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On joulu. 
|uima tuuli tuprutteli vasta satanutta 

lunta Helsingin Nikolainkirkon pen
germällä. Purevana se tunkeutui hy-
vienkin tamineitten läpi ja pani vielä 
tämän talven kylmään tot tumat to
mat värisemään. Pieni Arvo Tavinen 

seistä kyyrötti aivan kankeana kirkon portaalla, ja 
Martta, hänen kaksoissisarensa, nyyhkytt i hänen ja
loissaan käsiänsä helmaansa piilottaen. He vilkui-
vat arasti heidän ohitsensa joulukirkkoon kiirehti
viin ihmisiin. 

»Miksi värjötätte, lapset, tässä paleltumassa? Tul
kaa kirkkoon, niin saatte katsella suuria joulukuusia 
ja kuulla kaunista laulua», sanoi vanha mies pannen 
kätensä Arvon olalle. 

Vanhuksen ystävällisen äänen ja katseen rohkai
semana Arvo uskalsi yri t tää kirkkoon vetäen Mart
taa mukaansa. Siellä hiipivät he joukon mukana 
kuorin lähelle, jossa seisoi kaksi korkeata korpikuus
ta monine kymmeuine kynttilöineen. Lapset kyy-
kähtivät penkin viereen käytävälle ja muuta huo
maamatta tuijottivat kuusiin, kunnes lehteriltä he
lähti ihana kuorolaulu: 

•>Ja tähtönen Betlehemistä loi 
valon kirkkahan halki yön, 
J a vienot enkelilaulut soi 
ylistykseksi armotyön. 

On joulu. Se suokoon siunaustaan niin loistavaan 
linnaan kuin tölliin halvimpaan!» 

Lapset kääntyivät lehteriin päin ja huomasivat 
kirkon juhlallisen kauneuden sekä laulajajoukon ko
meiden urkujen edustalla. 

»Näetkö sinä äidin tuolla ylhäällä laulamassa?" 
kuiskasi Martta Arvon korvaan. 

»En. Näetkö sinä?» 
»En minäkään. Mutta muistathan, et tä äiti sanoi me

nevänsä taivaaseen; pitäisihän hänen siis olla tuolla.» 

Nyt nousi pappi puhumaan. Hän puhui Jeesuk
sesta ja Jumalan rakkaudesta. Mutta kun lapset 
eivät sitä oikein ymmärtäneet, nukahtivat he siihen 
toisiansa vasten. Silloin Martta näki, kuinka äiti 
hohtavin siivin lensi heidän luoksensa ja kuiskasi: 
»Rukoilkaa, lapseni, Jeesuksen antamaan teille kodin 
ja ruokaa ja oikean joulun!» 

Kirkkoväen mentyä lapset jäivät seisomaan kes
kelle kirkkoa, ja Martta kuiskasi Arvolle: »Minä näin 
äidin, ja hän käski meidän pyytämään Jeesukselta 
kotia ja joulua.» He panivat kätensä ristiin ja ko
hott ivat katseensa ylös, ja Mart ta sanoi: »Hyvä Jee
sus, anna meille oikea joulu ja koti ja ruokaa!» 

Ovea sulkemaan tullut suntio joudutt i heidät sit
ten pois kirkosta. Huh, kuinka siellä ulkona oli jää
tävän kylmää! 

Lapset painuivat Unioninkatua Aleksanterille, jo
ta myöten taas Faabianinkadulle. Jokaista vastaan
tulijaa he tarkastivat . Kenenkähän heistä Jeesus 
on käskenyt antamaan heille kodin, ruokaa ja oikean 
joulun? 

»Miksi ette mene kotiinne, lapset? Nythän on jou
luilta ja joulupuuro varmaankin odottaa teitä siellä», 
sanoi ystävällinen ääni heidän takanaan. 

»Emme voi mennä kotiin», vastasi Arvo arasti. 
»Miksi ette voi?» kysyi taas Aili Auer ja katseli 

heitä osaaottavasti. 

»Isä tuli niin kummallisena kotiin. Hän on hyvin 
vihainen ja heitti meidät ulos eikä laskenut sisälle, 
vaikka me itkimme ja pyysimme», selitti Arvo. 

»Missä te asutte?» 
»Kinakadun 3:ssa. Mutta me olemme pyytäneet 

Jeesuksen antamaan meille kodin ja ruokaa ja oikean 
joulun», sanoi Martta. 

»No, tulkaa sitte minun kanssani tänne ylös, niin 
neuvottelemme, mitä on tehtävä!» 



Siellä »ylhäällä» pantiin 
heidät lämpimään paik
kaan istumaan. Aili neiti 
hieroi Martan käsiä ja 
jalkoja ja eräs toinen 
Arvoa. Heille kiehautet
tiin lasillinen maitoa kum
mallekin, ja sen he heti 
saivat nautt ia ison veh-
näkakun kanssa 

Viesti lapsista kulki 
pian puhelimen avulla 
moneen joulupuuhissa 
häärivään kotiin. J a kun 
heidän uusi ystävänsä 

tuskin oli ehtinyt tu tus tu t taa heidät pesuveteen ja 
kampaan, soi ovikello ja sieltä tuotiin kokonainen 
vasullinen puhtai ta, lämpösiä ja sieviä vaattei ta 
y. m. hyvää Martalle ja Arvolle. 

Siinä he nyt istuivat isossa, kodikkaassa N. N. K. Y:n 
salissa, Martta taivaan kotiin kutsutun tohtorin Lai
lan uudessa hameessa, suuri, kaunis nukke sylissä 
ja Arvo pastorin Olaville pieneksi käyneissä vaatteis
sa Ja juuri äsken saamansa yksin kulkevan junan
kin oh Olavi hänelle luovuttanut. 

Säteilevän joulukuusen ympärillä oli täällä Arvon 
ja Martan luona muitakin kodittomia, oli joukko nuo
ria naisia, jotka kilvan heille rakkauttaan osottivat. 
Vain äiti oh ollut heille noin hyvä. 

Aili neiti istuutui nyt soittokoneen ääreen ja soin
tuvalla äänellä lauloi: 

»On koittanut maailman valkeus: 
nyt Kristus syntynyt on, 
sun turvasi, huoltesi huojennus, 
sydänparkani rauhaton. 
On joulu. Se suokoon siunaustaan 
niin loistavaan linnaan kuin tölliin hal

vimpaan.» 
Oi, kuinka se lapsista tuntui hyvältä. Ei sitä olisi 

pystynyt sanoilla selittämään, mut ta silmässä kim
meltävä kyynel kuiskasi sen. 

Sitten Aili neiti puhui: 
»Miksi olemme tuoneet tuon metsän uljaan asuk

kaan tänne luoksemme ja sen noin kauniiksi koris
telleet? Miksi jakelemme lahjoja ja koetamme kai
kin tavoin toisiamme ilahuttaa? — 

On joulu, ihmislasten ilon ja rakkauden juhla. Ul
kona on niin pimeätä ja kylmää, ja ihmisten sydä
missä on niin paljon vihaa ja muuta syntiä. Mutta 
täällä on lämmintä ja valoisaa. Mikähän sen on vai
kut tanut? — Katsokaahan tänne seinälle! Mitä 
tuolle kankaalle on kirjoitettu?» 

Arvo luki harvaan: 
»Me . . . rakastamme . . . sillä . . . hän . . . on . . . 

ensin . . . rakastanut . . . meitä.» 

»Kuka on meitä ensin rakastanut?» kysyi Martta 
ujosti. 

»Jeesus on meitä ensin rakastanut.» 
»Mutta se vanha setä, joka meitä pyysi kirkkoon, 

rakasti meitä ensin ja sitten te, neiti», väitti Arvo. 

»Niin, mut ta Jeesus on meitä kaikkia rakastanut 
paljon ennemmin. Jeesus jätt i taivaan ilon ja kun
nian ja tuli pienenä lapsena maailmaan opettaakseen 
meille, miten meidän on toisiamme rakastettava ja 
kärsittävä toistemme puolesta tuottaaksemme toi
sille iloa. Jeesus on kieltänyt itseltänsä paljon enem
män kuin esim. Olavi, joka luopui junastaan tuot
taakseen Arvolle iloa. J a nyt Jeesuksen syntymä
juhlana hänen rakkautensa ajatteleminen lämmit
tää meidänkin sydämiämme enemmän rakastamaan 
toisiamme.» 

Martta ja Arvo olivat laskeutuneet kuusen juurelle 
polvilleen, ja Martta sanoi juhlallisesti: »Kiitoksia, 
hyvä Jeesus, kun olet antanut meille paljon enem
män kuin pyysimmekään!» — »Ja anna isälle j a isolle 
siskolle ja Aliisatädille myöskin oikea joulu!» lisäsi 
Arvo Martan vaiettua. 

»Amen», kuiskasivat heidän taakseen polvistuneet 
toiset kodittomat joulun viettäjät. 

Anni K. 
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Sininen salaisuus. 

Siitä joulusta, joka läheni ikävin entein, koituikin 
entisiin verraten kaikkein hauskin ja onnellisin! 

Minäpä kerron teille koko tarinan. 
Sinä vuonna oi» jo marraskuun lopulla 

täysi talvi ja lunta laitumilla aika lailla. 
Kelkkamäki kaupungin puistossa kokosi 
koululapset joutohetkiksi kupeilleen, ja ah
kerin, innostunein talven terveessä urhei
lussa oli tietystikin Sirkku Sallinen. Ty
töt kutsuivat häntä pihlajanmarjaksi ja 
punatulkkuseksi, ja pojat antoivat täyden 
tunnustuksen hänen reippaalle luonteelleen. 
Mutta saattoi hän toisinaan olla hiukan 
kiusallinenkin kumpaisillekin, kuten Marja 
Helkiön luona lastentanssiaisissa, istues
saan vain syrjäseinällä ja naureskellessaan 
tytöille, jotka olivat kovin »olevinaan», ta i 
suksimäessä, laskiessaan kuperkeikatta jyr
kemmän mäen kuin yksikään pojista. .Siitä 
huolimatta olivat kaikki syvästi suruissaan, 
kun Sirkun jalka louaantui mäenlaskussa, 
ja hän sai sen jälkeen virua viikkokausia 
vuoteessaan. 

Voi kuinka vitkaan ja vaivaloisesti sen hirmuisen 
koetus-ajan päivät matelivatkaan! Tuntui lohdutto

malta maata vuoteessaan vain jalan tähden, 
kun terveys ja tarmo muuten olivat ennal
laan. Ja tytötkin, ne pahat, pahat tytöt, 
kävivät niin harvoin tervehtimässä, nyt. 
Pelkäsivät vaivaavansa ja , häiritsevänsä, 
muka . . . Mitä vielä! Sirkku oli varma 
siitä, että omaa huviaan ja hauskuuttaan 
he vain katsoivat. Hauskempi kai heillä 
muualla oli kuin siinä hänen vuoteensa vie
ressä . . . J a min hän saattoi olla kärttyi
säkin heille kun vasta tulivat. 

Kuinka huolissaan oli äitikin tyttösensä 
onnettomuudesta, vielä enemmän hänen 
kärsimättömän mielentilansa johdosta! Äiti 
oli aina uskonut Sirkun reippauteen, tuli 
mikä tuli, mut ta nyt hän sai nähdä, kuinka 
helposti vastoinkäyminen masensi sen. J a 
hänen huolensa kävi sitäkin suuremmaksi, 
kun hänen täytyi viikkokaudeksi lähteä 

matkalle ja jä t tää Sirkkunsa siksi ajaksi isän ja 
Liisa-Marin huostaan. 

Tapahtuipa sitten näin: 
Päivää jälkeen äidin matkalle lähdön, isän ollessa 

virastolla ja Liisa-Marin kuoriessa perunoita keittiös
sä, istui Sirkku sängyssään ja katseli aikansa ku
luksi liikettä pihamaalla. Eipä siinä suuria näh
tävyyksiä ollut: joku palvelustyttö kulki .vesi
ämpäriä kantaen ja pihan perällä, kellarikerrok
sessa asuva ajuri lakaisi käytävää. Mitäpä eri
koista siellä olisi ollutkaan. 

Mutta siinä samassa aukeni kellarikerroksen 
ovi ja ajurin Hilja syöksähti itkien ulos. Kul
kiessaan Sirkun akkunan ohitse kadulle, näytti 
hänen muotonsa synkältä ja masentuneelta kuin 
sen, jo ta suuri, lohduton suru painaa. 

Sirkku vavahti. 
»Liisa-Mari, tule tänne!» huusi hän keittiöön 

päin ja kun kutsut tu ei saapunut kyllin nopeasti, 
tiuskasi hän kärsimättömästi: »Sukkelaan, suk
kelaan!» 

»Elähän nyt hätäile, hyvä lapsi!» vastasi Liisa-
Mari tullen kesken työnsä ovelle. 

»Tiedätkö mitä ajurin Hilja itki?» 



»Mitä lie itkenyt • en minä tiedä.» 
»Ota sitten selvä siitä — otathan?» 
»Minkä vuoksi?» 
»Minkäkö vuoksi!» ärähti Sirkku, mut ta jatkoi 

kohta suopeammin: »Koetettaisiin lohduttaa 
häntä . . . Vai luuletko etten minä enää mihin
kään kykene.» 

Ei Liisa-Mari juuri sitäkään luullut ja saatuaan 
perunat kuorituiksi käväisi hän, Sirkun mieltä 
noudattaakseen, ajurin emäntää haastattamassa. 
Sillä aikaa odotti .Sirkku kärsimätönnä. 

»No kylläpä osasit viipyäkin . . .» torui hän jo 
ovelle vastaan. »Mutta kerro nyt joutuin, jou
tuin! Toruttiinko sitä vai lyötiin?» 

»Ei kumpaistakaan», sanoi Liisa-Mari saatuaan 
puheenvuoron. »Tyttöraukka suree sitä, kun ei 
saa ehyt tä mekkoa koulunsa kuusi-juhlaankaan, 
vaan täytyy mennä sinnekin yksissä rikkeimissä. 
Nehän ovat niin köyhiä.» 

Sirkun muoto muuttui miettiväiseksi. »Kuulehan», 
virkkoi hän sitten verkalleen, »eikös minun sininen 
leninkini, se joka repesi kerran aidan yli kiivetessä, 

»En ollenkaan. Kysykää vaikka Liisa-Marilta, 
niin sininen se on!» — Mutta enempää eivät he sillä 
kertaa saaneet tietää. 

Iloiseksi yllätykseksi koitui sama seikka äidillekin, 
joka kotiutui levottomin mielin. Kaiken aikaa mat
kalla ollessaan hän oli kantanut levottomuutta mie
lessään tyttösensä tähden arvaamat ta ilon kotiin 
tulevaa odottavan. Ensin ei hänellekään sanottu 
muutakuin et tä se oli sininen salaisuus, joka oli saa
nut aikaan onnellisen käänteen Sirkun mielenlaadus
sa, ja enempää kyselemättä tyytyi hän siihen. Tiesi-
hän hän vanhastaan et tä vain hyvä saattoi hyvää 
matkaan saattaa. 

Et tepä usko, mikä molemmin puolinen riemu vallit
si Sirkun kamarissa sinä hetkenä, jolloin hän sai omin 
käsin antaa lahjansa Hiljalle! Joulukyntti lät eivät 
loista kirkkaammin kuin tyttöjen silmät silloin. J a 
se sama riemu, niin vähäpätöinen kuin sen alkusyy, 
sininen salaisuus, olikin, asusti kauan aikaa sydämissä, 
hehkuvan punaisena jouluruusuna valkoisten hankien 
keskellä. 

Anni Kaste. 

ole vielä vinnillä. Mitähän jos yritettäisiin pienen
tää siitä Hiljalle.» 

Liisa-Marista oli se hyvä sinänsäkin. »Vetäistään 
vain repeämä kiinni.» 

Mutta Sirkku tahtoi, et tä siitä oli tehtävä kerta 
kaikkiaan oikein soma ja sopiva. Olihan hänellä nyt 
hyvää aikaa, ja Liisa-Mari, joka osasi ommellakin, 
saisi joutohetlrinään aut taa häntä. J a tuossa tuokiossa 
hän oli ylenmäärin innostunut tehtäväänsä. 

Seuraavina päivinä .Sirkku ei nurkunut ajan pituut
t a eikä ikävyyttä. Hetket riensivät kuin perhosen 
siivillä, ja ilta tuli ennenkuin tiesikään. Tyytyväi
senä seurasi Liisa-Mari Sirkun työtä auttaen tarvit
taessa kesken taloustöitäkin. Olihan tyttönen niin 
herttaisen rauhallinen, — ei vaatinut eikä valitellut. 

Kun ty tö t jälleen tulivat tervehtimään, ihmette
livät he Sirkun iloisuutta udellen, mistä se nyt joh
tui , kun jalkakin vielä oli ennallaan. 

»Se on salaisuus!» virkahti Sirkku veikeästi. 
»Ai, ai, sano pian, Sirkku, — pian!» 
»Sininen.» 
»Elä nyt taas ilveile meille. ..», murahtivat tytöt . 



Nautinnonhimon uhri. 
arjavallan salin lattian alla asui on

nellinen hiiriperhe. Hannaa , varo
vainen, hyvinvoipa hiiri-emo, jon
ka ikä jo läheni yhdeksättä vuotta, 
oli vielä erinomaisen ketterä mum
mu. Hänen ukkonsa, vaikkei se 
vielä ollut nähnyt kuin seitsemän 

talvea, oli jo vapiseva vanhus, joka aina sai jonkun
laisen hermostuskohtauksen, jos vain kissan nimeä 
mainittiin. Hän nimittäin silloin muisti sen päivän, 
jolloin hän oli jo näännyksissä kissan kynsissä, mut ta 
sa t tumal ta onnistui puikahtamaan lattian rakoon. 
Se oli kamala muisto. Vielä nytkin sitä ajatellessa 
tuntuu , kuin kissan neulanterävät kynnet kopristaisi-
va t hänen raihnaista ruumistaan. 

Mut ta vanhusten kaikki yksitoista lasta olivat 
hyvinvoipia veitikoita, jotka uhkuivat elämän halua. 
He kunnioittivatkiii tavallaan vanhempiaan, mutta 
heidän »vanhanaikaisille» ja varovaisille mielipiteil
leen he usein hymyilivät. Varsinkin vanhin poika, 
jolla oli nimenä In to , tapasi usein leikkiä laskien puhua 
emonsa varovaisuudesta. 

»Mehän, emo rakas , olemme jo täysi-ikäisiä j a te 
vielä varoitat te meitä kuin pieniä lapsia», sanoi In to 
kerrankin. »Mikä on tuo kissa, jolla aina peloitatte? 
Monta kertaa olen tässä kivijalan vieressä nähnyt 
Harjavallan kissan auringonpaisteessa makaavan, sil
mät melkein ummessa. Tosin en taitaisi häntä painissa 
voittaa, mu t t a kyllä mokomankin köntyksen, kiertäi
sin kolme kertaa kilometrillä. Te, emo ja isä, olette jo 
vanhoja, ja vanhoilla on aikansa mielipiteet.» 

»Hyvä lapsi, älä puhu noin kissasta», sanoi isä hiiri 
vavisten. »Minä tiedän, poikaseni, onko kissa köm
pelö vai ei. Toivon, ettei teistä kukaan tulisi samaa 
kokemaan. Kissan käpälä on kyllä pehmeä, kun se 

koskettaa hyväntapaisen ihmislapsen paljasta kät tä , 
mut ta kun se näkee jonkun meistä hiiristä, niin se 
vetää käyrät miekkansa tupestaan, ja kömpelyys on 
siitä silloin kaukana, j a sääliä se ei tunne ollenkaan. 
Sen tiedän kokemuksestani. 

»Kumma otus isän ja emon mielestä tuo kissa», jat
koi siilien Into. »Olisi joskus hauska tehdä sen kanssa 
lähempää tu t tavuut ta . Minun tekisi mieleni juosta 
tuon mahtavan partaniekan selkää pitkin lattian ra
koon ja siinä mennessä nykäistä sitä parrasta, josta 
se ei ollenkaan kuulu pitävän.» 

»Lapsi parka! Älä pilkkaa vaaraa! Se ei ole hy
vän edellä», puut tui puheeseen emo j a pyyhki etukä
pälillään kyyneleitä silmistään. 

Mutta nuorten hiirten mielestä Into oli puhunut 
hyvin hauskasti , ja hiiri-lapsista vanhimman jälkeinen, 
jonka nimi oli Aivastus, tahtoi jatkaa samaan suun
taan. 

»Näin minäkin kerran kissan», sanoi hän. »Tuosta 
kivijalan reijästä sitä tirkistelin, kun se häntä taivasta 
kohti pihamaalla mahtavana käveli. J a olipa vähällä 
etten mennyt ja kiivennyt sen karvail ta häntää myö
ten ylös, kuten koulupojat voimistelutunnilla kuulu
vat tankoja pitkin kiipeävän.» 

Kaikki nuoret hiiret nauroivat, mut ta vanhukset 
huokasivat syvään. — 

Edellä kerrotusta tapahtumasta on kulunut täsmäl
leen puoli vuotta. Hiiri-perhe istuu eräänä iltana taa
sen aterialla Harjavallan keittiön permannon alla. 
Edessä oli heillä iso kasa riisiryynejä, joita he söivät. 
Puhe kääntyy taas kinastelujen polulle 

»Nämä ryynit ovat niin kuivia syötäviä», alkoi 
Aivastus valittaa. Et tekö tunne, miten hyvä haju 
näin joulun edellä tuolta keittiöstä tulee?» 

»Niin minustakin», sanoi Into. »Miksi emme kai
verra tuota reikää niin suureksi, että voisimme mennä 
kerran sinne katsomaan?» 

»Silloin olisi hiirilläkin joulu!» sanoi nuorin heistä 
innokkaasti, ja kaikki huusivat siihen: hyvä, hyvä!» 

Mutta vanha ja vakava hiiri emo pyyhki kyyneleitä 
silmistään. Vapisevalla äänellä alkoi hän puhua: 
»Lapset, lapset! Te olette antaneet liian suuren vallan 
ylpeydelle ja nautiunonhimolle. Tyytyväisyys on 
paennut hauvaksi teistä, ja te olette kyllästyneet hy
viin päiviinne. Teillä on aina ollut kyllin ruokaa, jota 
todistaa sekin, et tä te moititte riisiryynejä, joita on
nellinen sattuma_meille toi. Ajattelin juuri silloin, kun 
palvelija pani paperisen riisiryynipussin lattialle ja 
aikoi vasta aamulla sen tyhjentää läkkiastiaan, että 



nyt tulee meillekin joulu. Kun sitten pistin käteni 
lattian raosta esiin ja puhkaisin tuon ohuen pussin, 
jonka sisällys valui, kuten hiekka tuntilasissa, per
mannon raosta tänne , niin tunsin, miten sydämeni 
riemastui. Tuntui aivan kuin siihen olisi valunut elon 
nestettä. J a tekin kaikki iloitsitte. Mutta nyt ette 
enää siitä iloitse. J a minkätähden? Sentähden, 
e t t ' e t te vielä t iedä, mitä leipä maksaa. Te ihailette 
ylellisyyttä ja nautintoa. Ja se vie lopuksi meidät 
kaikki turmioon». 

Hiiret kuuntelivat. Mutta permannon päältä tuleva 
piparkakun haju tukahut t i kokonaan heidän parem
mat tunteensa. Vuoron perään he joka yö nakersivat 
lattian reikää. Ja kun emo heitä nuhteli, sanoivat 
he hänelle: 

»Miksi emo suree meitä. Me tuomme teille vasta 
leivotuita piparkakkuja-» 

Mutta emo sanoi: »Kuulin kerran ihmisten luke
van, e t tä kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Nyt 
vasta ymmärrän tuon lauseen sisällön. En minäkään 
vaadi teiltä lahjoja, vaan odottaisin, että meitä van
hempia tottelisitte.» 

»Täällä keittiön lattian alla rapisevat hiiret joka 
yö», sanoi Harjavallan emäntäpiika eräiin kerran talon 
rouvalle. 

»Olen ininäkin sitä rapinaa kuullut», sanoi rouva, 
»Kaisa saa jä t tää Mikkokissan ensi yöksi keittiöön.» 

Näin puheli rouva ja Kaisa. Mutta hiiret eivät sitä 
kuulleet, sillä he viettivät päivänsä salin lattian alla. 

»Tänä yönä saamme reijän valmiiksi», puheli Into 
iltasella. »Ja sitte me syömme, juomme ja riemuit
semme.» 
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Seitsemän poikaa. 

»Niin, veliseni!» sanoi siihen Aivastus, »tämä on mer
killinen yö, jolloin vapauden ja nautinnon port t i ava
taan selkkosen selälleen!» 

»Eläköön vapaus, Into ja Aivastus!» huusi taasen 
nuorin hiiri, johon hiiriemo katkerana lisäsi: »ja nau
tinnon himo!» 

Mutta t ä t ä eivät nuoret hiiret kuulleet, taikka oi
keammin, eivät sen sisällystä ymmärtäneet. 

Yö oli kuhmut. Aamusella oli hiiri-perhe taasen 
pesänsä lähellä salin lattian alla. Mutta nyt heitä oli 
yhtä vähempi. He olivat olleet aamiaisella, mut ta 
kukaan ei heistä ollut monta suurimoa syönyt. Ta
van vuoksi vain he olivat suurukselle kä}'neet 

»Että sen pitikin näin käydä!» sanoi vihdoin hiiri
emo. »Sydämeni oli surusta haljeta, kun kuulin, mi
ten minun esikoiseni, tuo uljas Into, kitisi kissan kyn
sissä. J a sitten se ääni lakkasi, ja minä kuulin, miten 
kissa sen lämmintä verta lattialta nuoleskeli. Oi, 
rakas Intoni! E t t ä sen pitikin näin käydä!» 

Näin valitteli hiiriemo, ja toiset sitä nyyhkyttäen 
kuulivat. Mutta permannon päältä kuuluvat talon 
isännän askeleet keskeyttivät puheen 

»Kuule, Eiliseni, sanoi hän, »koetapa, miten tuolta 
lattian alta tuulee! Siellä ovat varmaan hiiret kaiva
neet reikiä.» — 

»Mikko on yöllä saanut kyökistäkin hiiren. Ne 
ovat jyrsineet reijän lattiaan», lisäsi rouva. 

»Ensi tilassa meidän pitää ottaakin kaikki lattiat 
ylös; tai taa muuten pian koko talo joutua hiirten val
taan», puhui isäntä. 

J a Harjavallan salin lattian alla olevat hiiret kuuli
vat tuon. Kaikki he vapisivat pelosta, j a vanha hiiri
emo huokasi: »Ulottuuko tuo Luojan ikuinen sääntö, 
että ylpeys ja nautinnon himo karkottavat pois para
tiisista, myös meihin pieniin hiiriinkin?» / . L. 
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Ystävykset. 
Heit' oli viisi: mummo ja ukki, 
Maija tyllerö 
ja nukke lyllerö 
ja viides vallaton kilipukki. 

Heili' oli rannalla mökki oma, 
ränstynyt seinä 
ja katolla heinä, 
vaan se oli lämmin ja soma. 

Ja Maiju hän oli, sen kyllä arvaa, 
veikeä vessu 
ja paitaressu, 
ja kili se oli harmaa. 

Sen oli parta alulla juuri 
ja korvat pystyt 
ja sarven nystyt, 
eikä ollut se suuren suuri. 

Kerran tyttönen kilin .selkään 
nuken istutti. 
Hopsis, heponi! 
Ja nukke huusi: oi, pelkään. 

Kili kippas kuin ukonnuoli, 
nukke töksähti, 
maahan möksähti. 
Maija parkui: ,Se kuoli!" 

.Kyllä se virkoo", arveli kili, 
suuhunsa sieppasi, 
ilmahan kieppasi. 
Voi sua, hulivili! 

Ukin verkotkin hongan haarassa 
saivat reikiä — 
kili veikiä, 
nyt on selkäsi vaarassa. 

Mummo se istutti pellon laitaan 
kaalit ja pavut, 
keittojen maut, 
ja pani ne pisteaitaan 

Kilipä herkut ne hyvät äkkäs, 
tekipä mieli, 
vesissä kielin 
aidan se kumoon päkkäs. 

Kaalit ja pavut se suuhunsa nyppi, 
vieläpä sotki, 
tallasi, potki, 
ja ilosta veitikka hyppi. 

Se oli sentään liikaa melkeen. 
Nyt tuli tili: 
läävähän kili, 
ja ovi se pantiin telkeen. 

Ystävä seisoi takana oven, 
hellästi huuteli, 
raosta suuteli, 
ia suru se täytti poven. 

Heltyi mummo ja päästi pukin. 
Voi riemua kilin 
sen hulivilin 
ja riemua Maijan ja nukin! 

Ilosta kili järkensä hukkas, 
kun nuken se äkkäs, 
päin päätä se päkkäs 
ja mummoa, Maijaa se pukkas. 

Vaan kerranpa sattui kummat eteen: 
rannalla leikkuissa, 
kivillä keikkuissa 
tyttönen mulskahti veteen. 

Kili se vallaton valmiina heti: 
jalkahan tarrasi, 
hampahin harrasi, 
ystävän kuiville veti. 

Ja se oli uljasta, pelvotonta, 
ja siitäpä ki l i 
se hulivili 
sai anteeksi syntiä monta. 
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Vesiemme pikkuäyriäisistä. 
Kirjoitti ja kuvitti K. E. Kivirikko. 

Leikkiessään helteisinä kesäpäivinä rantamatali
kolla ja ammentaessaan vettä pienillä ämpäreillään 
Erkki ja Kyllikki keksivät pienen palleroisen pun
kin, joka pitkiä jalkojansa heilutellen uida kieppuroi 
sinne tänne (kuva i). He pyydystivät sen ämpäriinsä 
ja alkoivat sitä lähemmin tarkastaa. Melkein munan 
muotoisesta ruumiista ulkoni 10 jalkaa, joista ly-
himmät, eteenpäin suunnatut, muistuttivat tuntosar
via. Selkäpuolella oli omituisia mustia kuvioita ve-
ripunaisella pohjalla. Tästä' pienestä löydöstä he
räsi heidän uteliaisuutensa, ja pian he tiesivät kertoa 
vedessä hyörivistä eläimistä, joista monet olivat niin 
pieniä, että niitä oli vaikea paljain silmin huomata. 

Tuosta salaperäisestä eläinmaailmasta lienee ani-
harvoilla sen enempää tietoja, ja kuitenkin on tosi
asia, että kaikki vedet ovat elämää täynnä. Siitä 
tulee ken hyvänsä pian vakuutetuksi siivilöimällä 
pienenkään määrän järvi- tai lätäkkövettä hienon 
harson läpi. Vielä parempi jos harsokankaasta teem
me suippuhaavin, jonka rautarenkaaseen kiinnitetty
nä pitkästä rihmasta vedämme veneen perässä. Ve
si siivilöityy kankaan läpi ja haavin pohjalle jää har
maata sakkaa. Kun tuo sakka sitten tyhjennetään 
juomalasiin, johon lisätään kirkasta vettä, huomaam
me että sen muodostavat tuhannet pikkuoliot, joiden 
muotorikkaudesta, omituisista väreistä ja elämänta
voista saamme selvän vasta, kun tarkastamme niitä 
monta sataa kertaa suurentavalla mikroskoopilla. 

Kuvamme esittää eräitä suurempia äyriäiseläi-
miä, jotka tuossa sakassa muodostavat pääaineksen 
ja joiden elämää saattaa paljainkin silmin tarkastaa. 
Suurin osa niistä makaa jo lasin pohjalla puolikuol-
leina, sillä vettä ei ole riittämään saakka niiden va
paasti uiskennella; ne työntävät toisiansa ja surmaa
vat toisensa elämän kamppailussa. Ne, jotka vielä 
ovat hengissä, hyppelehtivät veden pintakerrokses

sa kerääntyen kaikki valon puolelle. Hullunkurisimpia niistä on Polyphemus (kuva 3). joka on saanut 
nimensä yksisilmäisestä jättiläisestä. Tällä pikkuäyriäisellä on näet yksi ainoa siima, joka täyt tää mel
kein koko pään. Tämän alapuolella nähdään pari pientä liikkuvaa tuntosarvea sekä taaempana isot 
kaksihaaraiset uintisarvet, joita se voimakkaasti huiskii ylös ja alas saaden aikaan hyppiviä liikkeitä. 
Selässä sykkii pieni sydänpallo ja erityisessä selkäontelossa on pari vihreän ja punaisen kirjavaa mu
naa poikasiksi kehittymässä. Suoli kaartaa läpi ruumiin, joka päät tyy karvaiseen lisäkkeeseen. Tämän 
otuksen värit ovat ihmeteltävän kauniit, esiintyypä siinä kaikki sateenkaaren värit. 



Polyphemuksen sukulainen (kuva 5) on ehkä vielä 
omituisempi. Sen etujalat ovat tavat toman pitkät 
ja ruumiin jatkona 011 pitkä piikki, jolla eläin pitää 
tasapainoansa vedessä hyppiessään. Selkäpussissa 
on silläkin sikiö kehittymässä. Kuvassa 7 näemme 
Bosmina-nimisen pikkuäyriäisen, jonka selkäkuori 011 
korkeaksi torniksi kohonnut, jot ta sen alle mahtuisi 
suurempi määrä munia ja sikiöitä. Sen tuntosarvet 
ovat erinomaisen pitkät ja alaspäin suunnatut. Oi
kea hirviö noiden pikkueläinten joukossa on Lepto-
dora (kuva g), joka tulee sentimetrin pituiseksi. Lä
pikuultavana, jot ta tuskin muuta näkyy kuin musta 
silmä, hyökkää se toisten kimpuun tart tuen^niihin 
pitkillä pyyntijaloillaan ja työntää ne suoraa päätä 
suuhunsa. Leptodora tarvitsee paljon raitista vettä 
elääksensä, ja sentähden oleksii se etupäässä järven 
ulapalla lähellä pintaa. Sen seurassa elää oudon nä
köinen Daphnia (kuva 8), jonka pää on hiippalakin 
tavoin suipoksi venynyt ja taaksepäin kaartunut . 
Ruumis monine jalkaparineen on kahden selkäpuo
lelta toistensa kanssa yhteydessä olevan kuoripuolis-
kon välissä ja kuorien yhtymäkohdasta lähtee terävä 
tasapainopiikki. Jot ta Leptodoran tarkka silmä ei 
sitä keksisi, on se vihollistaan ehkä vieläkin läpi-
kuultavampi, melkeinpä lasimaisesti kirkas. Lasin 
sisällöstä kiinnittyy huomiomme edelleen pieneen 
Cyclops-nimiseen hankajalkaiseen (kuva 4), joka ta
karuumiissaan kantaa kahta ruskeata munasäiliötä. 
Sen uintisarvet ovat aivan toista rakennetta kuin ve
sikirppujen, joiksi kaikkia edellisiä voisimme kutsua, 
mutta päässä on sillä yksi ainoa silmä, kuin sadun 
kyklopeilla. 

Kaikki tässä kuvatut yksilöt ovat naaraksia, jon
ka voi huomata ktioriontelossa kehittyvistä munista. 
J a vannaa on, ettei koko lasissa ole yhtään koirasta. 
Niitä ilmestyy vasta syksyllä, kun vedet rupeavat 
jäätymään. Useimmat lajit kuolevat kylmän vuo
denajan lähetessä, mut ta sitä ennen munivat ne ka
raistuja talvimunia, jotka koiras hedelmöittää ja joi-
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den suojaksi kuoleva emo uhraa koko selkäkuorensa 
(kuva 11). I r taannut tuaan eläimestä vaipuu tämä 
satulaksi kutsut tu munakotelo pohjamutaan, ja vas
ta seuraavana keväänä kehittyy siitä uusi polvi. 

Sorsan pulikoidessa vedessä ruokaansa etsien, tart
tuu pikkuäyriästen munakoteloita sen nokkaan, jal
koihin ja höyheniin, tehden usein pitkiä matkoja 
kaut ta ilmojen toisiin vesiin, vieraisiin maihin. Tästä 
saa selityksensä samojen lajien esiintyminen hyvin 
laajalla alueella. 

Voidaan täydellä syyllä kysyä, onko noista pikku
eläimistä mitään hyötyä. Onpa kylläkin! Pienet 
vastasyntyneet kalanpoikaset syövät niitä melkein 
ainoana ruokanaan, samoin pintavesissä suurin par
vin esiintyvät pikkukalat, kuten silakat, sillit ja mui
kut. Niin mitättömiltä kuin näyttävätkin, on niillä 
siis hyvinkin suuri merkitys sekä luonnon että ih
misen taloudessa. 



Mitä näette tässä kuvassa? 

| äette siinä palasen Suomen luontoa ja 
kaksi Suomen miestä. 

Se maisema, joka on kuvan taus
tana, ei ole erikoisemmin merkillinen. 
Niin kauniita paikkoja on paljon rak
kaassa isänmaassamme. Mutta nuo 

miehet ovat kansamme merkkimiehiä. Heidän ver-
taisiaan ei nykyään ole maassamme monta. Ja tämä 
vuosi on heidän merkkivuotensa. 

Ketä he ovat? kysytte varmaankin. Nimittäin ne 
teistä, jotka eivät noita kasvonpiirteitä tunne. 

Huomautan ensiksikin, että kuvan piirtäjä on, tie
tenkin tahallansa, tehnyt meille pienen kepposen. Hän 
on vaihtanut miesten paikat. Me tarkastelemme en
siksi sitä miestä, jonka hän on asettanut viimeiseksi. 
Siihen on kolme syytä. Hän, tuo oikealla viimeisenä 
istuva mies, on kaksi kuukautta vanhempi kumppani
aan. aakkosjärjestyksen mukaan on hänestä ensiksi pu
huttava, ja hän on myöskin ensimäinen sillä työalalla, 
jolla nämä molemmat miehet toimivat. 

Hän on Juhani Aho, Suomen suurin kirjailija, joka 
viime syyskuun 11 p:nä täytti 50 vuotta. Hän on pap-
pilan-poika pohjois-Savosta. Kukaan ei liene tarkem
min ja hartaammin kuin hän katsellut Suomen luontoa, 
sen salaperäisten metsien elämää, sen päilyviä vesiä, 
sen harmaita soita ja viljelykselle aukaistuja ahoja, 
eikä kukaan muu ole niistä kirjoituksissaan koskaan 
kertonut niin elävästi ja niin kauniilla kielellä kuin hän. 
Ja verrattoman herttaisesti hän on kirjoittanut kan-
sastammekin kuvaten, kuinka Suomen pirteissä elet
tiin »siihen aikaan kun isä lampun osti», millä mielellä 
sydänmaan mies ja vaimo katseli puhkuvaa höyryvetu
ria, kun se ensi kertaa häiritsi hänen hiljaisten salojensa 
rauhaa, kuinka muinoin pakanuuden valta maamme 

syrjäisimmillä seuduilla raukeni kristinuskon tieltä ja 
kuinka uskonnollisen ja kansallisen herätyksen väkevä 
virta viime vuosisadalla tulvi elähdyttävänä kansam
me keskuudessa. Tähän kaikkeen tutustutte, kun luet
te Juhani Ahon monet »Lastut», hänen »Rautatie», »Pa
nu», »Kevät ja takatalvi» ja äsken ilmestyneen »Eläimiä» 
nimisen teoksensa. Nämä julkaisut ovat Suomen ke
hittyneen nuorison mieluisinta ja parhainta lukemista. 
Ja me odotamme häneltä yhä uusia kirjoja. 

Hänen toverinsa, tuo vasemmalla istuja, on kirjailija 
Arvid Järnefelt, joka myöskin tänä vuotena, marraskuun 
16 p:nä, täytti 50 vuotta. Hän on ihmissydämen ja 
ihmisonnen perusteiden tutkija. Hän on syntyisin lois
tavasta kodista, kenraalin poika. Koulut käytyään ja 
yliopistolliset opinnot suoritettuaan olivat hänelle auki 
edullisimmat virkaurat. Mutta hän luopuikin kaikesta 
virkojen ja vallan tavoittelusta ja muutti maalle asu
maan. Ja sen jälkeen hän on tehnyt uuraasti työtä 
pienen maapalstansa viljelyksessä ja kirjoittanut työn 
lomassa paljon kirjoja, joissa hän elävissä elämänku
vissa esittää omia ajatuksiaan oikean onnen ehdoista. 
Hän seuraa opillaan ja elämällään äsken kuolleen suu
ren venäläisen kirjailijan, kreivi Leo Tolstoin esimerkkiä. 
Tolstoihan myöskin, vaikka oli Venäjän mahtavimpia 
ylimyksiä, kulki paljain jaloin, verhona kansanmiehen 
yksinkertainen mekko, teki työtä pellollaan, opetti kan
san lapsia ja kirjoitti mainioita kirjoja. Järnefelt on 
omistanut samanlaisen elämänsuunnan, koska se on hä
nestä oikea. Teidän, lapset, täytyy kunnioittaa sellais
ta miestä. Kunnioituksenne kasvaa lämpimäksi ihai
luksi kun kehityttyänne tutustutte hänen parhaimpiin 
kirjoihinsa, joita ovat »Isänmaa», »Heräämiseni», »Vel
jekset», »Maaemon lapsia», »Ihmiskohtaloita» y. m. 

A. N. 
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Eieneekö tuomiset matkassa 
beillä? 

{Tietysti, sebän on tapana 
meillä! 

Etsimme marjoja mailta ja 
soilta; 

Cöysimme viimeinkin aboloilta. 

mitäpä miehillä ptänä 
tässä: 

rfiusti on vaunuja vetä
mässä, 

mini se vieressä hauvana 
juoksee. 

(Tiedäppäs, matka käy mum-
mulin luokse! ™ 

Voi kuinka ovatkin bienoja 
aivan! 

Pukeissa näkivät suurenkin 
vaivan: 

matilla, näetkös, vaarin on 
frakki, 

Pekalla isänsä kirkkotakki. 

mummolan kestit ne ovatkin 
oivat: 

Rar>vikupposet kilkkavat,soivat. 
Kananpaisti kai pöydällä 

tuoksuu .. 
musti, \)e\, ota aika juoksu! 

Anni Raste. 



Kotoa kauvas. 
Kaksikuvaelmainen leikki. Kirjoittanut Imiuv Helien. 

Henkilöt: Matti, Maija, hänen sisarensa, 1'netar ja hänen 
tyttärensä, Pentti, Martta. 

K n s i m ii i n e n k u v a e 1 m a. 

Matti ratsastaa puuhevosen selässä. Maija neuloo 
sukkaa. 

Maiti: Hei heponi, juokse ja lennä! 
Tää huone on ahdas ja kurja, 
käy maailmalle kulkuni hurja. 

Maija: Voi, voi sua kalttoa lasta, 
t ää huone on herttainen vasta. 
Kas, aurinko ruutuhan paistaa, 
täällä lepo ja työkin maistaa. 

Malli: Ei maista työ eikä lepo. 
Minut lennätä kauvas, hepo! 

(nykii ohjaksista) 
Kas, kas, jopa lienet laiska, 
sinä kunnoton hepo raiska. 

Maija: Vai hevonen laiska? Ken tiennee 
kumpi laiskempi teistä lienee? 
E t kirjaasi avannut vielä; 
siit' äiti on surumieliä. 

Malli: En lue, tulin pahalle päälle, 
miks' äiti mun luistiujäälle 
taas kielsikin lähtemästä? (Nousten). 
Mutta lähden kun lähdenkin tästä. 

(Sivaltaa luistimet naulasta). 
En huonompi muita liene, 
ja itse sen paremmin tiennen. 

(Maija tarttuu luistimiin, taistelevat hetken. Maija, joka 
on isompi, voittaa. Hän vie luistimet takaisin naulaan.) 

Maija: Kas niin, sinä pieni piltti, 
nyt ollos ahkera, kiltti! 
Kun läksysi ensin muistat, 
niin iloisemmin sä luistat. 

(Ottaa hänen kirjansa hyllyltä ja avaa sen. Matti on ta 
istuutunut ratsunsa selkään ja nykii ohjaksista.) 

Niin hauska ja herttainen kirja! 
Kas, tässäpä onkin merkki. 
Joka sivulla kuvat on myötä. 
Kas, tuossa on Elli ja Erkki, 
he tekevät puutarhatyötä . 
J a tuossa on käki ja kerttu, 
tässä tuoksuva tuomentert tu. 

Matti: Pois tahdon kauvaksi täältä. 
Pentti: (Tulee sisään luistimet kädessä.) 

Tuon terveiset luistinjäältä. 
Miks' istutte täällä kahden? 
Kuin peili on jää nyt lahden, 
ja lapset ne kilvan kiitää, 
kuin tuulen siivillä liitää. 
Hei Matti, lähdepäs joukkoon! — 
Mitä näen! no oletko houkko? 
(Maija piiloittaa Matin luistimet.) 
On aliasi hepo puinen — (ivallisesti) 
kuin paitaressuna muinen 

Malli: (Kimmahtaa hevosen selästä seisoalleen.) 
Ole vaiti, ma lähden mukaan, 
Nyt ei nnia estä kukaan. 

(Huomaa, että luistimet ovat poissa.) 

Mun luistimeni on poissa. (Maijalle.) 
Sinä kätki t ne, älä kiellä, 
tuo pois tahi kostan vielä. 

Maija: Niin tuonkin, miks koittaisin estää? 
Sun täy tyy kiusaus kestää. 
(Vie luistimet takaisin naulaan.) 

Vaan kysynpä suita, Pentti , 
mitä kotona tehdä sä mahdoit, 
jäälle ennenkun lähteä tahdoit? 

Pentti: Mitä tein? Minä hevosta suin 

ja tietysti läksyni luin. 

Maija: Mutta täällä on asiat toisin, 
sinun yksin lähtevän soisin. 

Pentti: Ahaa, minä asian arvaan, 
Saan toisaalta seuraa ma varmaan. 

(Lähtee.) 
Malli: (Nousten ratsun selkään.) 

Hän pilkkasi — mitäpä tuosta! 
Hei hepo, saat laukata juosta. 

Maija: J a kuitenkin paikka rakkain 
tää sulle on päällä maan, 
jos kulkenet vaikka minne, 
niin kuitenkin takaisin tänne 
on toivosi ainiaan. 

Malli: En loruistasi välitä, 
ma ajan aika kyytiä, 
vaan koni se on laiska. 

(Menee uunin nurkkaan, taittaa luudan varvun.) 
Nyt onko jalkas nopsemmat, 
kuu koivunrieskaa maistavat? 

Maija: On tuokin kaunis kunnia, 
kun lyöt sä hyvää hepoa, 
mi nurkumat ta yhtenään 
sua kantanut on selässään 
sun ollut parhain toveris 
ja uskollinen kumppanis. 

Matti: Ei ole mieskään mokoma, 
mi hevostaan ei kurita, 
kun laiskaksi se ratkeaa, 
niin et tä kulku katkeaa. 

Maija: Vaan kunnon mies ei milloinkaan, 
se tiedä, löisi hepoaan — 
E n tuota katsella ma voi. 

(Vääntää vitsan pois hänen kädestään ja heittää uuniin 
Matti: Xo hyvä, hyvä kerrassaan! 

Se teko sulle kostetaan. 
Martta: (Tulee sisään luistimet kädessä.) 

Hyv' i l taa majahan tähän! 
Maija: (Tarjoten tuolia.) 

Käy istumahan nyt vähän. 
Marita: Kun ohi ma tästä kulin, 

sua mukaani ot tamaan tulin. 
On herttainen, lauha sää 
ja kirkas on järven jää. 

Maija: Ois ikävä Matin yksin, 
en kanssasi tulla voi -
vaan istu ja tarinoi! 

Matti: En lainkaan ma kaipaa sua, 
On turha vahtia mua. 

Martta: (Istuutuu ja katselee ympärilleen.) 
Täällä aina on yhtä herttaista 
ja lämmintä, kodikasta, 



ja sin' olet yhtä ahkera: 
kas, sukka, mi alulla vasta, 
näin pitkälle milloin se ehtinyt on? 

Maija: Sen jouluksi valmiiksi saada koin, 
sen äiti saa lahjaksi silloin. 
ja siksi ma ahkeroin 
ilomielellä aamuin ja illoin. 

Marita: Jo työstä sä aivan uupunut lienet, 
ja eikö jo väsy sun sormesi pienet? 

Maija: Ei uuvuta tehdessä sellaista työtä, 
jossa rakkaus äitiin aina on myötä. 

Marila: (Katselee ikkunaan.) 
Kuin hyvin ne viihtyvät kukkasi sievät, 
ne kevähän kentille aatokset vievät. 

Maija: (Tuo yhden kukkasista Martan eteen pöydälle.) 
Vaan tämä on sentään kaikista parhain, 
sitä hoitelen myöhään ja hoitelen varhain, 
Kas, siinä 011 nuppu niin armahainen, 
se jouluksi puhkee, kun ootan vainen. 

Marlia: .Sitä silloin ma riennän ihailemaan. 

Maija: Terve, oi terve tulemaan. 

Marila: Nyt jäälle ma lähden hiukkasen. 
Maija: Sua vähäsen vainen ma saattelen. 

(Lähtevät.) 

Multi: (Nousee pois hevosen selästä.) 

Hän alati kiusaa mua, 
ma alan jo hermostua. 
Nyt koston hän siitä saa, 
ja kosto on ihanaa. 
Vaan mitä mä, mitä mä keksin? 

(Astuu miettiväisen näköisenä pöydän luo.) 
Jos purkaisin hiukan sukkaa, 
niin työnsä on mennyt hukkaan. 

(Ternpaa pois vartaat ja purkaa useita kertamuksia.) 
Vaan tämä ei riitä vielä, 
hänen täy tyy muutakin niellä. 

(menee ikkunan luo) 
Jos kukasta nupun tai tan, 
niin surua hälle laitan. 

(Taittaa nupun ja heittää sen uuniin. Jää seisomaan.) 

Maija: (Tulee iloisena. Seisattuu kädet seläu takana.) 
Minä juoksin puodille saakka 
ja kaunis on tuulla taakka. 
Sen kasvatt i kaukainen maa, 
ken arvaa, sen omaksi saa. 

(Matti on nolo. Maija pyörittää omenaa hänen edessään.) 
.Sinä saat tämän kauniin kalun, 
se tuo ehkä lukuhalun. 
Sen säästörahallan' ostin. 

Matti: (Syrjään.) Voi, et tä mä hälle kostin! 
(Maijalle.) 

En huoli. Käyn pitkälle tähän, 
oon väsynyt, nukun vähän. 

(Heittäytyy vuoteeseen ja vetää peitteen päälleen.) 

(Maija menee pöydän hio. Huomaa hämmästyen työnsä. 
Alkaa ääneti nostaa silmiä paikoilleen. 1'yyhkäsce tuon 

tuostakin kyyneleen poskeltaan.) 

Esirippu. 

T o i n e n k u v a e l m a . 

1'netar istuu pankolla kehräten. Hänellä on synkkä har
maa puku ja silmälasit nenällä. Hänen tyttärensä vyyh-

tee lankaa. 

Unelar: Ma kuulen jalkojen töminätä, 
nyt hetkeks, tyt töni , työsi jätii 
ja katso ken sieltä saapuu. 

Tyttö: (Katsoo pihalle ikkunasta.) 
On poika tulossa pikkuruinen, 
ja hevonen on hällä puinen. 
Hän sitä lyöpi ja piiskaa, 
sen suuta repii ja riiskaa. 

Unelar: J a tänne tulla hän uskaltaa! 
Vaan aika läksyn hän täältä saa. 

Malli: (Tulee taluttaen hevosta, kumartaa 1'nettarelle.) 
Mun oli kotona paha olla. 
Nyt täällä pyytäisin ruokaa, työtä, 
ja ehkä saisin ma olla yötä. 

1'netar: (Katsellen häntä ankarasti silmälasien yli.) 
Sun hepos vaahdossa on ja arka. 
Ken olet, kunnoton poikaparka? 

Malli: (Vavisten.) Sitä täytyi hiukan mun kurit taa, 
kun oli kömpelö sekä laiska; 

Hevonen: (Joku pahuupi ilosta.) 
Voi, sua onneton poikaraiska! 
Ma juoksin minkä vain jalat jaksoi, 
vaan kuinkas Matti sen mulle maksoi? 
Hän repi suutani surkeasti, 
se koski sydämeheni asti. 
On verinaarmut mun kyljissäni, 
ja ilman ruokaa ja juomaa jäin. 

Unelar: Ken lasna leikkihevostansa 
lyö ja kiusailee, 
hän kerran isoks tultuansa 
oikeata hepoansa 
pahoin pitelee. 
Vaan luontokappaleitansa 
ei anna Luoja kiusata 
kovasti kostamat ta , 
ruoskaansa nostamatta . 

Matti: (Kietoo käsivartensa hevosen kaulaan.) 
Ah, anna anteeksi, rusko kulta, 
se oli pahasti tehty multa. 
En enää lyö sua milloinkaan. 
vaan hoidan hellästi ainiaan. 

(Hyväilee hevosta) 
Hevonen: Kun katumuksesi nöyrän nääu, 

niin annan anteeksi mielellään. 
Malli: Oi, kiitos, ruskoni herttainen, 

nyt olen taaskin ma iloinen. 
Unelar: Sä pyysit työtä, sä pyysit ruokaa, 

(osoittaen tuolia) 
nyt istu tuonne ja hiukan huokaa. 

(Tyttärelleen.) 
Tuo hälle pahnainen sukankudin. 

Malli: (Hämmästyy.) 
Kernaammin ma hakkaan puuta, 
tai teen miesten työtä muuta. 

Unelar: Sun täy tyy tehdä juuri tämä työ. 
Maiti: (Syrjään.) Voi, kuinka tuntoni mua lyö. 

(Ottaa työn ja alkaa nostaa siliniä.) 
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Ma tahdon parhaani koettaa. 
Jos voisin rikokseni sovittaa! 

(Työ käy vaikeasti.) 

Unelar: (Tytölle.) Tuo hälle hiukkasen virvokkeita, 
tuo vaikka nuppuja katkenneita. 

(Tyttö tuo tarjottimella Matin katkaiseman kukkanupun. 
Ivpäröiden ottaa Matti sen käteensä ja katselee sitä.) 

Nuppu: (Hento ääni puhuu piilosta.) 
E n ole ihmistekoja, 
ma olen töitä Luojan, 
ja Hänen kuuni atansa 
ma tahdoin ilmituoda. 
Ma öisin kukkaan puhjennut 
iloksi jouluillan, 
ja kesän talveen loihtinu' 
värillä kaunihilla. — 
.Se ihanata ollut ois! 
Ny t ennen aikaa kuolen pois 
ma hento luonnonlapsi. 

Matti: Ah, annas pieni nuppusein, 
suo anteeks suuri vääryyteni, 

Nuppu: Jos lupaat, et tet milloinkaan 
noin lystiksesi, suotta vaan 
sä loukkaa Luojan tekoja, 
et kukkaa, kort ta hentoista, 
et matostakaan mullassa. 

Matti: Sen lupaan, nuppu herttainen.* (Tytölle.) 
Oi anna ve t tä vähäisen, 
kentiesi puhkee nuppunen. 

(Tyttö tuo vettä pikarilla. Matti panee siihen nupun. 
jossa on vähän vartta, ja asettaa pikarin ikkunalle. 
Asettuu sitten taas paikoilleen nostamaan silmukoita.) 

Tyttö: (Äidilleen.) Hän on niin nöyrä ja katuvainen, 
hänt ' au t taa saisinko vähän vainen? 

Unetar: Voit o t t aa häneltä kutimen, 
jos kirjan tuot hälle kätehei . 
ison kirjan pojalle, joka alkaa selailla sitä.) 

E n tunne ainoota kirjaintakaan, 
On kieli vierasta, sen ma takaan. 
Mull' oli kotona kirja hyvä, 
sen kuvat . lahut t ivat mieltä — 
se oli armasta äidinkieltä. 
Mä tiedän pojan, mi oli äksy, 
nyt opi t tava on kova läksy. 

(Matti yrittää, mutta ei saa tolkkua.) 

Matti: Ma kotiin tahtoisin päästä pian, 
nyt olen voit tanut laiskuusvian. 
Jos oman kirjan ma käteen saisin, 
oi, kuinka sitä ma rakastaisin! 

Unelar: (On Matin huomaamatta kietonut laukojaan 
hänen jalkoihinsa.) 

Ma t iedän pojan, mi kodistaan 
niin kauvas, kauvaksi tahtoi päästä 
ja siksi rääkkäsi hepoaan. 

Matti: Ma kotiin tahdon, en täällä kestä. 

Unelar: Sä kotiis lähde, en sua estä. 
(Matti nousee ja yrittää kävellä, mutta ei pääse mihin
kään unettaren langoilta. Vaipuu tuskissaan istumaan.) 

Matti: Oi, armahtakaa, oi, aut takaa! 
Nyt erhetykseni kadun syvään, 
nyt tahdon taipua kaikkeen hyvään. 

Tyttö: Voi äiti, säälistä hänet päästä. 

(Tyttö tuo 

Matti: 

Unetar: 

Matti: 

Tyttö: 

Matti: 

Unelar: En vielä, se liian varhain, 
mä tiedän hyvin, mi hälle parhain. 

(Matille) 
Ny t olet kaukana kodistasi. 
ja sehän oli sun toivonasi, 
Vaan koska sinne sun kaihos kantaa . 
sun sitä katsella voisin antaa. 

(Ottaa laatikosta silmälasit ja asettaa ne Matin nenälle.) 
Nyt niitä näet sä, poikasein? 

Matti: Ma näen kotini kauniin, rakkaan 
ja äidin armaan ja siskon hellän. 
He siellä viet tävät jouluiltaa 
ja kaikki näyttävi kaunihilta. 
Oi, kuinka kirkas on joulukuusi, 
ja kukkaan tullut on nuppu uusi. 
He jouluiltaista vasta söivät, 
vaan mua, mua he ikävöivät. 

(Unetar on Matin huomaamatta päästellyt lankojaan. 
Hän ottaa pois silmälasit.) 

Unetar: J a missä luulet nyt olevasi? 
Matti: Ma lienen luolassa kärsimyksen. 
Unetar: Oot valtakunnassa unten. 

Jos tunnolla puhtahalla 
sä tänne saapunut oisit, 
kuin kummulla kukkaisalla 
sä täällä levätä voisit. 
Ny t tahtoisin kotia ratsastaa, 
nyt tahtoisin kaikki mä sovittaa, 
ja olla ahkera, hyvä. 
On kaipuuni suuri ja syvä. 
(On kutonut ahkerasti kaiken aikaa.) 
Kas täss ' on valmiina työsi. 
Sua kiitän, ty t tönen armas. 

Tyttö: (Ottaa pikarin, jossa on kaunis punainen kukka.) 
Ny t päiväksi vaihtuu yösi: 
se t a i t tunu t nuppu rukka 
on nyt jo suloinen kukka. 

Matti: Se hert tainen mulle anna, 
sen Maijalle kotiin kannan. 

(Tyttö pistää kukan Matin rintapieleen.) 

Unetar: Ny t ties on vapaa, en sitä estä, 
ei kot imatkasi kauvan kestä! 
Vaan toiste, lapsi, kun tänne kuljet, 
ma toivon, riemun sä rintaas suljet. 
Sen lupaan mielellä vakahalla, 
ma tulen tunnolla puhtaammalla. 
Nyt , rusko, jaksatko kotiin juosta? 

Hevonen: Ihahahaa, se vasta on hauskaa, 

Ma juoksen niin e t t ä kaviot rauskaa. 
Matti: (Sanoo hyvästi Unettarelle sekä tytölle ja nou 

see ruskon selkään. Hyväilee sen kaulaa.) 
Tässä istun nyt sinua hyväellen, 
No, alappa juosta kepsutellen. 

(Kiikkuu ja laulaa. Unnetar ja tyttö yhtyvät lauluun.) 
* Koti rantaa kohti kulku reipas vie, 

kodin vertahista päällä maan ei lie. 
Siell' on lämmin kehto, 
siell' on onnen ehto. 
Sinne halajan, 
sinne palajan. 

(Viimeistä säettä laulettaissa laskee esirippu.) 
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