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, Lastenkamarissa hävityksen 
keskellä

F.räs saksalaisen kenttäposti n 
kautta kulkenut kirje kertoo seu- 
raavan liikuttavan tarinan:

“ C . ; - on vallattava ja seft jäl
keen on odotettava lisämääräyk- 
siä!”  Lyhyesti ja terävästi kaikui 
tuo käsky korvissani ja kulki 
suusta suu huti komppaniani kes
kuudessa, joka kovien ka Ilakoit Ien 
jälkeen istui nyt kokoonkyyristv- 
neenä juoksuhaudoissa. Kokonais
ia 20 tuntia olimme me istuneet 
jalat liejussa ja  yhtämittainen kra- 
nattien viuhe päittemme (täällä, 
käsi kiväärin liipasimcssa, lakkaa
matta tähdäten ja laukaisten. Em
me olleet syöneet mitään. Ruokaa 
tosin tuotiin meille, mutta kukaan 
ei saattanut syödä. Jokainen li
has, jokainen hermo oli jännitty
nyt. Koko ihminen oli kilin (telk
kää tahtoa, heimoa, pelkkää käyt
tövoimaa. Minä, vastaleivottu ali
upseeri, johdin komppaniaa. - — 
Missä C. sijaitsi, sen me kaikki 
tiesimme. Lukemattomia kertoja 
olimme me suunnanneet kauhean 
luotitulvanune kylää kohden, joka 
kultisi ranskalaisia. Käsky mer
kitsi sitä, että me olimme voitta
neet. Me saatoimme hyökätä 
eteenpäin! Tavaton jännityksem- 
me herpautui, ja me huomasimme, 
että meillä oli nälkä ja että kieli 
oli t a rt t imut kitalakeen janosta.
I humauksen tunne valtasi meidät, 
k h i me nousimme pystyyn, mutta 
kukaan ti pää M atm halaistua sa
naa; ei edes cläkönnhuutoa, lähte
nyt meidän kuivista kurkuistam
me. Me hyökkäsimme C—ä koh
den. Yli ketojen ja halki nuorten 
metsikköjen, palavien kylien savu 
alati silmiemme edessä. Puolen

Uumin kuluttua olimme perillä. 
Kdessämme oli C., lukemattomien 
pat ruuniem m e pilkkataulu. , Kylä 
oli täydellisenä eräni aan a< Ainoas
taan (nmhökkelien raunioita, ih
misiä ei ainoatakaan. Siellä täällä 
palatteitten eläinten raatoja. Kaik
kialla. minne vain meni, kaatunei
ta, sotilaita. Kaikkialla kalman
hajua. Kuolemaan saakka väsy
neinä. kuolevina halusta saada jo
takin syötävää, harhailimme me 
hv Iäisissä asumuksissa. Talous* 
tarpeet olivat hiiltyneinä raunioit- 
ten keskellä, luu me olleet missään 
kylässä, vaan haudassa, josta kaik
ki elolliset olennot olivat paenneet.

Mutta seis — laolla tien var
rella oli hökkeli, jonka ovet ja ik
kunat olivat ehjät. Me syöksym
me sinne. Kras sotilas mursi ki
väärinperällä oven, , Me kaikki 
tunkeuduimme hämärään huonee
seen. Siellä vallitsi kurjuus, mut-, 
l:i myöskin elämä, sen huomasi 
heti. Me pinnistämme nähdäksem
me. Horjuva pöytä, rikkinäisiä 
tuoleja, liesi ja pimeinmiässä mtr-, 
kassa muutamia ihmisolentoja vii
dessä kasassa. Me lähenimme hei
tä ja sotilaat huusivat : Leipää, 
leipiä! Minä täydensin: "Du pa!" 
Nurkasta kuului valittava, voima
ton ääni: “ Iirot non! Iirot non!" 
— Minä astuin lähemmäksi: nuo
ri nainen, verrattain hyvin puettu, 
tumma tukka epäjä: je>t\ kses-ä 
valahtaneena kalpeihe kasvoille, 
suuriksi revitit'ä.ie!s-’ä siirtvssa tu
li c maton kauhu, sammalleii vapi
sevin äänin valituksensa: ‘‘ Brot 
non! Brot non!" Seitsemän pien
tä lasta seisoi luinen ympärillään 
pelosta itkien, takertuneina hänen
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hameensa liepeisiin. — “ Tämä 
nainen ei valeli tele, toverit” , sa
noin minä, “ tämä on nälän tyys
sija” . — “ Se ei tee mitään” , sanoi 
Fritz, neuvokkain meistä kaikista, 
“ täällä on raikasta vettä, etsikää 
kahvi jauhonne, tässä on halkoja, 
pankaa vesi tulelle sillä aikaa kuin 
minä käyn katselemassa, enkö voi 
löytää mitään syötävää, vaikka se 
sitten ])itäisi temmata itse pirun 
kynsistä!” Samalla hän syöksyi 
ulos. Pian leimahli tuli ja me 
asetimme vettä tulelle. Kun Fritz 
palasi, kiehui jo tuo musta juoma, 
ja me etsimme tuoppeja juojak
semme kahvimme. Fritz kopeloi 
taskujansa, laukkuansa ja kypäri
änsä ja veti niistä esille tuoreita 
nauriita, jotka hän oli nyhtänyt 
eräästä pellosta. Jumalainen ate
ria, jolle me asettaudu imin e ! Juu
ri k im minun piti viedä tuoppi 
suulleni, kiipesi joku minun pol
villeni, nyhti minua parrasta ja 
huusi: “ Isä. isä !” Minun täytyi 
laskea tuoppi syrjään ja antautua 
piirittähän valtoihin. Tuo pieni 
kolmivuotias oli irtautunut äitin
sä liepeistä, tuo pieni, vilkas poi
ka, joka oli yhtä vanha kuin mei
dän Hansimme, mutta joka oli vä
synyt ilmeiltään ja jonka silmät 
olivat syvälle painuneet nälän 
vuoksi. Minä annoin hänen juo

da, pistin nauriin hänen suuhunsa, 
ja sitä hän sitten syödä natusteli 
istuen tuttavallisesti minun sylis
säni aivan kuin me olisimme olleet 
vanhoja, ainaisia ystäviä. Nuo 
kuusi muitta pienokaista eivät 
myöskään kauan pysyneet paikoil
laan, vaan juoksivat luoksemme, 
ja pian istuivat hekin sotilaitten 
polville, syöden nauriitamme niin 
kauan kuin varastoamme riitti. 
Olimme joutuneet täydelliseen las
tenkamariin keskellä kuolemaa ja 
hävitystä. Pienokaiset söivät no
peammin kuin me, ja  pian oli suu
rin osa varastostamme kadonnut 
heidän pieniin suihinsa. Tuskin 
olin kuitenkaan ehtinyt juoda edes 
kahta suun täyttä kahviani, kun 
sota jo särki pienen idyUimme. 
“ Ftecnpäin l):hen !”  kuului uusi 
käsky. Hälyytyshuiito kaikui 
kautta tuon aution kylän. — Nais
parka seisoi vielä paikallaan nur
kassa. Hän oli puolikuollut pe
losta. sillä hän luuli meidän teke
vän pahaa pienokaisille. Minä me
nin hänen luokseen ja tarjosin hä
nelle kahvini tähteet. Hän ei us
kaltanut koskea siihen ennen kuin 
minä olin siemaissut siitä aimo 
kulauksen. Sitten vasta uskalsi 
hän, ja joikin kahvin ahneesti. 
Sen jälkeeti hän teki ylitseni ris
tinmerkin kiitokseksi.


