät muita.

Siis —muutamana päiwänä oli meillä fysiikan
tunti. Opettajan piti lokeilla muutaman sähkökoneen
kanssa ja sähköwirta oli johdettawa toko luokau kautta.

Itsetunlin piti sen tähden antaa wierustoweril-
leen kätensä, jotta „ketju" olisi katkeamaton.

Kun suuri L,, joka istui pitkän Km wieressä,
antoi kätensä hänelle, niin tuo pitkä roikale irwistcle-
mciän aiwan kuin olisi sammakko hypännyt hänen kä-
delleen ja nykäsi kätensä pois.

Suuri L. luhistui kuin ammuttuna istualleen sa-
nattomaksi.

Waan samassa silmänräpäyksessä pieni L, hy-
pähti paikaltaan, pujotteli weljensä siwu, tarttui pit-
kän Km käteen ja paiskasi sen woimmnsa takaa penk-
kiin niin rajusti, että tuo pitkä roikale partasi, kätceu
tnn tcuui komin kipeästi.

Pitkä K. kostoksi tarttui pientä L:ää tnrtknnn ja
nyt ryhtyiwät he keskellä opetnstuutia selwääu käsi-
rysyyn.

Opettaja, jota yhä hääräsi sähkökoneensa ääressä,
kiiruhti hätään, takin helmat hajallaan.

„Mutta, mutta, mutta!" huusi häu.
Hän oli uäet jo wanhaupuoleinen mies, jota

emme juuri isosti pelätä cnwanneet.
Pojat oliwat jo niin kiinni toisiinsa takcrtnneet,



- 35

että cimät joutuueet erilleen, maikka oli opettaja jo ai-
wan »vieressä.

„
Tämäpä waZW tawlltonta!" huusi opettaja.

„Tämcipä tawlltonta! Wicläkö ette hellitä, te weli-
kullllt!"

Pitkä K. heittäytyi muka syyttömäksi.
„L. II alkoi tämän riidan", sanoi häu, „maikka

nnuä en puoleltani tehnyt hänelle mitään".
Pieni L. seisoi suoraselkäisenä paikallaan mei-

dän piti näet aina nousta seisomaan opettajan meitä
puhutellessa ja kummallakiu ohimolla oli hikikarpa-
lot juoksemassa hitaasti pitkin käswoja alas; hau ci
puhuuut yhtään sauaa, purihan wain hammasta, niin
että poskilihakset näkynvät. Ia tuullcssaau mitä pit-
källä K:lla oli sanomista, hymyili hän en ole kos-
laan nähnyt kenenkään sillä lailla hymyilemä».

Wanhn opettajamme piti hetken aikaa wielä
meille esitelmän ja kannusti hän osasitin puhua siitä
tawattomasta sopimattomuudesta, lausui jotaiu sisälli-
sen raakamaisuuden sywästä kuilusta, jota mokoma
täytös ilmaisi emme kallistaneet korwaammc häucu
puheille ensinkään; pieni ja suuri L. wain oli mieles-
sämme.

Ia tuskinpa oli tuuti loppunut ja opettaja pois-
tuuut kun takaa poikki luokau lensi muuan kirja K:ta
wasteu silmiä. Hänen wihan wimmassa kääntyessään
katsomaan kuka kirjan oli heittänyt, sai hän naamaausa
toiscu kirjan eikä aikaakaan, niin kaikin huudettiin:
„Iyökää, lyökää!" Pojat hypähtcliwät kuumasti pöy-
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täin ja penkkien yli pitkän K:n timppnu», ja luo pitkä
roikale sai totta tosiaan semmoisen löylyn tattiinsa,
että kyllä pöly hclti,

Wanha cmcrsti nanroi hirwcän tyytywäisenä ja
katseli nyrkkiään, jonka oli laskenut pyötään.

Olin minäkin auttamassa, sanoi hän, ja kelpo
lailla, sc uskokaa.

Oli kuin jos tuo nyrkki olisi unohtanut, cttä sc
oli »viisikymmentä wuotta manhempi; näytti kuin jos
olisi se wiclä kerran pitkän K:n selkää rumnmttannt,

Waan niinkuin semmoiset ihmiset omat, niin oli
luonnollisesti tämä pitkä K:kin kostonhimoinen, wiha-
nen ja kamala konna. Mieluimmin olisi hän ähmis-
sään ilniiantauut kaikki koulun johtajalle, mutta raukka
ei rohjennut, pelkäsi meitä.
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Waan sitä, että pojat kaikki olimat hänelle sel-
kään antaneet, johon pieni L. oli syypää, hän ei pie-
nelle L:lle anteeksi antanut.

Muutamana jälkecnpuoliseua taas oli pojilla lo-
mahctki ja täsikynkässä käweliwät tapansa mukaan kar-
tanoilla; molemmat »veljekset kuten ennenkin kahden;
pitkä K. oli kahden muun towerinsa kanssa käsitynkässä.

Päästäkseen toisesta kartanosta toiseen, täytyi
mennä muutaman portin tantta, joka oli päärakennuk-
sen ja erään pienemmän rakennuksen wälissa eikä ollut
siinä lupa käydä käsitynkässä, koska oli ahdasta siinä
ilmankin.

Sinä jältcenpnolisena täwi niin onnettomasti,
että, aikoessaan tomcreiusa taussa „neliöpihasta" sille
karlanolle, inissä oliwat istnkaspuut, pitkä K. portissa
tapasi weljeksiä, ja että nämä, mietteissään kun oliwat,
eimät hoksanneet heti laskea käsiään toistensa tasimarresta.

Nähdessään tuota, pitkä K., maikka hänellä ci
ollut siinä asiassa mitään sananwaltaa, silmät reunal-
laan ja suu ammollaan, alkaa huutaa minkä jaksaa:
„Wai lasikuntassa te tulette täällä? Oikeita ihmisiäkö
te aijotte kulkemasta estää, te martaat?"

Ewersti oli hetken ääneti, jonka jälkeen taas jat-
koi kertomustaan.

On jo wiisikymmentä wuotta siitä, kun tämä ta-
pahtui, waan muistan sitä niin selwästi kuin olisi se
tapahtunut eilen.

Käwelemässä olin parasta aikaa kahden muun
tomerin kanssa neliöpihalla, arwaamatta kuullessamme
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portilta kamalan hnudon eli kirkumisen en osaa sa-
noa miltä se kuului ehkä niinkuin olisi milli tiikeri
tahi jokunen muu peto riistäytynyt häkistään ja hyö-
kännyt ihmisen kimppuun, silloin kuulisi arwattawasti
samanlaista hnutoa.

Se kuului niin kamalalta, että kaikki kolme sei-
sahduimme aiwan kuin olisimme tiwettyneet ja patsaiksi
mnuttuueet. Emmekä main me, muutkin kaikki, jotka
pihalla oliwat, säikähtiwät ja ihmetteliwät mitä ääntä
se oli. Ia kohta sen jälkeen kaikki saiwat jalat alleen
ja juoksiwat porttiin, samaan aikaan kun toisesta pi-
hasta tuli wilisemällä poikia niinikään ihmettelemään
mitä ääntä se oli. Minäkin luonnollisesti syöksyin sii-
hen mäen wiliuääu ja mitä näin?

Pieni L. oli kawunnnt kuin mikähän milli kissa
pitkän K:n päälle. Vasemmalla kädellään oli hän tart-
tunut häntä kaulukseen, jotta pitkä K. oli aiwan tu-
kehtua, ja oikealla kädellään hän nyrkillään takoi häntä
taswoihin niin että merta juoksi nokasta wirtanaan.

Nyt tuli hätään se upseeri, jolla oli wcchtiwuoro,
toiselta kartanolta, työntäen tieltään portissa seisomia
poikia.

L. 11, päästähän irti, karjui häu hän oli
pitkä mies kuin mikähän jättiläinen ja hänellä oli kowa
ääni joka kuului toisesta kadettitalon päästä toiseen, ja mc
hirweästi häntä kunnioitimme.

Maan pieni L. ei kuullut mitään eikä nähnyt
mitään, yhäti wain takoi pitkää K:ta silmiin ja hunsi
samalla tawalla luin äsken, kimakasti, kamalasti, jotta
meitä kaikkia puistutti.
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Nähdessään tuota, tarttui upseeri poikaa hartioi-
hm ja nykäsi hänen irti pitkästä K:Zta.

Waan heti kun pieni L. oli maahan laskettu ja-
loilleen, hän kaatui pitkälleen warattomaksi, silmät ou-
don näköisinä.

Emme olleet semmoista milloinkaan nähneet ja
seisoimme siinä ihmeissämme ja säitähdyksissämme.

Upseeri, jota oli kumartunut katsomaan mikä
häntä waiwasi, nousi suoraksi ja sanoi: „ Hänellä on
hirweät konristulset, kannetaan lasarettiin, tarttukaa
jalkoihin, te kahden", ja itse hän kantoi pääpuolesta.

Ia niin kannettiin pieni L. lasarettiin.
Sillä aikaa lun he kantoiwat pienen L:n, kyse-

limme pitkältä K:lta riidan syytä, ja häneltä sekä niiltä
kahdelta, jotka oliwat pitkän K:n kanssa täwelleet, kuu-
limme nyt koko asian.

Pitkä K. seisoi siinä tuin mikähän selkäänsä saa»
nut koira ja Pyyhki meren nenästään, ja jos ei niin
olisi ollut laita, totta tosiaan olisi hän kelpo selkäsau-
uan saanut toisen kerran. Waan nyt kaikki kciäntyiwät
hänelle selin puhumatta mitään, kaikki häntä siihen
määrään halweksiwat, hän kun oli meistä kerrassaan
roiston tamoin käyttäytynyt.

Gwersti löi nyrkkinsä pöytään että pöydän kansi
kajahti.

En tiedä kauanko muut pojat joukostaan erotti-
wat hänen, sanoi hän, waan minä en kumminkaan yh-
tään sanaa hänelle puhunut enää, maitta olimme sa-
malla luotalla toto wuoden; tulimme yhtaikaa sotawä-
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teen mäurikkeiuä; en ole kättäni antannt hänelle hy-
wästiksi; enkä tiedä tuliko hänestä upseeri; en ole näh-
nyt hänen nimeään upseerein jankossa, onko hän kuol-
lut wai wielakö on elciwitten joukossa - minä en
tumminkaan huolinut hänestä entä huoli wastakaan

ainoa, mikä nunna harmittaa, on se, että olen ol°
lnt hänen kanssaan jossain tekemisissä ja etten saata
hänen mnistoaan heittää mielestäni kuin rikkaruohoa
ikään, joka tuleen wiskatacm.

Huomeuna tuli lasaretista itämiä sanomia; pieni
L. oli wuoteellaan taidotonna ja sairasti hermokuu-
mctta. lälkeenpuolisen kerrottiin, että hän ci enää ol-
lut weljeään tuutenut.

Ia illalla, suuressa, yhteisessä rnolasalissa il-
lallispöydässä istuessamme, kuului kuihketta itään-
kuin suuri, musta lintu olisi hiljaa lentänyt hnonccn
läpi että pieni L, oli kuollut.

Palatessamme komppanian huoneisiin, seisoi luo-
kanjohtajamme komppaniasalin kynnyksellä; käskettiin
meitä sisään ja hän ilmoitti meille, että pieni towe-
rimme L. II oli sinä iltana nnkkunut ikuiseen uneen,

Luokllnjohtajammc oli hywä mies - wuonna
1863 hän kaatni sotatantereelle, luin sankari ikään

hän rakasti meitä kadetteja, oppilaitaan, ja kun hän
ilmoitti pienen Lm kuolleen, hän Pyyhkäsi kyyneleet
parrastaan. Sen jälkeen käski hän meitä laskemaan
kätemme ristiin; muutaman pojan hän käski ääneen
lnkea Isämcidän rnkouksen.

Silloin ensimmäisen kerran, sanoi ewcrsti, huoma-
sin kuinka ihana rukous Isämeidän oikeastaan on.
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Ia nyt, seuraamana päiwänä edeltä puolisen, se
owi, joka wei lasaretista woimistelnsaliin, aukeni, tuo
paha, kamala owi.

Meidän täytyi lasaretin pihalle mennä katsomaan
mielä kerran kuollutta tomeriamme.

Jalkojen töminä main kuulni, meidän mennessä
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sinne; ei kukaan puhunnt yhtään sanaa; kuuluihan
wain suma hengitys.

Ia siinä makasi pieni L,, poika parka.
Walkoisess» paidassaan oli hän, kädet ristissä

rinnan päällä, kiharat otsan ympärillä, jota oli mal-
kea knin maha, posket kuopallaan, tuo kaunis, reipas
nenä huomattawampi wielä kuin ennen, ikäänkuin jos
olisi se kaswanut jonkun werran isommaksi, ja taswot
oli hänellä

EwerZti meni äänettömäksi ja hän huokasi.
Minusta on jo tullnt wanha mies - huokaili

hän olen nähnyt tappotantereille kaatuneita mie-
hiä olen nähnyt ihmisiä, joitten kaswot omat il-
maisseet hätää ja tunnottomuutta - maan kärsimystä
niin sydäntä särtewää kuin tämän lapsen kasinoissa
en ole ikinä nähnyt, -^

Gi tuulunnt yhtään ääntä rawintolassa, jossa
oltiin, Wanhan ewerstin kerrottua kerrottawansa lop-
puun, nonsi edeskäypä hiljaa nurkastaan lamppua sy-
tyttämään, joka katosta riippui; oli jo pimeä.

Pullossakaan ei ollnt enää sitä jaloa rypälewii-
naa, yksi ainoa kyynel tippni siitä enää, se oli wiim-
meiuen.





Muorisun kertomuksien pitää olin „oilein jannittäwiä". Ei>
täpä muita nuoriso nousema wiitsi lukeakaan luin toi»
sesta,odottamattomasta tapauksesta toiseen liiiehtiwää,

wirteän tarinaa. Hupaisinta on kun lirjan «sankari" itse un
nuori, niinluin luliakin, esim, jolu löyhä, mutta lelpo poika,
rehti ja reipas, jonla tielle nousee Vastuksia ja maaroja,
waan joista wastuksista hän hymästä käytöksestään ja
tunnollisuudestalln palkinnoksi tietenkin ihmeellisesti ja
arwaainatta selrolää, wieläpä nousee armoonkin, rikkauteen
ja kunniaan, itselleen iloksi ja lukijalle mielihywälsi.
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