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(fas jouluaamu. 
Oli kylmän kolea lokakuun päivä. Pitäjäntuvalla oli muu

tamia isäntiä koolla. Siellä pidettiin huutokauppaa. Ja 
kaupattavana tavarana oli pieni seitsenvuotias tyttölapsi, 
joka äskettäin oli menettänyt sekä isänsä että äitinsä. 

Nyt hänet tahdottiin kunnan puolesta antaa elätiksi sii
hen taloon, johon hänet otettiin pienimmästä korvauksesta. 

Pieni Kaisa istui kokoon kyyristyneenä pitäjäntuvan nur
kassa ja katseli arasti ympärilleen. Hän ei tuntenut ketään 
huoneessa olevista miehistä eikä ymmärtänyt hölynpölyä 
siitä, mitä oli tekeillä. Hän muisteli isää, äitiä ja pikku 
siskoa, jotka kaikki kolme olivat kuolleet kulkutautiin ja 
pantu samaan hautaan niin äsken, että Kaisan sydämen 
haavat vielä kirvelivät. 

Sitten alkoi huuto, jota ennen miehet olivat tarkastelleet 
tyttöä ikäänkuin kysyäkseen: Onko sinusta mihinkään? 

Talollinen Matti Mäenpää tyytyi vähimpään maksuun, 
ja asia oli ratkaistu. Eipähän sillä että hän epäitsekkyydestä 
olisi vähimpään tyytynyt, mutta hänellä oli siellä kotona 
vuoden vanha poika, joka tarvitsi soudattajaa. 

— Lähdemme siis, sanoi Mäenpää ja lähti ovelle. Mutta 
Kaisa ei ymmärtänyt. 

— Niin, niin, tule pois vain! tiuskasi mies äreästi. 
Ulkona istutti hän tytön taakseen työrattaille. Ja niin 

sitä mentiin. 
Tie oli kivistä ja rattaat tärskyivät niin, että Kaisa joka 

hetki pelkäsi putoavansa maahan. Mutta Mäenpää ei katso
nut ainoatakaan kertaa taakseen, huusi vain hevoselle ja 
lyödä läimäytti tuon tuostakin laihaa konia. 

Kaisa ymmärsi, että hän oli joutunut kovalle isännälle. 
Kotona emäntä otti vastaan tulokkaat ynsein mielin. 
— No toit sinä sieltä hyvänkin, torui hän isäntää, mihinkä 

tuo nyt kelpaa, mokoma ryysyniekka? 
— Soudattaahan edes lasta — puolusteli isäntä. 

Ja hänet istutettiin heti kätkyen ääreen. Tyttö vapisi 
pelosta ja matkan vaivoista. 

— Tuudita tasaisemmin! torui emäntä. 
Kaisa koetti parastaan, mutta väsynyt kun oli, nukahti 

hän hetken kuluttua kätkyen viereen lattialle. 
Silloin sai hän ensimäisen tukkapöllyn. 
Paitsi pientä poikaa oli talossa isompikin, Kaisaa vähäsen 

vanhempi poika, Oskari, joka aina kiusasi tyttöä, mainitsi 
häntä rumilla nimillä ja pilkkasi hänen repaleista pukuaan. 

Kaisarukalla oli ikävät päivät. Hän sai syödäkseen ruuan 
jätteitä, kun toiset olivat lopettaneet ateriansa. Vuoteena 
oli hänellä hiukan ryysyjä tuvan nurkassa. Häntä tyrkittiin 
ja toruttiin, jopa lyötiinkin. Mutta viikot vierivät kummin
kin, syksyn pitkät pimeät viikot. 

Talossa oli toki kaksi olentoa, jotka osottivat jonkun 
verran myötätuntoa Kaisaa kohtaan. Toinen oli talon suuri 
musta kissa, joka joskus kehräten pyyhki kylkiään Kaisan 
hameeseen. Toinen taas oli talon vanha mummo, jolla itsel
läänkään ei ollut varsin valoisat oltavat, niin isännän äiti 
kun olikin. 

Kun he sattuivat^kahden tupaan, silitteli mummo joskus 
hänen hiuksiaan ja Kaisa painoi päänsä hänen helmaansa 
ja itki suruaan. Hän kertoi kodistaan, hyvistä vanhemmis
taan ja kiltistä pikku siskostaan. Ja hän kyseli mummolta, 
miksei taivaallinen isä ollut ottanut häntäkin luoks.een, kun 
kerran otti heidätkin. 

— Lapsi parka, sanoi mummo, sinä olet nyt elämän kou
lussa, ja se on joskus kovaa. Kilvoittele, kilvoittele, niin 
saat kruunun. 

Eihän Kaisa ymmärtänyt mitä kilvoitteleminen oli, mutta 
hän soudatti lasta parhaimman mukaan ja kantoi puita tu
paan entistä uutterammin, suuria, raskaita puita, aivan 
liian raskaita hänen hennoille käsivarsilleen. 



Viikot vierivät ja joulu oli ovella. Talossa ruvettiin teke
mään kynttilöitä. Se oli nimittäin siihen aikaan, jolloin 
käytettiin kotoisia talikynttilöitä. 

Emäntä teki monta suoraa valkoista kynttilää ja sitäpaitse 
isännälle, itselleen, Oskarille ja mummolle kauniit haara-
kynttilät. 

— Voi, jos hän tekisi minullekin, ajatteli Kaisa, hyvin, 
hyvin pienen vain! Minä kyllä tiedän, mitä tekisin sillä. 
Veisin isän, äidin ja siskon haudalle jouluna. 

Mutta ei hän tehnyt. 
Mummolle Kaisa taas itki suruaan. • 
— Pääsenkö minäkin joulukirkkoon? rohkeni Kaisa kysyä 

emännältä eräänä iltana. 
— joutavia, eihän sinulla ole vaatteitakaan, ja kuka poikaa 

tuudittaisi, vastasi emäntä. 
Jouluaamuna lähtivät kaikki toiset kirkkoon paitsi mummo 

ja Kaisa. 
— Löydätkö tien kirkolle ja jaksatkos juosta';' kysyi mum

mo Kaisalta heidän lähdettyään. 
— Tien kyllä löydän, sitähän ajoimme isännän kanssa. 

Enkä väsymystäkään pelkää. 
— Tässä on haarakynttiläni, vie se rakkaittesi haudalle. 

Juokse edestakaisin, niin ennätät kotiin ennen toisia. On
neksi on kirkas kuutamo eikä ole varsin pitkä matkakaan. 

Kaisa juoksemaan. Hameenriekaleet liehuivat tuulessa 
ja varvas kiilui kengästä, mutta hän ei tuntenut vilua. Hän 
puristi haarakynttilää rintaansa vastaan ja ajatteli heitä, 
jotka nyt saivat joulukynttilän haudalleen. 

Hautuumaalla löysi hän heti paikan, vaikka hanki peitti-
kin kummut. Olihan siinä puuristi. 

Hän pystytti kynttilänsä hankeen, mutta voi, tulitikut 
hän oli unohtanut. Hän ratkesi hillittömään itkuun, mitä 
iloa oli nyt haarakynttilästäs" 

Silloin tapahtui jotain, jota voi tapahtua ainoastaan joulu
aamuna, kun ilma on täynnä siipien suhinaa; Kaisan kynt
tilä syttyi itsestään palamaan. 

Lapsi painui polvilleen lumisen kummun ääreen ja ru
koili hartaammin kuin milloinkaan koko ahdistetun sydä
mensä syvyydestä, että taivaallinen isä ottaisi hänet isän 
ja äidin luo. 

Sitten istuutui hän hankeen odottamaan. 

Valot loistivat kirkon ikkunoista hiljaisille kummuille, ja 
urkujen soitto kaikui niin ihanasti aamun hiljaisuudessa. 
Kaisa oli jo melkein kuin taivaassa. Täällä ei kukaan toru
nut eikä tyrkkinyt. 

Sisällä siellä kirkossa oli juhlallista. Valo suorastaan häi
käisi silmiä, ja pappi puhui niin kauniisti seimen lapsesta 
ja Jumalan rajattomasta rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Kaik
kien silmät loistivat ilosta. 

Mutta oven suussa siellä istui mies ja vaimo, jotka pyyh-
kielivät surunkyyneleitä silmistään. He olivat muutamia 
kuukausia sitten haudanneet ainoan lapsensa, ainoan ilonsa. 
Eivät he viihtyneet valoisassa kirkossa. Sinne he hiiviske-
livät rakkaansa luo hiljaiselle hautuumaalle. 
• Aamu alkoi jo valjeta. Tähdet himmenivät. Siinä seis
tessään huomaavat he nukkuvan lapsen läheisellä kummulla. 
Nukkuvan tai kuolleen? Jäsenet ovat kangistuneet kylmästä 
mutta sydän tykyttää vielä heikosti. 

Mies ja vaimo katsahtavat toisiinsa. 
— Tämä on Jumalan sormi, sanovat he yhtä aikaa. 
Vaimo nostaa lapsen hangesta ja painaa hänet rintaansa 

vastaan.— Kuin pieni paleltunut linnunpoikanen, sanoo hän. 
Sitten kietoo hän turkkinsa tiukempaan, että lapsella on 

oikein lämmin, ja kokoajan kotiin ajaessa tuntee hän pienen 
sydämen sykinnän omaa sydäntään vastaan. 

Kotona siellä sytytetään iloinen takkavalkea ja pieni tyh
jänä ollut vuode vedetään siihen eteen. Lapsi riisutaan 
repaleista ja peitellään puhtaisiin vuodevaatteisiin. Häntä 
pidetään taivaan lähettinä heidän suruunsa. Kalliina joulu
lahjana häntä pidetään. 

Viimein lapsi virkoo ja katselee kummeksien ympärilleen. 
Häntä tervehditään hyväilyillä ja lempinimillä. 
Lapsen silmissä käy ilonvälähdys. 
— Olenko minä nyt päässyt taivaaseen? kysyy hän. Missä 

on isä, missä äiti ja pikkusisko. Ja missä on minun kruununi? 
Mies puristaa hellästi hänen kätösiään ia kuiskaa: Minä 

olen sinun isäsi. 
Vaimo hyväilee hänen kalpeata poskeaan ja sanoo: Minä 

olen sinun äitisi. . . 
Niin, pieni Kaisa oli päässyt taivaaseen, sillä taivas on 

siellä, missä hyvät ihmiset asuvat. 3). 5i. 

Jouluna. 
M e a s u n n o t a v a r i k s i 
t a a s t e h d ä s o i s i m m e k e r r a n 
ja p o r t i t k i n k o r k e i m m i k s i 
l u o k ä y d ä k o r k e i m m a n H e r r a n . 

O n l a p s i n y t s y n t y n y t m e i l l e 
v a l o n v i e s t i n ä m a a i l m a n y ö h ö n , 
tu l i t u r v a k s i e k s y n e i l l e , 
tu l i s u u r e e n l u n a s t u s t y ö h ö n . 

X u l i p i e n i e n l u o H ä n p i e n n ä , 
s a i k ö y h ä n ä k ö y h i e n l u o H ä n . 
L u o s e i m e n j u h l i e n r i e n n ä , 
i k i a a r t e i t a l a h j a k s i t u o H ä n . 

K u i n p a i m e n e t B e t l e h e m i s s ä 
S u n e t e e s i p o l v i s t u m m e 
ja k e r r o m m e k y y n e l i s s ä 
s y d ä n t u s k a m m e , t a i s t e l u m m e . 

T u l e , k a l l e h i n , k u r j u u t e e m m e , 
k ä y , k a t k a i s e k a h l e h e m m e , 
p o i s p y y h k i ö s k y y n e l e e m m e 
ja p a r a n n a s a i r a u t e m m e ! 

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

I k i a r m i a s , p y y n t ö m m e t ä y t ä , 
k ä y k a n s s a m m e j u h l i m a h a n 
ja t a i v a s t e n r i e m u j a n ä y t ä , 
v i e a u t u u t t a a a v i s t a m a h a n ! i. H. 
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Yksinäytöksinen saturunoelma. Kirjoittanut Antti Rytkönen. 

Henkilöt: Marja-Maija, paimentyttö. Veikko, paimenpoika. Nukkumatti. Metsän
haltija. Karhu. Unikkojen parvi. Sinikellojen parvi. Paimenpoikia ja paimentyttöjä. 

(Taustana kesäinen metsäseutu. Ilta.) 
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MARJA-MAIJA. 

Mesimarjat päilyvät, tummat 
mua kutsuvat houkuttain, 
minä mättäällä mättäälle lennän, 
yhä uusia löydän vain. 
Pian mulla on kantamus oiva, 
siis keskenpä heitä en, 
saan äidille marjoja kohta 
koko kukkuratuohisen. 

(Karjankellot kilahtelevat.) 

Ptrui Mansikki, Mustikki tulkaa, 
mun luokseni rientäkää, 
ei enää viivytä kauan, 
pian ilta jo hämärtää. 
Vain vielä muutama marja, 
ja sitten kotihin, hei! 
Ptrui Heluna, ptrui koko karja, 
ei kauan viivytä, ei! 

(Kuuntelee, käki kukkuu.) 
(S. H.) 
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Käki iltavirsiä kukkuu, 
sävel ilmoihin helkähtää, 
suvi-illan tenho kumma 
se sielussa väräjää. 
Yöperhoset lehdillä leijaa, 
utuharsohon peittyy maa, 
hämyn henget hihahan heijaa 
jo unehen maailmaa. 

(Istuutuu mättäälle, laskee tuohisen vie
reensä, painautuu nurmikolle, nukkuu.) 

VEIKKO (kontti selässä vasemmalta). 

Mihin hukkunut tyttö lie se, 
ei missään häntä nyt näy, 
mutahaudoille polku vie se 
ja karjatpa yksin käy. 

Rytökorpiko hänet nyt peittää 
vai metsänkö peikot veis1 

Ei näin sopis karjaansa heittää, 
Marja-Maija, kuuletko, hei! 

(Katselee ympärilleen.) 

Mut täälläpä on mesimarjaa 
ojan reunat ne mustinaan — 
Mikä ojasta nosti harjaa? 
Pian hyppään katsomaan. 

Huh, sammakko — ei, se on hauki, 
se eviään heiluttaa, 
tie lampehen sillä on auki, 
toki karata ei se saa 

Mut Marja-Maijan — no varmaan 
hänet sitten mä löytänen, 
nyt pohjasta liejun harmaan 
kalan ensiksi koppaan sen (poistuu oikealle 
hyppien pitkin ojanvartta ja tarkaten 
hauen liikkeitä). 

NUKKUMATTI. 

Jc pensas ja puu 
nyt hiljahan nukkuu, 
ja metsä ja maa 
yön hämyhyn hukkuu, 

ja kultia kuu 
luo väilyviin vesiin, 
lie aikani mun 
nyt saapua esiin. 

Ei liikuta lintu 
höyhentä, sulkaa, 
unet kaunihit usvista, 
kaikki siis tulkaa. 

UNIKKOJEN PARVI. 

Hiljaa, hiljaa 
nuku pois, nuku pois 
tenhohon suureen. 
Perho nukkuu lehdelle 
ja kukka koivun juureen. 

Hiljaa, hiljaa 
Marja-Maija pienoinen 
nukkui marjamättäällen, 
yksinänsä kulkee karjat, 
karhu syöpi kaikki marjat. 

Hiljaa, hiljaa, 
kulje unetarten mailla, 
täällä et sä mitään vailla. 
Hiljaa, hiljaa 
unikot ne haihtuu, 
unikuvat vaihtuu (poistuvat). 

MARJA-MAIJA (kohoaa hitaasti ylö» 
liikkuu sinne-tänne kuin unissa). 

Mitä, mitä juuri näin, 
on kuin parvi unikoiden 
täällä oisi karkeloinut, 
oli niinkuin unikkokin 
jokainen ois laulaa voinut. 
Mutta kenpä tuossa kulkee!1 

NUKKUMATTI. 

Nukkumatti maita sulkee 
kesäöiseen lepoon lauhaan, 
utuihin ja unten rauhaan. 
Kenpä itse oletkaan? 

MARJA-MAIJA. 

Oon paimentyttö pieni vaan, 
mua Marja-Maijaks sanotaan. 



Mull' on jo täynnä tuohinen, 
vien kohta äidilleni sen. 

Nyt lähden, otan marjani 
ja ajan kotiin karjani. 

NUKKUMATTI. 

Mihinkä kiire, tyttö pieni? 

MARJA-MAIJA. 

On pitkä korpipolku tieni, 
ja metsässä jo hämärtää alkaa 
ja kaikki risut pistää jalkaa. 

NUKKUMATTI. 

Sä etkös tahtois prinsessa olla 
täällä Tapiolan kartanolla? 

MARJA-MAIJA. 

Ah, minäkö prinsessa satujen mailla, 
kai mitään en olis silloin vailla! 

NUKKUMATTI. 

Rauhattomat on 
maisten lasten retket, 
tenhoa täynnä on 
tarun hämyn hetket. 

Silloin ma saavun, 
kaipuusi täytän, 
kahlitsen järkesi, 
utukuvat näytän. 

Silloin valvovat 
uduttaret, tarut, 
kultaa ja hopeaa 
kankahat karut. 

Laulavat, leikkivät 
lehdot ja kedot, 
veljiä, siskoja 
metsien pedot. 

Silloin ne sadut 
mielesi sytti, 
prinsessa pieni on 
paimentytti. 

Päässä kruunu ja 
kulmilla kulta. 
Kaulassa timantit, 
silmissä tulta. 

(Laskee hänen kaulaansa helmivyön, 
heittää ylle sinisen harson ja panee kruu
nun päähän.) 

Näissä voi riemuita, 
näitä voit kantaa, 
auliisti lahjoja 
Nukkumatti antaa. 

MARJA-MAIJA. 

Ah, Nukkumatti, sinäkö, sinä? 

NUKKUMATTI. 

Niin, nukkumatti, se juur' olen minä. 

MARJA-MAIJA. 

Ja näin suuret lahjatko annat mulle? 

NUKKUMATTI. 

Niin, kaikki, kaikki, ne suon ma sulle! 

MARJA-MAIJA. 

Tää totta liekö vai satua yksin. 

NUKKUMATTI. 

Käy tosi ja satu ne vieretyksin. 

METSÄNHALTIJA (saapuu vasem
malta). 

Kas vaan, ken kaunis oot lapsikulta*1 

On otsallas tähti ja silmässä tulta. 

MARJA-MAIJA. 

Olen tytär satujen kuninkaan 
ja kaikki mä saan mitä tahdon vaan. 

ME TSÄNHAL TIJA. 

Siis satulinnahan tänne jää, 
sadun haltijatar sinä kruunupää! 

(Lehmänkellot kilahtelevat). 

MARJA-MAIJA (itsekseen). 

Mitä kuulen, kellot ne kilkahtaa, 
mun karjani yksinkö vaeltaa? 
Ei, ei tytär olenhan kuninkaan, 
on mulla kullat ja kruunut vaan, 
niin luoksenne jään, en lähde pois 
halu mulla nyt satuja nähdä ois. 

MESIKÄMMEN. 

No päivää, päivää, se ilahduttaa, 
kun vanhoja tuttuja tavata saa. 

NUKKUMATTI. 

Niin, päivää otsoni ylväs, oi! 

METSÄNHALTIJA. 

Mikä korvenkuninkaani tänne tois" 

MESIKÄMMEN. 

Sit' en oikein itsekään tajuta voi. 
Oli kuin koko metsä ois satuja soinut, 
ja siks tulematta en olla voinut. 

METSÄNHALTIJA. 

Tää kaikki onkin satua vain, 
satuprinsessan pienen luokseni sain, 
siks hälle näytän, mitä satuja mulla, 
ja siksi sun täytyi tänne tulla. 
Satuhaltija suuri olen minä, 
satuotso, mesikämmen sinä; 

satu-Nukkumatti hän meitä käyttää 
ja prinsessan pienen tahdon täyttää. 
Hän Nukkumatille käskyt sääsi, 
sen tajuaako sun pörröinen pääsi? 

MESIKÄMMEN. 

Ah, niin, sen tajunta tuottaa vaivaa, 
saan aivoni pohjat loppuun kaivaa, 
se melkein käy yli ymmärryksen — 
mä karhu olen — ja ole en. 

NUKKUMATTI. 

Uness' ymmärryksest' ei kannata otella, 
nyt sun on paras kuulla ja totella. 

MARJA-MAIJA. 

Niin, kerro, tarinasi oma, 
sä mesikämmen kiltti, soma. 

MESIKÄMMEN. 

Kas, prinsessa tuo, ja niin kauniisti pyytää, 
vaikka määrätä voisi ja käskyjä syytää. 
Mesikämmen, niin se on satunimi mulla, 
niin kauniista pyynnöstä saduksi voin tulla 
sen tajuaa myös mesikämmenen järki: 
Hyvä ihmeitä tekee, paha kaikki särki. 

NUKKUMATTI. 

Niin, uni on totta, ja tosi on unta. 

MESIKÄMMEN. 

Siis kuule oppinut kuulijakunta. 
Nyt nouskaa, nouskaa satuni soimaan. 
satukarhu nyt käypi tarinoimaan. 

.-«»;»-,. ' J 



MESIKÄMMENEN LAULU. 

Niin armahat ne kesät 
on korven kontiolla, 
kun muurahaisten pesät 
saa herkkuja sen olla. 

Ja marjat, ruohonjuuret 
ja helpeet hunajaiset, 
sen herkut ovat suuret 
ja runsaat monenlaiset. 

Ja joskus mieli vaihtuu, 
ei maistu enää marjat, 
ja halut vanhat haihtuu, 
kun metsässä käy karjat. 

Mut konsa ääni torven 
se halki metsän värjyy, 
niin kuningaspa korven, 
hätr pystyyn nousee, ärjyy. 

Ken uhkaa oikeuttansa 
hän hyökkää sitä vastaan, 
myös valtakunnassansa 
hän herra ainoastaan. 

Ja konsa talvi lunta 
se rytökorpeen heittää, 
hän nukkuu talven unta 
ja lumi hänet peittää. 

Hän talven kammitsoissa 
ei enää etsi erää, 
mut vaikka onkin poissa 
niin kevään tullen herää. 

NUKKUMATTI (mesikämmenelle). 

Nyt kiitos tarusta min kerroit meille, 
satu, lähde jälleen uusille teille! 
Mut mikä tuolla maassa niin kauniilta 

paistaa, 
mesimarjat kai prinsessalleni maistaa 
(ottaa tuohisen tarjoaa Marja-Maijalle). 
Taas prinsessa pieni, sulle aarteita annan, 
sulle mehevimmät herkut ma Metsolan 

kannan. 

MARJA-MAIJA (ottaa tuohisen, rupeaa 
syömään). 

Nämä herkkuja vasta, hyvä niiden on laatu, 
mut lausu mulle ne mistä on saatu. 

METSÄNHALTIJA. 

Usein täällä paimentyttöjä hyppii. 

MESIKÄMMEN. 

Mun mailtani marjat kaikki he nyppii. 

MARJA-MAIJA. 
* 

Ne tuovat mieleeni kaukaiset muistot, 
mesimarjat tummat ja kukkivat puistot. 
Olen varmahan joskus nähnyt unta, 
että puuttui multa kruunu ja valtakunta, sinä hyvän löysit ja kartoit väärän. 

että kulki karjojen polkuja tieni, 
ja kotini vain oli mökki pieni, 
mut siell' oli sentään olo niin oiva, 
paras kaikista äitini hellä hoiva. 

MESIKÄMMEN. 

Mut marjat, nehän sinä unohdit aivan . . . 

MARJA-MAIJA. 

Mut paimentyttö on nähnyt vaivan 
ja poiminut ne ja aivanpa varmaan 
hän veisi ne iloksi äitinsä armaan. 

MESIKÄMMEN. 

Mut metsät on mun, mun myöskin on 
marjat, 

ja kelle minä annan, syödä se voi. 

METSÄNHALTIJA. 

Mut mun on kaikki metsien karjat, 
ja kaikki jotka kaipuu minun luokseni toi. 
Minä povellani runsaita aarteita kannan, 
siks kaikille heille ma lahjansa annan. 
Yöpöllölle annan ma lennon lauhan, 
ja kontiolle suon korven rauhan, 
multa saavat nuorta nurmea karjat, 
ja kaikille kasvaa metsissä marjat. 

(Marja-Maijalle) 
Mut nyt olet vallia sinä, siis määrää 
ja harkitse itse mi oikeaa, väärää. 

MESIKÄMMEN (Marja-Maijalle). 

Tee tahtosi itse, näkevämpi lienet, 
mulla vähemmät on aivot, silmäni pienet. 

NUKKUMATTI. 

Tee tahtosi itse, vapaa on valta. 

MARJA-MAIJA. 

Niin marjat ne maistoivat makealta. 
Mut nehän ovat tytön, joka uurasna toimi, 
ja metsähän juoksi ja itse ne poimi-
Nyt paimentyttö mä melkein öisin, 
ja poimisin marjoja, karkeloisin. 
Mut nyt ihan harmista halkee povi 
kun tiedän: ei prinsessalle se sovi. 
Mut oli miten oli, nää marjatpa somat 
saa paimentyttö, ne on hänen omat. 

(Ojentaa tuohisen Nukkumatille). 

Vie tuohinen talteen askelin vakaisin, 
pane aivan samalle paikalle takaisin. 

NUKKUMATTI. 

Minä äsken rintasi kaipuun täytin, 
sadut metsän kummat sulle mä näytin. 

Tein sinut pieneksi prinsessaksi, 
satumaiden suurien valtiaksi. 

Sait hyvän ja pahan valita määrän, 

Mut tiedä: se min teit muille hyvin, 
se oma onnesi onkin syvin. 

SINIKELLOJEN PARVI. 

Maasta jo haihtuvat harsot harmaat, 
taivahan rannat ne hohtaa ja palaa, 
elämää uhkuvat paasien parmaat, 
päivä se metsihin kultia valaa. 

Metsän helmassa päilyvät lähteet 
sinikellot herää, sinikellot herää, 
hierovat silmistä unien tähteet, 
parvensa iloiseen leikkihin kerää. 

Päivä jo koittaa, päivä jo koittaa, 
edessä uusi on elämän latu, 
sinikellot soittaa, sinikellot soittaa, 
satukin on elämää ja elämä on satu. 

(Kuuluu paimentorven puhallus). 

VEIKKO (kontti selässä, paimentorvea 
puhaltaen). 

Tuu, tuu, tuu, tuu, 
tuli illan häivä, 
tuu, tuo, tuu, tuu, 
kohta painuu päivä. 

Tuu, tuu, tuu, tuu, 
Marja-Maija hukkui, 
tuu, tuu, tuu, tuu, 
metsähänkö nukkui? 

Tuu , tuu, tuu, tuu, 
puut ne puhu eivät, 
tiedä illan tuuli ei, 
joko peikot veivät. 



Tuu, tuu, luu, tuu, 
kotiin kulkee karja, 
mesimarjat päilyvät, 
tule paras marja. 

MARJA-MAIJA (herää, hyppää pystyyn, 
tavallisessa paimenpuvussaan). 

Ihan tottako tää, 
en kruunua nää, 
en helyjä helmivöitä! 
Ken olen minä ken< 

VEIKKO. 

Kas, Marja-Maija . . . nyt löysin sen. 
no Luojan kiitos . . . 

MARJA-MAIJA. 

Ah, ken olen ken . .. 
en ole siis mikään prinsessa, en. 

VEIKKO. 

No, Marja-Maija, mikä on sullaf 

MARJA-MAIJA. . 

Oli helmet ja kirkas kruunu mulla. 

VEIKKO (ihmeissään). 

Mitä? 

MARJA-MAIJA. 

Haltian näin ja kontion korven, 
nyt heräsin soittohon paimentorven. 

VEIKKO (rupeaa hieman ravistelemaan). 

No, Marja-Maija, olet nähnyt unta. 

MARJA-MAIJA. 

SielP oli koko unien valtakunta. 
Ah, untako kaikki, ja tässä on marjat, 
minä olenkin paimen ja mulla on karjat. 
Ah, kiitos Luojan, nyt kotihin tieni, 
hyvä ett' olen paimentyttö vain[ pieni. 

VEIKKO. 

Nyt kotihin käymme, pian aurinko mailla. 

MARJA-MAIJA. 

Nyt rintani mun ei riemua vailla. 

(Paimentorven puhalluksia. Saapuu jouk
ko paimenia, poikia ja tyttöjä torvineen, 
kontteineen, nyytteineen ja tuohisineen.) 

PAIMENTEN ILTALAULU. 

Paimenet ne laitumella 
paimentavat karjaa 
mesikämmen kankahalla 

etsii mettä, marjaa. 
Tuutuu, tuu, 
tuutuu, tuu. 

Kilin kalin, kilin kalin 
karjankellot soivat, 
illansäteet paimenille 
kotikutsun toivat. 
Tuutuu, tuu, 
tuutuu, tuu. 

Satuja soi paimenille 
metsä myöhään varhain, 
ylvähät on metsän majat, 
kotiliesi parhain. 
Tuu, tuu, tuu, 
tuutuu, tuu. 

(Kaikki poistuvat.) 

NUKKUMATTI. 

Niinkuin langat kietyvät vyhteen 
tosi ja satu liittyvät yhteen. 

Sadut ne kulkevat kultaisin säikein, 
saduissakin tee hyvin ja oikein! 

Olen näyttänyt millä lailla 
päinsä se käy mesikämmenen mailla. 

Anni kirjoittaa äidille. iS. H.i 

Kiltti äiti, äiti kulta, 
nyt saat taasen kirjeen multa, 
tääll' on hauska ollakscin, 
äsken nukenhameen tein, 
sitten mull' on ryijyt, rannut, 
kupit sekä kahvipannut, 
mummo kissan kestiin tuo, 
ne, ne kahvin, kerman juo. 
Tääll' ei pahat pojat väijy 
eikä Niilo tääll' oo häijy, 
kunnostautuu, kukaties, 
hän on oikein hevosmies, 
kyyräilevi pitkin pajaa, 
heinäkuorman latoon ajaa. 
Tuttuja on paitsi kissa 
pieni tyttö naapurissa, 
joka osaa laittaa luutaa, 
usein hän mun leikkiin huutaa, 
paljain jaloin, paljain päin * 
juostaan päivät pääksyttäin, 
Tääll' ei oo kuin Helsingissä, 
lapset käyvät kinkerissä; 
löysin haan mut siell' on 

märkää, 
pelkään talon suurta härkää; 
sillä on niin paksut hampaat, 
mut on täällä kiltit lampaat, 
taputella niitä voi, 
kil, kil, kil, niin kellot soi. 
En ma sentään leiki aina, 
hiljaa istun sunnuntaina, 
kastan mummon kyynel-

kukkaa, 
nyt kun osaan, kudon sukkaa, 
keittiössä leivon, keitän, 

liinalla ma pöydän peitän, 
touhua on ylenmäärin, 
joskus menee kaikki väärin. 
Mirri haukoittaa ja huokaa 
nukke myöskin tahtoo ruokaa, 
itkee, jollei illoin riisu, 
täytyy laulaa pieni viisu, 
ennenkuin se oikein nukkuu, 
pieni pääkkö patjaan hukkuu. 
Aamull' on se taasen virkku, 

sille laulaa joka sirkku, 
tahtiin taipuu pieni pää, 
pääskynen kun visertää, 
joll' on räystään alla pesä. 
Mutta voi, jo loppuu kesä, 
(löysin eilen vanhan vanteen), 
kannesta nyt osaan kanteen 
sadut, jotka isä osti, 
kaikki menee mainiosti, 
vanhat läksyt täällä kertaan, 

uudet luvut vanhaan vertaan, 
nukellekin opetan, 
laiskuutensa lopetan. 
Sääli tulee pikku rukkaa, 
mitä annan, kaikki hukkaa, 
lähetät kai äiti, nauhan, 
esiliinan, liemikauhan, 
ettei nukki tahraa liinaa. 
Kauhistus! Voi tätä piinaa, 
tuli läikkä, kuinka pyyhkii! 
Sitä kai nyt nukki nyyhkii. 
Kohta loppuu paperi. 
Kullan kallis äitini, 
olen tehnyt uimamyssyn, 
Niilo saa kai kaaripyssyn 
jouluna, kun palaa kuusi, 
(kas nyt mummo mua huusi!) 
Aika kuluu kankeasti 
ootellessa jouluun asti, 
mitä tuo se tullessaan, 
sit' ei tiedä nukkekaan, 
joulupukki kiltti ois 
allakkaa jos muuttaa vois. 
Mummo käydä kompuaa, 
nyt kai täytyy lopettaa, 
mull' on vielä hiukan työtä, 
— isä, äiti, hyvää yötä — 
nyt saa kirje tehdä matkaa, 
mummo vielä hiukan jatkaa, 
jos hän silmälasit löytää, 
(Tuolta Niilo tulla töytää!) 
kiire postiin on ja hoppu, 
Niilon päälle pisteet! Loppu! 

Ann i . 
Larin Kyösti. 



IS. H.) 

Pjgppägs töfemt maailmaan. 
Satukuvasarja. »Joulupukille» laatinut 

Rudolf Koivu. 

Elipä kerran köyhä poika, joka läksi hakemaan 

työtä itselleen. Tuli kaupunkiin ja sattui kulke

maan kuninkaan linnan ohi. Linnan portilla sei

soskeli hyvätuulisen näköinen vartija, ja tältä poika 

kysyi, olisiko linnassa työtä hänellekin. Vartija päätti 

ottaa hänet apulaisekseen. 

Tuli yö. Vartija antoi pojalle pyssyn käteen ja 

lähetti hänet vartioimaan kuninkaan puutarhaa. 

Poika istuskeli vahtikojussa, nukuttikin, mutta 

ei uskaltanut nukkua. Yht'äkkia kuului korkealta 

ilmasta siipien suhinaa, ja poika näki suuren jätti— 

läislinnun laskeutuvan puutarhaan ja alkavan repiä 

ja katkoa kauneimpia puita. 

Poika syöksyi rohkeasti linnun luo ja ampui sitä. 

Kuula osui siipeen, lintu putosi kirkaisten alas 

puusta ja läksi hirveätä kyytiä juoksemaan pakoon. 

Poika perässä. Juoksivat, juoksivat, ja jo oli poika 

saamaisillaan linnun pitkästä pyrstöstä kiinni, kun 

lintu saapui syvän kuilun partaalle ja syöksyi syvyy

teen. Enempää arvelematta hyppäsi poikakin sa

maa tietä. Poika tunsi, että putoamista kesti hyvin 

kauan, ja lopulta hän menetti tajuntansa. 

Kun hän jälleen heräsi, huomasi hän makaavansa 

nurmikolla, ja hänen ympärillään oli aivan saman

lainen maailma kuin se, josta hän oli tullut. Hän 

näki edessään kukkulan, ja kukkulalla kohosi kau

punki. Poika päätti lähteä sitä katsomaan. 

Hän saapui kaupunkiin ja näki kaduilla paljon 

ihmisiä. Mutta ihmiset seisoivat aivan liikkumatta. 

Poikaa tämä kummastutti ja hän nykäisi muuatta 

eukkoa tunnustellakseen, nukkuiko tämä, vai muu

tenko vain niin hiljaa seisoi. Mutta eukko oli 

kylmä ja kova kuin kivi, eikä liikahtanutkaan pojan 

kosketuksesta. Poika tunnusteli muitakin ihmisiä 

ja kaikki olivat samanlaisia. Silloin poika huomasi 

tulleensa loihdittuun kaupunkiin ja läksi kauhistu

neena juoksemaan katuja pitkin. 

Saapui siitä komean linnan luo. Sielläkään ei nä

kynyt ketään, mutta jostain kaukaa kuului hiljaista 

valitusta. Poika läksi juoksemaan ääntä kohti, si

vuutti monet suuret, komeat salit ja saapui lopulta 

kammion eteen, josta valitus kuului. 



Hän astui kammioon ja näki kauniin naisen, kul

takruunu päässä, vaikeroivan ja mustiin puettujen 

hoitajanaisten häntä lohduttelevan. Poika kysyi 

kruunupäänaiselta, voisiko hän häntä jotenkin aut

taa. Nainen sanoi sen käyvän päinsä, jos pojalla 

vain olisi kylliksi rohkeutta. 

Nainen kertoi olevansa kuninkaantytär ja että 

hänen häijy äitipuolensa, joka, muuttaen itsensä lin

nuksi, lenteli ympäri maailmaa hävittämässä kaik

kea, mitä eteen sattui, oli ilkeyksissään kivetyttänyt 

koko valtakunnan ja tappanut hänen isänsä. Hänet 

yksin hoitajanaisineen oli jätetty eloon. 

Sitten vei kuninkaantytär pojan kammioon, jonka 

keskelle oli laattiaan piirretty ympyrä. Tämän ym

pyrän keskelle neuvoi kuninkaantytär pojan rupea

maan polvilleen, ja jos hän voisi olla siinä seuraavaan 

aamuun lainkaan silmiään ummistamatta, olisi koko 

valtakunta pelastettu. Mutta jos hän silmänräpäyk

seksikään ummistaisi silmänsä, kohtaisi häntä tuho. 

Poika oli rohkea, päätti koettaa onneaan ja pol

vistui ympyrän keskelle. -

Tuli vähitellen pimeä, ja poika tunsi ruumiissaan 

kovaa väsymystä. Yht'äkkiä, puolenyön aikaan, tul

vahti huone täyteen rumia, kirkuvia peikkoja. Nämä 

kieppuivat hänen ympärillään -ja koettivat sohia 

häntä silmiin. Piirin sisäpuolelle ne eivät kummin

kaan uskaltaneet tulla. Poika ei välittänyt heistä 

eikä hetkeksikään ummistanut silmiään, vaikka pei

kot toisinaan sormenpäällään hipasivat hänen silmä-

ripsiään. 

Kun peikot huomasivat hommansa turhiksi, ka

tosivat ne äkkiä. Mutta samassa leimahti koko 

huone tuleen. Poika oli jo hypätä paikaltaan ja 

lähteä karkuun, mutta muisti lupauksensa ja päätti 

kestää kaikki, mitä eteen tuli. 

Liekit nuolivat hänen poskiaan ja polttivat kau

heasti. Hänen ruumiinsa oli aivan tulessa, ja silmien 

edessä tanssivat tulikielekkeet. Lopulta musteni 

kaikki hänen edessään, ja hän tunsi kaatuvansa. 

Mutta samassa kuuluivat iloiset torventörähdyk-

set ulkoa, liekit katosivat sentien, ja nouseva au

rinko valaisi huoneen. Huoneeseen syöksyi kunin

kaantytär ilosta itkien ja hänen perässään koko 

hoviväki. Lumous oli voitettu ja valtakunta pelas

tettu. Kiitollinen kuninkaantytär otti pojan puoli

sokseen ja teki hänestä valtakuntansa kuninkaan. 

(S. H.) 



Uljmeelimm nteras. 
Vanha kapteeni Keula makasi hiljaa vuoteessaan. Kello 

naksutti pöydällä ja myöhäinen syyskarpänen surahteli 
jossain akkunan nurkkauksessa valkoisten verhojen takana. 

Voi mitenkä ikävä olikaan sairastaa ja maata toimetonna! 
Viereisestä huoneesta kuului askeleita ja hiljaista astiain 

kalinaa. Vanha herra käännähti vuoteellaan ja jäi oikein 
kuuntelemaan, eikö ihmeeksikään kerran kuuluisi jotain 
muita ääniä tässä ympäristössä kuin noita tavallisia, joka
päiväisiä, jotka olivat niin tuiki tuttuja, että ne jo aivan 
kyllästyttivät. Hän käännähti taas ja vakuutti itselleen tu
levansa koko joukon terveemmäksi, jos joku erikoisempi 
tapaus toisi vaihtelua tähän harmaaseen yksitoikkoisuuteen. 

Mutta mitään tavallisuudesta poikkeavaa ei kuulunut, 
ja lääkärikin tuli säännölliselle käynnilleen vasta iltapäivällä. 

Kapteeni huokasi hiljaa muistellen mennyttä elämäänsä, 
joka kerran oli ollut yhtä vaiherikas ja onnellinen kuin se 
nyt oli ikävä ja yksinäinen. Silloin hänellä oli ollutkin 
vainio ja lapsi; herttainen pikku tyttö, joka kyllä osasi olla 
kiivas ja itsepäinen kun sattui Mutta vaimo oli kuollut jo 
kauvan, kauvan sitten. Pikku tyttö oli kasvanut suureksi, 
mennyt pois isän luota ja aivankuin kadonnut suureen, 
avaraan maailmaan, niin ettei hänestä tiedetty oliko elossa 
vai kuollut. 

Siitäkin oli jo vuosia kulunut, mutta vanha herra ei la
kannut odottamasta. Hän oli melkein varma siitä, että hä
nen lapsensa tulee kerran takaisin, minkälaisena tahansa, 
mutta tulee kuitenkin. Ja se odotus oli ainoa himmeä ilo 
hänen vanhassa elämässään. 

Hiljaiseen syrjäkaupungin huoneeseen kuului suuren 
kaupungin kumina etäisen kosken pauhuna. Mutta siinä
kään äänien vyyhdessä ei ollut mitään uutta. Raitiotien 
vaunu helähti silloin tällöin lähellä, ja se oli eloisin ja kirk
kain noista ulkoa tulevista äänistä. 

Kas, siinähän se kilahti taaskin! 
Vanhan herran vanha unelma oli sellainen, että jonakin 

päivänä hänen tyttärensä tulee tuossa raitiovaunussa, etsii 
hänen ovensa ja rientää ilon kyyneleet silmissä isän syliin, 

,5. H.i 

jonka kaipauksen hän on kyllä tuntenut siellä maailman 
hyörinässä, vaikkei vaan ole ennemmin päässyt tulemaan. 
Mutta tultuaan jääkin hän ainiaaksi kotiin, ei poistu konsa
naan, päiväksikään, vaan elää jokaisen hetken maksaakseen 
isälle sen velan, jonka aikaisempi, pitkä poissaolon suru on 
tuottanut. . . 

Kapteenin uneksiessa taas tätä rakasta unelmaansa kuu
luu viereisestä huoneesta puhelua. Hän ei ensin huomaa
kaan sitä, omat ajatuksensa ovat siksi voimakkaat. Mutta 
yhtäkkiä värähtää koko hänen sairas ruumiinsa ja hän jää 
henkeä pidätellen kuuntelemaan kirkasta lapsen ääntä, joka 
vastailee hänen vanhan palvelijansa kysymyksiin. 

Mikä ihmeellinen ääni! Missä kummassa hän oli kuul
lut tuon helähtävän soinnun, joka muistutti vienoäänistä 
pöytäkellon tikutusta. 

Oi, sehän oli aivan Hellin ääni, hänen oman, kadonneen 
tyttärensä. Juuri tuollainen oli ollut hänen sanainsa sävy 
ja äänensä hely hääriessään muinoin äidin luona leluineen. 
Kaiken senkin oli isä yksinäisyydessä palauttanut mieleensä 
ja tallettanut sinne lähtemättömästi. 

Nyt oli hänen Heliinsä suuri, muuttunut oli hänen heleä 
lapsenäänensä ja — poissa, poissa hän myöskin oli! 

Mutta silti täytyi hänen saada nähdä lapsi, jolla oli aivan 
tuo rakas ääni. Jo se yksistään oli Jumalan lahja tässä vai-
heettomassa, tyhjässä odotuksessa. 

Hän soitti palvelijaansa. 
Ja pian tuotiin hänen vuoteensa viereen pieni ryysy-

mekko, joka astui ujostellen ja katsoi jalkoihinsa pelkäillen 
tekevänsä märkiä jälkeä vaaleaan mattoon. 

Vanha herr3 katsoi tyttöä jännittyneenä, oudon mielen-
liikutuksen vallassa, katsoi, kunnes kyyneleet sumensivat 
hänen silmänsä. — Samat syvät silmät . . . samat vaaleat 
hiukset. . . Hyvä Jumala, mistä tuleekaan tuo pieni mat
kalainen, kertasi hän uudelleen ja yhä uudelleen ajatuksis
saan. Sillä siinähän oli hänen muinoisen Heliinsä täydel
linen kuva, piirre piirteeltä, ele eleeltä sama. Oi, ei mitään, 
ei mitään puuttunut. 

— Mikä sinun nimesi on? kysyi kapteeni mielenkuo-
huaan hilliten ja ojentaen kätensä lasta kohti. 

— Hillevi — niin juuri. Mutta äiti kutui minua aina 
Helliksi. 

— Äiti, missä sitten on äiti? 
— Kuollut. 
Pieni pää painui haikeasti alas ja kyynel tipahti poskelle. 
— Milloin ja missä hän kuoli? Kerro, kerrohan minulle 

lapseni! 
Vanha palvelija pani merkille isäntänsä kiihtyneen äänen, 

mutta hänen täytyi poistua toimiinsa ja hän ajatteli kiihty
myksen johtuvan sairaudesta, joka kylläkin vaihteli erilaisena 
eri päivinä. 

Pieni vieras istui arastellen vuoteen ääreen ja vanha herra 
piti hänen kättään omassaan. 

— Oletko aina asunut tässä kaupungissa, lapseni? 
— Ee-en. Me tulimme äidin kanssa hyvin etäältä ja 

äiti oli sairas koko pitkän matkan. Mutta hän ei vaan le
vännyt, hän sanoi että meidän piti joutua isoisän luo ennen
kuin hän kuolee . . . 

Nyyhkytys katkaisi pienen kertojan äänen ja samoin 
kävi kuuntelijallekin hänen kehoittaissaan Hilleviä jatka
maan . 



— Me emme päässeet koskaan isoisän luokse. Äiti kuoli 
samana päivän kuin me saavuimme tähän kaupunkiin. 
Oi, en ikinä minä löydä häntä yksin jäätyäni. . . 

Sairaan vanhuksen sydän oli pakahtua mielenliikutuk-
sesta. Hän oli aivan varma siitä, että tyttö oli hänen lapsensa 
lapsi ja hän itse juuri se isoisä, jota pienokainen etsi. Mutta 
hän ei saanut sitä sanotuksi vielä-

— Tuntisitkohan sinä vanhan isoisäsi, Hillevi? 
— En, en, vastasi lapsi haikeasti. — Enkähän häntä kos

kaan löydäkään . . . 
— Kuka tietää. Etkö usko hyvän Jumalan apuun? 
Hillevi huokasi. 
— Uskoisin niin mielelläni, mutta . . . 
— Mutta mitä? 

,— Olen jo kauvan etsinyt, enkä vieläkään löytänyt. 
— Sittenkin olet joka päivä tullut lähemmäksi häntä. Ja 

varmasti olet kohta pääsevä hänen luokseen. 
Hillevi katsoi suurin silmin ihmeellistä vanhaa herraa, 

joka puhui niin lämpimästi. 
— Mikä sinun isoisäsi nimi on? 
— En tiedä. Olen unhoittanut sen kokonaan. 
— Etkö tiedä sitäkään mitä hän tekee? 
— Äiti kertoi hänen kulettanecn laivaa, kaunista, valkeaa 

laivaa, jonka nimi oli . . . oli . . . 
— Olavi? 
— Niin juuri, Olavi. Mutta miten arvasitte te sen? 
Vanha kapteeni pyyhki silmiään. 
— En arvannutkaan sitä. Minä . . . minä tiesin sen. 
— Tiesitte! 
•— Niin kyllä. Olisitko onnellinen, jos voisin viedä sinut 

isoisäsi luokse? 
Hillevi huudahti lyhyeen tarttuen molemmin käsin kuin 

pyytäen vanhuksen käsiin. Hänen sydämensä alkoi sykkiä 
kiivaasti ja kalvakoille poskille nousi heikko puna. 

— Oi tehkää, tehkää se! Vaikka minun täytyisi kulkea 
kuinka kauvas tahansa, en väsyisi, en. 

— Uskon sen kylläkin, lapseni. Mutta olisit kai hyvilläsi 
tietäessäsi että hän on lähellä? 

— Oi, sanokaa! Tässä talossako? 
— Tässä huoneessakin. 
Hillevi huudahti jälleen katsellen melkein pelokkaasti 

vuoteellaolijaa. 
— Tekö . . . tekö? 
— Minä, lapseni, minä. 
Senjälkeen vallitsi huoneessan haudan hiljaisuus. Hil

levi painui nöyrästi vuodetta vasten ja kapteeni silitteli hä
nen pehmeitä hiuksiaan. 

— Ei se voi olla totta, sehän olisi aivan liian suuri onni, 
mietti Hillevi. — Ehken tuo hyvä vanha herra sanoo vain 
niin, pitääkseen minut luonansa ja antaakseen minulle kodin. 

Hän halusi väittää vastaan, epäillä kuuluvin sanoin, 
mutta ei hennonut, nähdessään kyyneleet vanhuksen rasit
tuneilla kasvoilla. Ja pakostakin täytyi hänen kuiskata: 

iS. H.i 

— Isoisä! Oma isoisä! 
Johon tämä vastas;: 
— Hillevi, pieni kultainen helmi. 
Sitten oli taas äänetöntä, kunnes isoisä sanoi: 

• — Kun sinun äitisi oli pieni tyttö, sai hän äidiltään ja 
minulta kultaisen ristin, jota hän kantoi aina kaulassaan. 
Näitkö sinä sitä milloinkaan? 

— Se on tämä, tämä! huudahti Hillevi riemuiten, vetäen 
kuluneen puseronsa alta kimmeltävän korun. — Katso 
isoisä, kun äiti antoi sen minulle sanoi hän, että sinä kyllä 
tuntisit sen, jos minä vain joskus löytäisin luoksesi. . . 

Vanha herra suuteli ristiä ja suuteli lasta. 
— Jumalalle kiitos, suuri, ikuinen kiitos! sanoi hän ja 

painaen Hillevin poskea omaansa vasten, jatkoi kiitostansa 
hiljaisissa ajatuksissa. 

Hillevinkin sydän riemuitsi. 
Nyt hän uskoi löytäneensä oikean isoisän. Nyt oli hän 

saanut kodin. Ja kaikki ne terveiset, tiedot ja selitykset, 
jotka kuoleva äiti oli jättänyt hänen huostaansa, sai hän tuo
duksi perille. Ei hän tiennyt, lohduttivatko ne vanhaa 
miestä. Mieluummin hän kai olisi ottanut oman tyttärensä 
vastaan. Mutta saihan hän nyt edes tietää jotain kaikesta 
siitä, mitä monien vuosien kuluessa oli turhaan kaivannut 
ja odotellut. Ja hän, Hillevi, tekisi kaikkensa saadakseen 
hyvän vanhuksen päiviin ilon välkettä. 

Kun lääkäri ikäpuoleen tuli tavalliselle käynnilleen, löysi 
hän juron, yksinäisen miehen sijasta onnellisen isoisän, 
jonka vanha unelma oli viimeinkin toteutunut. Ei juuri 
niin kuin hän oli toivonut, mutta lohdullisena kuitenkin, 
suuren tyttären sijaan oli hän saanut pienen, ja Jumala yksin 
liesi, kuinka rakkaaksi tuo pieni kävi hänelle — Jumala niin, 
joka oli ottanut sen suuren luoksensa omiin, ikuisiin rauhan-
majoihinsa. Anni IKaatc. 

Maksi jouluiltaa. 
Saapuu armainen aattoilta. 
Loistaa tuoksuva joulupuu. 
Kaikuu kirkasna juhlavirsi, 
kiittää silmä ja hymyy suu. 
Joutuu pukkikin luokse lasten, 
riemu raikuvi onnekasten. — 

Joulu uusi taas kolkuttaapi, 
päästä pyy tavi sisällen. 
Vaan ei yksin, on seuranansa 
kuolo kaamea, totinen. 
Sepä noutavi isäkullan, 
viepi peittohon haudan mullan. 

Ei nyt tuoksua joulukuusi, 
eikä riemuisat laulut soi. 
Hiljaa kaikuvi kuolinvirsi, 
haudan kuusoset huminoi. 
Tyhjä, kolkko on kotikuita, 
kynttilöihin ei panna tulta 
Äiti, lapsoset yksin, yksin 
juhlaa viettävät nyyhkytyksin. 

Lempi Vihervaara, 



;? 

Pikku Pekka vaaksapöksy, 
isän, äidin „sima-sirkku", 
on kuin onkin todentiehcn 
ikäisekseen viisas, virkku. 

Kuudes vuosi viiden kera 
iästänsä vasta kiistää, 
mutta miesten latuja hän 
moness' suhteessa jo viistää. 

Urheilu se Pekka piltin 
lumonnut on myöskin enin, 
moni saman sarjan „sasu" 
luotaan luovii pitkin-nenin.. . 

Mutt' ei ihme! urhon isä 
on myös urheilussa „luuta.. ." 
Siis ei Pekka, vesansakaan, 
jätä kauas kantapuuta .. . 

Ensin vankan vaaksahousun 
tempas pyörteisiinsä paini, 
tappiot sen „aakkos-ajan" 
kärsi karvaat sisko' Aini. 

PIKKU 
Vuotta vanhempi vaikk' onkin 
flini sisko veikkoansa, 
kuiten Pekka häntä visJkoo 
niinkuin mirri saalistamsa. 

Talvikisoist' uroon miieltä 
lylynlykkäys enin viilhtaä, 
puutarhassa »salumetfsät" 
ristiinrastiin päivin hii ihtää. . . 

Kesäurheiluista taaseen 
saa vaikk' kymmenllajit tulla; 
toki kenttänä ei käiikyt, 
kentän keskus vaikkk" on lulla.. 

Sillä kehdon ympäiir usein 
kulkee Pekan juokksurata, 
joka miehen ikäänn katsoin 
vastanneekin hyvitin sa t a . . . 

Mutta sentään pilihamaalla 
enin seurata saaht Pekkaa, 
kun puuhevosennsa yli 
seiväshyppyä hhän lekkaa . . . 

PEKKA 
Milloin isän „pattisauvan 
keihäänä taas ilmaan sinkoo, 
ja myös äidin lankakerän 
moukarina lentoon l inkoo. . . 

Pitkäinmatkain juoksurata 
taasen pihan ympär kiertää, 
se se Pekan piukoessa 
kulmaluille hien viertää . . . 

Mutta maratoonijuoksun 
talvella he siirsi sisään 
kerta, kun ei kotosalla 
ollut äitiä ei isää. 

Aini sisko vievänsä se 
väitti siinä varman voiton, 
Pekka perääantamatta 
vaati siihen oitis koiton.. . 

Suureen saliin silloin heti 
juoksemahan, mitäs tuosta! 
Neljäkymmentä se kertaa 
ympär piti pilttein juosta. . . 

Mutta — mikä kova onni! 
nopeaan se loppui lysti! 
Pekan sivu porhaltaissa 
kaatui, särkyi kuvapyst i . 

Kisailijaan uljahien 
silmät silloin itkuun suli, 
koska kohta kyläilyltä 
isä, äiti kotiin tu l i . . . 

Mut ei tuosta vanhempansa 
kauaa kantaneetkaan kaunaa; 
eipä edes kiistaajille 
lämmitetty selkäsaunaa . . . 

Sanoi isä: „mitäs siitä 
jos nyt kuva särkyy, helää; 
kunhan »maratoonarini" 
viel' on ehjä, puhkuu, elää!" 

Mikä versoo Pekasta, sen 
näyttää meille vuotten-huomen; 
varmaan Olympialaisiss' 
saattaa pisteet hyväks Suomen! 

Ruupert Kalnulaintn. 



IS. H.i 

,$m nanljm uottelrtste." 
»Joulupukille» kirj. Max Oker-Blom. 

kaksi pientä pulloa maitoa. Miinalla ja Paavolla oli sitä-
paitse oma eväskorinsa. Aamukahvit juotua lähdettiin 
astumaan polkua, joka vei hevoshaan läpi ja suota kiertäen 
vihdoin johti mustikkakankaalle. Yrjöllä ja Inkerillä oli 
paljon kysymistä, ja Miina ja Paavo saivat selvitellä asioita, 
jotka heidän mielestään olivat itsestäänkin selvät. 

Suon laitaan tultua juoksi orava polun poikki ja kiipesi 
kiireesti mäntyyn, jonka latvasta se sitten kuului niin omi
tuisesti naksuttavan. Lapset jäivät oravaa katselemaan, 
ja Inkeri kurkisti niin ahkeraan korkeaan mäntyyn, että 
oikein rupesi niskaa koskemaan. • Kaveten vieressä olevaa 
kuusta myöten Yrjö nousi ylempänä rinteellä olevalle ki
velle paremmin nähdäkseen, ja pian Paavokin tuli sinne. 
Kaupungin lapset eivät koskaan ennen olleet oravaa niin 
läheltä nähneet. Oli kovin hauskaa olla oikein luonnon hel
massa ja tutustua sen sieviin elukoihin. Vähän matkan 
päässä palokärki takoi kuivaa honganlatvaa pääs äen yhtäkkiä 
kimakan huudon. 

»Mikä se tuolla lailla huutaa?» tiedusteli Yrjö. 
»Ei mikään muu kuin palokärki. Niinhän se aina huutaa», 

selitti Paavo. 
Miina ja Inkeri olivat taas ruvenneet astumaan eteenpäin, 

ja Yrjö ja Paavo kiiruhtivat alas kiveltä. Paavo hyppäsi ket
terästi maahan, mutta Yrjö laskeutui varovasti kuusta myö
ten alas kiveltä. Mutta miten olikaan, kuiva kuusenoksa 
raapasi poikaa sääreen. Maahan päästyänsä Yrjö tarkasti 
naarmua, josta kihosi vertakin. 

»Sattuiko pahasti?» kysyi Paavo. 
»Ei se kovasti koskenut. Minä vain panen puhtaan nenä

liinan haavalle, ettei siihen tarttuisi likaa sukasia ja se sitten 
ärtyisi.» Niin sanoen Yrjö asetti nenäliinansa haavoittu
neelle kohdalle vetäen sitten sukan jälleen paikoilleen. 

»Eihän tuollaiset pienet naarmut mitään kaipaa», arveli 
Paavo. »Saahan niitä semmoisia joka päivä, ja kyllä ne it
sestään paranevat.» 

»Näin on isä neuvonut tekemään pienillekin haavoille. 
Niistäkin voi helposti syntyä suuret viat ja vaivat, jollei 
niitä pidetä puhtaina», jatkoi Yrjö vakuuttavasti. 

Pojat lähtivät astumaan, ja vähän ajan kuluttua kuulivat 
he tyttöjen jo puhuvan Mikon kanssa, joka oli heitä eräällä 
mäellä jo odottanut. Niin kaikki olivat koolla, ja Mikko 
johti joukon mustikkapaikkoihin. Eväskontti ja kori jätet
tiin pienen niityn laitaan, jossa oli lato. 

Yrjön ja Inkerin silmät olivat vallan pyöreinä. He eivät 
ikimaailmassa olleet Voineet ajatella, että yhdessä paikassa 
voisi olla niin paljon mustikoita. 

»Täällähän voisi istua paikallansa ja poimia astiat täyteen!» 
huudahti Inkeri. 

»Niin suuria kuin peukalonpäitä!» lisäsi Yrjö haltioissaan. 
Marjoja kertyi astioihin kosolta. Ja puheenaihetta riitti. 

Kaupunginlapsilla oli paljon ihmettelemistä, ja kaikki oli
vat innoissaan. Yrjön selkää alkoi kuitenkin vähän väsyttää, 
kun piti yhtämittaa olla kyyrysillään. Hän istui mättäälle, 
jonka vieressä oli erittäin paljon mustikanvarsia. 

»Yrjö», huusi Inkeri, nähdessään veljensä istuvan maassa, 

Kili kili, kai, kai. Kili kili, kai, kai 
Yrjö heräsi, hieroi silmiään, hyppäsi vuoteelta ja meni 

ikkunasta katsomaan, mistä se soma ääni tuli. 
Voudin Mikko vei parhaillaan karjaa laitumelle. Lehmät 

tallustivat takapihan kujaa myöten ja lampaat juoksivat 
perässä. Kili kili, kai, kai; kili kili, kai, kai, kuului ehti
miseen niin kauan kuin elukat olivat näkyvissä ja vielä 
hyvän aikaa senkin jälkeen, kun olivat kadonneet hevos
haan koivujen taakse. 

Yrjö puki pian ylleen ja meni herättämään Inkerin. Lap
set olivat äskettäin tulleet kaupungista maalle enonsa luo, 
jotta kerrankin saisivat viettää oikein täyttä maalaiselämää. 
Yrjön ja Inkerin isä oli lääkärinä pienessä kaupungissa, eikä 
toimensa vuoksi voinut kesäksikään päästä pois kaupun
gista. Lapset olivat kuitenkin saaneet mennä kesän 
kauniimmaksi ajaksi enonsa luo. 

Yrjö oli kahdennellatoista ja 
Inkeri oli äsken täyttänyt kym
menen vuotta. Enolla ei ollut 
omia lapsia, mutta voudin asun
to oli vain parin kivenheiton 
päässä, ja siellä oli neljä lasta. 
Mikko oli vanhin, Miina Yrjön 
ja Inkerin välillä ja Paavo Inke
riä hieman nuorempi. Sanni oli 
vielä siksi pieni, etteivät tohto
rin lapset hänestä paljoakaan 
välittäneet. 

Mikosta ja Yrjöstä tuli pian 
hyvät ystävät, ja Yrjön piti jos
kus päästä Mikon kanssa kar
jaa paimentamaan. Kun Mikko 
oli suurimman osan päivää met
sässä, seurustelivat Yrjö ja In
keri kumminkin enimmäkseen 
Miinan ja Paavon kanssa. 

Mansikkain kypsymisen ai
kana lapset olivat jo hyvät tut
tavat, ja Mikko kertoi, että suon-
takaisessa metsässä oli kypsiä 
mustikoitakin. Miina ja Paavo 
lupasivat viedä Yrjön ja Inkerin 
jonakuna päivänä sinne Mikon 
luo, joka neuvoisi heille hyviä 
mustikkapaikkoja. Ja niinpä 
eräänä päivänä heinäkuun puoli
välissä lapset lähtivätkin mus
tikkaan koko päiväksi, ja täti 
antoi evästä mukaan- Yrjö kan
toi tuohikonttia, jossa oli monet 
herkut sievästi käärittyinä puh
taisiin papereihin. Siinä oli ruis
leipää ja vehnästä, voita pienes
sä puurasiassa, kalakukkoa ja 
koviksi keitettyjä munia sekä 



»nyt tulevat housusi vallan mustikkaan». Ja niin olikin 
valitettavasti laita. Yrjö ei väsyksissä ollen tullut ajatel
leeksi, että niin voisi käydä. Punaraitaisten housujen taka
puoleen oli tullut useita sinisiä täpliä. 

Tuohiset alkoivat olla puolillaan ja nälkä rupesi kaivele
maan sydänalaa. Myöskin Inkerin selkä alkoi tuntua jäy
källe, ja hän ehdotti, että lähdettäisiin katsomaan, mitä 
kaikkea täti oli pistänyt eväskonttiin. 

Ehdotus oli hyvä. Marjaväki siirtyi pienelle niitylle, jossa 
ladon vieressä oli lähde. Yrjö ja Paavo menivät noutamaan 
eväät niityn laidasta. Inkeri rupesi emännäksi. Hän levitti 
pienen puhtaan liinan nurmikolle ja järjesteli sitten sille 
herkkuja kontista. Miina ja Paavo olivat pian ottaneet esille 
voileipänsä ollen tuossa tuokiossa täydessä syönnin touhussa. 

•Mutta ensin meidän täytyy huuhtoa kätemme puhtaiksi», 
virkkoi Inkeri ja lähti pistämään kämmenensä ojaan, josta 
lähteen liikavesi valui matkoihinsa, sekä kehoitti veljeän-
säkin tekemään samoin. 

»Mitä se semmoisia! Eihän kädet marjoista likaannu», 
huomautti Paavo. 

»Täytyy aina pestä kätensä ennen aterioimista, muuten 
voi viedä suuhunsa kaikenlaista taudintartuntaa, jota usein 
piilee liassa», selitti Yrjö. »Niin on isä aina meille opettanut, 
ja äiti pitää tarkkaa huolta siitä, ettemme likaisin käsin 
rupea ruualle.» 

»Meillä ei pestä käsiä joka päiväkään», pisti siihen Paavo. 
»Mikko ei pese kasvojaankaan kuin kerran viikossa saunassa 
käydessään.» 

»Hyi!», huudahti Inkeri. »Kuinka te sitten ollenkaan 
voitte syödä, kun teillä aina on likaiset kädet? Tehän saatte 
suuhunne vaikka mitä ilkeyttä». Inkeriä oikein puistatti 
ajatus, että likaisin käsin käytäisiin ruualle. 

»Minä pesen kasvojani ja käsiäni melkein joka päivä», 
puolusti itseänsä Miina. 

Mikko ja Paavo vain nauroivat, vaikka Mikko olikin vähän 
hämillään. 

»Isä on monta kertaa kertonut meille, kuinka ankarat 
vatsataudit usein syntyvät siitä, että ruuan kanssa saadaan 
likaa suuhun», selitti Yrjö pyyhkiessään märät kätensä mät
tään puhtaisiin sarnmaleihin. — 

Oltiin ruualla ja mielihyvällä maisteltiin kontin sisällystä. 
Kalakukkoa oli niin runsaasti, että sitä hyvin riitti voudinkin 
lapsille. Yrjö leikkasi palasen jokaiselle, ja Inkeri ojensi pa
lan Miinalle ja toisen Paavolle. Kun hän sitten tarjosi palan 
Mikollekin, niin hän ei saattanut olla tarkemmin katsomatta, 
minkälaiset ne Mikon kädet oikein olivat. »Hyi! Ethän 
sinä voi mitenkään tarttua kalakukkoon tuollaisilla käsillä!» 

Paavokin katsoi Mikon käsiä ja virkkoi naurusuin: »Tai
taapa se saunapäivä piankin olla tulossa. Mikon käsiin jo 
alkavat kertyä yhden viikon liat!» Mikkoa hävetti. 

Inkerikin rupesi nauramaan. Mutta sitten hän tekeytyi 
totiseksi ja sanoi vakavasti: »Minä en annakaan sulle kala
kukkoa, jollet ensin pese käsiäsi vä
hän puhtaammiksi.» 

»On mulla evästä itsellänikin», 
vastasi Mikko, mutta Miina kehoitti 
häntä pesemään kätensä, ja Mikko 
nousi vitkaan mennäkseen kastele
maan kynsiänsä lähteenojaan. 

»No, eivät ne juuri nytkään ole 
vielä puhtaat. Mutta olkoon men
neeksi, kun vastedes peset parem
min.» Ja Mikko sai osansa. 

Hauskaa oli lasten syödä aamiai
sensa niityllä. Varsinkin Yrjö ja 
Inkeri olivat niin touhuissaan; he 
kun eivät koskaan ennen olleet näin 
omin päin ja luonnon helmassa 
aterioineet. Toinen puoli evästä oli 
jätettävä päivälliseksi. Tähteet pan
tiin jälleen konttiin ja koriin, mitkä 
piiloitettiin siimekseen ladon taak
se, ettei voi sulaisi ja maito myr-
tyisi. is. H.I 

Ja taas lähdettiin mustikoita poimimaan. Mikon piti 
kuitenkin mennä vähän loitommalle karjansa luo, jonka kel
lot niin somasti soivat. Ja kohta kuuluikin Mikon soinnukas 
huuto: »Hei Mustikki, hei Mansikki, hei! Kilistä kelloas, 
Kellokas, hei! Kotpuoleen tulkaa, tulkaa, hei!» 

Marjoja oli yllin-kyllin, ja tuohiset olivat tunnin kuluttua 
kukkuroillaan. Kun Mikko olisi ollut lähempänä, niin olisi 
hän tehnyt toiset tuohiset lisäksi. 

Inkeriä alkoi väsyttää ja hän ehdotti, että mentäisiin jo 
päivälliseksi kotiin. Kun ei Yrjökään pannut vastaan, niin 
haettiin eväät ladon luota. Yrjö vielä vain paljasti säärtään, 
kasteli nenäliinankolkan lähteen kirkkaaseen veteen ja pesi 
sillä haavoittunutta kohtaa. Sitten hän taas asetti nenä
liinan haavalle ja veti sukan paikoilleen, niin että liina py
syisi asemillaan. Miina ja Paavo ihmettelivät Yrjön huolen
pitoa, mutta Yrjö selitti, vakavasti, miksi pienetkin haavat 
ovat pidettävät puhtaina. 

Paluumatka kävi nopeasti. Jo oltiin ihan talon nurkissa, 
ja kaupunginlapset olivat mielissään, tuodessaan tädille niin 
paljon mustikoita. »Huomenna varmaankin saamme mus-
tikkapiiraita», virkkoi Inkeri. 

Yrjö ja Inkeri tulivat onnellisesti pellon aidan yli. Ja sie
västi tuli Miinakin marjoineen. Mutta Paavo hyppäsi va
romattomasti aidalta ja loukkasi toisen jalkansa terävään 
kiveen, niin että veri tirskui esille. Poika parka lankesi ihan 
suinpäin, ja marjatkin joutuivat heinikkoon. Itkusta ei ol
lut paljoakaan apua. 

Yrjö neuvoi, että haavoittunut kohta oli heti pestävä 
puhtaalla vedellä ja sitten peitettävä puhtaalla liinalla, niin 
ettei siihen pääsisi mitään likaa. »Mutta kylläpä sinulla on
kin likaiset jalat! Muista nyt, että pidät haavan puhtaana, 
ettei se ärry!» Kun lapset sitten astuivat tarhan poikki, Yrjö 
vielä varoitti, että Paavo astuisi kipeän jalan varpailla, 
niin ettei kantapää, jossa haava oli, joutuisi lähelle likaista 
maata. 

Tuossa tuokiossa oltiin kotona. Yrjö ja Inkeri veivät mar
jansa tädille, joka lupasi leipoa mustikkapiirakoita huomiseksi. 
Osa mustikoita syötiin kuitenkin sokerin ja maidon kera 
jo samana päivänä. Seuraavana päivänä mustikkapiirakat 
maistuivat niin hyvältä, että lapset päättivät kohta taas 
lähteä mustikkaan. 

Mutta kun he muutaman päivän kuluttua menivät nou
tamaan Miinaa ja Paavoa mennäkseen metsään, niin olikin 
Paavo vuoteella ja valitti jalkaansa särkevän. Haava, minkä 
hän äsken oli saanut kantapäähänsä, oli ruvennut ärtymään. 
Kantapää punotti pahoin, ja koko jalkaa pakotti aina reiden-
juureen saakka, johon oli noussut kipeä rauhasajettuma. 

»Sinä et varmaankaan pessyt jalkaasi, etkä pitänyt haavaa 
puhtaana, niinkuin minä neuvoin'.''» tiedusteli Yrjö. 

»Mitäs minä siitä pesin. Olihan siinä vain niin pieni 
naarmu, etten voinut uskoa siitä sen pahempaa tulevan», 
vastasi Paavo pahoilla mielin. 

Inkerikin moitti Paavoa, kun 
1 noin ehdoin tahdoin oli huolimat

tomuudellaan saattanut itselleen 
kärsimyksiä. He eivät nyt voineet 
mennä mustikkaankaan Paavon ki
peän jalan tähden. 

Paavo sai olla useampia päiviä 
vuoteessa. Jalkaa pakotti niin, ettei 
poika parka saanut yöllä unta sil
miinsä. Haavan kohdalle muodos
tui ajos, ja kun se vihdoin puhkesi, 
niin siitä vuosi kupillinen mätää. 

Yrjön ja Inkerin pari viikkoa 
myöhemmin matkustaessa pois kau
punkiin, oli Paavon jalka sen ver
ran parantunut, että hän vaivalla 
pääsi astumaan huoneesta pihalle. 
Niin paljon sai Paavo kärsiä sen 
vuoksi, ettei pitänyt pientä haavaa 
puhtaana. Ja muutahan sen hoi
toon ei olisi tarvittu kuin pelkkää 
puhdasta vettä. 

Sonetti reippaille pojille. 
Aurinko paistoi, nurmet vihannoivat, 
Makasin levollisno vuoteellani. 
Pojatpa raastoivat mun unestani 
ja juoksujalkaa pihamaalle toivat-

Helisi nauru, raikkaat huudot soivat-
Sai tuuli viedä rauhan-unelmani. 
Pelästyin. Miksi hääri kimpussani 
niin taistonhaluisina veikot oivat'/ 

Sain - potkun! Tunnotonta julkeutta! 
Ne nauroi vaan. Taas potku, toinen, monta — 
Ja taaskin. Halki oli mennä kallo. 
Hyppäilin sinne tänne, voihkin. Mutta 
ei kukaan sääli mua onnetonta 
kuin — nahjukset. Mä olen — jalkapallo. 

Vilppu Kaukonen. 



Jänisten juhla. 
Pitkä talvi lupsutteli lunta. 
Nukkui horroksissa luomakunta. 
Viidakossa asui jänis arka. 
Vähin retkin liikkui pupu parka. 
Ympärillä upottava umpi, 
hyppy työläs, mieli kahlitumpi. 
Pitk än kaihon toivat harmaat päivät. 
Toivo elpyi, kun ne taakse jäivät. 

Jopa koitti hetki huhtikuinen, 
jota vartonut on ristisuinen. 
Päivä huohti hangen raukeaksi, 
pakkas-ilta kylmi kantavaksi. 
Tuskin ehti iltarusko kuolla, 
kun jo kuuhut nousi idän puolla. 
Talven tähtiloiste loppumassa, 
valovoimaisimmat vilkunnassa. 

Tämä on se onnen suuri hetki. 
Viidan vangin alkaa vapaa retki. 
Juoksun into syyhyy käpälissä, 
palo silmissänsä pyörivissä. 

Jänis hypähtääpi piilostansa, 
kuvata ei saata riemuansa. 
Kohta otti pitkän loikkauksen. 
Jopa joutaa jäädä ladut suksen. 
Turhat ovat omat paltahatkin, 
annas, niillä kuukkimista matkin. 

Jänö alkoi öisen temmellyksen, 
tunsi kipenöivän kiihtymyksen. 
Alkoi viiletellä vinhaa kaarta 
kohden seljan kaukaisinta saarta. 
— Äh, kuin kaunis ompi hangen kiilto! 
Pian leikkaa matkan juoksun viilto. 
Huuhinsaari on jo aivan Iässä, 
annas, järjestelen viikset tässä. 

Jänö pysähtyypi juoksustansa, 
viikset sukii, nostaa korviansa. 
Huuhissa jo parvi pupuloita, 
ennen ehtineitä veitikoita, 
milloin lystiksensä leikin lyöpi, 
milloin varvun päätä näppää, syöpi. 

Niemen päässä kuusten varjo musta. 
Sieltä kuuluu kummaa papatusta. 
Sinne jänösemme oitis juoksi, 
saapui kisaa pitävien luoksi. 

Vieno^oli kevätöinen valo. 
Mutta juhla vietettiin nyt jalo. 
Sinne oli monta saapujata, 
laaja niinkuin taivas leikkirata. 
Riemu oli rikasta ja hyvää, 
sydämissä tyydytystä syvää; 
eikä kumma: vipusinta kaksi 
liittyi juhlamielen nostajaksi: 
pääsy talven ummen kahlehista, 
seura, saatu samoin tuntevista. 

Seppo Talaslahti. 
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