
; ^ ^ Ä 

KÄNSAKfoPE™jAIN-OSAKBfHTiö-WAUSTU5 



Joulu-iltana. 
(Lapsen luettavaksi joulukuusen luona. 

M eille olette te tuonut 
rakkahasti lahjoja, 
mutta parhaimman on suonut 
lahjan meille Jumala. 

Jeesus maannut meidän tähden 
Betlehemin seimess' on, 
pilkattuna kaikkein nähden 
kulki kovaan kuolohon. 

Köyhyyteen ja orjan vaivaan 
tahtoi tänne tulla hän 
tarjotakseen meille taivaan 
autuuden ja elämän. 

Siispä riemu joulujemme 
Jeesus onkin korkehin, 
Hänelle me kiitoksemme 
tuomme suin ja sydämin. 

Hän suo ilon, jok' ei heitä 
mieltä tyhjäks milloinkaan. 
Vuosi vuodelta hän meitä 
siunatkohon armollaan! A. N. 

Kasvakaa! 
Kasvakaa Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen 
Kristuksen armossa ja tuntemisessa! (i Piet. 3:18). 

aikkialta kuulette kehotuksen: 
kasvakaa! Kasva, kasva! sanoo 
auringonsäde hennolle korrelle, 
joka keväällä nostaa päätänsä 
vielä kohmettuneesta maasta. Se 
tottelee ja se kasvaa. Lumoutu
neena ihmislapsi katselee luon
non kasvavaa elämää. 

Ilokseen hän huomaa kasvamista omassa itses
säänkin. Tämä kokemus on erittäin nuorille 
suotu. Te olette nyt keskellä kasvamistanne. 
Kokemukset miehistyinisen vuosina ovat monet 
ja moninaiset, mutta niistä on kasvamisen koke
mus voimakkaimpia. Uudet voimat kuohuvat 
olennossa; ne vaativat itsellensä tilaa; ne tahtovat 
laajeta ja paisua: tämä kaikki on kasvamisen 
kokemusta. Tunnette ruumiissanne lihasten kiin

tyvän, jäntereiden kovettuvan; tuntuu väliin 
siltä, että voiman ylijäämä suorastaan puristaisi, 
vaatien itsellensä liikkumistilaa: se on taas kas
vaminen, joka näin voimakkaasti itsensä ilmoit
taa. Ja ruumiillinen kokemus saa tukea sielulli
sesta. Tunnette sielussanne tiedollisten voimien 
niinikään varttuvan; ajatus kulkee nopeammin 
ja keveämmin, alatte kokea itsenäisen ja hedel
mällisen ajattelemisen iloja; olette asemassa, jossa 
saatte tunkeutua tiedon maailmoihin ja niihin 
koteutua. Tämä on uusi kasvamisen kokemus, 
uusi ja ihmeellinen. Ja te innolla kuuntelette 
ääntä, joka kehoittaa: kasva, kasva, Suomen lapsi. 
hyvissä tiedoissa ja tavoissa! 

Mutta kasvamisen kehotus tunkee syvemmälle. 
Se koskettaa olentomme juuria ja perustuksia. 
En tiedä, onko kokemuksenne tästä sisällisestä 
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kasvamisesta niin etuisa. kuin se ehkä on noista 
edellisistä kasvamisen piireistä. Syvemmälle tun
keutuva kasvamisen kehoitus kohdistuu tahto
miseenne ja sen tuhansiin liikkeisiin; lienevätkö 
ne sellaisia, että voit ne kaikki asettaa päivän
valoon, itsesi ja muiden nähtäviksi ja iloittaviksi? 
Pelkään, et tä teillä tässä kohdassa on kokemuk
sia, jotka eivät ole yksistään edullisia, ehkä eivät 
hetikään edullisia. Ainakin lienette usein kuul
leet äänen, joka kehoittaa: kasva, kasva parem
min ja syvemmin ja voimakkaammin! 

Kaiken ulkonaisen kasvamisen edellytyksenä 
on sisäinen kasvaminen. Näin on laita kaikkialla, 
missä kasvamisesta yleensä voi puhua. Ydin ja 
sydän ratkaisee kasvamisen arvon kaikelle, mikä 
on elollista. Puu on terve ja kasvuvoimainen 
ainoastaan niin kauvan, kuin sen sydän on terve. 
Missä sisäiset elimet alkavat kuihtua tai mädätä, 
siinä kaikki kasvaminen ennen pitkää seisahtuu; 
siinä hiipii kuolema kasvullisuuden kintereillä 
huokuen jäätä ja hävitystä siihen. 

Näin on laita ihmiselämässäkin, näin sinussakin. 
Ainoastaan jos sisällisesti, sydämessäsi, kasvat 
suureksi ja voimakkaaksi, kaikki muukin kasva
minen menestyy sen mukana. Sydämestä lähtee 
kaikki elämä. Se se sentähden on varjeltava ja 
sen kasvamisesta huolehdittava. 

Mutta sisällisessä kasvamisessa astuu Herra 
Jeesus eteemme. Hän on sisällisyyden, hän on 
sydänten herra, hän niiden erikoistuntija, sydä
mesi tarpeiden tuntija ja niiden tyydyttäjä. 
Joka sisällisesti tahtoo kasvaa, hän sentähden 
kasvakoon Jeesuksen tuntemisessa. Ja joka hä
nessä kasvaa, hän vasta kasvaakin sisällisesti. 

Kasvakaa Herran Jeesuksen armossa! Armo 
on sydämelle samaa, mitä auringonsäde keväällä 
on kasville. Jumalan armo sisältää sen, että me 
saamme tuntea hänet isäksemme ja itsemme hä
nen lapsikseen. Lapsiksi siitäkin huolimatta, 
että niin usein olemme pahoja, tottelemattomia 
lapsia, joiden on itsemmekin paha olla siitä, että 
niin huonosti vastaamme lapseus-asemamme vaa
timuksia, et tä niin usein horjumme ja rikomme 
isän tahtoa vastaan. Sittenkin hän on armahtava 
isämme, joka ei ainoastaan anna anteeksi mitä 
olemme rikkoneet, vaan meitä voimistaa alkaak-
semme uudelleen, paremmin ja uskollisemmin. 
Minnekä me joutuisimme, jollei turvanamme olisi 

tämä Jumalan armo. Jeesuksen vakuuttama ja 
vahvistama. Armossa kasvaminen on loppuma
tonta; isä tahtoo johtaa lastansa toisesta voitosta 
toiseen; hän antaa luvan alottaa aina uudelleen ja 
paremmin. Meidän tulee vain kuunnella kehoi
tusta: kasva Herran Jeesuksen armossa! Tah-
dommekin kuunnella tä tä ääntä, ja sille vas
taamme sydämemme pyhimmällä innostuksella. 

Kun armossa kasvamme, kasvamme myöskin 
Jeesuksen tuntemisessa. Koko käsityspiirimme 
sekä laajenee että syventyy. Jeesuksen tuntemi
nen meille avaa Jumalan oman taivaallisen maail
man, sillä se on Jeesuksen vasituinen koti, ja 
sinne hän johtaa jokaisen, joka antautuu hänen 
johdettavakseen. Jeesuksen tunteminen meille 
avaa hänen oman sydämensä meidän henkemme ja 
elämämme rikkaudeksi. On Jeesus tosin tutki
maton ja tyhjentymätön, mutta hän laskeutuu 
omasta korkeudestaan jokaisen luo, jolla sisälli
sesti on hänelle asiaa, ja hän nostaa tuon ihmis
elämän ennen aavistamattomiin korkeuksiin. 
Tunnemme häntä aivan liian vähän; mutta hänen 
ihana muotonsa on meidät kuitenkin vallannut 
tavalla, joka keskittää hänen elämänsä meihin ja 
meidän elämämme häneen. Tunnemme häntä 
vähän, mutta tahdomme tuntea häntä enemmän 
ja todellisemmin. Ymmärrämme, että paraim-
pia kehoituksia, mitä nuori ihminen meidän päivi
nämme ja kaikkina aikoina voi saada, on tämä: 
kasva, kasva Jeesuksen tuntemisessa! 

Kasvaminen Jeesuksen tuntemisessa meitä kas
vat taa myöskin oman itsemme tuntemisessa. 
Hänen valossansa näemme oman elämämme val
keuden. Hänessä on ihmisen jumalallinen peri
kuva edessämme; kuta enemmän häneen syven
nymme, sitä paremmin opimme tuntemaan 
itsemme, tarkoituksemme, mahdollisuutemme. 
Opimme itsemme tuntemaan niiksi, jotka tarvit
semme hänen seuraansa ja hänen apuansa voidak
semme toteuttaa elämämme tarkoitukset. 

Ei ole kukaan niin selvästi kuin Jeesus aset
tanut kasvamisen totuutta ja sen ihanuutta 
eteemme. Kasvaa me tahdomme, emme itses
tämme ja omin voimin, vaan hänessä, jossa ovat 
kaikki kasvamisen voimat ja kasvamisen lait kät
ketyt. Todella innostava tämä apostolin kehoi-
tussana: »Kasvakaa Herramme Jeesuksen Kristuksen 
armossa ja tuntemisessa!» 

Paavo Virkkunen. 
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Aamurukous. 
Kanssaiu ole, Jeesus, päivä tämäkin, 
auta askelissas että kulkisin! 
Päivä kuluessaan monet puuhat tuo. 
rinnallani seiso, apuasi suo! 

Pyhitä, oi Jeesus, luonne, mieleni, 
hoida halujani, hoida kieleni! 
Sydän jos saa haavan, sido, Jeesus, se; 
estä etten muita täällä runtele! 

Suo mun hiukkasenkaan sua heijastaa, 
auta silmilläsi katson maailmaa; 
mieli nöyrä, hellä, luo Sä minuhun, 
suo mun jokaisessa nähdä kuva sun! 

Työt ja ilot, huolet kädestäs jos saan, 
tyynnä tietäin kuljen, Sinuun katson vaan; 
illan tullen riennän syliis, Herrani, 
Olet maailmassa syvin riemuni. 

Selma Hongell. 
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Joulu Syrjälässä. 

Kaukana sinisalolla, 
ctähällä erämaassa, 
mistä kontio kotoisin, 
suden pentuset peräisin, 
tölli seisoa töhötti, 
pirtti pieni piilotteli. 

Syrjälä nimenä sillä, 
»Aatun mökki» inainehena. 
Siinä Aatami asuvi 
kanssa kasvavan pcrehen, 
toverina vainio valpas, 
pikku pallerot ilona . . . 

Kesä kukkiva katosi, 
maahan tenti keltalehti, 
tuisku tukkesi kujaset, 
kinostell karjan raitit . . . 
Pyhä saapuvi salolle, 
syntyjuhla Syrjälähän, 
sekös kiirettä keräsi, 
puuhan tuotti pikkusille. 
Päivä alkoi jo aleta, 
hämärä jo häiritellä, 
suuret touhut taukoavat, 
pikku puuhat vain jälellä. 
Kirves Aatulla kädessä, 
joulupuita pilkkoavl; 
siinä pikkuset pinolta, 
sylen täyden sieppoavat, 
sitten tuiskuna tupahan, 
puhurina pirttisehen. 
Siellä syytävät sylyksen 
alle kiukahan kamaran, 
jotta permanto parahti, 
laudan liitos liikahteli. 

Äiti pannua pesevi 
kattiloita kirkastavi: 
»So, so», sormella varotti, 
»pukki pelkoa pitävl, 
jos on veljet vallattomat 
taikka suulahat sisaret. 
Menkääpä mäelle tästä 
joulukuusen katsontahan 
hakuhun havun halutun. 

Silloin pikkuset pihalle, 
kasvavaiset kartanolle; 
pienet reutoiksen rekehen, 
suuret aisoihin asettui. 
Mielin kiitävät mäelle, 
kuusikkohon kiirehtivät; 
sieltä näppäävät närehen, 
joulutunnuksi tupahan. 
Kohta kuuluvat kujalla, 
tanhualla touhuavat 
saattelevat saalihinsa 
lieden lämpimän lähelle. 

Kuusi kuurasta sulavi, 
huurtehesta hälvenevi, 
Aatu jalkahan asetti, 
keskelle tutun tupasen 
pirtin pienen permannolle. 
Lapset plirihin paneikse, 
siinä kuusen kunniaksi, 
keijuisina karkeloivat. 
Kävyt kuusessa koruina, 
kylmän helmet kynttilöinä, 
joulutuntu on tuvassa, 
pyhänpito pirttisessä. 

Kuka ulkona kolisi, 
kynnyksellä kompasteli, 
tarttui taidotta ripahan? 
Pienet piirinsä pysähti, 
äidin taakse turvautuivat, 
silmät siirtyivät ovehen 
aavistellen, arkaellen. 

Pukki työnnäikse tupahan 
tuohikonttinsa keralla; 
siitä lahjoja lateli, 
kelle lakin, kelle liinan, 
kelle kintahat koreat, 
kelle sukat sorjavarret; 
sitten pirtistä pakeni 
tanhualle tähtiyöhön. 

Siitäkös mikä meteli, 
riemu suuri riehahtihe! 



Kilvan k i i t t ivät emoa, 
kättelivät kaitsijaansa 
Mutta niissä on isämme?» 
marjahuulet huutelevat. 
Äi t i pilkisti pihalle; 
»Taisi tallihin Pokulle: 
viedä vil jat syötäväksi, 
mutta tuossa jo tulevl!» 

Isän tultua tupahan 
lapset leikkiä pitävät,' 
mieli reipas rinnan täy t t i , 
sulotuntehet sydämen; 
puna poskilla rusotti, 
silmät säihki tähtösinä, 
kätöstä käsi hyväi l i , 
jalka polki permantoa. 
Isä kasvoilla kajastus 
sisimmästä sielustansa 
mielin katsovi kisoa, 
hymyellcn hyppelöä . . . 
Ä i t i ääressä patasen, 
jossa puuronen porisi, 
hilskettä pikkupulujen, 
kisaa lapsikultiensa 
kaunokatsein seuroavi 
hymy hertas huulillansa — 
— kyynel silmähän kihahti . 
Mitä miett iv i enionen, 

aattelevi armas äiti? 
Tätä tuumivi emonen 
äiti armas aattelevi: 
»Tokko puhtaana puluni, 
kullan murut kirkkahana 
sydämensä säilyttävät 
mailla maailman pahoilla, 
teillä tuntemattomilla; 
vieläkö ilo viaton, 
lapsiajan riemur"runsas 
heillä silloinkin hupina, 
laulu yhtä laadullisna!» 

Pienet viimein jo väsyvät,. 
pikkuressut raukenevat, 

pöytä katsellet keräsi, 
puurokuppi puolellensa. 
Aatu raamatun avasi, 
siitä pienille pakisi 
Betlehemin pilttisestä, 
Luojan lapsesta hyvästä, 
pienten yli-ystävästä, 
joka ihmisten iloksi 
syntyi , seimessä lepäsi, 
heille taivahan takasi, 
Isän armon ansloi t t i . . . 
Sitten virren veisasivat. . . 
Ääni hertasna helisi, 
joulurauha rinnan täyt t i , 
pyhä puhtaus sydämen. 

Ä i t i syömähän si joitt i , 
pikku ressut puuroansa, 
siinäkös kävi kalina, 
herkin heiluivat lusikat 
punahuuren hyväksi, 
vahingoksi valkopuuron . . . 

Siunattua syötyänsä 
pienet pankolle pakovat, 
siellä hetkinen hälyä — 
sekin vihdoin vaikenevi. 

Tonttu hiipivi tupahan, 
Uni-Jukka uunin päälle, 
lapset uuvut t i unehen, 
satumaille saattaeli. . . 
Päre sammui pihdissänsä, 
pir t t i tummaksi pimeni, 
hiillos hetken tu ikah te l i— 
seki höydyksi h u p e n i . . . 

Kuuhut kaartansa kuleksi 
hopeoiden harjanteita, 
tähdet tietänsä valaisi, 
revontulet riemahtell; 
sunnuntai oli salolla, 
syntyjuhla Syrjälässä! . . 

Ilo Vaara. 
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Laurin hiihtomatka. 
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ylläpä nämä minun sukseni 
sentään ovat tuhoiset, kun 
aj attelee toisten poikien suk
sia. Ollapa semmoiset suk
set kuin Mäkelän Matilla! 
Ne ovat niin sievät ja kul
kevat melkein itsestään; hiu
kan vain potkaisee, niin jo 
menevät kuin tuulen puus

ka . . . Ja minulla on tuommoiset rämät! 
Lauri oli kovasti tyytymätön hiihtoneuvoihinsa. 

Koko tien koulusta kotiin hiihtäessään hän ajat
teli niitä. Hän päätti pyytää niin kauvan, että 
äidin viimein täytyy ostaa uudet. Laurin äiti oli 
köyhä, siksi hänen oli aina täytynyt pojan kartta
misiin vastata, ettei hänellä ole varaa, ei ainakaan 
tänä vuonna. Mutta kun toiset pojat ehtimiseen 
laskivat pilaa Laurin kömpelöistä kotitekoisista 
ja mennä huristivat mäestä laskiessa puolta 
kauemmaksi kuin hän, niin ei ollut ihme, jos se kävi 
Laurin luonnolle. Olisi se tainnut harmittaa jo 
ketä hyvänsä. 

Lauri pystytti suksensa seinustalle ja oli juuri 
astumassa sisään, kun huomasi eteisen loukossa 
ihan uudet sukset. Hänen pieni yhdeksän vuoden 
vanha sydämensä alkoi tykyttää kovasti. 

— Mitkä ihanat sukset! Ihan ne kiiltävät kuin 
Matinkin, jos ei vaan pikkuista paremmin . . . 
Äiti on siis jo ostanut, hän ajatteli. J a käannel-
tyään ja siliteltyään niitä joka puolelta, hän pani 
ne lattialle, sekä työnsi jalkansa hihnoihin . . . 
Mutta mitä nyt! Suksethan lähtivät itsestään 
aika kyytiä portaita alas, ja ovi jonka Lauri oli 
äsken sulkenut, lensi auki . . . 

Lauri ei ehtinyt ajatella mitään, ennenkun hän 
kiiti jo veräjästä. .Silloin hän muisti äidin; ajat
teli, että mahtoikohan äiti nähdä akkunasta. Hän 
koetti katsoa taaksensa — mutta mitä ihmettä! 
Siellähän oli pikkuinen soma tonttu-ukko kaha-
reisin toisen suksen päällä. Lauri hieroi silmiään. 
Hän ei enää ollut moneen aikaan uskonut moista 
kansaa löytyvänkään. Ja nyt yksi istui kummin
kin hänen takanaan. Lauri katsoi uudestaan, ja 
siinä se istui vielä samalla tapaa kuin äskenkin. 
Nyt se nyökkäsi päätään hänelle ja hymyili niin 
herttaisesti Laurin mielestä; ei kukaan osannut 
hymyillä niin sievästi kuin Anni-sisko, mutta 
tuo pikku veitikka taisi viedä voiton hänestäkin. 
Mutta Laurin täytyi katsoa eteensä. Hei vaan 
sitä menoa! Aidanseipäät, puut ja kivet kiitivät 
vastaan; silmissä vilkkui vain mustia ja valkeita 
viiruja. Kunpa nyt Mäkelän Mattikin ja miiut 
pojat näkisivät! Samassa sukset veivät aivan 
Mäkelän portin sivuitse, ja Matti katseli pihalta 
silmät tapillaan. Lauri nosti lakkia tervehdyk
seksi, mut ta täytyi hänen nostaa hiukan nenää
kin. Sillävälin oli pikku matkatoveri kiivennyt 
ratsastamaan Laurin jalalle ja piti kiinni suksi-
hihnasta, jot ta pienet kädet punottivat. 

— Mihin me oikeastaan matkustamme, hyvä 
tonttu-ukko? kysäsi Lauri. Mutta pikku mies 
vain nyökähytti päätään salaperäisesti. Ja kun 

Lauri katsoi ympärilleen, olivat seudut vallan 
tuntemattomia. 

— Kuinka kummallista täällä onkaan! Metsä 
on suurta ja tiheää, varmaankin oikeata aarnio
metsää. Ja tuo vuori! Onko todella Suomessa 
noin hirveän korkeita vuoria? 

Pikku äijä hymyili Laurin ihmettelylle. Yks 
kaks aukeni eteen jyrkkä alamäki, niin korkea, 
et tä päätä huimasi. Sukset liukuivat siitä sem
moista kyytiä, et tä ilma korvissa vihelsi. 

— Seis! huudahti tonttu ja sukset pysähtyivät. 
Lauri astui suksilta, jotka samassa silmänräpäyk
sessä muuttuivat pienen pieneksi linnaksi. Lauri 
ei ollut koskaan massaankaan nähnyt niin kau
nista. Kaikki värit vivahtelivat sen pienissä tor
neissa, väliin ne hehkuivat punaisina, väliin vih
reinä ja sinisinä. 

— Tämän minä veisin Anni-siskolle, jos tuo 
tonttu ymmärtäisi antaa, ajatteli Lauri. 

Aivan kuin veitikka olisi kuullut ajatuksen, ky
syi se, kumman Lauri tahtoisi ennen ottaa: itsel
leen ne oivalliset sukset, vaiko pikku siskolleen 
linnan. Lauri ensin hyppäsi iloissaan, mut ta sa
massa hän kävi vakavaksi. Kyllä hän olisi tar
vinnut ne molemmat. Hän näki jo, kuinka An
nin silmät loistaisivat, kun hän, Lauri, antaisi 
tuon kumman lelun. Mutta sukset! Semmoisia 
suksia ei taida olla monella. Ja Mäkelän Matin 
ja muitten poikien sydäntä saisi kyllä vähäsen 
karvastella. 

— Kiitos, hyvä tonttu-ukko. Kyllä minä 
mieluimmin ottaisin sukset, sopersi hän. 



Tonttu ei vastannut mitään, katsoi vain niin 
vakavana Lauria, ja käski pojan astua linnaan 
sisälle. 

— En minä mahdu noin pienestä ovesta, sanoi 
Lauri. Mutta tonttu kehotti häntä koettamaan 
ja pujahti itse edellä. 

— Voinhan näyttää hänelle, ettei mies voi 
kulkea mistään hiiren reijästä. Mokomakin papu 
itse! Lauria suututti , kun tonttu ei hänen äskei
seen valintaansa kiinnittänyt suurempaa huo
miota, ja harmissaan hän puskasi päällään pie
neen oviaukkoon, josta tonttu-ukko oli kadon
nut . . Taas ihme! Hänhän mahtui siitä val
lan mainiosti, ja hän ja tonttu olivat tulleet aivan 

yhdenkokoisiksi, tonttu ehkä oli hituista pak
sumpi. Lauri ei tiennyt mitä ajatella. 

— Minua säälittää sanoa, että äsken menetit 
molemmat lahjat siksi, että ajattelit enemmän 
omaa iloasi kuin toisen, puheli tonttu surullisella 
äänellä heidän kulkiessa hämärää käytävää. 
Mutta nyt saat tehdä uuden valinnan, jatkoi 
tonttu puhettaan, joko jäät tänne meidän pikku
miesten kisakumppaliksi, jolloin saat sukset, tai 
riennät kotiin ilman suksia. Kumman valitset? 

Samassa ovi aukeni heidän edessään, ja siellä 
valoisassa salissa karkeloi punalakkisia pikku 
miehiä. Yksi soitti viulua, jotta harmaa parta 
keikkui, ja toiset viittasivat sormillaan häntäkin 
ja hänen matkatoveriaan ovensuusta yhteen 
leikkiin. Mutta Lauria alkoi peloittaa, entäs jos 
ei täältä pääsisikään enää kotiin. 

— Vie minut kotiin, hyvä tonttu! rukoili Lauri. 
— Välitätkö sinäkin kodistasi? Parempi on, 

ettäs pysyt täällä. Silloin sinun köyhä äitisi saa 
olla rauhassa kärttämisiltäsi, sanoi tonttu tyy
nesti. Ja Lauri ymmärsi hyvin, että se sillä 
tarkotti hänen suksijuttuaan. 

— Minä en koskaan tee enää niin, lupasi hän. 
— Hyvä on, vastasi ukko. Ja kohta linna 

pikkuväkineen katosi, ja hän ja tonttu-ukko 
seisoivat hiljaa lainehtivan järven rannalla. Lau
rista tuntui, että oltiin oikeassa sadunmaassa, 
jossa joka henkäys oli ihanaa satua. Metsä ja 
kivetkin tuntuivat eläviltä. J a kauniita lumi
valkeita kukkia huojui rantamilla. Niiden hoh
tavan puhtaat terät lumosivat Laurin, ettei hän 
enää muuta nähnytkään. 

— Hyvien lasten sydämessä kasvaa tuo 
kukka, selitti tonttu. Ja sitten se antoi yhden 
niistä Laurille kehoittaen häntä hoitamaan sitä 
hyvin. 

— Kiitoksia paljon, ennätti Lauri sanoa, mutta 
samassa hän huomasi olevansa omassa sängys
sään. Hän haki kukkaa, mutta sitäpä ei löyty
nytkään. Mutta Lauri ei ollutkaan tyhmä; hän 
hoksasi paikalla, että kukka kasvoi hänen sydä
messään. Sinne tonttu oli tahtonut sen juurruttaa. 

Siitä alkaen Lauri koetti olla kiltti äidille ja 
entistä ahkerampi koulussa. Ja tontulle anta
mansa lupauksen hän piti, ei koskaan kuultu hä
nen valittavan suksiensa huonoutta. 

E. V. 

Lauselmia. 

Kun hotona on rahhaus 
väli l lä lasten, 
se kauniilta näyttää 
huin aaltoja vasten 
huhhiva ranta, 

missä hirhhaan veen alla 
on puhdas santa. 

Ole hohtaan haihtua 
ystäväl l inen, 
mutta ystävähses ei 
helpaa johainen. 

O n murhe, jol lei istutettu puu 
hedelmiä luo; 
mut epätoivo on, jos turmeltuu 
hedelmät nuo. 
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M itä katselet, enkeli jouluyön, 
joka liitele) ualossa tähtiuyön? 

Minä ihmisten iloja katselen, 
siks majalta majalle liitelen. 

Tass' on asunto uljas'rikkahan. 
minä uiiuähdän alla ikkunan. 

Siell' on pidot pöyhkeät, loistauat 
ja pöydät ne herkuista notkuuat. 

Siell' on lahjat runsaat ja joulupuu, 
uaan parhain lahja se unhottuu. 

Minä lennän majalta majailen. 
ja ihmisten iloja katselen. 

Jouluyön enkeli. 
Minä uiiuähdän alla ikkunain 
ja tuntuuTniin köyhältä rinnassain. 

Maja tuolla on keskellä kinosten, 
siinä asuu leski ja tyttönen. 

Läpi ikkunaruudun jäätyneen 
minä katselen kodin köyhyyteen. 

Sen liedellä ualkea kirkas on 
ja pöydällä iltanen koruton. 

Minä kuulen, kun tyttönen sopertaa: 
oi äiti, nytkö hän meille saa, 

Hän, seimenlapsi se rakkahln, 
jota kauuan, kauuan jo odotin? 

Ja äiti uastaa: Hän täällä on 
ois majamme muuten iloton. 

]a lapsen katse nyt kirkastuu 
ja riemulauluhun ratkee suu. 

Ja majan katto se kohoaa, 
en nähnyt iloa puhtaampaa. 

Minä katselen alla ikkunan 
ja tuntuu niin rikkaalta rinnassan. 

I. H. 



Kesäyö metsäniityllä. 
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voon. 
Oli heinäkuu ja heinänteko parhaillaan. Kodin 

ympäriltä ja pellon pientareilta oli heinä jo korjattu. 
Siinä työssä olivat Hilkka ja Annikki mukana. 

Tänä aamuna oli taivas heleänsiuinen, ja päivä 
paistoi täydeltä terältä. Hilkka ja Annikki olivat 
nousseet jo aikaisin, sillä tänään lähti talonväki 
kaukaniitylle heinään. Tyttöset saivat kahdenkes
ken jäädä talonvartijoiksi iltaan asti. 

»Kuules Annikki», sanoi Hilkka, joka aina oli kek
seliäs, »miksi nököttelemme tässä päiväkauden tuvan 
portailla. Lähdetään mesimarjoja poimimaan. Se 
on toista!» 

»Voimmehan mennä vähän», sanoi Annikki. 
»Vähän», nauroi Hilkka. »Kuinka hullunkurisen 

vanha pikku mummo sinä oletkaan, Annikki! Ei! 
Kipposia kapposia, tuohiset täyteen! Kas noin!» 
Ja samassa kiitivät tuohiset ylös taivasta kohden. 

»No, pikku mummo, näetkös nyt!» Ja tuskin en
nät t i Annikki rantaan, niin jo oli Hilkka työntänyt 
venheen vesille. »Joudu nyt Annikki», kiirehti hän. 
ja samassa hän oli jo airoissa. 

Kuinka kirkas ja tyyni se lahden pinta olikaan! 
Aivan kuin kuvastin, johon rannan solakat koivut 
ja taivaan lempeä sini kuvastuivat. J a niin keveästi 
liukuu siinä venhe pysähtyen vastaisen rannan val
keaan hiedikkoon! 

Tytöt hyppäsivät rantaan, ja vetivät venheen 
maalle. Vähän matkan päässä siitä oli aho, jossa 
he usein olivat olleet marjassa isän ja äidin kanssa. 
Sillä laajalla aholla oli paljon mesimarjoja harvan 
korkean heinikon seassa. Kyllä olikin iloista käys-
kellä siellä poimimassa noita suuria tuoksuavia mar
joja, jotka hymyillen vilkkuivat lapsille sieltä mät
täiden siimeksestä. J a ylhäällä puissa visertelivät 
linnat, ja valkeat perhot lentelivät sinisten kello-
kukkain ympärillä, ja sirkat soittelivat heinikossa. 

Jutellen ja marjoja poimien kului lasten aika ja he 
joutuivat yhä kauemmaksi ja kauemmaksi. Vii
mein, kun heitä alkoi väsyttää, rupesivat he ajattele
maan kotiin paluuta. Mutta minnepäin oli lähdet
tävä. He olivat kierrelleet siellä täällä, ja aho oli 
laaja ja metsänympäröimä joka suunnalta. Hilkka 
muisti heidän tulleen tuol ta suunnalta, Annikki täl tä. 
Hetken arveltuaan päät t ivät he lähteä metsään suun
naten askeleensa sinne päin, missä luulivat kotilahden 
olevan. Mutta metsä vaan tiheni, eikä vilahdusta
kaan näkynyt kotilahdesta. 

Sinne tänne harhai l ivat lapset väsyneinä ja hiukan 
peloissaaukin. I l ta alkoi jo hämärtyä, eikä metsä 
enää ollut läheskään niin iloinen kuin päivällä. Au
rinko oli jo mennyt mailleen, ja kukkaset sulkeneet 
kupunsa. Linnut jo nukkuivat pesissään. Korkean 
kuusen latvassa vain lauloi yörastas monisävelistä 
yölauluaan. Metsä humisi sumisasti, ja himmeät 
varjot hiipivät puiden juurilla. 

»Sisko kulta, olen niin väsynyt, e t f en enää jaksa 
kävellä», valitti Hilkka, ja suuret kyyneleet kiilsivät 
hänen muutoin niin iloisissa silmissään. 

»Elä itke Hilkka», lohdutteli Annikki, joka oli tyy-
nempi ja kestävämpi. »Katsohan, tuossa on edes
sämme niitty ja lato, jossa voimme levätä, ja minulla 
on taskussani leipäpala meille kummallekin. Arvelin 
kotoa lähtiessämme, et tä metsässä tulee nälkä.» 

Hilkka kuivasi kyyneleensä, ja nyt laskeutuivat 
ty tö t metsänrinuettä alas laaksoon, jonka pohjassa 
kaunis niitty latoineen uinui. Ladon ovi oli auki, 
ja se oli täynnä kuivia heiniä. Olipa onni, et tä Anni
killa oli leipää taskussaan, sillä kovin nälkäisinä olisi
va t nuo pienet marjamiehet muuten saaneet käydä 
levolle. Löysivätpä he lähteenkin, josta saivat vet tä 
juodakseen- Sitten laskeutuivat he levolle kuiville 
heinille ladossa aikoen aamun sarastaessa lähteä etsi
mään kotia. Mutta väsyneitä kun olivat, alkoivat 
heidän silmänsä pian painua umpeen. — 

— Yö oli tullut. Yhä pitempinä hiipivät varjot 
niityllä. Synkkänä ja hiljaisena seisoi metsä. Kuu-
sikkoryhmän tummien lehvien lomista kohosi taivaan
rannalta hopeisena kuun kehrä. Se valoi vienoa 
valoaan yli hämärän niityn, jossa tuhannet kaste-
helmet heinikossa ja kukkasilla kimmelsivät. Mutta 



uinuvan salon syvyydestä alkoi hiljaa kuulua kau
kainen soitto. Se läheni yhä, se muuttui heläjäväksi 
lauluksi: 

»Kun kuutamon loisteessa kultaisen 
kesähämyinen ilta hohtaa, 
yli kastehelmien, kukkasten 
tie metsänneitojen johtaa, 
sinilaine kun lahdella uinahtaa, 
yön sylissä nukkuu metsä ja maa, 
me kuljemme niitylle seppelepäin 
j a hunnuin huiskivin laulamme näin: 
»Elo kaunis on metsän tyttösten, 

se kuluu tanssien laulellen! 
Ja huolia vailla 
ain' metsissä, mailla 
soi laulumme nousuhun auringon. 
Kesä kirkas se Pohjolan on!» — 

Koko niitty oli kuin muut tunu t . Se välkkyi ja 
säteili. Hiljaisina, vakaina kuin ihmeellisissä unel
missa, seisoivat synkät kuuset sen ympärillä. J a 
niiden yllä kaartui korkeana taivas, jonka sinessä kesä
yön vaaleat t ähde t sy t ty ivä t . Mutta keskellä niit
tyä karkeloivat suuressa piirissä metsän sinipiiat. 



Heillä oli vienot vaaleat kasvot ja syvät ihmeelliset J a hän katsoi lapsiin niin kauniisti suurilla ihmeelli-
silmät. Ilmassa liehuivat heidän sinertävät hun- sillä silmillään, ja ojensi heille hennot kätensä. J a 
tunsa ja välkkyvät kultakutri t , joita kukkaseppele kohta olivat Hilkka ja Annikki siellä keskellä sinipii-
kaunisti, valuivat harteille. Kirkkaana helkkyi hei- kojen piiriä laulaen kirkkain äänin heidän lauluaan 
dän laulunsa, ja kepeänä keinui tanssi yli kukkasten ja ladellen keveinä keijukaisina yli uinuvan kukkas-
ja kastehelmien. kentän. — 

Silloin sinipiikojen kuningatar erosi tanssivista — Mutta lyhyt on Pohjolan kesäinen yö. Taivas 
siskoistaan ja astui hiljaa latoon, jossa lapset nukkui- alkoi jo ruskossa punertaa, ja pian pujahti nousevan 
yat . Hän seisoi ovella heitä katsellen. Valkeana ja päivän ensimäinen kultasade metsän latvojen välistä 
ihanana hän siinä seisoi, p i tkät hiukset vyötäisille niitylle. Sinipiikojen kuningatar viittasi siskoilleen. 
valuen ja päässä säteilevä kruunu kuin suurista kaste- Laulu hiljeni, tanssi taukosi ja pian olivat he kadon-
pisaroista. Hyvin, viisain silmin hän lapsia katseli neet metsän siimekseen. 
ja sitten hiljaa suuteli pois kyyneleet, jotka vielä • Kultaisena kohosi aurinko metsän rajasta. Kuk-
välkkyivät heidän tummissa silmäripsissään. kaset heräsivät hymyillen unestaan, ja linnut viritti-

»Oletteko sumissanne, pienet ihmislapset»? virkkoi vä t aamulaulunsa. Ladossa nukkuivat vielä Hilkka 
hän sointuvalla äänellä. »Tulkaa kanssani metsän ja Annikki punaposkisina ja hymy huulilla. 
sinipiikojen karkeloon! Siellä haihtuvat kaikki huo- Sellaisina löysivät heidät isä ja äiti, jotka olivat 
let.» koko.yön harhailleet metsässä heitä etsien. 

Helmi Auvinen. 
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Nyt on lapset työssä kaikki: 
astioita pesee Maikki, 
Kerttu kirnuaapi uoita, 
Kalle kuorii perunoita, 
Pekka paikkaa rukkasia, 
Katri kastaa kukkasia. 

Paauo noutaa pesäpuita, 
Liisa toimii töitä muita, 
Vappu pyyhkii uauuan nenää, 
uauua tekee täyttä tenää, 
Pirkko pyörii kaikkein tiellä. 
Kyll ' on touhua nyt siellä. 

v Anni Lilja. 
s 
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Urhoollisuutta. 
Joululeikki. 

H e n k i l ö t : Äiti, kar tanon emäntä. Osmo, Helmi, Ilma ja Ilmari, hänen lapsiaan. Mökin Leena. 
Maija, hänen tyt tönsä . 

ENSIMÄINEN KOHTAUS. 

On jauluaatto. Ilmari ja Helmi pukevat pientä joulu
kuusta lasten kamarissa. Osmo, joka on heitä hiukan isom
pi, loikoo suullaan vuoteessa lukien satukirjaa. Ilma juok
sentelee uteliaisuudesta levotonna edestakaisin. 

Helmi: Ensin kiinnitämme kyntt i lä t oksiin, ne on 
vaikeimmat saada. 

Ilmari: Hyvin se käy. Katso, minä olen väännel-
lyt tällaiset kynttiläjalat isän vanhoista jänislan-
goista. 

Helmi: .Sepä hyvä. Aina sinä jotain keksit. I lman
kos äiti sanookin, et tä sinusta tulee insinööri. (Aset
tava t kyntt i löitä) . 

Osmo (nostaen päätään): J a voitteko arvata, kuinka 
sen rosvopäällikön lopulta kävi? 

Helmi: Mitä me rosvopäälliköistä. Meidän on saa
tava mökin Maijan kuusi valmiiksi, ennenkun tulee 
pimeä. 

Osmo: Lapsellisuuksia! Mutta rosvopäällikkö, hän 
— niin, hän menetti päänsä. 

Ilmari: Minusta tinasotamiehet ovat paljon haus
kempia kuin rosvopäälliköt. 

Osmo (halveksien): Niin, sinun ijälläsi. 
Helmi: Kuinkahan Maija ihastuu? Hänellä ei ole 

milloinkaan ennen ollut joulukuusta. Ny t panemme 
makeiset. Ripusta sinä, Ilmari, karamellejä, minä 
ripustan piparkakut . 

Ilmari (pukien kuusta): Tinasotamiehet eivät tee 
pahaa kellekään, niinkuin rosvopäälliköt. 

Osmo (nousee ryntäilleen): En tä urhoollisuus, kaikki 
riippuu urhoollisuudesta. Mutta mitäpä sinä siitä 
tiedät, sinä joka aina puu tu t tyt töin tehtäviin. 

Ilmari (itku kurkussa): Tyttöin tehtäviin. Minä 
veistelin pienen kuusenjalan ja tein kynttiläjalat. Ei 
ty tö t pysty sellaiseen. 

Osmo: Tyttöin tehtäviä on koko homma. 
Helmi: Alä sinä hänestä välitä. Köyhän lapsen 

ilahuttaminen, se juuri on oikeata urhoollisuutta. 
Osmo: Olkaa hiljaa. Älkää häiritkö minua. Minä 

tahdon syventyä uuteen kertomukseen. 
Ilma (juoksee sisään, hyppii ja t apu t t aa käsiään): 

Minä tirkistelin saliin avaimen reiästä ja näin kaikki. 
Helmi: Vaikka äiti oli kieltänyt. 
Ilma (yhä hyppien): Äiti seisoi tuolilla ja ripusti 

juuri suurta täh teä kuusen latvaan, ja niin punaisia 
omenoita en ole milloinkaan nähnyt, en milloinkaan. 

Helmi: Tule aut tamaan meitä. I lma, niin on paljon 
parempi. Äiti olisi pahoillaan, jos tietäisi. 

Ilma: Niin, mu t t a hänpä ei tiedä. (Tanssii ulos 
ovesta). 

Helmi: Olipa hyvä, e t tä äiti teki p iparkakut sy
dämen muotoisia. 

Ilmari: Minä tiedän mitä tarkoitat . 

Helmi: Juuri sitä kuin sinäkin: e t tä me ikäänkuin 
annamme hänelle sydämemme. 

Osmo (pyrskähtää nauruun): Voi, voi, kaikkia sitä 
pitää kuulla! Teidän sydämenne ovat siis tehdyt pi
parkakkuta ik inas tapa te syötät te ne mökin Maijalle. 

Ilmari: Hyvinpä sinä oletkin syventynyt . 

Helmi: Eikö Osmoveikko suuressa viisaudessaan 
tiedä, e t t ä asioista voi puhua kuvannollisesti? 

Osmo: Se kuuluu vain niin imelältä — mut ta tehän 
olettekin vasta pikkukoululaisia, ja minä olen jo ly
seolainen. 



Helmi: Pannaan muutamia kukkasiakin. Ne muis
tu t tava t kesää. (Kiinnittävät punaisia paperiruusuja 
kuusen oksiin). 

Ilmari: Niin, ja Maija pi tää kukkasista. Etkös 
muista, kuinka hän aina kasteli orjanruusua, joka kas
vaa heidän mökkinsä seinällä. 

Helmi: Niin, ja metsätähdistä ja orvokeista hän 
pi tää niin paljon, ettei hän henno niitä ta i t taakaan. 

Ilma (tanssien sisään): Kuusen juurella on kokonai
nen vuori joululahjapaketteja. J a yksi on niin suuri, 
niin suuri, ja minä näin selvästi, et tä siihen oli kirjoi
t e t t u »Ilma» . . . Mitä luulette siinä olevan? 

Helmi: J a sinä ottaisit sen hyvällä omallatunnolla? 
Ilma: Niin, kun se on minulle. (Äiti tulee sisään 

tuoden kullekin omenan). 
Äiti: Koska odotat te täällä kiltisti, saat te vähän 

välipalaa. (Saavat kukin omenansa. Äiti poistuu). 
Helmi: Minä ripustan omenani Maijan kuuseen. 
Ilmari: J a minä. 
Ilma (alla päin): Ot takaa tämäkin, sillä minä en 

ole sitä ansainnut. 
Osmo: Mutta minä olen ansainnut, sillä minä olen 

parhaillaan tiikerijahdilla, j a siihen tarvi taan voi
maa ja urhoollisuutta. (Syö ahneesti). 

Helmi: Olisit antanut sinäkin, Osmo, omenasi, niin 
jouluiltasi olisi kaksin verroin hauska. 

Osmo: Äiti kyllä an t aa omenoita Maijan kuuseen, 
kun pyydät te . 

Helmi: Niin, mu t t a niillä olisi enemmän arvoa, jos 
olisi mukana hiukan itsensäkieltäväisyyttä. 

Osmo: Sinä olet aina niin olevinasi. 
Helmi: Olevinani taikka en, mu t t a Maija on sairas 

ja meidän täy tyy i lahut taa häntä . 
Osmo: Maija j a taas Maija, niinkuin tässä muita 

ei olisi olemassakaan. 
Helmi: Kaksi vuot ta takaperiu minä sairastin kai

ken kevät tä . Juhannusi l tana toi Maija minulle ensi-
mäiset mansikkansa. Muistaako Osmoveikko, mitä 
hyötyä niistä oli hänen pikkusiskolleen. 

Osmo: Jänni t tävä hetki . . . kivääri pamahtaa 
. . . tiikeri kaatuu. Soisinpa olevani mukana! 

Ilmari: Taitaisi tpa pötkiä pakoon, jos tosi tulisi. 
Osmo: Niin pelkurit luulevat. — Jospa minulla 

vain olisi t i laisuutta! 
Helmi: Urhoollinen tiikerin ampuja ei taida muis

taa, e t tä hänen pikkusiskonsa parani niistä marjoista. 
Osmo: Niin, marjat ovat hyviä ja terveellisiä. 
Helmi: Mutta siinä oli muutakin, joka teki minut 

terveeksi. Voiko Osmoveikko aavistaa, mitä se oli? 
Osmo: Älä viisastele. 
Helmi: Se oli pienen ty tön uhrau tuva rakkaus. 

Kyllä mansikat olisivat maistuneet hyvil tä hänen 
omaankin pikku suuhunsa-

Osmo: Älkää häiri tkö minua, minä syvennyn 
uuteen kertomukseen. 

Ilmari: Minulla on kulta- ja hopeavälkettä. Pa
nemmeko sitäkin? 

Helmi: Panemme toki, niin saamme sekä auringon-
e t tä kuunsäteitä pikkutupaan. (Sovittavat välket tä 
oksiin). 

Ilmari: Pian saamme lähteä. 
Helmi: Niin saammekin. J a t iedäppäs, minä us

kon, e t tä jos me voimine tehdä Maijan oikein iloiseksi, 
niin iloiseksi kuin minä silloin tulin hänen mansikois
taan, niin hän varmaan paranee. 

Ilmari: Minä otan tulitikkulaatikon taskuuni. Tot
takai sy ty tämme kuusen tuvan oventakana, ennenkun 
viemme sen sisään. 

Helmi: Tietenkin sytytämme. Voi, et usko, sydä
meni lyö niin rajusti. Näin iloinen en ole ollut mil
loinkaan ennen. 

Äiti (tulee sisään vasu kädessä): Alkaa jo hämärtää. 
Jos kuusi on valmis, saat te lähteä, e t tä ennätä t te 
kotiin ennen pimeää. 

Helmi: Kuusi on valmis. Katsokaahan, äiti, eikös 
se ole sievä. 

Äiti: Se on sievempi kuin luulinkaan. J a t ähän 
vasuun olen pannut lämpimän huivin sekä Maijalle 
e t tä hänen äidilleen ynnä vähän joululeivoksia ja 
omenoita. Kata sinä, Helmi, heille sievä joulupöytä. 

Helmi: Voi äiti, kuinka sinä olet hyvä, kiitos, 
kiitos! (Äiti poistuu).) 

Ilma (on koko ajan seisonut alla päin).- Äiti uskoi 
minusta hyvää — mut t a hän pet ty i . 

Helmi: Ai, nukke oli unohtua- (Ottaa laatikosta 
nuken ja lai t taa sen vasuun). Arvanneeko Maija, e t tä 
vaat tee t ovat omat ompelemani? 

Ilmari: E n t ä s minun kiikkutuolini. (Ottaa sa
maten esiin pienen kiikkutuolin). 

Osmo (hypäten pystyyn). Maltas, mistä olet saanut 
keikat kiikkutuoliisi? 

Ilmari: Huvi t taako se herra syventynyt tä? 
Osmo: Aivan oikein, toinen ainakin on minun jousi

pyssyni kaari. 
Ilmari: Mutta sehän on kulkenut romulaatikossa 

monta vuot ta . 
Helmi: Eihän tiikeriä jousipyssyillä ammuta . 
Osmo: J a juuri kun minun piti alkaa tähtäämis-

harjotuksia. 
Helmi: Jousipyssyllä! Sehän on pikkupoikain leikki

kalu. 
Osmo: Vaikka, mu t t a sillä on hyvä harjotella. E i , 

minä en anna jousenkaartani. (Tar t tuu keikkaan; 
vetävät kumpikin suunnalleen. Keikka jää Osmon 
käteen. Ilmari pyrskähtää i tkuun). 

Helmi: Kaunis kunnia, iso veikko, ja juuri joulu
aa t tona . 

Osmo (hämillään): Jos se olisi ollut jokin muu ka
pine, niin en olisi väl i t tänyt , mu t t a kun se kuuluu 
pyssyyn. 

Ilmari (nyyhkyttäen): Nyt ei minulla ole yhtään 
lahjaa Maijalle. 

Osmo (tarjoten kiikkutuolin keikkaa): No, pidä nyt 
sitten, voinhan tehdä itselleni uuden. 

Helmi: Ei, Osmo, pidä sinä kaaresi. Maijalle an
netaan vain sellaisia lahjoja, jotka lähtevät hyvästä 
sydämestä. Silloin niillä on arvonsa. (Helmi ja 
I lmari pukeu tuva t päällysvaatteisiinsa). 

Ilmari: Saanko minä kan taa kuusta? 
Helmi: Kanna. Minä kannan koria. Hyvästi 

vähäksi aikaa. 
Ilma: Älkää viipykö, minun tulee niin ikävä. 

(Lähtevät) . 

T O I N E N KOHTAUS. 

Maijun koti, mökki metsässä. Saman huoneen ik
kunaa voi pienentää ripustamalla siihen tummaa vaa
te t ta . Maijan sairasvuode perällä. Uunissa palaa 
tuli. Äiti järjestää huonet ta j a i s tahtaa tavan takaa 
vuoteen reunalle tarkastamaan sairasta, joka nukkuu. 

(Jatko 2 lehden takana.) 
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Äiti (itsekseen): Kuinka hauska viime joulu oli
kaan! Minun keittäissäni joulupuuroa laulaa liver-
teli Maija iloisesti kuin metsän sirkkunen. Nyt hän 
ei ole laulanut moneen viikkoon. (Kumartuu katso
maan häntä) . Hän nukkuu ja hymyilee niin au
tuaasti unissaan. Mitä katselet, lapseni, unten mailla 
ja missä vaellat? En henno herä t tää sinua tylyyn 
todellisuuteen, sairauteen ja köyhyyteen. Nuku. 
nuku, kuin pääsky pesässään! Ole onnellinen! — 

Kuitenkaan en voi olla ajat telematta viime joulua. 
Sinä tepastelit ympärilläni kuin keväinen karitsa 
emonsa kintereillä. Ny t et jaksa nousta edes istu
villesi, et ole jaksanut moneen aikaan. (Nousee aska
roimaan) . 

Joulupuuroa voisin nytkin keittää, sainhan minä 
kartanosta senverran maitoa. Jos kumminkin heräisi 
lapsukainen ja jos . . . 

Maija (nousee istuvilleen): Äiti, niinä olen nukku
nut . 

Äiti (istuu vuoteen laidalle ja hyväilee pientä kättä): 
Niin .lapseni. Jaksatko nyt istua? 

Maija: Jaksan, äiti. — Minun nukkuissani on tul
lut kesä ja orjanruusuuu on puhjennut kukat . 

Äiti: Sinä olet nähnyt unta, lapseni, talvi nyt on ja 
orjanruusu nukkuu syvällä hangen alla. 

Maija: Minä näin sen niin selvästi, siinä oli suuret 
punaiset kukat, suuremmat kuin milloinkaan ennen. 
Ja sitten kukat muut tu ivat punaisiksi omenoiksi ja 
päivä paistoi niin lämpimästi, niin lämpimästi. 

Äiti: Unissasi oli niin. I l ta on kylmä ja taivas 
pimeä. 

Maija: J a kartanon Helmi ja I lmari seisoivat 
ruusupensaan vieressä ja sanoivat: katsoppas, Maija, 
sinun ruususi kukkii, nyt sinun täy tyy tulla terveeksi. 

Äiti: Ne armaat lapset! Hehän ovat aina olleet 
hyviä sinulle. 

Maija: J a he puristivat minun kättäni niin hel
lästi ja sanoivat: nyt on joulu ja nyt sinun täy tyy olla 
oikein, oikein iloinen! Äiti, onko nyt joulu? 

Äiti: On, lapseni. Minä keitän joulupuuroa. Söi
sitkö sinäkin, Maija? E t ole mais tanut mitään mo
neen päivään. 

Maija: Söisin, äiti, minun on oikein nä lkä . Mutta 
ensin minä menen katsomaan orjanruusua. (Yrittää 
nousta, äiti estää). 

Äiti: Ei lapseni, sinä vilustuisit. Ulkona on vain 
kylmät hanget. (Koputusta ovelle, ja heti sen jälkeen 
Helmi ja Ilmari tulevat sisään sytytetyin kuusineen. 
Ilmari laskee kuusen keskelle lattiaa). 

Helmi: Hyvää joulua, Leena, hyvää joulua, pikku 
Maija! Me toimme sinulle ihka oman joulukuusen. 

Maija ( toinnuttuaan ensi hämmästyksestä): Onko 
se oikein to t ta? 

Helmi: To t ta tietenkin. (Helmi levittää valkean 
liinan vasun päältä pöydälle ja latoo siihen leivokset, 
omenat ja lahjat). 

Maija (nousee vuoteesta): Äiti, äiti, nyt minä tulen 
aivan terveeksi! 

Äiti: Hyvänen aika, hän ei ole jaksanut edes istua 
ja nyt hän kävelee! 

Helmi: Minä tiesin, et tä hän paranisi . 
Maija (ihaillen kuusta joka puolelta): Minun oma 

kuuseni! 
Helmi (ojentaen hänelle nuken): Ja tässä on sinulle 

pieni leikkitoveri. Sinä kun olet niin yksin. 

Maija (niijateu syvään): Voi, kiitos. Kuinka sie
vä, kuinka herttainen! (Pyörii kuusen ympärillä pai
naen nukkea rintaansa vastaan). 

Ilmari: Minun lahjani tulee jäljestäpäin. 
Helmi: Niin, ja äidin lahjat ovat pöydällä. 
Äiti: Nöyrät kiitoksemme hyvyydestänne! 
Maija (äidilleen): Äiti, antiammeko nyt ne? 
Äiti (Helmille): Terveenä ollessaan teki Maijakin 

teille lapsille pienet lahjat. Mutta ne ovat niin vähä
pätöiset, ja nyt häntä ujostuttaa. (Maija piiloutuu 
äitinsä hameen laskoksiin). 

Helmi: Se niitä Maija on tehnyt , ei voi olla vähä
pätöistä meille. 

Äiti: Anna vain, Maija! 
Maija (ottaa hyllyltä paketin): Se on vain terveh

dys metsästä. 
Helmi: Tervehdys metsästä — sinun kauttasi! 

Kiitos Maija! 
Ilmari: Kiitos! (Heittävät hyvästi ja lähtevät) . 
Maija (kuusen ääressä): Äiti, minun ruusupensaani 

kukkii kumminkin. 
Äiti: Olet oikeassa. Rakkaus on saanut sen kuk

kimaan. 
Maija: J a se on tehnyt minut terveeksi. 
Äiti: Rakkaus on t ehny t sinut terveeksi. Jos 

kaikkien ihmisten rinnassa vallitsisi sellainen rakkaus 
kuin noiden lasten, muuttuisi suru iloksi ja maan päällä 
olisi ainainen joulu. 

Maija: He ovat minun ystäviäni. 
Äiti: Mutta älkäämme unhottako, ken se nostatt i 

ystävyyden ja rakkauden ihanan kukkasen heidän 
sydämiinsä. — Kii t täkäämme häntä. (Panevat kä
tensä ristiin). 

KOLMAS KOHTAUS. 

Lastenkamarissa on melkein pimeä. Osmo ja Ilma 
entisissä asennoissaan. 

Ilma (arasti): Osmo. 
Osmo: Täällä olen. 
Ilma: Onko sinun hyvä olla? 
Osmo: Kuinka niin? 
Ilma: Ajattelin vain. 
Osmo (hetken päästä): Ilma. 



Ilma: Täällä oleny 

Osmo: Onkos sinun hyvä olla? 
Ilma: E i . 
Osmo: Miks'ei? 
Ilma: Minä saatoin äidin murheelliseksi. 
Osmo: Sinähän sait anteeksi jo. Parempi kun kier

täisit nuoraa jousipyssyyni, e t tä saisin ampua. 
Ilma: Lieventäisikö se tunnonvaivojasi? 
Osmo: Mitä sinä niistä t iedät? 
Ilma: Minä tiedän, e t tä sinä kadut niin katkerasti , 

niin katkerasti särkeneesi pienen kiikkutuolin. Eikös 
niin Osmo-veikko? 

Opno: Niin, mut ta oli siinä Ilmarinkin syytä. 
Ilma: Syy oli sinun ja sinä toivoisit nyt tehdyn 

tekemättömäksi. 
Osmo: Se oli kuitenkin pikkuseikka. 
Ilma: Oliko se pikkuseikka, et tä turmelit pikku

veljesi jouluilon? 
Osmo: Mitä huolimme siitä. Minä tahdon oppia 

ampumaan. (Hyppää pystyyn. Äiti tulee sisään 
lamppu kädessä, asettaa lampun pöydälle). 

Äiti: Kaikki on valmista. Ny t saisimme mennä 
saliin ja sy ty t tää joulukuusen, mut ta Helmi ja Ilmari 
viipyvät. 

Ilma: J a heidän piti tulla niin pian. 
Äiti: Alkaa pimetä. Mitä jos he eksyisivät met

sään. 
Ilma: Sehän olisi hirveätä! 
Äiti: Meneppä sinä Osmo, joka olet iso veli, heitä 

vas taan. 
Ilma: Niin, sinä joka olet niin urhoollinen. 
Osmo: Voisinhan mennäkin, kun minulla vain 

olisi pyssy. 
Äiti: Voithan ot taa isän tukevan pahkasauvan 

käteesi. 
Osmo: Ei, kyllä pyssy olisi parempi. Se on ikävää, 

ettei minulla ole pyssyä. 
Ilma: Mutta sinähän et osaa edes ampua. 
Osmo: Laavaista minä kyllä osaan. Pääasia on, 

e t tä pamah taa . 
Äiti: Ei, Osmo, pahkasauva on paljo sopivampi 

ase t a i t ama t toman kädessä. 
Ilma (juostuaan noutamassa sauvan): Kas tässä. 

Nyt on sinulla hyvä tilaisuus osottaa urhollisuuttasi. 
Äiti: Niin, älä päästä sitä käsistäsi. 
Osmo (ottaa sauvan vastenmielisesti): Kun siellä 

vain ei olisi niin pimeä. 
Ilma: Mitä se merkitsee, kun on niin urhoollinen 

kuin sinä? 
Osmo (katsellen pihalle ikkunasta): Kun tuo pilven

lonka vain suvaitsisi lähteä kuun päältä. 
Äiti: Uskallatko, Osmo, vai lähetänkö renki-Jaa

kon? 
Osmo: Renki-Jaakon kanssa minä kyllä uskallan. 

(Helmi ja Ilmari tulevat reippaasti sisään). 
Helmi: Meillä oli iloinen matka . 
Osmo (hiukan kerskuen): J a minä kun olin juuri 

lähdössä teitä vastaan, e t te t te pelkäisi. 
Ilmari: Emme me ole pelänneet. 
Äiti: Et tekö pelänneet, vaikka kuun päällä oli 

musta pilvi? 

Ilma: Täällä kotona oli eräs, joka pelkäsi. 
Ilmari: Emme me nähneet mustaa pilveä. 
Helmi: Pikku Maijan ilo kirkasti t iemme metsässä 

ja Ilmari oli niin rohkea. (Hetken äänettömyys). 
Äiti: Minä kuulin sa t tumal ta tänään erään pojan 

sanovan pikku veljeäsi pelkuriksi. l ieneekö hänellä 
ollut syytä siihen? (Hetken äänettömyys). 

Osmo: Ei- (Astuu Ilmarin luo ja o t taa häntä kä
destä): Anna anteeksi, Ilmari. Minä olin itse pelkuri. 
J a anna anteeksi sekin, et tä särjin pienen kiikku
tuolin. 

Ilmari: Enhän minä vihainen olekkaan. 
Äiti: Minulla on kaksi urhoollista poikaa. Sillä 

urhoollinen on sekin, joka uskaltaa tunnustaa vikansa. 
Helmi: Mutta nyt tulee kaikkein hauskin. 
Ilmari: Niin, kunhan vain saat te kuulla. 
Helmi: Kerro sinä Ilmari! 
Ilmari: Ei, kerro sinä Helmi! 
Helmi (juhlallisesti): Mökin Maija tuli terveeksi 

ilosta, kun sai joulukuusen. 
Ilmari: Niin ja sitten hän vielä antoi meille joulu

lahjan. 
Helmi (aukaisee paketin): Täällä on neljä pienem

pää, yksi kullekin meistä. (Lukee): Ilmalle, Ilmarille, 
Osmolle, Helmille. (Aukaisevat pakett insa). 

Helmi ja Ilma: Kuinka sievä marjavasu! 
Ilmari: Katsokaa, minä olen saanut pienet virsut. 
Osmo: J a minä kontin. Juuri tällaista olen toivo

nu t . 
Helmi: J a hän on tehnyt kaikki pikku sormillan. 
Ilmari: I lahuttaakseen meitä. 

' Äiti: Sellaiset lahjat ovat knlliimmanarvoiset 
kuin kulta ja jalokivet. (Äänettömyys). 

Osmo: Jospa ensi joulu olisi oikein, oikein pian! 
Ilmari: Kuinka niin? 
Osmo: Silloin minä tiedän mitä teen. .Sillä nyt 

minä tiedän mikä on oikeata urhoollisuutta. 
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Nuori talonpoika vain, joka kir
ves olalla kulki metsässä, ei tästä mitään huomannut , 
vaan oli hyvin nyrpeillään. Äitimuori oli sanonut, 
e t tä hän muka olisi jo kyllin vanha emäntää ot ta
maan. Niinpä kyllä! Mutta mistä sen o t taa? — J a 
hän asteli yhä vihaisempana, kunnes äkkiä pysähtyi . 

Hän oli tul lut niitylle, missä kimalteli suonsilmiä, 
ja ympär i niityn ja suonsilmien oli rentukoita. Ne 
loistivat niin heleänkeltaisina, aivan kuin kul taa olisi 
kylvet ty . . . No, rentukoista hän ei niinkään vä
l i t tänyt — m u t t a jotain muu ta näki hän myöskin, 
näki tytön, jolla oli rentukkaseppele päässä ja joka 
hyppeli niin keveästi, e t tä pienet paljaat jalat tuskin 
koskivatkaan maahan . 

»Onpas siinä! Tanssia keskellä kiireistä päivää!» 
J a talonpoika hyppäsi yli suonsilmän ja sai kiinni lie
huvista kiharoista. Silloin ty t tö katsoi hän tä suoraan 
silmiin. Mutta sekös ärsyt t i talonpoikaa. Niissä sil
missä oli kokonainen maailma päivänsäteitä. J a päi
vänpaiste hän tä nyt kerrassaan kiukut t i . H ä n tem
pasi ren tuka t ty tön kiharoilta ja viskasi ne suonsil
mään. 

»Nyt sinä tulet meille emännäksi!» sanoi hän, »nä-
kyipä sulia olevan notkea selkä!» 

J a hän vei ty tön taloonsa. 
Mut ta seuraavana aamuna oli t y t tö poissa. Koivi

kosta talonpoika hänet vihdoin tapasi- Siellä hän 
istui rentukkaseppeleineen lähteen reunalla ja huilut-
teli jalkojaan kirkkaassa vedessä. 

»Kotia, laiskuri!» 
»Enkä tule!» ty t tö sanoi, »kuinka minä semmoisessa 

paikassa viihdyn, jossa on niin likaista ja pimeää ja 
jossa sinä ja äitisi alituiseen riitelette!» 

Talonpoika aikoi ankaraksi ruveta. Mut ta silloin 
ratsasti siitä ohi kuninkaanpoika, jolla oli kruunu 

päässä ja samettivii t ta hartioilla ja sata ratsastajaa 
henkivartijoina. 

»Kuule, sinä kaunis tyttö», huusi hän. »Kulta
kruunu sopii sinulle paremmin kuin nuo vaivaiset ku
kat . Sinustapa tulee minun kuningattareni!» 

J a hän käski nostaa tytön eteensä satulaan. Silloin 
ty t tö katsoi hän tä suoraan silmiin. J a hänen katsees
saan oli taas kokonainen maailma päivänpaistet ta . 
Mutta kuninkaanpoika iski vihaisesti kannuksensa 
hevosensa kylkiin — sillä hän ei pi tänyt muusta lois
teesta kuin kultaisen kruunun — ja niin kiidettiin lin
naan. J a tytöstä tuli kuningatar. 

Mutta yöllä oli t y t tö poissa. J a vaikka häntä e t s i t 
tiin läpi uhkean kaupungin, niin löytymät tä hän py
syi. 

Vaan jos he olisivat osanneet etsiä hän tä kaukai
sesta salosta, missä vuoret sulivat ta ivaan sineen, 
olisivat he löytäneet hänet. Siellä hän istui korkean 
hongan alla, jonka latvassa laulurastas helkytteli — 
sillä nyt oli keskiyö. Kevätkuutamo heitti hohtavan 
hämärän metsään ja kaikki näytt i pehmoiselta kuin 
sametti , yksinpä pistelevät katajatkin. Tytön päässä 
oli taaskin rentukkaseppele. J a laulurastas korkeassa 
hongassa lauloi; 

»Miksi vaihdoit kruunun ja kullan 
kukkihin kostean mullan?» 
»Kuinka minä olisin siellä voinut olla, missä ihmiset 

vain kultaa kumarsivat eivätkä iloinneet Jumalan 
kirkkaasta päivänpaisteesta!» 

»Se on to t ta , se on totta!» helskytti laulurastas, ja 
koko korpi kaikui, helisi ja soi. 

Tuli sieltä metsän kätköstä repaleinen poika, hiljaa 
asteli ja kuunteli, katseli ihastuneena. Sitten otti hän 
huilun, jota hän kantoi mukanaan, ja alkoi soittaa. 
Rastas vaikeni, kuutamo kuunteli, ja metsä oli hiljaa, 
hiljaa. 

Silloin nousi ty t tö . J a kuu tamo leikitteli rentuk-
kaseppeleellä, ja silmistä loisti kuin t uha t päivää. 

»Kukas sinä olet?» sanoi hän pojalle. 
Mutta poika oli lopettanut soittonsa ja itki. 
»Onnen Pekaksihan ne sanovat» — 
»Vai Onnen Pekka! E tpä sinä onnelliselta näytä!» 
»Kas, kun en minä ole vielä onneani löytänyt!» 
»Vai niin!» sanoi ty t tö . »Vähäpä sinä sitten huo

maa t . Onni on ihan nenäsi edessä!» 

»En minä sinua ymmärrä!» sanoi poika. 
»Etkö?» sanoi t y t t ö . J a yhä hänen silmissään sä

teili päivä ja rentukat loistivat. 
«Kyllä sinulla on sellaiset silmät, et tä tulee hyvä 

olla, kun niihin katsoo», poika virkkoi, »eikä ole ku
ninkaallakaan kauniimpaa kruunua kuin sinun kukka
seppeleesi!» 

»No, si t tepä minä tulenkin mukaasi!» ty t tö sanoi. 
»Äläpäs!» sanoi poika. »Mitäs minä sinulla tekisin! 

Näes, minä olen köyhä. Ei minulla ole muuta rik
kau t t a kuin Jumalan kaunis luonto ja huiluni ja 
mökkipahanen tuolla salojärven rannassa.» 

»Sepä hauskaa! Minä tulen siihen mökkiin emän
näksi!» 

»Ei sellaiseen mökkiin sovi emäntää ot taa . Se on 
niin matala, siinä on turvekat to , ja ikkunalasi on 
vanhuut taan vihreä.» 

T y t t ö vain nyökahyt t i päätään. J a he läksivät 
yhtenä astumaan. 

http://HiBHMl-.il�'''*


»Tässä tämä nyt on. Mutta olet sinä liian hyvän mökki kuninkaan saliksi, ja vihertynyt lasi loisti kirk-
näköinen tässä asumaan», poika sanoi, avatessaan kaana kuin päivä. 
mökkinsä ovea. »Kukas sinä oikein olet?» kysyi onnellinen Onnen 

Mutta hänen silmänsä suurenivat ihmetyksestä. Pekka. 
Sillä kun ty t tö astui kynnyksen yli, avartui matala »Minähän olen Satutyttö!» ty t tö vastasi. 

A nnikki Virvatuli. 



Ketun oveluutta. 
unnettua on. e t tä villieläinten ali
tuinen saaliin pyydyskely ta rve 
opettaa eläimiä ta i saat taa varo
vaisiksi j a toisaalla käy t t ämään 
viekkautta saalistapyyijystäessään. 

Muudan Merikarvialainen ran-
takalastaja kertoi seuraavan ketun 
viekkautta kuvaavan tositapauksen: 

Menin eräänä sunnuntaiaamuna elokuun lopulla 
meren rannalle pyssyneni sorsia väijymään. Kun 
sorsat ääntelevät ja pulikoivat e täämpänä pyssyn-
kantamaa lahdella olevassa ruohikossa, pistäysiu ran
nalla olevaan heinälatoon sorsain rannalle tuloa odot
tamaan. Harmikseni sorsat vaan rääkyivät ruohi
kossa eivätkä näyt täneet pitävän kiirettä rantaa 
lähestyäkscen. Silloin huomasin ketun lähellä ole
vasta metsästä hiipivän varovasti rannalle. Se oli 
varmaankin kuullut sorsain äänen ja tuli nyt suu
rusta vaanimaan. Sorsatkin olivat huomanneet ke
tun rannalla ja vetäytyivät parvesia lähemmäksi 
ruohikon rintaa vihollistaan silmällä pitääkseen. 
Minä kyllä olisin huokeasti voinut ampua ketun, 
mut ta kun sen turkkikaan ei tähän vuodenaikaan 
ollut erit täin houkutteleva ja kun sen eleet olivat 
hyvin omituiset, hillitsin minä surmahaluni nähdäk
seni mihin hommiin ket tu sorsia saadakseen lopulta 
ryhtyisi. Huomasin, miten se nosti terävän kuononsa 
pystyyn, käänteli sitä ja näytt i ilmaa nuuskivan. 
Minusta näytt i kuin se olisi tullut jostain selville. 
Yhfäkkiä loikkaa se metsää kohti. Luulin jo, e t tä 
se oli huomannut ja harmittelin, kun olin päästänyt 
saaliin käsistäni. 

Mutta pian huomasin ilokseni, et tä repolainen pa
lasi jälleen rannalle suuri sanimaltukko suussaan, 
laski sen veteen ja tarkasteli hetkisen, miten tuuli 
lähti sitä kulettamaan sorsia kohti. Sitten se loik
kasi jälleen metsään ja palasi taas rannalle suussaan 
sanimaltukko jonka laski veteen samoinkuin edelli
senkin. Sorsat pit ivät varovasti ket tua yhä silmällä. 
Mutta kun ket tu taaskin poistui metsään ja toi tuo
mistaan sammaltukon toisensa perästä veteen, jossa 
tuuli niitä kuletteli lähemmä sorsia, näyt t ivä t lin

nut rauhoit tuvan sekä hajaantuivat toisistaan su
keltamalla pohjanurmea syömään. Et te i kettu mi
nun läsnäoloani vainuuut siilien oli syynä minun syr
jäinen asemani ladossa. 

Kymmenkunta sammaltukkoa liukui jo vedessä 
ja ensimäiset niistä kelluvat jo sorsaparven kes
kellä. YVielä kerran tuli Mikko rannalle sanimaltukko 
kuononpäässä. Mutta tällä kertaa se ei hei t tänytkään 
sitä suustaan, vaan laskeutui matalaksi rannalle, 
ikäänkuin tarkastelemaan vedessä kelluvia sammal-
tukkoja ja sorsain eleitä. Sitten hiipi se varovasti 
veteen ja painautui siihen niin syvälle, e t tä ainoas
taan sanimaltukko nokanpäästä näkyi ja lähti hil
jalleen sorsia kohti uimaan. Muuta ei nyt Mikosta 
näkynyt, kuin sanimaltukko ja perässä vakoileva 
häntä. Sorsat olivat jo sammaltukkoihin to t tuneet 



eivätkä aavistaneet niissä mitään vaaraa piilevän. 
Näin läheni Mikko lähinnä olevaa sorsaa, joka näytt i 
hiukan epäillen tarkastelevan lähenevää sammaltuk-
koa. Luultavasti sen perässä 1111 t\c hän t ä oli sor
sassa epäilystä herä t tänyt . Silloin Mikko pysähtyi 
hetkeksi paikalleen, jolloin häntä painui veteen ja 
samalla sorsankin epäilys haihtui. 

Varovasti läheni Mikko jälleen saalistaan, kunnes 
y h f ä k k i ä kuului hätäinen parkaisu, ja sorsa yrit t i 
lentoon. Mutta se oli jo liian myöhäistä. Mikko 
kaappasi linnun hampaisiinsa ja lähti reuhtovan sor
san kanssa mielissään rannalle uimaan. Kuivalle 

tul tuaan purasi se sorsan hengettömäksi ja lähti 
sitte sen kanssa metsää kohti juoksemaan. Samalla 
minäkin lähetin laukauksen Mikon jälkeen. Se my-
kertyi rannalle. Minä riensin paikalle, otin ketun, 
heitin sen hartioilleni ja palasin tyytyväisenä ketun 
ja sorsan kanssa kotiini. Vaimonikin oli tyy tyvä i 
nen kun oli kesällisestä lammasten surmaajasta näin 
päästy. 

Mitä varten ket tu ilmaa nuuski ja mitä varten 
se sammaltukkoja veteen kantoi, sen saat itse arvata. 

M. K. 

Kalastaja salolammella. 

letteko lapset, koskaan näh" 
neet yksinäistä' onkimiestä 
salolammella? Hän ja hä
nen-! ympäristönsä muodos
tava t yhteensä kuin haus
kan viehättävän taulun, 
kauniin maalauksen. Onhan 
tuossa nähtävänä kaikki 
niin somaa ja sopusuhtaista, 
mikään piirre ei pistä häirit
sevästi silmään, riko koko
naisuutta. J a samalla siinä on 

kaikki niin kokoutunutta , keskit tynyttä; kuin 
kämmenellä siinä ovat kaikki: vene ukkoineen, lampi 
j a sitä kiertävä korpi. J a kuinka hiljaista ja liikku
matonta siinä on kaikki, — lammin pinta kuin lasi 
tai jää, vene kuin veteenkaatuneen kelopuun nä
kyviin jäänyt kouru-osa, korpi ympärillä kuin va
kaa linnanseinä, ukko veneessä kuin veistokuva. 
Kuin maalaus, kuin maalaus! 

Mutta eipä se vain kuva ole, onpa siinä elämääkin! 
Y h f ä k k i ä nykäsee käsi ongen kuplusta, ja silloin 

ukko, saaden kuin sähköiskun, kimmahtaa seisoal-
leen nykäisyä odot tamaan. Tuleekin toinen nykäys, 
ja silloin ukko kiihkeästi tempasee onkensa vedestä 
sekä ojentautuu sitä vas taanot tamaan. Ajattelee: 
et pi tempään narraa, nouset jo makupalasi mukana, 
nouset, vaikka lienetkin särki! Mutta eipä noussut
kaan, ei särki, eikä ahven, tyhjänä onki ylös nousi. 
Olevaksi onnekseen narrasi vielä veeneläjä. No, ei 

ukko tuosta masennu, hän ongen uuteen kuntoon 
laittaa ja viskaa samaan paikkaan, käyden sitten en
tistä suuremmalla jännityksellä kuplusta seuraamaan. 
Nyt antaa hän nykäistä useamman kerran ja kun sitten 
vetäsee, niin nousee ongen mukana lusikkamainen, 
hopeakylkinen särki. Ähäh, satuitpas, ähähtää ukko, 
unohtaen uarrauksen, ja käy, veneen pohjaan päin 
kyyristyen, punasilmäistä päästämään. 

Mutta samassa kun hän sitä tekee liikahtaa toisen 
ongen vapa ja hän näkee, kuinka sen kuplus aivan 
kiitää veden pinnalla. Silloin hän työnsä siihen 
paikkaan jä t tää ja toisen ongen vapaan t a r t tuu sekä 
rupeaa sitä kohot tamaan. Rupeaa, mut ta sepä ei 
olekaan niin kohotettavissa, siiman päässä ankarast i 
jytyyt tää, siellä onkin oikea ökäkala. No, ukko 
rupeaa lappamalla siimanpäätä käsiinsä vetämään. 
Tuleekin kala silloin, vaikka ankarasti vieläkin, vielä 
ankaramminkin, pyristelee ja potkii, veden pinnassa 
aivan lyö ja loiskii. Se on suurehko ahven, voima
kas, kiukkuinen, kyrmyniska. Kun se veneen laitaan 
tulee, laskee ukko polvilleen veneessä ja yhtäkkiä 
veteen kyyristyen t a r t tuu kaksin kahmaloin sen nis
kaan ja sen teräväiseen veneenlaidan yli tempasee. 

Vaan jopa, jopa liikkuu kolmannenkin, suur'ongen 
vapa ja siima, oikein kolajaa vapa perälautaa vasten. 
Silloin ukko nuolena pystyyn nousee ja kurottuu kat
somaan perän yli. Mitä, täällähän ei kuplusta näy
kään, niin varmast i on otuksen suussa. Hän hätäy^-
tyen vapaan tar t tuu, mu t t a sitten, arvellen, ettei 
siitä nyt ole yri t tämistäkään, siimaan tar t tuu ja alkaa 
lappaa. Vaan tämä kala ei tahdo sitenkään liikkua, 
niin valtava, voimava on. Hän kuitenkin siimasta 
kiskomaan ja saakin kalan vähän lähenemään, nou
semaan veen pintaan, huomaten silloin, et tä se on 
suuri hauki — sen nopeista, nuolimaisista liikkeistä 
päät täen. .Silloin hän y-htäkkiä ympäri käännähtää , 
melan käteensä tempaa ja sillä veteen kalan pään 
kohdalle iskee. Tuosta kala raukenee ja tyyntyy, ja 
ukko vetää sen käden ylettymiin, josta sen, kirves
varren pituisen, harmaankellertävän hauin, kourin 
veneesen kohottaa. 

Sitten käy hän hymähdellen onkiaan selittämään 
ja uuteen kuntoon lai t tamaan — ja odottamaan ja 
kamppailemaan. Kamppailun aikoina vene veden
pinnalla ankarasti keinuu ja keikkuu ja lampia pitkin 
vierivät hauskat , laajenevat ja loivenevat ympyrä-
aallot. Odotellessa taas uudistuu alussamaiuittu 
kuva — kunnes illalla myöhään siitä häviää veteen 
kaatuneen kelopuun koholle jäänyt kouru-osa veisto-
kuva-ukkoineen. 

Iivo Härkönen. 



Vieraisilla. 
Hiiripä naapurit kutsui kestiin, 
emo se hyöri, 
poikaset pyöri, 
lattia laastiin, portaat pestiin. 

Pantiin pöytähän herkut hyvät: 
juustoa, voita 
ja makkaroita, 
herneet ja pavut ja vehnänjyvät. 

Vieraita saapuu paljon kyllä 
äiti ja mummi, 
lapset ja kummi, 
kaikilla juhlavaatteet yllä. 

Herkkuja hyviä vieraat kiittää. 
Hampaat ne naksaa, 
syödä he jaksaa, 
vieläpä kotijoukolle riittää. 

»Näin mistä saitkaan lihat ja kalat? 
kysynpä suita, 
emäntä kulta, 
meillä on kotona kuivat palat.» 

Ainahan sitä, kun liukkaasti liikkuu, 
reikiä kaivaa, 
polkuja raivaa — 
aitassa paistit ja makkarat riippuu. 

Siellä on hinkalot, laarit laajat, 
meijerivoita 
ja piirakoita, 
juustoja, munia rivit taajat.» 

Niin, mutta meillä on kissa häijy, 
suuri ja julma, 
siltä on pulma, 
aina se pienten retkiä väijyy.» 

»Onhan se meilläkin nimeltä Tuuro, 
viiksiniekka, 
kynnet kuin miekka, 
vaan se on onneksi vanha ja kuuro.» 

LH. 



1"« -%T'o 
H^?'~?.0- . | 

K^ltahenk» \ " ' * 

V 

L 'VJ 
•. 

. • ? : ' - ; • " • vj>- , r- ' U 

±^r C 
Ä - » 

• 
I i t ; •• 

/ 

E lämäni toukokuussa 
kukkana mä kasvaa saan. 
Isa 11111,1 naurusuussa 

loussullaapi poloillaan. 
.Vliii sanoo .Jlrmätiksi," 
kun mä kulonani IMU, 
multa muuten — arvaas miksi? 
Ijei, no —: ,,Rultabengekseen!" 

Ei mua suuret murheet paina. 
Olen aivan huoleton 
kun vain äidilläni aina 
kyllin kystä mulle on, 
kun on päivin ylle vcr|)o, 
öisin vuode lämpöinen, 
niinpä llitelen kuin perbo. 
leikin, laulan, ricmuilsen. 

Ijatiskasli mä vietän kesäl; 
soudan, uin |a ralsaslan, 
etsin, löydän linnunpesät — 
enpä särje, puolustan! 
3os mä paimeneksi karjaan 
kuljen kukkanurmillen, 
tai jos riennän metsään marjaan, 
leikin, laulan, riemuitsen. 

(Talvella saan hiihtää, luisua 
liukuella kelkallani 
Koulun läksyt koetan muistaa. 
neuvoi oival vanhempain. 
lumilinnan teen mä vankan, 
Ja niin syöksyn laisiohon, 
vihollisen Joukon sankan 
peljästytän pakohon. 

Usein mun on rikki housut, 
jalkineet on kastuneet. 
Saanpa tuosta tuima! loiistit 
seka silmiin oiljaat veet. 
Kyllä kyynel ilmaan haihtuu, 
älli housut ebjentäa. 
Mainpa riemut, murheet vaihtuu 
elon sääntöhän on tää! 

Puhdas, kirkas „Kulial)enki' 
soisin aina olevain, 
niinkuin siima läbtobenki 
secslä taivon heijastain. 
(jyväksi mä tahdon tulla, 
turvaudun Dumalaan. 
Silloin siunaus on mulla, 
menestyksen, onnen saan. 
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Outoja kaloja merien 
syvyyksissä. 

Kirjotti ja kuvitti K. E. Kivirikko. 

Todellisuus ou usein ihmeellisempi kuin mieli
kuvituksen luoma satu. Sen ovat tiedemiehetkin 
monta kertaa saaneet kokea. Kukapa olisi voi
nut uskoa, et tä Ahdin pimeässä valtakunnassa 
monen tuhannen metrin syvyydessä löytyisi elol
lisia olentoja. Ja kuitenkin on elämä siellä hy
vinkin kirjava, jos kohta ei yh tä runsas kuin 
matalammissa vesissä. Tieteen ihmeelliset apu
keinot ovat meille paljastaneet tuon salaperäisen 
maailman, jota ei kukaan ihminen pääse koskaan 
näkemään. 

Monen sadan metrin syvyyteen olivat kalasta
ja t jo kauan laskeneet koukkujansa ja kiskoneet 
yläilmoille rumia, isomahaisia kaloja. Joku outo 
kalalaji oli löydetty veden pinnalta kuolleena. 
Tämmöiset löydöt, mu t t a vielä enemmän seuraava 
sat tuma, olivat omiansa kannustamaan tiedonha
luisten uteliaisuutta. Välimeren sekä Atlantin val
tameren pohjaan lasketut sähkölennätinjohdot kat
kesivat melkein samoihin aikoihin. J a kun niitä 
sieltä ruvettiin nostamaan oli niihin taker tunut jos 
jonkinlaisia ennen tuntemattomia eläinmuotoja. 
Pitkäksi kävisi niiden luetteleminen edes pääpiir
teissään. 

Suuret hyvin varustetut retkikunnat saivat tuon 
salaperäisen maailman tutkiaksensa. Vuosikausia 
kiersivät ne merien ulapoita mitaten syvyyksiä, 
jotka tuntuivat vallan pohjattomilta. Satojen 
metrien pituiset köydet eivät mihinkään riittäneet. 



niitä piti olla kilometrittäni jopa toista penikul
maa. Harsokankaasta tehtyjä haaveja ja jos jon
kinlaisia rysiä ja mertoja laskettiin myös noihin 
syvänteisiin, ja joka kerta kun niitä veden kalvoon 
nostettiin, oli niiden sisältö katsojille täydellinen 
yllätys. Pimeässä se loisti kuin haavin pohja olisi 
ollut tulessa, pienet hehkuvat pisteet ikäänkuin 
s inkaut t ivat i tsestänsä kipunoita. E lämä monen 
tuhannen metrin syvyydessä ei enää ollut pelkkää 
mielikuvitusta, se oli muu t tunu t todellisuudeksi. 
Selvitettäväksi jäi ainoastaan miten se saattoi olla 
mahdollista. 

Merien pintakerroksissa kasvaa miljardittani pie
niä silmin näkymät tömiä kasveja, jo tka nopeasti 
l isääntyvät ja kuolevat. Niistä saavat lukematto
mat pikkueläimet jokapäiväisen ruokansa. Ja mitkä 
eivät pinnalla tule syödyiksi, ne vaipuvat syvem
mälle aina pohjakerroksiin saakka. Mutta nälkäi
siä olentoja on joka paikassa. J a kun kasviruokaa 
ei riitä kaikille, syövät monet toinen toisensa. Poh-
jimmalla, niissä ruuasta rupeaa olemaan kova puute, 
ovat monet eläimet niin ahnaita, ettei vertaa muu
alla. Katsokaammepa noita eriskummaisia kaloja, 
ovathan ne aika petoja. Suu on muodottoman iso, 
vatsa venyy melkein rajattomasti ja monet niistä 
nielevät itseänsä paljon isomman toverinsa. Jo t t a 
saalis ei pääsisi suusta l ivahtamaan, ovat niiden 
leuat pitkillä terävillä hampailla varustetut . Mutta 
perin merkillisiä ovat muu tamat ankeriaan suku
laiset, joista kuvamme esittää pari lajia. Toisen 
alaleuka on kuin kalalippo, mut ta vatsaa sillä ei 
ole lainkaan. Arvatenkin se suussansa pitelee saa
listansa imeksien sitä siksi kunnes pelkkä luuranko 
vain on jälellä. Vaikeampi on kuitenkin ymmärtää 

missä sen sukulainen ruokaansa sulattaa, sillä sen 
alaleuka on surkastunut heikoksi läpäksi, minkä 
luulisi koska talinsa saranoistansa ir taantuvan. 

Mutta valo tunkeutuu korkeintaan parin sadan 
metrin syvyyteen. Viiden kuuden sadan metrin 
syvyydessä häviää jo viimeinenkin kajastus aurin
gon säteistä, ja sitä syvemmällä on pilkko pimeä. 
Miten keksivät eläimet siellä ruokansa, miten osaa
v a t ne vä l t tää uhkaavaa vaa raa? Tämä oli suu
rena salaisuutena siihen saakka, kunnes huomat
tiin haavin sisällön loistavan. Petokala kantaa 
kuonollansa lyhtyä, jonka valossa se suurin silmin 
tirkistää, löytyisikö ympäristössä syötävää. J a 
luultavaa on, e t tä lyhdyn loiste houkuttelee ute
liasta saalista lähelle. Kaikesta päät täen monet 
kalat kaivautuvat pohjamutaan, josta hyökkäävät 
pahaa aavis tamattoman saaliinsa kimppuun. Kalas-
tajakala, joka joskus elää matalammallakin, maa
t a rötköttää pohjamudassa heiluttaen ongen vapaa 
muistut tavia lisäkkeitään. Etumaisen päässä on 
syötin tapainen kokkare, jota se pitelee suunsa 
kohdalla. Kun toinen kala aikoo sen syödä, jou
tuu se itse pedon saaliiksi. Monen kalan kyljessä 
on satoja loistavia lyhtyjä, joissa on valoa koko
ava linssi ja heijastuspeiliä muistut tava levy. On
pa semmoisiakin kaloja, joiden naamasta säteilee 
moniväristä valoa. Jo tku t raukat , joiden ei ole 
suotu loistaa ta i elää loistavien seurassa, ovat umpi-
sokeita, koska niillä silmistänsä ei kuitenkaan olisi 
mitään hyötyä . 

Mutta puristaahan vesi tuolla syvässä aivaii 
hirvittävällä voimalla, sanotaan. Se on kyllä tot ta; 
6ooo:n m syvyydessä se puristaa 600 kg painolla 
kutakin nelin sentimetrin suuruista pinta-alaa vas
taan, Ja tuommoisen puristuksen alaisena elämi
nen tun tuu kyllä käsi t tämättömältä . Luultavaa 
kuitenkin on, e t tä niiden oma ruumis muodostaa 
vastapainon tuolle puristukselle ja et tä ne siellä 
liikkuvat yh tä kepeästi kuin lintu ilmassa. 

Sana-arvotuKsia, 
1. 2 . 

M a t u r v a a n K o t i s i p e l t o m a a n 
j a K a s v i t a r H a n j a h e v o s h a a n , 
m u t K i r j a i n m u u t a , n i i n l ä K i n n ä 
s u a o l e n y ö l l ä j a p ä i v ä l l ä . 

O l e n v a u r a s K a u p u n K i s y n n y i n m a a s i 
j o s K i r j a i m e n m i n u s t a v a i K d a t t a a s , 
o l e n j u h l a r a K K a h i n l a p s i l l e S u o m e n 
t a i p a i K K a , m i n m u i s t a t s a j o K a h u o m e n . 



Tarina pojasta, porsaasta ja metsänväestä. 
sekaan. Kntäpiis Nökö-nössi liukkuikin niiden alla. 
virkeällä mustikanvarsivuoteella? 

»Sik. sik sik siikaa! Pos, pos, pos poossua!» huuteli 
Viljo, mut ta vastausta ei kuulunut. 

Yhä syvemmälle metsään painautui poika, yhä ka
peammaksi kutistui polku; puiden ja kukkien suloinen 
tuoksu leijui tenhoten ympärillä ja käen kukunta loi 
turvallisen tunteen rintaan, lvi ikinä uskonut hän 
metsässä näin ihanaa olevan! 

Mäeltä mäelle kulki tie, ja mitä kauemmas se juoksi, 
sitä salaperaisemmäksi muut tu iva t tien vierustat. 
Kuinkahan kaukana mahtoi kotimökki nyt ollakaan! 
.Sitä ajatusta säikähtäen seisahtui Viljo hämmästy
neenä pienelle kummulle, jonka vieritse virtasi pienoi
nen ruohorantainen joki. Jos vaikka eksyisi . . . 
eikä löytäisi kotiin koko yönä . . . ja voi voi silloin 
iiiti rukankin surua! Viljoa alkoi jo i tket tää, niin 
pahalta tuntui turvaton ajatus kaukana metsiin kai
nalossa. 

Mutta siinä samassa, enneiikun ensimäiset kyynel-
karpalot ehtivät puoliväliin poskia, huomasi hän pie
nen, soman tytön hyppelevän edessään puiden välissä, 
ja riemu ja rohkeus syöksähtivät sydämeen uudestaan. 
Ketterästi kuin orava juoksi hiin tyt töä kohti huu
dellen: »Hohoi, odotappas vähäsen!» Mutta tyt töä 
oli mahdoton saavut taa . Se puikkelehti kuin tuulen 
lennättämä lastunen puulta puulle ja sen pitkät hiuk
set liehuivat niinkuin nuoren viidakon varvut . 

Viljoa jo suututt i , — olihan hän ennen tytöt kilpa
juoksussa voi t tanut . . . mikä kuminan nopsajalka 
se täällä metsässä puikkelehti 

Viimein seisahtui tyttönen koivikkoon joen rannalle 
ja istua kiepsautti kaatuneen puun rungolle. Ja voi 
ihmettä! Kun tarkemmin katsoi ja yhteen kohti 
tähystämään jäi, näki siinä joukkoa enemmänkin. 
Oli siinä suuria ja pieniä olennoita, oli tyt töjä ja poi
kia, oli uljaita, komearyhtisiä nuorukaisia ja suloisen 
suloisia nauravia neitoja. Mahtoivat olla oikeata 
metsän väkeä! — Viljo unhott i porsaan, kotimökin 
ja äidin — unhottipa aivan oman itsensäkin katsel
lessaan sitä komeutta ja liikettä, mikä joen rannalla, 
koivujen alla välkehti. 

Joukon johtaja oli päätiiän pitempi muita, se muis
tu t t i suuresti vuorella kasvavaa uljasrunkoista hon
kaa. J a aivan oikein: tälläkin oli niskea, hileinen 

jjaisu-I.iisulla oli mökki, poika ja 
porsas. Mökin nimi oli Kujanpää, 
poika oli Viljoja porsasta sanottiin 
Nökö-nössiksi. 

Eräänä juhannuksena, kun luon
to uhkui kauneimmillaan ja lin
tujen sävelet soivat taukoamat ta 
taivaalla, juoksi porsas metsään, 

eksyi sinne, eikä sitä löytynyt vaikka Kaisu-T,iisu etsi 
kokopäivän. Mihin kumman sokkeloon lie NÖkö-nössi 
joutunutkin! — Murheisella mielellä palasi Kaisu-
I.iisu illan suussa kotiin, lämmitti saunan ja paistoi 
tuvan uunissa juhannusjuustonsa, Mutta eihän siinä 
oikeata juhannustunnelmaa sittenkään syntynyt , 
Vaikka porstuan ovella seisoi kaksi koivun näret tä 
ja tuvan nurkat olivat täpösen täynnään kukkivia 
tuomen oksia . . . sillä, Nökö-nössihän oli kateissa. 

Viljo ei ollut mikään hyvä poika, kaukana siitä, 
monet kepposet oli hän tehnyt naapureille, kylän kis
soille ja koirille, vieläpä omalle Nökö-nössillekin. 
Mutta kun hän nyt näki .äitikullan surullisena ja tiesi 
hiilien alati ajattelevan kadonnut ta porsasta, heräsi 
hänen mielessään reipas tuuma , joka oli to teu te t tava 
heti paikalla. Hänkin tahtoi lähteä possoa etsimään. 

»Et sinä, poika rukka, saa lähteä yön selkään», 
kielsi iiiti, »eksyt vielä itsekin sinne . . .» 

»Mu minä eksy—, en vaikka! Olenhan käynyt 
yksinäni jo Tei vähimmillä asti . . . eikä se Nökö-
nössi toki sen etemmäksi ole jaksanut pienillä sorkil
laan kulkea. Kyllä niinä joudun takaisin, ennenkun 
aurinko laskee.» Ja niin se Viljo sitten läksi. 

Valkeana viilkiihtelivät vasta aitan orrelta otetun 
paidan hihat ja uuden uutukaiset siniaiviim housut 
lepatt ivat somasti säärien ympärillä, kun hän livisti 
metsäpolkua ylös vuorelle. Polun kahden puolen 
kasvoi kärrihkä-mäntyjä ja kanervia ja siellä täällä 
seisoi ikivanha kivenmöhkäle, siro, vaaleanharmaa 
sammalfflyssy päässä. Voi kuinka vanhoja ja vii
saita ne mahtoivat ollakaan! Mutta kysypäs niiltä 
Nökö-uössiä, eivät ne päätänsäkään kääntäneet , 
katsoivat vain äänettöminä eteensä, niinkuin .eivät 
mitään tietäisi tämän maailman asioista . . . 

Vuoren takana välkähteli pieni lampi, ja sen ran
nalla kävi havuneulojen pei t tämä polku kapeam
maksi, peit tyen vähänväliä korkeiden sananjalkojen 





puku ja hartioilla lyhyt, tummanvihreä vaippa, jonka 
reunoja somistivat täyteläiset, hopeanharmaat kävyt. 
Päässään sillä oli kevyt kaarnahat tu ja siinä pari 
pitkää, huojuvaa vastakasvanutta männyn kerkkää. 
Niin e t tä komea se oli! 

Hänen rinnallaan seisoi solakka neitonen, joka Vil
jon mielestä oli aivan kotipihalla kasvavan koivun 
näköinen. Läpikuultavan hieno ja keväisen vihreä 
oli neitosen pitkä, poimukas leninki ja sen helman 
alta pilkisti hienon hieno valkoinen silkkikenkä. Ja 
kuinka pi tkät , kauniit hiukset sillä olikaan, — laskeu
tuvan auringon hohteessa näyt t ivä t ne hienoilta, 
väräjäviltä kultasäikeiltä! Ruskeista urvuista kier
ret ty seppele piti niitä koossa, estäen ohimoille valu
masta. 

Iloinen puheen hälinä kuului metsänväen joukosta 
ja jokaisella niistä näyt t i olevan paljon sanomista 
toisilleen. Mutta siinä ketkessä, kun joukon johtaja 
heilautti sauvaansa, syntyi syvä hiljaisuus, ja Viljo 
kuuli hänen puhuvan aivan ihmisten kielellä. 

»Nyt on jälleen juhannusilta», sanoi se »ja lehtipui
den pyynnöstä olemme me tulleet neuvottelemaan, 
miten voisimme suojella itseämme ihmisiä vastaan, 
kun he kaatelevat meitä juhannuspuikseen.» 

»Veli Honganheimo!» huudaht i pieni, esiin pujah
tava poikanen, joka oli puet tu aivan samalla tavalla 
kuin ranta-äyräällä kukkiva pihlaja. »Minun kaikki 
herttaiset sisareni, jotka kasvoivat Lehtovuon rin
teellä vietiin tänään kylään juhlakaunistuksiksi ja 
jos tulet te katsomaan, ei heidän kasvantapaikallaan 
ole jälellä muuta kuin teräviä kannonsiruja. Se on 
niin hirveätä et tä minun varpuni värisevät!» 

»Kyllä minä tunnen Pihlajikko-veljen tuskat , sa
manlaiset ovat meikäläistenkin kohtalot» lausui 
hento, valkeahapsinen ty t tö , jolla oli tuomenkukista 
t eh ty kaularöyhelö ja leveä kukkavyö vyötäisillä. 
»Kumpa suuri Luonto ei konsanaan pukisi meitä näin 
parhaisiimme juuri juhannukseksi, ehkä säilyisimme 
paremmin ihmisten isännyydeltä. Meilläkin on ny t 
niin surullista kotona, kun kaikki nuorimmat ja iloi
simmat joukostamme ovat viety pois . . . Niin, niin, 
ei meillä ole muuta turvaa kuin vanhuuden ryhmyi-
syys. — silloin eivät ihmiset meistä juuri paljoa 
välitä.» 

»Ei ole turvaa aina siitäkään!» huudaht i Hongan-
heimon vierellä seisova Valkotuohut. »Sen on minur^ 
sukuni kymmenin kerroin kokenut. Vaikkei meillä 
olekaan hohtavan lemuavia kukkia, kuten Pihlaji-
koilla ja Tuomisilla, viedään meitä kuitenkin suurim
ma t määrä t kylien juhliin. Kymmenit täin soleita 
koivuja kaadett i in tänäänkin Lehtovuon liepeiltä . . . 
Niin e t tä mitä. mitä meidän pitää tekemän, ystäväi
set?» 

»Minä ainakin raavin heiltä silmät, korvat kirjaviksi, 
kun tarpeettomasti katkovat oksiani! Eikä niistä 
moni uskalla minua lähestyäkään!» huudaht i tanakka 
pystypäinen poika, jonka pukuna oli harmaan rus
keat polvihuosut ja runsas nappinen pusero. Se oli 
tulisilmä Katajainen, — mut t a siihen arveli väljä-
viittainen Lepikäs, ettei heitä, lehtipuita, oltu varus
te t tukaan niin hyvillä aseilla elämän taisteluun. 
Tyyniluontoinen Tuominen leyhytteli hiljaa valkoista 
kaularöyhelöänsä ja sanoi: 

»Minun soreimmalta siskoltani kiskoivat pojat 
tänään monta ihanaa, kukkivaa oksaa. Ja jos oi

kein heidät tunnen oli se Kujanpäiin Viljo, joka lopulta 
katkaisi poloisen latvankin.» 

Kun Viljo näin äkkiarvaamat ta kuuli nimeänsä 
mainittavan, joutui hän kovin ihmeisiinsä, mut ta 
itsekään t ie tämät tään mitä teki, syöksähti hän kii
vaasti keskelle metsänväen joukkoa huudahtain: 

»Minä en katkaissut latvaa! Minä otin vain viisi. 
kuusi käsivarren pituista oksaa, joilla koristin tuvan 
nurkat sillä aikaa kun äiti etsi Nökö-nössiä.» 

Odot tamat toman vieraan tulo sai neuvottelevan 
joukon hämmennyksiin. Eivät he olleet tottuneet 
sillä tavalla ihmislasten kanssa seurustelemaan. Uljas 
Honganheimo malttoi cnsimäiseksi mielensä ja kysyi, 
oliko se sellainen mies Hukan vai Repolaisen sukua, 
joka nakkautui kuin orrelta keskelle vieraan heimon 
kokoussalia. 

»En ole heidän kumpaisenkaan sukua, olen vain 
Kujanpään Viljo, sama poika, jo ta tuo hieno neiti 
syyt t i tuomen latvan katkaisusta. Mutta minä en 
sitä tehnyt, sen teki Marjatrannan Paavo.» 

»Kappas kun oletkin äkäinen!» virkkoi Katajainen. 
»Jos minulla nyt olisi piikkisauvani matkassani, an
taisin siitä sinulle Marjatrannan Paavonkin osan . . . 
E t t ä näet oppisit kohteliaammin puhuttelemaan vie
raita. Mitä nyt teemme pojan-naskalille?» 

»Ettehän vain teline pahaa minulle, armollinen 
herrasväki», lausui Viljo, säikähtäen Katajaisen tui
maa katset ta . Hän oli kyllä rohkea poika, mut ta 
tämä kaikki tuntui niin ihmeelliseltä, et tä se pani 
peloittamaankin. J a sen tunteen val taamana hiipi 
hän lähemmäksi Valkiituohutta, joka näytti hyväntah-
toisimmalle koko joukosta. 

»Enkä niinä nyt tullut puiden oksia katkomaan, 
minä vain etsin äidin porsasta, joka eksyi aamulla 
metsään. Ja enkö liene nyt eksynyt itsekin.» 

»Kas niin, osaathan sinä kauniistikin puhua», virk
koi Valkotuohut ystävällisesti. »Mutta emme me 
mitään herrasväkeä ole, me olemme puiden haltijoita 
ja neuvottelemme tässä, kuinka voisimme suojella 
metsää ihmisten väkivallalta. Sanoppas nyt sinä, 
joka olet ihminen, miksi tuhositte tänäänkin niin pal
jon metsän nuorisoa?» 

Viljo katsaht i häpeillen alaspäin, voimatta heti 
vastata kysymykseen. Sitten hän nosti arkaillen sil
mänsä ja sanoi hiljaa: »Nythän on juhannus ja me 
tahdoimme kaunistaa autioita pihojamme.» 

»Kyllä kai!» tiuskasi Katajainen. »Miksi sitten 
olette karkoittaneet kaikki puut pihoistanne metsään? 
Olisitte antaneet meidän kasvaa tupienne seinuksilla, 
niin e t te tarvitseitsi joka juhannus käydä ryöstöret-
killä, mokomat!» 

Viljo sanoi et tä heidän pihallaan kasvoikin koivu 
ja pieni pihlaja. 

»Niin, m u t t a senkin pihlajan väänsit sinä vekkuli 
aivan vääräksi aidasten väliin . . .» tiesi Katajainen. 

Se oli t o t t a . Turvattomuuden ja syyllisyyden tunne 
valtasi Viljon jälleen ja hän pyyhkäisi paidan hihalla 
kyyneleitä silmistään. Sitten istahti hän äänetönnä 
Valkotuohon viereen kivelle ja kuunteli tarkkaavai
sesti, kun metsän väki jatkoi keskeytynyttä neuvot-
teluaan. Oikeinpa hänen sydäntään viilsi, kun hän 
kuuli heidän kertovan monenlaisista väkivallan
teoista, joita ajat telemattomat ihmiset olivat metsää 
kohtaan harjoittaneet. Mutta eihän hän, poika parka, 



ollut tiennyt, et tä puihinkin koski, kun niitä reveltiin. 
J a hän sanoi sen metsän väelle. 

»Vai et . . . etpä vainen!» ilkkui Katajainen jäl
leen. »Vaikka te ihmiset olette tietävinänne niin 
kovin paljon . . . Pyh sentään, siinäpä se nyt näh
tiin!» 

Mutta lempeä Valkotuohut veti Viljon aivan vie
relleen ja sanoi vakavasti: »Pane nyt mieleesi, et tä 
kaikki Luojan luomat voivat tuntea iloa ja surua, 
kipua ja nautintoa; sentähden pitää niitä kohdella 
oikeudenmukaisesti. Teetkö nyt niin tästälähin, 
nyt, kun et enää ole t ietämätön asian oikeasta laa
dusta.» 

»Teenpä kylläkin!» huudaht i poika vilpittömästi. 
»Minä istutan monta, monta puuta pihallemme, ja 
neuvon muitakin tekemään samalla tavalla. Sitten 
kai me saamme tuntea juhannusiloa useampanakin 
päivänä kuin sinä yhtenä ainoana, jolloin katkotut 
puut pihoillamme surkastuvat. Kunhan minä nyt 
vain löytäisin Nökö-nössin ja tien kotiin jälleen, en
nenkuin äiti tulee levottomaksi tähteni.» 

»No siinä asiassa autamme me sinua!» sanoivat 
puiden haltijat yhteen ääneen. Ainoastaan äkäpää 
Katajainen epäili tokko sitä kadonnutta porsasta on 
olemassakaan. 

Mutta siinä samassa pujahti Nökö-nössi esiin leh
västen välistä, tervehtien metsän väkeä syvään ku
martaen. 

»öh, öh, öh—» sanoi se syvällä rinta-äänellään. 
»Täällä minä kuuntelin koko ajan pajukossa, kun te 
opetitte Viljo-pojalle tärkeätä oppiainetta, väl t tämä
töntä elämän läksyä. J a hyvilläni siitä olen . . . 
olenpa suuresti- Sillä nähkääs, sen olen minä, 
pätöinen porsaskin, tajunnut, et teivät ne ihmislapset 
läheskään niin järkeviä ole, kuin vakuut tava t ole
vansa . . . öh, öh—» 

Ihmetellen katseli Viljo porsasta. Hän oli hämmäs
tyksestä aivan mykkänä. Ei ikinä hän uskonut por
sasten puhuvan! Mutta Nökö-nössipä siinä pisti ta 
rinaa! J a sen tehtyään sipsutteli se somasti Viljon 
viereen ja pisti pienen sorkkansa pojan kainaloon sa
noen: »Kyll' on nyt aika lähteä kotimatkalle. Ehkä 
arvoisa metsän väki saat taa meitä ensimaiseen tien
haaraan asti.» 

Olipa soma näky, kun kirkkaan juhannusaamun 
koitteessa pitkä saattokulkue vaelsi metsäpolulla. 
Käsikädessä ja hilpeästi naureskellen kulkivat Viljo 
ja Nökö-nössi edellä ja heidän jälissään astuivat 
Valkotuohut ja Monganheimo ja sitten kaikki muut 
yhä vain kaksit tain. Ainoastaan tulisilmä Katajai
nen astuskeli yksikseen, hiukan happaman ja tyyty
mättömän näköisenä. Tämä tämmöinen oli jo liikaa 
vieraanvaraisuutta hänen mielestään . . . 

Voinette arvata kuinka suuri oli Kaisu-I,iisun ilo, 
kun viljo ja Nökö-nössi viimeinkin pujahtivat koti
portista pihamaalle. Silloin oli Kujanpäässä juhan
nus. 

A ntti Kaste. 

Sairas nukke. 

Sirkan nukke on sairastunut — 
missä se raukka lie uilustunut? 

Eilen varmaankin luistinjäällä, 
kun oli ohut nuttu nain päällä. 

eik' ollut käsissä lapasia — 
tuskin nutussa hakasia I 

Rellästi Sirkka nyt poloista hoitaa, 
lääkettä antaa ja uoitehin uoitaa, 

panee kääreen otsalle armaan — 
lieoennystä tuopi se uarmaan! 

Sitten hieroo hän rintaa ja kaulaa, 
tuskien lievennykseksi laulaa: 

„Voi kuinka kohtalo onkin julma! 
Kumpa jo seluiäis tämä pulma! 

En sua sitten ulos mä ueisi 
ennenkun leiuot lauleleisi " 

Anni Kaste. 



Ei äitiä kohden, pilkkahan vaan 
me tähdätähän sekä ammutaan; 

käsi harjaantuu sekä silmä tässä 
me tarvitsemme niit' elämässä. 
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