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jfoulutontun tarina. 
Nyt joulutonttu 

meitä 
Caas käypi katso

maan. 
Se halki ilmanteitä 
Culevi Hoia9aan. 

l.i hiljaa jalka kapsaa, 
Kun tupahan se käy, 
~}a oven salpa napsaa, 
Taikk' astuntaa ei 

näy. 

Cääll' onlto, tonttu 
kysyy, 

Nyt sijaa vieraallcn? 
ftän näkymättä 

pysyy, 
Vaikk' ääni kuuluu 

sen. 

")os olet tuttavam
me, 

Niin hä 11 c vastataan, 
Saat olla seuras

samme ; 
Siis pirttiin astu 

vaan. 

•Jos lienet muukalainen, 
flt tapas tutkimme; 
Siis verhos poista vainen 
"Ja muotos ilmaise. 

JVIa olen vanha tuttu, 
JSiin tonttu mainitsee, 
~i» moni hausha juttu 
Minusta Ite roilce. 

Cään juhlan suuren, jalon 
O on hyvä haltija. 
)VIä loistehessa valon 
Käyn rauhan polkuja. 

JVIitäpä muoto, puku 
Minulle merkitsee; 
"j(a miksi ihmissuku 
(Näköä kyselee? 
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JVlua, hyvät lapset, 
elkää 

paetko peläten! 
Xloiten leikitclkää, 
Kun teitä lähenen! 

iNun lausuu äiti isä 
Hänelle riemuissaan: 
On hyvä ilon lisä 
laajaamme matalaan. 

JVäköäs emme kysy, 
Capasi tiedämme. 
Sä ilonamme pysy, 
Kun juhlaa vietämme! 

~)a isä hänet johtaa 
fiyvien lasten luo. 
Ja jouluvalot hohtaa 

"Ja tonttu sadun tuo. 

Hapo p . 

Iloksi lasten tulin, 
Kun loppui koulukin, 
Ja juhlavieraaka kulin, 
Kun saapui joulukin. 

Kas, näkymättä aivan 
Käy hyvyys polullaan, 
"Ja enkelitkin taivaan 
Ccoista tunnetaan. 
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HETA HAAPA. 

~!§Fw?nS3C! e t a °" P ' e n ' ^ansakou 1 utyttö Helsin-
5^P : ' I tZM^W S'ssa- Siniset silmät hänellä oli 
/|Jpf|MffiHpfx ja heloittavan punaiset posket. Kun 
l l a f M E a « r ^ ä n m u u t a m i a vuosia sitten syys-
™LflLj '"yj! j kuun 1 p:nä tuli ..uudelle opetta 
^ t ä s O ^ L ^ jalle", niiasi hän syvään näyttäes-
"• 'TTrfflnsEC sään todistustaan. 

— „Vai niin, sinäkö olet Heta Haapa? Minkä-
tähden et mene oman opettajasi luo?" 

„ Tahtoisin käydä koulua yhdeltätoista, kun minun 
täytyy ruveta jakamaan sanomalehtiä", vastasi Heta 
kuiskaamalla. Samalla hän loi katseensa alas, ja 
posket helähtivät entistä punaisemmiksi. Kun luo
kalla oli tilaa, sai Heta jäädä „uudelle opettajalle", 
ja niin alkoi koulunkäynti. 

Jokseenkin hyvin kului syyskuu. Kyllähän Hetan 
täytyi nousta aikaisin aamulla, kun piti ehtiä 6:ksi 
sanomalehden konttoriin, mutta siinä se kuitenkin 
meni. — Saihan tuota nukkua kylliksensä viime 
talvena, mitäpä siitä, jos nyt nouseekin aikaisemmin 
— ajatteli Heta. Ja kun äiti aamulla tarttui ystä
vällisesti käsivarteen, ja Heta samalla levitti silmänsä 
oikein suuriksi, ei nouseminen tuntunutkaan niin 
kovin vaikealta. Pian oli Heta valmis: pestynä, 
kammattuna, puettuna. Kiireesti hän sieppasi pie
nen päällystakkinsa, sitoi liinan päähänsä ja nosti 
naulasta olkapäälleen mustan nahkalaukun. Sitten 
hän ojensi äidille kätensä, niiasi ja livahti ovesta 
ulos. 

— Kuinka hauskaa on nousta aikaisin aamulla 
— ajattelee Heta. — Eihän sanomalehtien jakami
nen mitään raskasta työtä ole. Ei tarvitse muuta kuin 

olla liikkeellä pari kolme tuntia aamuisin. Muuta
man päivän perästä saa palkaksensa 15 markkaa. 
Niin paljon rahaa! Miten hauskaa, kun saa antaa 
sen äidille! 

Näin ajattelee pieni Heta astellessaan pitkin 
Punavuorenkatua. Kun hän tulee Ratakadulle, tun
tuvat jalat niin kepeiltä, että täytyy tuon tuostakin 
hypähdellä. Aamuaurinko katsoo häneen ystäväl
lisesti ja hän unohtaa olevansa kadulla sekä alkaa 
laulaa: 

„Tuonne metsähän päin 
Lähtee lapsoset näin." 

Jo alkaa näkyä Kolmikulma. Siellä on iso kello. 
Sieltä saa tietää oikean ajan. Ei ole kiirettä. Vii
dessä minuutissa ennättää aivan hyvin Yrjönkatua 
Uuden Suomettaren konttoriin. 

Konttorin edustalla on lapsia aika lauma; on 
tyttöjä, on poikia. Toiset ovat siellä kuin kotipihal
laan ainakin. Juttelevat äänekkäästi. Hypistelevät 
toistensa vaatteita. Jopa muutamat yrittelevät „naat
taakin." Jotkut seisovat kädet selän takana seinään 
nojaten. Näyttävät niin kalpeilta ja väsyneiltä. Heitä 
lähenee Heta. „Oletko kipeä?" kysyy hän Anna 
Vaaralta. „En", vastaa Anna, „muutoin vain olen 
väsynyt," - „Mikä sinua väsyttää?" kysyy Heta 
edelleen ja Anna kertoo, miten hän jo neljättä vuotta 
jakaa Uutta Suometarta, on koulussa viimeisellä 
luokalla ja pelkää saavansa huonon päästötodistuk
sen, kun ei osaa oikein hyvin läksyjänsä. Heta käy 
totiseksi ja rupeaa miettimään, miten hänelle itselleen 
käynee, mutta samassa konttorin ovi aukenee, ja 
maltittomana hän odottaa sanomalehtiänsä. 

Kun Heta rientää alueelleen raskas laukku olka
päällä. unohtaa hän Anna Waaran. Hän käy pie
nissä puutaloissa, isoissa kivimuureissa, rikkaiden ja 
köyhien ovilla vuoroin. Kauniita porraskäytäviä pit
kin on hauska nousta, kun vain ei tarvitseisi kiivetä 
neljänteen ja viidenteen kerrokseen. Ei hän pelkää, 
ei edes kapeissa, mutkikkaissa käytävissä. Ulkona 
on valoisaa, ja aina joku päivänsäde löytää tiensä 
pimeimpäänkin sopukkaan. Sitä mukaa kuin laukku 
kevenee, joutuvat askeleetkin. Pian pääsee kotiin 
aamiaiselle ja ennättää läksyjäänkin vilkaista ennen 
kouluun menoaan. 

Niin kuluu syyskuu ja puolet lokakuusta. Aamut 
käyvät yhä hämärämmiksi. Syksy hiipii Helsinkiin. 
Keltaiset lehdet kahisevat niin kummallisesti Kolmi
kulman puissa. Ja eräänä aamuna, kun taivas on 
oikein paksussa pilvessä, Hetaa jo alkaa peloittaa. 
Kadulla ei ole hätää. Jos joku paha mies jotakin 
virkkaa peloitellakseen, juoksee Heta aika kyytiä 
tiehensä. Hänellähän on nopeat jalat. Pahempi 
on pimeissä käytävissä. Monta kertaa Heta va
vahtaa, mutta ei tahdo kertoa mitään äidille, sillä 
hänellä on jo kylliksi surua. Isän tähden hän usein 
itkee. Heta tahtoo ilahuttaa äitiä. Heta tahtoo 
ansaita. On niin hauskaa, kun saa tuoda palkkansa 
hänelle. 

Koulussa on Hetan käynyt jokseenkin hyvin. Ei 
ole opettajan tarvinnut montakaan kertaa muistuttaa. 
Kaikkein parasta on kuitenkin se, ettei opettaja tiedä, 
mitä varten Hetan täytyy sanomalehtiä jakaa. Ei 



hän tiedä, että Hetan isä juo. Eivät sitä aavista 
tällä luokalla toveritkaan. 

Hetalla on hyvin yksinkertaiset vaatteet, mutta 
puhdas ja siisti hän aina on. Ystävällinen hän on 
tovereilleen ja tottelevainen ja nöyrä opettajalle. Eipä 
ihme, että kaikki hänestä pitävät. Hänen katsees
saan ja käytöksessään on jotakin erikoista. Monasti 
on Anna Waara koettanut saada selville syytä siihen, 
odottaessaan aamusilla konttorin oven avaamista. 
Kysyä ei ole tahtonut, mutta siihen johtopäätökseen 
on tullut, että Hetalla mahtanee olla erittäin hyvä 
ja hauska koti. 

Kerran Anna Waara rohkaisihe kysymään Hetalta, 
josko saisi pyhänä tulla hänen luokseen vieraaksi. 
Heta vastasi kieltäen. Siitä sitten johtui pitkä kes
kustelu, niin pitkä, että sitä jatkettiin monena aamuna. 
Heta uskoi kaikki huolensa Annalle. Mutta olipa 
hänellä hauskaakin kerrottavaa. Hänellä oli hyvä 
ja hellä äiti, joka rakasti Jumalaa. Oli opettanut 
hänetkin rukoilemaan. He 
olivat aivan varmat siitä, 
että Jumala armossaan 
vielä palauttaa isän pa
hoilta teiltään. Sitten hei
dän kotinsa on oikein 
hauska, ja sitten Anna 
saa tulla heille vieraaksi. 

Jo läheni marraskuu 
loppuaan. Lunta oli sata
nut muutaman kerran, 
mutta sitten se oli taas 
sulanut. Aamusilla oli 
niin pimeää, niin pimeää. 
Väliin Heta oli oikein vä
synyt. Koulussa tahtoi 
vallan nukkua, eivätkä 
läksytkään oikein suju
neet. Eräänä päivänä 
sanoi opettaja Hetalle 
tahtovansa tavata hänen äitiään. Heta"aavisti pa
haa. Kunhan vain opettaja ei saisi tietää, että 
hänen isänsä — — — Kuta enemmän hän tätä 
ajatteli, sitä levottomammaksi hän tuli. Ja juuri niin 
kävi, kuin hän oli pelännyt. Opettaja oli luullut 
Hetan edistymiselle paremmaksi, jos hän saisi lakata 
sanomalehtien jakamisesta, ja silloin oli äidin ollut 
pakko kertoa opettajalle kaikki. 

Hetasta elämä alkoi tuntua yhä raskaammalta. 
Pian varmaan toveritkin saavat tietää isästäni, ajatteli 
Heta. Kuinka sitten käy, kun isä tulee hyväksi. 
Jos he eivät saisikaan tietää sitä, vaan luulisivat yhä 
edelleen hänestä pahaa. Tämähän olisi kauheaa. 
Opettajalle minä kyllä menen kertomaan tämän iloi
sen asian, mutta mistäpä saan käsiini kaikki tytöt, 
jos he silloin jo ovat koulusta pois päässeet. 

Tämäntapaiset ajatukset risteilivät Hetan mielessä. 
Sanomalehtilaukku tuntui niin raskaalta ja kovin 
väsytti portaissa kiipeäminen. Ei edes joulun ajat
teleminen tuottanut iloa. Muut lapset olivat kyllä 
jo viikkoja sitten puhelleet joulusta, mutta mitäpä 
iloa Hetalle siitä oli. Ei hänellä ollut varaa saada 
äidille lahjoja. Eivät rahat joutaisi joulukuuseen 
eikä kynttilöihin, sen Heta tiesi. — Jospa saisin 

joululahjaksi kalossit, mietti Heta väliin. — Mutta 
mistäpä ne tulisivat — tuumasi hän sitten suruis
saan. 

Jo oli koulun joulu ohi. Tuntui niin tyhjältä, 
kun ei ollut päivillä mitään erityistä tehtävää. Väliin 
kun Heta meni äitinsä asioille ja näki kauniita tava
roita puotien akkunoissa tahi kohtasi lapsia, jotka 
iloisina kantoivat kääröjä, tahtoivat kyyneleet aivan 
väkisin silmiin tulla. Hän uskoi, että Jumala on 
hyvä. Hän kiitti häntä rakkaasta äidistä sekä mo
nesta muusta hyvästä, joita päivittäin sai. Mutta 
siitä huolimatta tuntui Hetasta elämä tätä nykyä ko
vin raskaalta. Jopa hän eräänä iltana itkikin vuo
teessaan, kun äiti oli lampun sammuttanut eikä 
kukaan häntä nähnyt. Sen jälkeen tuntui mieli pal
jon helpommalta. — „Auta minua hyvä Jumala, 
etten nurise, etten kadehti toisia", sanoi Heta 
hiljaa. Vielä hänellä oli paljon muutakin Jumalalle 
sanottavaa ja kun rupesi sitä miettimään, niin 

nukkui. 
Tuli sitten joulunaatto. 

Tapansa mukaan lähti 
Heta liikkeelle aikaisin 
aamulla. Oli päättänyt 
olla oikein iloinen ja tyy
tyväinen. Mutta kun ka
dulle tultuaan näki eräästä 
peittämättömästä akku
nasta, miten jouluvalmis-
tuksia tehtiin, herahtivat 
taas kyyneleet silmiin. 
„Tahdon olla iloinen, iloi
nen", virkkoi Heta itsel
leen ja lähti juoksemaan 
katua pitkin konttoriin 
päin. Pian hän sai leh
tensä ja lähti jakamaan. 
Mutta mikä ihme! Kun 
hän tuli kirjanpainaja Pie

tilälle, oli etehisen ovi auki ja hänet kutsuttiin sisään. 
Rouva taputti häntä poskelle, painoi markan hänen 
kouraansa ja sanoi: „tuossa on sinulle vähän joulu
rahaa, uskollinen tyttöseni." Ilosta loistivat Hetan 
silmät, kun hän niiasi ja pisti rahan taskuunsa. — 
Niin, kyllä se on totta, että Jumala on hyvä, ajat
teli Heta. Muistipa Hän minuakin erityisellä lah
jalla. Kyllä nyt kelpaa elää! Markalla saa paljon 
hyvää! 

Eivät jalat enää raskailta tuntuneet ja yhä vain 
kevenivät, kun uusia ihmeitä tapahtui. Eipä ollut 
Heta aavistanut, että hänellä oli niin paljon ystäviä. 
Kauppias Lindfors antoi omakätisesti hänelle 2 mark
kaa ja toivotti hauskaa joulua. Toisissa paikoin 
taas ojensi hänelle joulurahaa joku pieni tyttö tahi 
poika, jonka hänen äitinsä oli varten vasten herät
tänyt Hetalle iloa valmistamaan. Heta kulki kuin 
unessa, niin ylen onnellinen hän oli. Olihan hänellä 
yhdeksättä markkaa! Ja ajatukset ne viilättivät jo 
pitkän matkaa eteenpäin. Heta oli tulevinaan kou
luun kevätlukukautta alkamaan. Tytöt ne piha
maalla juttelevat joululahjoistaan. Hänpä kertoo 
myös, mitä on saanut. Sitten tulee opettaja ja pide
tään rukous. Kun on tultu omaan luokkaan, alkaa 



opettaja puhella tyttöjen kanssa. Hän kyselee kuu- lee ilta. ja Heta saa lahjaksi kalossit, pääliinan, lapa-
lumisia, ja silloin Heta kertoo tästä ihmeen hauskasta set y. m. 
päivästä. Aivan varmaan hän kertoo. 

Näin hauskoja asioita miettiessä kuluu matka 
pian. Jo saapuu Heta kotiin. Keskellä lattiaa on 
pieni joulukuusi, ja äiti on parhaillaan sitomassa 
siihen kynttilöitä. Iloinen Heta on. Mutta kyllä 
hämmästyy äitikin, kun Heta ojentaa hänelle rahansa 
ja kertoo, mistä ne on saanut. Heta saa itselleen 
markan, jolla saa tehdä, mitä tahtoo. Sillä hän 
ostaa isälle pienen kirjan ja äidille rihmarullia ja 
neuloja. Mutta mitähän äiti tekee niillä rahoilla, 
jotka hän sai? miettii Heta. Kauan hänen ei kui
tenkaan tarvitse olla tiedottomuudessa. Pian tu-

„Kyllä Jumala on hyvä", kuiskaa Heta äitinsä 
korvaan. „En luule, 
että minua enää 
aamusilla väsyttää, 
kun ihmiset ovat 
olleet niin hyviä. 
Ja pianhan päivät
kin pitenevät ja sit
ten vähitellen lumi 
sulaa, eikö niin äiti?" 

A. G. J. 

Jr. 

fiän todella jo oppi seisomaan? 
Tai ei se vaikeampi ollut haan? 
fiän horjuu: vaan jo tuttu käsi johtaa . . . 
T>s askel vain . . . hän isän polven hohtaa. 

6 n s askel tiellä synnin, turmion . . . 
Sen, sielu parka, otit pelkäämättä; 
Taan eikö voima aavistamaton 
Myös silloin sulle ojentanut hättä? 
8a kuulit hiusaajaa; se kuiskutti, 
6tt' ihminen on päässyt vapaaksi, 
Kun nauttinut on kiellettyä juomaa . . . 
Oi, etkö kättä kavalaa sa huomaa? 

6 n s askel ylös synnin liejusta . . . 
5a verikyynelin saat silloin haastaa; 
Kun nousta tahdot, jälleen vaivut sa, 
jfa okaat jalkaa väsynyttä raastaa: 
jla tukeet kaikki altas vajoaa. 
Sa aivan hukut, jos et auttavaa 
Sa paimenhättä tapaa, liejukosta 
Se kalliolle jos ei sua nosta. 

Gnsi askel. 
(C. D. af mirein), 

ens askel, jonka ottaa lapsonen, 
fiänessä nostaa hämmästyksen syvän, 

fiän hymyilee ja katsoo arkaillen, 
jfa riemu näyttää pelkoon hämmentyvän. 

Gns askel, jonka haudan takana 
JVIun henken' ottaa, kun ma kerran kuolen, 
Kuink' onnistuu se? Curvan saanko ma? 
Tai vapisenko alla pelvon, huolen? 
JVIa tokko ihmettyen virkkaa saan: 
Tai ei se vaikeampi ollutkaan? 
]VIa horjahdan: vaan Isän käsi tapaa, 
On onnen maahan käynti mulla vapaa. 

S u o m e n s i H l p O [ N o p o n e n . 



^ 

'•'k - " • * 

M: 

f " 

"^Ty t lämmin taas tuli 
I ' l 'Ja nietokset suli. 

Nyt lasten niin hauslta on leikkiä lyödä 
•jfa ,,pionien ammujen" ruohoa syödä, 
Mi li.isv.ivi maasta. 
€ i vasihkahaasta 
p o i s lähtisi pikkuinen Ciisa, ei Kalle, 

6 i fielli ei Hrvo. Kas, loitommalle 
fie ajavat pieniä tutuli-tuitaan, 
ne hyppivät, huitovat, mäiskivät suitaan. 
Vaan jälellä muista vain pysyvi pehko, 
Kun poissa on häneltä lapsien mekko 
JVTont' ollut jo vuotta. 
fiän miettivi: miehet ei repsaile suotta. 



PEKAN KESKUSTELU HERÄTESSÄÄN. 

KUULO: Kello on kuusi! 
MUISTI: Niin, ja sinä päätit eilen, että tänään 

nousisit ylös kello kuusi! 
TAHTO: Nouse ylös, nouse ylös! 
PEKKA nousee niukan vuoteestaan, haukotellen ja 

hieroen silmiään. 
LAISKUUS: Odota vielä vähän! Täällä peitteen 

alla on niin lämmin ja hyvä, mutta kamarissa on 
niin kauhean kylmä. Varmaan vilustut, jos niin 
äkkiä nouset vuoteestasi. 

MUISTI: Mutta, Pekka, sinä lupasit nousta teke
mään työtä! 

LAISKUUS: Niin, mutta nyt on liian varhain. Va
hingollinen on nukkua niin vähän, ja lapset tarvitse
vat unta enemmän kuin muut ihmiset. 

MUISTI: Mutta eilen sinä ajattelit toisin. 
LAISKUUS: Ajattelin kyllä, mutta voinhan maata 

vaan pari minuuttia. Tai neljännes tunnin; se on 
niin vähäinen aika. Katso, miten pimeä vielä on! 
On kyllä aikaa sitten nousta, kun on valoisampi. 

MUISTI vaikenee. 
TAHTO vaikenee. 
PEKKA nukkuu taas. — Herättyään katsoo hän 

kelloa. 
NÄKÖ: Se on jo neljänneksen yli kuuden. 
TAHTO: Niin, nyt on kumminkin jo aika nousta! 
LAISKUUS: Heti, heti, mutta — odota vähän. 
PEKKA nousee taas ja tarttuu sukkaansa. 
LAISKUUS: Ehkä sinä vielä nukut vähän. Katso, 

miten pilvinen päivä tänään on. Ja mikä kiire si
nulla on? Eihän työ juokse pois luotasi! 

TAHTO: Sinä et saa nukkua. Sinun täytyy 
joutua työhön. 

JÄRKI: Sillä muutoin työsi ei tule valmiiksi. 
LAISKUUS: Työtä ja yhä työtä! Eikö ihminen 

koskaan saa pitää huolta mukavuudestaan. Liika 
ahkeruus on vahingollinen. Kyllä sinä vielä ehdit 
tehdä työtä. Nuku vielä vähän aikaa! 

TAHTO vaikenee. 
JÄRKI vaikenee. 
PEKKA nukkuu taas. Hetken kuluttua hän herää 

ja katsoo kelloa. 
NÄKÖ: Oi, se on jo puoli seitsemän! Ja ulkona 

on aivan valoisa. 
TAHTO: Sinun täytyy välttämättömästi nousta 

nyt heti! 
LAISKUUS: Silmänräpäyksessä! Mutta kuule, ei 

sinun tarvitse olla niin täsmällinen. Jos nouset vähää 
aikaisemmin tai myöhemmin, mitä siitä. Kenelle 
siitä on vahinkoa? 

PEKKA: Kyllä se on tosi, mitä siitä! Hän nuk
kuu taas ja kuorsaa, mutta herää hetken kuluttua, 
katsoo kelloa ja sanoo: oi, se on jo heti seitsemän! 
Mitä minun pitää tehdä. Olen nukkunut liian kauan. 
(Hän alkaa vetää sukkaa jalkaansa alinomaa hauko
tellen ja ojennellen itseään). 

OMATUNTO : Mimmoinen raukka sinä Pekka sen
tään olet! Sinulla ei ole ollenkaan tahdon lujuutta. 
Häpeä nyt! Sano, mitä olet voittanut sillä, että 
nukuit tuntia kauemmin, kuin sinun olisi pitänyt? 

JÄRKI: Olet päinvastoin kadottanut paljon. Olisit 
paljoa terveempi ja reippaampi, jos olisit noussut 
tuntia aikaisemmin. Olisit ollut tyytyväinen, ja sen-
tähden tehnyt työtä suuremmalla innolla ja ilolla. 
Sitä paitsi olisi sinulta säästynyt osa sitä aikaa, jota 
nyt et mitenkään saa takaisin. 

ITSERAKKAUS: En minä viitsi punnita aikaa niin 
tarkkaan. Aika on kuten raha; sitä hankkii ihminen 
itselleen. Jos en tänään voi, niin huomenna kum
minkin käytän hyväkseni sen ajan, jonka olen hu
kannut. 

JÄRKI: Sinä puhut, kuten laiska ja ymmärtämätön 
puhuu. Säästäväinen ei anna penninkään huk
kaantua, ahkera ei ajan turhaan kulua. Elämä on 
lyhyt: joudu, joudu, sinulla on paljon tekemistä. Älä 
tuhlaa aikaasi toimettomuuteen! Muista, että hetki, 
jonka hukkaat tänään, ei palaa huomenna! 

„ISÄN YSTÄVÄ." 

Hyväntahtoisen maisterin luona istui eräs paljon 
kärsinyt mies neuvoja kysellen. Sisään tuli 
silloin maisterin 4-vuotias tyttö Helmi ja kat

soi vieraaseen pyörein silmin. 
— Se on isän ystävä, sanoi maisteri. 
Helmi pistäytyi vieraan polvelle ja kääri kätensä 

hänen kaulaansa, jolloin vieras käänsi kasvonsa pois; 
sillä kyyneleet tulvivat hänen silmiinsä. 

— Mikä teillä on? kysyi maisteri. 
— Oi, minua ei ole pitkiin aikoihin hellä käsi 

hyväillyt; vastasi vieras. 
* 

Lapset! Maailmassa on paljon onnettomia ihmi
siä. Ilahuttakaa niitä rakkaudellanne! 



Qudenvuoden-
toivotus. 
(8uomcnn09). 

^lousee vuoden ensi 
päivä yöstä, talvi-
usvasta, 

Katsoo, missä nukkuu 
poika pehmoisella 
vuoteella. 

Barso hieno vuodepai
kan pilveen peit
tää valkeaan. 

Capsen kasvot |Vukku-
JVlatti suojaa sa
teenvarjollaan. 

peitteen reunan alla 
siell' on kuvakirja 
odottain, 

Vaan sen omistaja 
vielä viipyy mailla 
unelmain. 

Ovell' isä, äiti uottaa, 
konsa silmät avaa 
hän, 

Cemmihille antaaksensa terveh-
dyhsen helUmmän. 

Cludenvuoden-toivotus on tuttu 
heillä huulilla: 

„Byvä, kiltti, kuuliainen ole tänä 
vuotena!" 

Sana suusta heilt' ei ehdi, kun 
jo pojan suosikki, 

Suuri, pörhökarva Balli, vuoteen 
luokse juohscvi. 

I s ä , äiti naurain rientää tervehdystä 
antamaan 

poikaselle, joka sieppa9 sanan heidän 
huuliltaan. 

..Rilpailhaatte kiltteydessä!" äiti lau
suu lapselleen: 

,.Tuodm loppu näyttää kumpi voit
tanut on seppeleen." 



/ 
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JMirrin mietteet. 
J^Iirri istuu viluissansa, Suutahtanut sydän Jvlirrin 
näyttää miettivän, ompi ystäviin: 
mut ci virka aiheitansa; — IMljakin hun luona Sirrin 
— mitä miettii hän? aina leikkii . . . niin . . . 

V . •>. 

LAPSI, ÄLÄ VALHETTELE! 
• apsi, älä koskaan valhettele; sillä taivaallinen Isä on sen 
'- kieltänyt! Pieninkin sana, joka ei ole totta, on valhetta, 
'.', on syntiä. Ja sinä tiedät, että silloin olet palvellut vihol-
M -* lista, joka kaikille ihmisille tahtoo pahaa. Erittäin vi
hollinen tahtoo lapsia vietellä. Sillä se tietää, että se lapsi, joka 
ei nuorena valhettele, ei valhettele vanhanakaan. Kun vihollinen 
on saannut sinun yhden kerran valhettelemaan, niin se nauraa 
mielissään, sillä se on varma siitä, että sinä valhettelet vielä toisen
kin kerran. Ja silloin vihollinen lukee sinut onrensa joukkoon. 

Valhe painaa sydämeesi mustan pilkan, valheen merkin; 
tuohon sinun pieneen sydämeesi, jonka Jeesus on valmistanut 
itselleen asunnoksi. Ja silloin enkeli, Jeesuksen lähettämä suo
jelijasi, lentää pois luotasi. Valhe panee sydämesi kiivaammin 
sykkimään, ja kasvoillesi kohoaa häpeän puna. Kirkkaalle, si-
leälle otsallesi myöskin valhe ryppyjä uurtaa, silmiesi lapsekas, 
viaton loiste katoaa ja katseesi samentuu, niinkuin pohjaa myö
ten hämmennetyn lammikon vesi. Sinä et kehtaa ihmisiäkään 
sellaisilla silmillä katsella. Miten sitten vo t seisoa taivaallisen 
Isän edessä, joka tietää kaikki! 

Valhe viepi kaiken ilosi, sillä omatuntosi aina nuhtelee syn
nistä. Valhe viepi toveriesi luottamuksen, opettajasi luottamuk
sen ja vanhempiesi luottamuksen. Ei kukaan valhettelijaa 
usko. Ja valhettasi et voi peittää. Kasvosi ja silmäsi kerto
vat jokaiselle, että sinä olet valhettelija. 

Kun kerran olet valhetellut, niin sinun täytyisi heti kuolla, 
sillä .kuolema on synnin palkka", mutta Jeesus rukoilee Isää, 
että Hän vielä antaisi sinulle armoa, antaisi sinun elää ja tulla 

paremmaksi. Jeesus rakastaa sinua niin paljon, että Hän tah
toisi pyhkiä valheen merkin pois sydämestäsi. Ja silloin Jeesus 
kolkuttaa sydämesi ovelle, jos silloin tunnustat valheesi Juma
lalle ja sille, jolle valhettelit, sekä rukoilet anteeksi, niin taas on 
sydämesi puhdas, taas tulet iloiseksi ja kaikki luottavat sinuun. 
Silmäsi loistavat riemusta, otsasi on kirkas, ja enkeli palaa sinua 
suojelemaan. Ja taivaassa kaikki enkelit laulavat ylistystä Juma
lalle, että hän armahti sinua ja että nyt olet taas Jeesuksen oma. 

Lapseni, tahdothan olla valhettelematta? Kun vihollinen 
kiusaa valheeseen, niin rukoile Jeesukselta apua. Hän auttaa 
aina. Ja jos vihollinen on sinut voittanut, jos on saanut painaa 
valheen merkin sydämeesi, niin rukoile anteeksi, rukoile rakas 
lapsi; sillä valhe vie sinut onnettomuuteen täällä eläessäsi ja 
kadotukseen kuoltuasi. Lapseni, älä koskaan valhettele! 

Artturi L. 
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Hei jan poika 
Ratiriti ratiriti meijän poika 

i se vasta on aika herra, 
se käynyt on kirkossa kolme kertaa 
ja kaupungissakin kerran! 

Sutiruti sutiruti meijän poika, 
kas siinäpä vasta on miesi, 
se syönyt on sokerit, kokkelipiimät 
ja — kenpä ne kaikki tiesi! 

v. r 


