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Ihanana kaikui enkelien laulu Betlehemin kedolla 

ensimäisenä jouluyönä. Kirkkaana hohti silloin 

taivainen valo maailman öiseen pimeyteen. Se ta

pahtui Jeesus-lapsen kunniaksi ja Jumalan rakkau

den ylistykseksi. 

Teille on tänään syntynyt vapahtaja . . . »Kun

nia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä 

rauha ihmisten kesken!» 

Niin kuului taivaan lähettilästen viesti. 

Me köyhät syntiset ihmiset olimme saaneet Va

pahtajan, joka voi ja tahtoo auttaa meitä pyrkies

sämme pääsemään kaikesta sellaisesta, mikä on 

pahaa, rumaa ja sieluamme vahingoittavaa, ja joka 

antaa meille puvun valkoisen ja puhtaan kuin kirk

kaat enkelisiivet ja kantaa meidät hellästi Jumalan 

luo, taivaallisen Isän kotiin. 

»Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa!» Tämä 

taivaallinen ylistyslaulu ei lakkaa koskaan kaiku

masta. Se kuuluu maasta maahan, maailman äärestä 

toiseen, kohottaa ihmissydämiä taivasta kohden ja 

sytyttää niihin jouluvalon. Enkelilaulun ihanat 

säveleet hakevat »pimeydessä ja kuoleman varjossa» 

asuvia pakanoita; ne soivat kaikille murheellisille 

ja surun painamille, kunnes heidän murheensa 

haihtuu ja huoltensa kuorma häviää ja he yhty

vät Jumalan kunnioitukseen ja kiitokseen. 

Erittäinkin lasten maailmassa enkelien joululaulu 

soi kirkkaana ja puhtaana. Jos sinä, nuori ystävä, 

sen laulun kuulet, silloin sinunkin sydämesi ko

hoaa taivaan puoleen, sen täyttää ihmeellinen ilo ja 

lämpö, ja silmistäsi sädehtii sanomaton kirkkaus. 

Jos enkelilaulu pääsee sinun sieluusi soimaan, syt

tyy sinussa halu olla hyvä, ahkera ja kuuliainen 

lapsi; sinä pyrit karttamaan kaikkea pahaa ja haluat 

aina täyttää taivaallisen Isän tahtoa. 

Siinä sydämessä, jonne enkelien joululaulu kai

kuu, ei ole vihaa eikä katkeruutta, ei kateutta eikä 

kostonhalua. Anteeksiantavan rakkauden ja hellän 

sovinnollisuuden kukkaset siellä taimivat ja kasvavat. 

Jumalan mielisuosio hohtaa sellaisiin sydämiin, ja 

iloa ja rauhaa levittävät ne ympäristöönsä. 

Oi jospa enkelilaulun taivaalliset sävelet kosket

taisivat tämän joulun aikana kaikkien Suomen las

ten sieluja avaten ne pyhälle joulu-ilolle ja kylväen 

niihin rakkauden ja hyvyyden kukkasia. Vihan jäl

jet ovat päättyvänä vuotena meidän maassamme 

niinkuin muuallakin maailmassa kasvattaneet sa

nomattoman paljon kärsimystä ja surua. Suokoon 

Jumala rauhan ja rakkauden laulun nyt jo ka

jahtaa kaikille kansoille, ja soikoon se kaikkien 

meidän sydämissämme, vanhempien sekä lasten! 

.August ^Mopcmen. 



(tfiisi lasta, joista yksi, kookkain ja vakavin,~on päättyvä vuosi, toinen, pienin ja kirkas-
äänisin, kevät, kolmas kesä, neljäs syksy ja viides talvi.) 

V u o r o l a u s u n t o a j o u l u j u h l i l l e . 

| ! ä ä t l \ m ä m i o a t : 

,JHa nimsi otan pää t tönä . 
^ i i n raskaa t kuormat perin 
ja »ainoin eespäin pgrkiä 
sa in kggnelin ja »Erin. 
<JHa »iljan kglnön katkeran 
sa in nah aa maaosa n r romiau ; 
SE mgrkgn sgöks i , t u rman loi, 
m a a laaja UEIJEU tiEria joi, 
se liirmutöillä taljrattiin 
ja konit murheen uumeniin 

«seat sgös t i in . . iHonta o n 
ny t laota »ailla tu ruaa taaton, 
monfillE ilta jou luaa ton 
o n a inan sgnkkä , ua lo ton . — 
,JrTut naikka kaikki kgnttilät 
ugt s a m m u k e i s s ' on puutteen majan, 
niin si lmät al jbingosta ajan 
HE nas ia isuuteen täl j täänät . 
£Sutn lapeein t a sa ' on (niit taa u u o -
OEn aikoihin l, ja I|E aoiai, 
Ett' tn tanaisuus paljon toisi 
paras ta i l jmislapsil tan. 
^ife l ausua s a a julki aen. 

^Kcnät OIEH niljrgtljapsi, 
miEli mul l ' o n l a p s o s e n : 
,3loBpa joka ^ u o m e n lapai 
e lämäneä kEtiäimEn 
l]uolEtonna niettää saisi 
kobht r akkaan r a u d a s s a , 
uastukai t ta uaeliaiai 
koulun kalliin polkuja, 
na loa kuin kebon kukka 
olentoonsa a ina jois, 
puh taana kuin nurmEnuukka 
naal i ja insa au»o o i s , 
onnen unta Ijerttaisinta 
unElmoiba kauan »o i s , 
tuuletta oie t ägunä r in ta , 
ns ei koskaan sammuie po i s . 

Pesä: 
Jäeeä otan, nuor in naimin 
knkkiuilla kentilläni 
tuhansin ma liikun loimin, 
pgr tn 1; o Iiii mää r i än i . 
^Tarmoni on t aan tuma ton , 
ronba t louhituksi s a a n , 
luontia-into l aan tumaton 

Ijcelmin, talikin tägt tää m a a n . 
3)ntoa ja uska l lus ta , 
Ijalu tgöliön, ta ia tobon 
nuor t an pot iessa j o s o n , 
häipgg maas ta murl|E m u s t a ; 
r i n n a s s a jos n u o r i s o n 
heljkuu pgk,än itakin ltasi, 
silloin, JäSuomi, kukkii tissi — 
tUurlteliin sen suokohon ! 

,JHaat o n tääl lä m a i n i o t ; 
uankhaa tarjtoa ja kättä 
tuljannEt tgön »ainiot 
nar toana t ui ipgmättä . 
(Eteenpäin, te JS>uomen nuoret , 
mur takaa kaikk' Esta-nuorEt! 

^gkag: 
ji>gkeg otan, miel]uue uakaa , 
titljat, herlmat kgpsg tän , 
suuret saannoksen i takaa 
toimeentulon, e lämän. 
p a i k k a joka lictkinen 
lisää pimcgttä, götä, 
n a r u s t u s - ja korjuutyötä 
jatkan na in mä luottaen. 
,iJtiel)uuB — si inä turnamntE 
aallokko kun knofyupäiasä 
sgksgtuutan ä r jäk tä i ssä 
aaar taa piEntä pu r t t amme; 
mgltarrgsljän tggntgg tuo 
saauu t tua tumman il lan, 
jolloin IjopBaisEJt si l lan 
k u u l u t aallokolta l u o . 

tllalm: 
^ i l l o i n saapunu t jo on 
oanljuubEn ja iäinen IjEtki, 
to iminnan ja el mi retki 
päät tgg, l aan tuu tapoljon. 
© l a i s u u e n a i n niel ' o n suo tu 
luona jouluualkean, 
kotilicben r a u h a i s a n , 
jok' on ijoinakaemme luotu, 
muis taa lapsuusr icmuja , 
iunoe tns ta nuoruusa jan , 
taistelijan, rakenta jan 
rauennut ta micl] uu t t a . 
tUällöin toino nirkeä 
na lnn suuren mieleen joljtaa, 
joka täinen takaa Ijoljtaa 
l uonnon , sielun kcuäänä . 

(Älpo ^Japontii. 



»ammakakst trot&uttu prinsessa. 
Rudolf Koivun satukuvasarja. 

Kuninkaalla oli kolme poikaa. Hän antoi jokaiselle heistä 
kullatun jousen ja nuolen ja käski heidän ampua nuolensa 
umpimähkään kunkin eri ilmansuuntaan. Minne nuoli pu
toaisi, sieltä olisi kunkin haettava itselleen puoliso. 

Vanhimman nuoli putosi rikkaan ruhtinaan puutarhaan, 
aivan ruhtinaantyttären eteen. Keskimäinen löysi nuolensa 
maan mahtavimman rahamiehen palatsista, mutta nuorim
man pojan nuoli lensi kauas, kauas metsään, eikä poika 
sitä löytänyt, vaikka koko päivän haki. 

Illan suussa kulki hän sattumalta tiheän pensaikon ohi. 
Pensaiden seassa kurnutti ruma sammakko pitäen nuolta 

käpälissään ja selitti Kuninkaanpojalle, että pysyäkseen 
uskollisena lupaukselleen, oli pojan otettava hänet puoli
sokseen. 

Kuninkaanpoika vei sammakon linnaan isänsä eteen. 
Kuningas puolisoineen kauhistui nähdessään nuorimman 

fioikar.sa tulevan puolison, mutta asiaa ei voitu muuttaa, 
upaus oli pidettävä. 

Jonkun ajan kuluttua kuningas käski poikien nuorten 
rouvien paistaa hänelle kakun. Nuorin poika meni mur
heellisena kotiinsa ja kertoi sammakolleen kuninkaan vaati-



muksen. Sammakko lupasi hoitaa asian ja käski pojan olla 
huoleti. 

Yön tultua sammakko muuttui kauniiksi tytöksi, juoksi 
metsään ja huusi luokseen palvelijansa, jotka äkkiä valmis
tivat kakun. Kun kuningas seuraavana päivänä maisteli 
paistoksia, piti hän sammakon valmistamaa maukkaimpana. 

Vieläkin kuningas pani nuoret rouvat koetukselle. Hei
dän täytyi yhdessä ainoassa yössä kutoa suuri seinäverho. 
Sammakko yön tultua muuttui taas tytöksi, meni metsään 
ja kudotti palvelijoillaan verhon, ja kuningas taaskin piti 
sammakon verhoa paraimpana. 

Seuraavaksi päiväksi käski kuningas järjestää pidot, jo
hon poikien vaimoineen oli otettava osaa. 

Nuorin poika hätääntyi. Hän ei halunnut viedä sammak
koa kaikkien pilkattavaksi. Mutta sammakko rohkasi poi
kaa, käski hänen mennä pitoihin yksinään, luvaten saapua 
myöhemmin. 

Poika meni ja selitti, että vaimo tulisi myöhemmin. 
Muutamat vieraista, jotka tiesivät, kuka pojalla oli puoli
sona, hymähtivät pilkallisesti. 

Yht'äkkiä puolen yön aikana, ajoivat linnan pihaan ko
meat vaunut ja niistä nousi häikäisevän kaunis kuninkaan
tytär ja astui saliin juhlivien joukkoon. Hän selitti olevansa 
kuninkaan nuorimman pojan puoliso. Kaikki olivat äänet
töminä ihmetyksestä, kuninkaan nuorin poika kuitenkin 
enin. (Jatkoa 2 lehden takana.) 



Isan 
yjimeiiify 

aeuvo. 
Pikku Liisa, pienen torpan tyttö, ei paljoa muistanut 

isäänsä. Sen muisti selvästi, kuinka isä kuolinhetkellään 
puristi hänen kättään kylmenevällä kädellään ja sanoi: 
— Ole hyvä kaikille! 

Kahden he sitten olivat elelleet äidin kanssa. Äiti aher-
rellen heidän toimeentulonsa eteen, ja Liisa koettaen täyttää 
isän viimeistä neuvoa. Olla hyvä kaikille — mitä mahtoi 
se oikein merkitä? 

Kun on niin pieni kuin Liisa — isän kuollessa hän ei 
vielä ollut täyttänyt viidettä vuottaan — liikkuvat ajatuk
setkin ahtaassa piirissä. Sen hän toki tajusi, että isän ke
hotus ennen kaikkea koski äitiä. 

Olla hyvä äidille! Voiko mikään olla helpompaa? Äi
dille, joka suori hänen vuoteensa niin pehmeäksi joka ilta 
ja kietoi peitteen niin lämpimästi pikku tyttönsä ympärille. 
Kuinka paljon hellyyttä ennättikään hän osottaa Liisalle 
aamusta iltaan mennessä. 

Niinpä Liisakin puolestaan koetti lapsellisella tavallaan 
osottaa hellyyttä äitiä kohtaan. Täynnä intoa touhusi hän 
mukana taloustoimissa. Lakasi lattiaa pienellä luudallaan, 
hämmensi puuropataa, vaikka itse tuskin vielä oli kauhan
kaan mittainen ja kantoi puita uuninloukkoon, että vaaleat 
suortuvat heilahtelivat ja rusot kasvoilla lehahti. 

Navetassa ne kuitenkin talvisin juhlahetket vietettiin. 
Äidin lypsäessä nuoli Mansikki Liisan kätösiä ja lammas 

karitsoineen kurkotti kaulaansa yli karsinanaidan saadak
seen palaa pienistä hyppysistä. Olla hyvä noille kaikille! 
Kuinka helppoa ja onnellista! 

Liisa oli vastikään täyttänyt kuusi vuotta ja oli hiljattain 
oppinut tuntemaan aakkoset, kun eräänä myrskyisenä talvi-
iltana vieras mies reppu selässä astui tupaan. Muitta mut
kitta ryhtyi hän heti päästelemään reppunsa hihnoja ja veti 
sieltä esiin minkä mitäkin kauppatavaraa. Hän oli, näet, 
kulkukauppias. Silmät suurina katseli Liisa niitä kauniita 
kankaita, nuivia, kampoja ja rintaneuloja, joita kauppias 
levitteli rahille takkavalkean loisteessa. Mutta enin hän 
kuitenkin ihastui nähdessään kokonaisen kimpun helmi
nauhoja, joita mies ravisteli tulen valossa. 

Ne olivat vain lasihelmiä, mutta kun ne siinä moniväri
sinä välkähtelivät, toivat ne ehkä tyttösen mieleen kesäisen 
kedon kukkasarjat, sillä hän oli aivan haltioissaan. 

— Äiti, kuiskasi hän, — minä tahtoisin nuo siniset. 
— Ei tuhlata, lapseni, ne on kalliit, meillä ei ole siihen 

varaa. Parempi kun ostan sinulle aapiskirjan, sanoi äiti. 
Niin sai Liisa aapisen, jossa oli monta kaunista kuvaa. 

Kaihomielin katseli hän kuitenkin, kuinka kaikki kauniit 
helmet katosivat takaisin reppuun muiden tavarain kanssa. 

Mies pyysi, ja sai luvan ol'a yötä mökissä, kun tyytyi 
lepäämään penkillä seinävieressä. 

Vähitellen hiipui takan hiillos ja tupa näytti olevan une-
tarten vallassa. Liisukka vain ei nukkunut. Hänen mielensä 
oli katkera helmien tähden. Miksei äiti sentään ollut osta
nut niitä hänelle? Kuinka hän hennoikaan olla ilman, vaikka 
oli nähnyt hänen mielitekonsa? Ja hänkin tuolla penkillä, 
hänellä oli niitä niin paljon, miksei hän antanut yksiä sille, 
jolla ei ollut yhtään? 

- * 

Pieni sydän oli täynnä surua ja pettymystä. Parempi, kun 
ei olisi nähnytkään niitä! 

Toinenkin asia kalvoi Liisan mieltä: hän ei ollut sanonut 
hyvää yötä äidille, sillä hän oli suuttunut . . . ja äiti oli kat
sonut häneen niin surullisesti. 

Metsän kohina mökin ympärillä, johon muuten aina oli 
niin herttainen nukkua, kuului sinä iltana niin kovalta ja 
synkältä aivan kuin se olisi tahtonut nuhdella häntä. 

Sanomaton murhe täytti mielen ja samalla soivat isän 
viime sanat vakavina ja kehoittavina hänen korvaansa, k \ 

Ei, hänen täytyi nousta. Hiljaa hiiviskeli hän äidin vuo
teen ääreen, kietoi käsivartensa hänen kaulaansa ja kuiskasi: 
hyvää yötä. 

— Kiitos, lapseni, kuiskasi äiti, sitä minä odotinkin. 
Oli jo koko joukon parempi olla, mutta mies siellä pen

killä, niin, hänestä hän myöskin oli ajatellut katkeria aja
tuksia. Kuun valossa näki Liisa hänen levottomana kään-
televän penkillä. Olikos kumma? Eihän hänellä raukalla 
ollut edes päänalaista. Seuraavassa hetkessä oli lapsen oma 
tyyny yksinäisen kulkijan pään alla. 

— Siunatkoon sitä lasta, kuului penkiltä. 
Eikä Liisukka ollut milloinkaan nukkunut makeammin 

kuin sinä yönä ilman päänalaista. 
Kun mökin asukkaat seuraavana aamuna heräsivät, oli 

vieras jo poissa. Liisan pieni tyyny vain oli penkillä ja sen 
päällä — ihme ja kumma — ne hänen toivomansa helmet! 

Ne olivat suuret, pyöreät ja vaaleansiniset ne helmet, ja 
niitä oli niin pitkä nauha, että se ulottui kahteen kertaan 
kaulan ympärille ja riippui vielä alas rinnalle. 

Olikohan maailmassa yhtään niin rikasta ja onnellista 
pikku tyttöä kuin Liisukka helmineen? Niistä hän ei luo
puisi milloinkaan. Olivathan ne melkein kuin tervehdys 
isältä, sillä olihan hän tullut niiden omistajaksi koettamalla 
seurata isän neuvoa. Kun helmet hiljaa kilisivät hänen kau
lassaan hänen touhutessaan taloustoimissa tai navetassa tai 
pihamaalla kukkasten parissa, tiesi hän niin hyvin, mitä ne 
tahtoivat sanoa. Vakaasti ja samalla iloisesti toistivat ne 
niitä samoja isän lausumia ihania sanoja: Ole hyvä kaikille. 

Siten tuli niistä ikäänkuin omistajansa omatunto samalla 
kuin niiden arvo päivä päivältä kasvoi hänen silmissään, 
joten hän mielestään niissä omisti kalliin aar teen . . . . 

Eräänä maaliskuun päivänä lähetti äiti Liisan viemään 
kehruitaan taloon, joka oli parin kilometrin päässä metsän 
takana. Päivä oli ihana. Auringonsäteet karkeloivat siner
tävällä hangella ja puut humahtelivat lauhasti kuin kevään 
odotuksissa. 

Navakasti astui tyttönen hangen halki vievää polkua 
mytty kädessä ja helmet niin somasti kilahtelivat hänen 
kaulassaan. Tiepuolesta alkaa samassa kuulua surkeaa 
piipitystä, aivan kuin joku olisi hädässä. 

Liisa apuun. Löytääkin metsäkanan jalastaan tarttuneena 
surmansilmukkaan. Pentin, talon yhdeksänvuotiaan pojan 
ansa on kiinnitetty näreen tyveen. 

Kiireesti päästää tyttö irti linnun, joka iloisena* lentää 
lekuttaa tiehensä yli puiden latvain. 

Samassa ryntää Pentti paikalle silmät kiiluen vihasta. 
Hän oli nähnyt-kaikki kaukaa. 



Liisa tuntee nyrkiniskun selässään. 
— Autoin lintua, kun helmet käskivät, koetti hän selittää. 
— Minä sinun helmesi! Näin sanoen kiskasee Pentti 

helminauhaa niin, että se katkeaa ja helmet vierivät hangelle. 
Liisa oli vihan vimmassa rynnätä Pentin kimppuun, ellei

vät ne kalliit helmet vielä hankea pitkin kieriessäänkin olisi 
kuiskanneet hänelle: Ole hyvä! 

Sentähden Liisa puhuikin nyt Pentille: 
— Suo anteeksi, jos sinua pahoitin! Helmet sanovat, 

etten minä saa tehdä muuta kuin hyvää. 
Liisa katsoi rukoilevasti Penttiin. Poika ojensi hänelle 

kättä, ja yhdessä he sitten kokosivat hangelta vierineitä hel
miä niin paljon kuin niitä saattoi löytää. 

Kun äiti pujotti ne nauhaan tuli niistä vieläkin Liisan 
kaulan ympäri ulottuva ketju. 

Onnellisia, kirkkaita päiviä elettiin sitten mökissä edel
leen. Ahkeruus esti puutteen saamasta lainkaan jalansijaa. 
Mansikista oli suuri apu. Joka aamuin illoin se lypsi ison 
kiulun lämmintä maitoa. Riittihän siitä aina Liisankin pie
neen puuhaarikkaan, vaikka äiti siivilöikin suuret kehlot 
täyteen kermaantumaan, josta hän sitten kirnusi mitä ma-
keinta voita. 

Ei puuttunut silloin voi Liisan leivältä, ja kuitenkin möi 
äiti vuoden mittaan kymmeniä kiloja. Niin, mistäpä sitä 
muuten olisikaan saatu rahaa jauhojen ostoon. 

Mansikkia sieti pitää hyvänä. Ja hyvänä sitä pidettiinkin. 
Mutta tuli sitten kesän kukkeimmillaan ollessa synkkä, 

ikävä ilta, jolloin Mansikin iloista ammumista ei kuulunut
kaan raitilta. Turhaan höyrysi makea iltajuoma kodassa, 
turhaan äiti ja Liisa huutaen, huhuillen kiertelivät karjan-
polkuja kauvas, kauvas. 

Mikä oli tullut Mansikille, joka oli ihmisrakas olento, 
lempeäluontoinen, helläsydäminen ja viisas ja vastasi ynis-
ten puhutteluun? 

Monta päivää ja monta yötä äiti ja Liisa etsiskellen metsää 
kiertelivät, kunnes vihdoin eräs metsänkävijä toi sanoman. 
Kaukana korven perillä oli Mansikki nähty suohon upon
neena — kuolleena. 

Liisa suri Mansikkia hyvänä ystävänä, rakkaana seura
laisena. Mutta äiti ajatteli aineellistakin puolta. Mistä nyt 
tulisi lämmin rieska Liisan haarikkaan, mistä voi lapsen 
leivälle, mistä rahat jauhojen ostoon? 

01? jo kulunut muutamia viikkoja Mansikin kuolemasta, 
kun Liisa eräänä kuutamoisena yönä kuuli äidin huolen-
huokaukset sieltä vuoteelta. Ja samassa alkoivat helmetkin 
hänen kaulassaan haastella. 

- - Niin, näes, helisivät helmet, talossa on paljon lehmiä, 
voisit ehkä saada yhden, kun annat meidät. 

Liisan rinnassa alkoi taistelu. Helmet, joiden sini aina 
muistutti hänelle taivasta ja isää ja hänen viime sanojaan! 
Helmet, joita hän oli aikonut kantaa ikänsä kaiken! 

Mutta toisaalta: saada lehmä äidille, lopettaa äidin huo
let, nähdä äiti taas iloisena ja onnellisena, olla hyvä äidille! 

Seuraavana aamuna seisoi Liisa talon suuren tuvan ovi-
pielessä juuri siihen aikaan, kun leikkuuväki söi aamiaista 
pitkän pöydän ääressä. Isäntä katsahti häneen pöydänpäästä: 

— Asiatakos Liisalla vai muutenko talossa? 
-— Tulin lehmänostoon. vastasi tyttö tyynesti. 
— Vai lehmänostoon! Sinulla on kai sitten paljon rahaa? 
— Minulla on helmet, sanoi tyttö heiluttaen helminauhaa. 
•— Vai lasihelmillä se Liisa lehmiä ostaa. Nokkela tyttö! 

ilkkui joku joukosta. Ja kaikki muut nauroivat paitsi Pentti. 
Liisa ymmärsi, että hänestä tehtiin pilkkaa, ja hän tunsi 

itsensä kovin onnettomaksi ja yksinäiseksi. Hän loi vetoa
van katseen Penttiin, joka istui siellä niin totisena toisten 
nauraessa. 

Samassa Pentti ponnahtikin nvstvvn. löi nuulusikkansa 
pöytään että pamahti ja huusi: Ne ovatkin kalliit helmet! 

Ei kukaan nauranut, olihan Pentti suuren talon ainoa 
poika ja perillinen, ja hänen sanansa painoivat. 

Tajuten, ettei hän helmillään mitään lehmää saisi, poistui 
Liisa surullisempana kuin oli tullut. 

Katkerat ajatukset pyrkivät kaiken päivää hänen mie
leensä, mutta helmet helisivät, metsä suhisi tuhansilla leh
villään: Ole hyvä, anna anteeksi! 

Vuoteessakin vielä särki sydäntä," kunnes lempeä uni 
sulki hänen silmänsä. Ta silloin oli kaikki toisin. 

Hän seisoi taaskin talon suuren tuvan ovipielessä helmi-
neen. Isäntä itse ja emäntä tulivat hymyillen hänen luok
seen ja taluttivat hänet hellästi peräpenkille istumaan. — 

Niin, ne ovat kalliit helmet, sanoivat he. Ja koko pöytä-
kunta niitä ihaili. — Lehmän sinä niistä saat, sanoivat isäntä 
ja emäntä. Saatpa hyvänkin. Valitse itse mieluisesi. 

Ja hän valitsi talon kauniista karjasta sen, joka oli enin 
Mansikkivainaan näköinen. Sen kaulaan pantiin kytkyt ja 
siihen kiinnitettiin nuora, josta hän sitten talutti sitä metsä
polkua pitkin kotiapäin. Hän puhutteli sitä rakkaaksi Man-
sikikseen, ja lehmä ynisi ystävällisesti vastaukseksi. 

Kun he saapuivat kotiveräjälle, ammui se uusi Mansikki 
iloisen ammunnan tervehdykseksi aivan niinkuin se enti
nenkin oli tehnyt. Ja siihen ammuntaan Liisa heräsi. . . 

Aamuaurinko pisti häntä silmiin ja orjanruusupensas, 
jossa nyt oli punaiset marjat, kurkisti sisään pienestä ikku-
nanruudusta. Helmet riippuivat hänen kaulassaan. 

Kaikkiko siis vain kaunista unta? 
Mutta mitä ihmettä! Hänen unissa kuulemansa ammunta 

uudistui ja nyt aivan seinän takana. Liisa riensi tuulispäänä 
portaille. Pentti seisoi tuvan edustalla pidellen nuorasta, 
jonka toinen pää oli kauniin hiehon kaulassa. 

— Tämä on sinulle, sanoi hän pistäen nuoran Liisan 
käteen. Ensi vuonna se jo lypsää ja siitä tulee hyvä lypsy
lehmä. Se on minun nimikkoni ja sinä saat sen. 

— Pentti, Pentti! riemuitsi Liisa. 
Sitten kapsahti hän hiehon kaulaan ja itki ilosta. 
— Tässä, kuiskasi hän ojentaen helminauhaa Pentille. 
— Minä en myynyt, minä lahjoitin. Näes, kun ne olivat 

niin pahoja sinulle, joka olet niin hyvä. 
Äiti, joka syrjästä oli kuullut ja nähnyt kaikki, tuli kiittä

mään ia siunailemaan Penttiä. Ja sitten poikanen läksi. 
— Äiti, äiti, nyt sinulla taas on Mansikki! riemuitsi Liisa. 

Se on sinun Mansikkisi ja ensi vuonna se jo lypsää. 
Yhdessä veivät he sen sitten hakaan. 
Liisa ymmärsi nyt, että hän oli hyvin pieni ja hyvin köyhä 

ja kuitenkin hyvin onnellinen. Ja hänelle alkoi myöskin 
selvitä, mitä isä oikeastaan oli tahtonut sanoa hänelle vii
meisellä hetkellään. Viime sanoillaan: Ole hyvä kaikille,roli 
hän neuvonut hänelle ainoan tien onneen. 31- $-
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Mutta kuninkaantytär halusi hämmästyttää heitä vieläkin 
enemmän. Hän huitasi käsillään ja pyörähti ympäri. Pa
latsin sali avautui äärettömiin, suuri puutarha ilmestyi lam-
mikkoineen, jossa joutsenet uiskentelivat. Vieraat käysken
telivät ihmetellen puiden ja harvinaisten kukkien seassa. 

Mutta kuninkaanpoika juoksi tällä välin kotiin. Löysi 
puolisonsa makuukammiosta sammakonnahan ja poltti sen. 

Saapui kuninkaantytär kotiin ja rupesi haeskelemaan 
sammakonnahkaansa. Poika kertoi, mitä oli sille tehnyt. 
Silloin kuninkaantytär hyrähti itkuun ja selitti, että jos poika 
vähän aikaa vielä olisi odottanut, olisi hän saanut pitää ih
misen muotonsa. Nyt täytyi hänen lähteä pois ja poika saisi 
hakea häntä kiviluolasta kymmenen valtakunnan takaa. 

Poika tuli ylen surulliseksi ja lähti heti hakemaan kivi
kolaa. Kulki kauan, kauan. Saapui suureen metsään. Siellä 
käveli häntä vastaan punanen tupa neljällä jalalla. Tuvassa 
asuva noita-akka neuvoi poikaa eteenpäin. 

Viimein poika saapui kiviluolalle ja astui rohkeasti por
tista sisään. Suuren salin perällä näki hän puolisonsa su
ruissaan istuvan ja sammakonmuotoisen hirviön häntä 
vartioivan. 

Kuninkaantytär huomattuaan pojan, rupesi hyräilemään 
kehtolaulua. Sitä kuunnellessaan nukahti vartioiva hirviö. 
Poika silloin hiipi esiin ja työnsi pitkän miekansa hirviön 
sydämeen. 

Hirviö heti heitti henkensä, mutta poika ja kuninkaan
tytär pakenivat valkealla ratsulla, jonka he löysivät luolan 
edustalta omaan valtakuntaansa. 
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Kummullansa viettävällä 
templi harmaamuurinen 
seisoo hiukan syrjemmällä 
asunnoista ihmisten. 

Luona sen on vihannoineet 
sadat suvet lempeinä, 
satain talvein myrskyt soineet 
kylväin tähtihelmiä. 

Monen sukupolven kansa 
siinä eteen Iäisen 
kantanut on kaihojansa 
rukoillen ja kiittäen; 

moni nuori ensi kerran 
kevähässä elämän 
tuonut alttarille Herran 
sydämensä lämpimän ; 

moni vanhus, elon tiellä 
runtelema kohtalon, 
sielun haavoillensa siellä 
lääkityksen saanut on. 

Ihmeellinen rauhan maja 
äärell' ajan myrskyjen, 
ikuisuuden muistuttaja 
maassa katoovaisuuden. 

Kaikki ihmisriennot hyvät 
siunauksen sieltä saa, 
ainaiseksi väsähtyvät 
lepoon kätkee kirkkomaa. 

Joka vuosi juhlaa kaksi 
templi viettää korkeimmin: 
juhannus sen ihanaksi 
pukee lehdin kukkasin ; 

jouluin siitä liekit sadat 
hankein yli hohtavat, 
yllä välkkyy tähtein radat, 
taivaan valot kirkkahat. 

Laulu silloin puhtaimpana 
holveissa sen heläjää, 
sydämiä armon sana 
syvimmälle siementää. 
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Historiallinen kertomus. 

Marja, Saaren orja, sota-
ryöstö, pesi poukkuja ran
nalla. Hämärtyi jo syyskesän 
ilta. Marja suoristi itsensä 
ja loi suruisen katseen yli 
tummenevan ulapan. Miten 
hän kaipasikaan ulapan ta
kaista kotiaan Mälarin kau
niilla rannalla, josta hänet 
kerran ryöstettiin. Hyvinpä 
häntä täällä Saaressakin koh
telivat, toisin kuin muita 
orjia, — toki sentään jaarlin 
tytärtä, mutta sittenkin — 
miten polttava olikaan hänen 
kaipauksensa! 

Marja oli juuri vaipumaisil-
laan kaihoisiin muistoihinsa, 
kun Hyvämieli, Lallin sisko, 
juoksi hänen luokseen huutaen: »Katsopa, Marja, tätä savi-
lintua, jonka tein! Eikö olekin aivan samanlainen kuin 
meidän pihapääsky, eikö?» 

»On, on», myönteli Marja, istahti rantakivelle ja otti pol
villeen Hyvämielen, Saaren lo-vuotiaan tyttären. 

Siinä sitten yhdessä katseltiin savilintua, ja Marja virkkoi: 
»Näin leikki kerran meidän Herrammekin savilinnuilla.» 

»Sekö valkea haltija?» pisti Hyvämieli väliin. 
»Niin hän, valkea Kristus», vastasi Marja. »Hän teki 

puron partaalla savilintuja toisten lasten kanssa. Sitten 
kaikki asettivat lintunsa vierekkäin katsellakseen, kenen 
lintu on kaunein. »Mutta miten ollakaan! Yht'äkkiä Kris
tuksen lintu nosti siipensä ja lähti lentämään. Ja sillä lailla 
tuli pääskynen maailmaan.» 

»Voi voi, voi ihmettä, niinkö se meidän pihapääsky on 
tullutkin! Mutta kuule, Marja, onko se Ristin-Kiesus 
sitten ollut lapsikin kerran?» 

Marja naurahti: »On, ystäväni, lapsi hän oli niinkuin me 
muutkin. Ja äiti hänellä oli, pyhä neitsyt Maria, jonka 
nimestä minäkin olen saanut nimeni, vaikka tämän maan 
kansa muutti sen oman kielensä mukaan Marjaksi. Lapsi 
oli Kristus, meidän Herramme, seimessä nukkui hän kapa
loituna ensi unensa.» 

»Hevosenko seimessä?» kysyi Hyvämieli ihmeissään. 
»Mikä herra se semmoinen oli, joka tallissa nukkui?» 

»Niin, katso» — selitti Marja — »hänen valtakuntansa 
ei ollutkaan täällä alhaalla. Täällä hän eli kaikkein köyhim
pien lailla. Mutta katso noita ruskopilviä! Ne ovat heijas
tuksia hänen ylhäisen valtakuntansa kirkkaudesta.» 

Hyvämieli katsoi ihmeissään iltataivaan purppurapilviä 
ja hänestä tuntui, kuin hän nyt ensi kerran olisi nähnyt nii
den ihanuuden: Sitten hän virkkoi: »Miksi se Ristinherra 
ollenkaan jätti tuon valtakuntansa ja tuli tänne alas?» 

Marja jäi miettimään. Viimein hän vastasi: »Hän tuli 
tänne kertoakseen meille, miten me voisimme tulla niin 
hyviksi, että pääsisimme tuonne ylös hänen valtakuntaansa. 
Ja miten hyvä hän itse olikaan! Kussa kulki: sairaat paransi; 
ketä katsoi: surut poisti; kunne astui: kukkiaan maa loi. 
Onnea kylvi hän kaikkialle, kunnes vihdoin ruskopilvessä 
nousi tuonne ihanaan valtakuntaansa isänsä ja pyhien en

kelien luo. Sinne ovat sit
temmin nousseet hänen äi
tinsä, suuret pyhimykset ja 
kaikki hyvät ihmiset, joiden 
sielu on pelastunut kiirastulen 
tuskista.» 

»Sinnekö sinäkin, Marja, 
menet kuoltuasi?» 

»Sinne toivon pääseväni, 
vaikken täällä voikaan pal
vella Kristusta, kuten tahtoi
sin. Täällä ei ole hänellä ma
jaa eikä pappia, kuten kotona 
Mälarin rannalla. Mutta pyhä 
äiti, pyhä Cecilia ja muut 
pyhimykset rukoilevat lak
kaamatta Ristinherraa kurjan 
sieluni pelastukseksi.» 

»Voi, Marja, sinne tahtoisin 
minäkin tuli?! Minua niin pelottaa jo ajatuskin, että mi
nunkin kerran pitäisi soudella manalan mustalla virralla ja 
sitten asettua tuonne karsikkoon. — Eilen Pyhävaaran uhri-
juhlilla taas puhuivat tuonelasta ja pahoista haltijoista, 
joita uhrein lepytettiin.» 

Kun Marja ei mitään sanonut, jatkoi Hyvämieli puhet
taan: »Mikset sinä koskaan tule uhrijuhliin? Olisit nähnyt 
miten komea Lalli oli eilen ja miten miehet häntä kunnioit
tivat, kun hän uhrijuhlia johti!» 

»Jos juhliinne tulisin, en ikinä pääsisi tuonne ylös Ristin-
herran luo», vastasi Marja. 

»Mitä» — sanoi Hyvämieli säpsähtäen —, »eikö sinne 
pääsekään se, joka on ollut uhrijuhlissa?» 

»Eivät sinne pakanat pääse, vain ne, jotka ovat valkean 
haltijan majassa kastetut Ristinherran omiksi», vastasi Marja. 

Hyvämielen kasvoille laskeutui suruinen pilvi. Sitten 
hän kietoi kätensä hellästi Marjan kaulaan ja sanoi: »Marja 
hyvä, vie minut kerran valkean Kristuksen majaan kastet
tavaksi, jotta minäkin pääsisin tuonne ruskopilven taa, 
auringonlaskunmaille!» 

»Niin, pieni ystäväni, onhan tälläkin puolen merta Kris
tuksen maja Nousiaisissa, Vuojolaisten kauppapaikassa. 
Mutta äitisi ja Lalli?» 

»Oi» — vastasi Hyvämieli — »äiti kyllä taipuu, tiedäthän, 
miten paljon hän pitää valkeasta haltijasta. — Mutta Lalli, 
hän raivostuu, kun Kristuksen nimeäkin mainitaan. 
Muutenkin se Lalli on niin muuttunut. Ennen usein lei
kimme yhdessä, mutta sitten viime kesän, kun hän palasi 
siltä onnettomalta Vuojonmatkaltaan, jolloin hän joutui 
varjaagien vangiksi, ei hän ole kertaakaan kanssani leikkinyt. 
Hän hommailee vain miesten kanssa, kuten isä ennen.» 

»Niin, katso» — virkkoi Marja — »Lalli on nyt Saaren 
sankari, kun isänsä kaatui, eikä sankan toki jouda leikki
mään. Ja aina ovat Saaren urhot olleet valkean Kristuksen 
vihollisia, miksei siis Lallikin.» 

Hyvämieli tarttui Marjan käteen ja sanoi: »Tule äidin luo! 
Hän kyllä tietää, miten pääsemme Nousmaalle valkean 
Kristuksen luo. Ja siellä minut kastetaan. Niinhän, Marja?» 

Marja hymyili surunvoittoisesti ja seurasi ystäväänsä 
kohti Saaren pirttiä. 



Oli kulunut muutama viikko. Valkeni mitä ihanin syys
kuun aamu. Saaren pihalla ovat Marja ja Hyvämieli lähtö
valmiina. Äiti Saaren kuulu emäntä, tulee aitasta. Hänellä 
on kädessä suuri hopeakannu ja kaksi kultasolkea, jotka hän 
panee Marjan koriin sanoen: »Vie nämä lahjaksi sille suu
relle valkealle haltijalle ja pyydä, että hän olisi suosiollinen 
myöskin minulle, vaikken voikaan lähteä kastettavaksi, kuten 
lähtee tyttäreni. Mutta nyt kiiruhtakaa! Huomenna ennen 
auringonlaskua on teidän oltava kotona, sillä muuten voi 
sattua, että miehet koteutuvat kalasta ennen teitä, ja 
silloin hukka meidät perii, jos Lalli saa tietää tästä matkasta. 
Pianpa Saaren ratsut tuon matkan tekisivät, mutta ratsain 
ette nyt uskalla lähteä, jalan pääsette huomaamattomammin. 
Siispä lähtekää, mutta kiertäkää Louhilinnaa ja Ahtista, 
siellä kun tuntevat tyttäreni. Niin, valkea haltija tehköön 
matkanne onnelliseksi!» 
1 Ja Marja ja Hyvämieli lähtivät Nousiaista kohden. Mutta 
siinä missä polku painuu metsään, kääntyi Hyvämieli ja 
vilkutti hyvästiksi äidille, joka yhä seisoi Saaren kartanolla 
lähteviä katsellen. 
\- Polku kulki kierellen vaarojan kupeita, vältellen soita. 
Aamuaurinko purppuroi syksyn väriloisteisen metsän, puo
lukat punertivat polun varrella, linnut lauloivat ja kevyt 
oli kulkijain mieli. 

Jopa vihdoin ikäpuolella aukeaa heidän eteensä pienoi
nen Nousmaan laakso. Tuossa koski viskelee kuohujaan. 
S.en takana on kauppapaikka ja ihmeellinen valkean Kris
tuksen maja, jyrkkäkatto, ristiharja. Mutta kosken alla 
tyyneessä suvannossa lepää laivoja — Ruotsin laivoja. Ja 
veret syöksähtävät Marjan poskille ja sydän lyö haljetak
seen. Oli kuin noitten laivojen lohikäärmekokka olisi kuis
kannut kotoisen tervehdyksen Mälarin rannoilta. — 

Seuraavan päivän iltana käveli Saaren kuulu emäntä 
levottomana rannalla. Hän katsoi milloin ulapalle, milloin 
metsäpolulle, mutta tulijoita ei mistään päin näkynyt. 
»Hyvä, etteivät näy kalamiehetkään vielä tänään tulevan, 
mutta missä kummassa viipyvät Marja ja Hyvämieli», pu
heli äiti itsekseen. — Sitten hän nousi polkua metsäkum-
mulle kuuntelemaan. Mutta ei kuulunut mitään, ei askel
ten ääntä, ei rasahdusta. Vain metsä soitti hiljaa sala
peräistä virttään kuin aavistaen äidin sydämen tuskan. Au
rinko oli jo aikoja sitten painunut taivaan rannan taa. Mutta 
kulkijoita ei kuulu. Yö kuluu. Kellertävä kuu nousee yli 
metsän. Äidin tuska suurenee. Hän istahtaa väsyneenä 
sammalmättäälle, ja kuin itsestään kohoaa hänen sydämes
tään huokaus: »Valkea Kristus, sinä haltijoista suurin, missä 
viipyy tyttäreni! Minä annoin hänet sinun huostaasi, sinulle 
kastettavaksi, etkö sinä voinutkaan suojella lastani tällä 
vaarallisella matkalla! Sinä Ristinherra, jos todella olet 
haltijoista suurin, niin tuo takaisin lapseni, rakkaani .» 

Samassa kuului kaukaa kavioitten kapse. Äiti syöksee 
pelästyneenä pois polulta. Mitä! — Vainolainenko? — 
Mutta, ei! Tulemassa on vain yksi ratsu, ja yksin ei kukaan 
Saareen uskalla. Vainolainen se ei siis ole. Ja Saaren emäntä 
ei voi olla piilosilla. Rohkein askelin tulee äiti takaisin 
polulle ja odottaa siinä, joskin sydän jyskyttää. Kohta nä
kyykin ratsu puitten välistä ja tuttu ääni huutaa: »Äiti, äiti!» 

Äidin hämmästyksellä ei ole määrää. Siinä on hänen 
edessään komea ratsu ja vielä komeampi ratsastaja, joka 
hellävaroin laskee Hyvämielen satulansa edestä maahan. 
Äiti toipuu hiukan hämmästyksestään ja välähdys käy läpi 
hänen aivojensa: Sehän on itse valkea Kristus, joka täytti 
hänen äskeisen pyyntönsä! Samassa on hän jo polvillaan 
ja sopertaa: »Valkea Kristus, sinä suurin, kiitos » 

Enempää hän ei ennätä sanoa, sillä Hyvämieli tarttuu 
hänen käteensä ja sanoo: »Nouse, äiti, ei se ole valkea Kris
tus, vaan Ruotsin ratsastaja, joka saattoi minut kotiin!» 

Mutta ratsastaja katselee tyyneenä kummulla sijaitsevaa 
komeata kartanoa. »Saari», virkkoi hän ja Hyvämieli nyök
kää myöntäen päätään, sillä toistensa puhetta he eivät 
ymmärrä. Ratsastaja on nyt kuitenkin selvillä, että hän oli 
päässyt määräpaikkaan. Siksi hän kääntää hevosensa ja 
sanoo hyvästit. Mutta äidistä tuntui, että hän läksi niin 
liian pian. »Sano edes kiitoksia valkealle Kristukselle», 
huudahti hän lähtijälle. Mutta tämä ei siitä ymmärtänyt 
muuta kuin sanan »Kristus» ja siksi hän vain hymyilee lem
peästi, sanoo: »Jeesus Kristus», kannustaa hevostaan ja 
katoaa puitten piiloon. 

Mutta äiti sulkee hellästi tyttärensä syliinsä ja sanoo: 
»Tulet kuin tuulessa, lapseni! Mistä tulet ja missä on Marja?» 

»Niin, voi äiti, jos tietäisit, jos tietäisit kaikki. Minä olin 
hetkisen jo siinä Kristuksen valtakunnassa, josta Marja 
aina kertoi.» 

»Mutta missä on Marja?» »Voi äiti, istutaan, minä kerron 
kaikkifc 

Ja äiti istahti kaatuneelle kelohongalle, ja siinä äidin sy
lissä oli Marjan niin hyvä kertoa. 

Ja hän kertoi, miten he Nousmaalle tullessaan ensimäi-
seksi tapasivat Ruotsin laivoja, joissa oli Marjan omaisia. 
Sanomaton oli Marjan ilo. Sinne hän jäi purjehtiäkseen 
kotiinsa, mutta Hyvämielen lupasivat miehet toimittaa tur
vassa kotiin. — Sitten menivät he valkean haltijan majaan 
ja veivät lahjansa papille. Ja Ruotsin miehet tulivat mukaan 
majaan. Ja pappi kastoi ja voiteli ja puhui käsittämättömiä 
sanoja. Ihmeellinen tuoksu täytti ilman, kaunis laulu soi 
korkeudessa ja majassa oli kullankellertävä valo. Silloin oli 
Hyvämieli hetkisen Kristuksen valtakunnassa. 

Hyvämieli oli niin innoissaan vieläkin, ettei hän yhtään 
huomannut, kuinka sekaisin ja moneen kertaan hän asiat 
kertoi. Mutta äiti ymmärsi kuitenkin sen, että Hyvämieli 



oli kastettu, että valkea haltija oli heille suosiollinen, ja että 
Marja oli jäänyt omaistensa luo. 

Kuu oli jo kelmeänä kohonnut keskitaivaalle, kun äiti 
ja tytär hiljalleen lähtivät kotiinpäin. Mutta yht'äkkiä 
rantatörmällä pysähtyi Hyvämieli ja sanoi: »Voi, äiti, unoh
din sittenkin tärkeimmän!» — Samassa otti hän povestaan 
käärön, jossa oli kaksi pientä kultaristiä nauhoissa ja jatkoi: 
»Nämät antoi pappi minulle lähtiessäni ja pyysi, että minä 
kantaisin aina toista kaulassani vaatteitten alla ja sinä toista. 
Sitten joka ilta, kun panemme nukkumaan, on meidän 

suudeltava ristiä ja sanottava: »Pyhä Maria, Kristuksen 
äiti, ole meille armollinen!» 

Äiti piti ristejä kädessään ja hänen sormensa vapisivat, 
sillä mitään niin pyhää ei hän ollut koskaan pidellyt. Sit
ten hän ripusti toisen ristin tyttärensä kaulaan, toisen omaan 
kaulaansa. Kuin yhteisestä sopimuksesta suuteli kumpikin 
ristiään ja sanoi: »Pyhä Maria, Kristuksen äiti, ole meille 
armollinen!» 

Sydänyö kietoi hämyvaippaansa metsän, meren ja maan. 
Ja ääretön, pyhä Jumalan rauha täytti yönlasten sydämet. 

^Bfilbs ^mntmumri. 
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Joulutähti. 

T u i K K o a t ä h t i p i e n o i n e n , 
s e o n j o u l u t ä K t ö n e n . 

V i l h h u u , v i i t t a a K u t s u e n 
B e t l e h e m i n s e i m e l l e n . 
— „ V a l o i h m i s s y d ä m e n " , 
K u i s k a a j o u l u t ä h t ö n e n . 

Jouluna. 

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

?»»« 

Prffofefarita mtsIpitallMJa* 

Se, minkä nyt tässä teille 
kerron, ei ole satua,vaan täyttä 
totta. Tapahtuman muistavat 
vielä monet paikkakuntalaiset 
keski-Suomessa. 

Siellä oli myllärillä asunto 
ja mylly kuohuvan kosken 
partaalla, ja lapsiparvi oli hä
nen ympärillään. Kesäisin pu
likoivat pojat huvikseen kos
ken suvannoissa, kiipeilivät 
sen liukkailla kivillä vapa kä
dessä ja onkivat mulloja. Ja 
sepä mies, ken uskalsi kuohu-
vimmalle kivelle! Näin pojat 
jo pieninä paitaressuina oppi
vat tuntemaan kosken joka pyörteen ja rohkeasti sen kuohu-
päitä uhmailemaan. 

Kosken yli kuljettiin kahden kuohupään putouksen välissä 
olevan suvannon kohdalta. Siinä oli tavallisesti rannalle 
»nenästettyinä» kyläläisten siroja soutuveneitä sekä tukin-
laskijain raskaita työveneitä. Myllärin pojat, seitsenvuotias 
Ville ja kuusivuotias Kalle, tahtoivat eräänä kauniina päi
vänä päästä kosken toiselle rannalle. Mutta sillä kertaa 
sattui rannalla olemaan ainoastaan tukkimiesten raskaita 
työveneitä. — Mutta eihän se estänyt miehiämme yrittä
mästä kosken yli. Tarmonsa takaa tyrkkien ja nytkytellen 
he saivat kuin saivatkin yhden venekolhon rannalta irti lieku-' 
tetuksi. Ja silloin pojat kapristivat alukseen. Ville vanhem
pana miehenä tarttui airoihin ja asettui soutajaksi; Kalle 
otti vakavana melan ja ryhtyi ohjaamaan kulkua. Niin oli 
tehty lukuisia kertoja ennenkin; pojat olivat jo aikaiseen tot
tuneet luottamaan itseensä. Mutta vene oli tällä kertaa liian 
raskas, ja airot olivat kovin puisevat pienten käsien liikutella. 

Ankarilla voimain ponnis
tuksilla pääsivät pojat kuiten
kin suvannon keskelle, juuri 
siihen kohtaan, missä sivulla 
mylleröivän putouksen kuohu 
oli valtavin. Mutta silloin alkoi 
vene virran painamana autta
mattomasti luisua kurimusta 
kohti. Sen huomasivat kau
huksensa pikku soutajatkin. 
Hetki oli tärkeä. Ei ollut aikaa 
neuvotteluihin, sitä vähem
män itkuun ja poruun. »Takit 
pois päältä ja hypätään kos
keen! Tuonne tuota kivikaria 
kohden»! Niin komensi Ville. 

Sanottu ja tehty! Tuossa tuokiossa olivat pojat koskessa, 
ja silmänräpäys vain — ja kosken kurimus nielasi veneen 
mukaansa. Kuohut heittelivät poikia sinne-tänne, kun
nes he ikäänkuin ihmeen kautta pääsivät uimalla suvan
nossa olevan karin luo ja tarttuivat kiinni siinä kasvaviin 
puunvesoihin. Ellei se olisi onnistunut, olisi koski autta
mattomasti niellyt heidät kuohuihinsa. Vanhemmat nou
tivat sitten lapset karilta, mutta vene löydettiin" pirstaleiksi 
ruhjoutuneena kosken alta. 

Ajattelepas, miten sinä, nuori lukija, olisit Villen ja Kallen 
sijassa tehnyt? Olisitkohan sinä vaaran hetkellä säilyttänyt 
heidän kylmäverisyytensä ja mielenmalttinsa, vaiko itku-
suussa huutaen ja poruten syössyt itsesi surmansuuhun? 

Muistettava on, että ken tahallansa vaaraan menee, hän 
tavallisesti vaarassa hukkuu. Mutta ken hädän hetkellä 
tarmokkaasti itse itseään auttaa, häntä auttaa myös Jumala. 

Niin tekivät Ville ja Kalle, joiden mielessä säilyi aina 
tämän järkyttävän tapauksen muisto. gR. JL 

\ 



Joulukertomus Kiinasta. Joulupukille kirjoittanut 
Ester flinkman. 

Pohjois-Kiinassa on monen muun suuren kaupungin 
joukossa K—n kaupunki. Harmaasta kivestä rakennettu 
paksu, jykevä muuri ympäröi sitä joka puolelta. Kaikille 
ilmansuunnille, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen, aukeaa 
suuri, rautainen portti. Joka ilta pimeän tullessa portit 
suljetaan sisäpuolelta vahvoilla rautatelkeillä, niin että kau
pungin asukkaat saavat viettää yönsä rauhassa. Aamulla 
päivän koitossa ne jälleen avataan. 

Lähellä kaupungin etelä-porttia harmaan muurin kyl
jessä on muuan sepän paja, missä aamusta iltaan tehdään 
ahkerasti työtä. Vahvat, ruskeat kädet heiluttavat siellä 
moukaria niin voimakkaasti, että kipinät sinkoilevat sinne-
tänne joka suunnalle. Pajan takana on pieni, pimeä huone. 
Auringon valo ei milloinkaan ole pilkistänyt sinne, eikä rai
tista ilmaa pääse muualta kuin pajaan vievästä ovesta ja 
seinissä olevista raoista. Niistä valokin ikäänkuin varkain 
sisälle pyrkii. Lattiana on pelkkä maa. Ilma on kostea ja 
ummehtunut. Huonekalutkin ovat pian luetellut: sänky, 
pöytä, penkki, punanen puukirstu, missä vaatteet y. m. 
talletettavat tavarat säilytetään, puinen pönttö sekä hiukan 
muuta pientä sälyä. Erikoisella aita varten tehdyllä teli
neellä seisoo epäjumalan kuva, niin monivuotisen tomun 
ja lian peittämä, että on aivan mahdotonta edes arvatakaan, 
millainen se on alkuaan ollut. Tämä se kuitenkin on kodin 
tärkeimpiä esineitä. Joka ilta päivätyön päätyttyä poltetaan 
sen edessä pari suitsutustikkua. Se on kiitosuhri päivän 
kuluessa saadusta avusta ja varjeluksesta pahoja henkiä 
vastaan. 

Tässä kodissa asuu pieni Iu-Tsai, s.o. »Rikkaus» niminen 
poika. Hän on kuusivuotias, vanhempiensa ensimäinen ja 
ainoa poika, heidän silmäteränsä ja paras aarteensa. Hän 
on aika veitikka. Päässä vilkkuu vino, tumma silmäpari, 
joissa tavallisesti kuvastuu vallaton ilme. Puku on kiina
lainen. Hänellä on siniset tai kirjavat avonaiset housut sekä 
Valkosen ja sinisen kirjava mekko. Kaulassa on hopeinen 
rengas, joka on visusti lukittu hopeisella lukolla. Se on suo-
jeluskeino pahoja henkiä vastaan. Päässä on punanen kir
jailtu lakki ja jalassa kirjaillut kengät, oman äidin tekemät. 
Hän on aina hyvällä tuulella, kunhan vaan saa mitä tahtoo, 
ja tuskinpa häneltä mitään kielletäänkään, onhan hän poika. 

Isä, seppä, tekee koko päivän ahkerasti työtä pajassaan 
perheensä ylläpidoksi. Äiti askartelee talous- sekä muissa 
hommissa. Koti ei ole varakas, mutta hyvästi sentään tul
laan toimeen päivästä toiseen. Punasessa arkussa ei ole 
suuria rikkauksia, mutta onhan heillä rikkaus pojassaan, 
niinkuin nimikin osoittaa. Poika — siinä kiinalaisen ylpeys 
tässä elämässä ja toivo tulevassa. 

Pikku »Rikkaus» viettää aikansa tavallisesti kadulla, missä 
on paljoa enemmän nähtävää kuin isän pienessä pajassa. 
Kaduilla, jotka ovat ahtaat ja likaiset, vilisee monennäköi
siä j? -arvoisia ihmisiä, kantotuoleja, yksipyöräisiä työntö-
rattaita, kaksipyöräisiä vedettäviä, tavaran kantajia, kerjä
läisiä, sikoja, kanoja, laihoja koiria y. m. Niin, tällaisessa 
joukossa on todella nähtävää ja kuultavaa kuusivuotiaalle 
miehen alulle, joka haluaa nähdä ja kuulla koko maailman 
asiat. Kauvas kodista ei sentään uskalla mennä, mutta on
han siinä läheisyydessäkin tarpeeksi katseltavaa, sillä katu 
on hyvin vilkasliikkeinen. Ja missä väkijoukko on suurin, 
sinne pikku »Rikkauskin» pistää nenänsä huolimatta siitä, 
että se on tavallisesti hyvin likainen ja siivoton. 

Kaupungin ulkopuolella on suuri sairashuone ja muita 
rakennuksia, joita europpalaiset lähetyssaarnaajat ovat sinne 
rakennuttaneet. »Rikkaus» oli kuullut ihmisten puhuvan 
heistä kaikellaista. Joku sanoi, että he ovat ulkomaalaisia 
paholaisia. Toinen sanoi, että heillä on kummallinen taika
voima katsoa läpi ihmisen. Olipa joku kuullut sanottavan 
sellaistakin, että jos heidän talossaan istuutuu tuolille, tulee 
niin lumotuksi, ettei enää voi nousta ylös. Moni tiesi myös
kin puhua hyvää heistä. He kertoivat heidän ihmeellisestä 
kyvystään parantaa kaikellaisia tauteja, ja ennen kaikkea 



heidän jakastava sydämensä oli saanut monta ihailijaa. 
»Rikkaus» tuli ute'iaaksi. Hän olisi mielellään tahtonut 
nähdä heitä oikein läheltä, mutta pelko ajoi hänet pakosalle 
niin pian, kun näki ulkomaalaisen tulevan. Hän näki toh
torin ajavan polkupyörällä. Se oli ihmeellisin näky, minkä 
hän eläessään oli nähnyt. Pienet aivot tuumivat puolelle 
ja toiselle, mikä ihmeellinen taikavoima mahtaa viedä sitä 
eteenpäin? Ei näkynyt hevosta eikä miestäkään sitä vetä
mässä, mutta eteenpäin se kiiti kuin tuuliaispää. Se mahtaa 
olla kummitus, niin hän arveli. 

Mutta eräänä päivänä tapahtui onnettomuus. >Rikkaus> 
juoksenteli kadulla tapansa mukaan. Hän oli juuri pinkai
semassa kadun poikki, kun hän kompastui ja kaatui ja raskas 
härän vetämäin rattaiden pyörä meni hänen jalkansa yli. 
Voi, sitä surkeutta! Ei edes kaulassa oleva rengaskaan var
jellut isän ja äidin silmäterää. Onnettomuus tuli kaikesta 
huolimatta. Kalske taukosi pajassa. Isä heitti moukarin 
kädestään ja riensi poikansa luo. Äiti tuli itkien ja valittaen 
näkemään ja kuulemaan, mitä hänen lapselleen oli tapah
tunut. Ihmisiä kokoontui laumottain, ja jokaisella oli jotakin 
sanottavaa. »Rikkaus» makasi kadulla kuolon kalpeana kova 
tuska jalassa. Jalka oli poikki. Mitä oli tehtävä? Eihän 
lapsi voinut maata kadulla. »Viekää hänet ulkomaalaisten 
sairaalaan, siellä hän kyllä paranee», niin sanoi joku joukosta. 
»Niin, niin, viedään sinne», sanoi äiti, joka oli aivan toivoton 
ja neuvoton. Mies, jonka rattaan pyörä oli murskannut 
pojan jalan, tarjoutui viemään hänet sinne. »Rikkaus» nos
tettiin täriseville rattaille ja härkä alkoi juosta lönksöttää 
sairaalaa kohti. Pian he saapuivatkin sinne isän, äidin ja 
suuren ihmisjoukon seuraamana. Portin yläpuolella on 
kirjoitus, "Hyvän sanoman sairaala». Sinne hänet vietiin. 
Portilla oli ystävällinen mies vastaanottamassa heitä, ja 
voimakkaat, palvelevat kädet kantoivat pikku potilaan sai
raalan valoisiin suojiin. Lääkäri tarkasti katkennutta jalkaa. 
Se pantiin lastoihin, sidottiin huolellisesti, ja sairas kannet
tiin vuoteeseen. 

Uusi aika alkoi nyt pikku »Rikkauden» elämässä. Jalka 
parani hitaasti, sillä luu oli pahasti murskaantunut. Monta 
pitkää viikkoa sai hän maata vuoteessa liikkumattomana. 
Mutta siitä huolimatta hän oli yhtä iloinen ja onnellinen 
kuin ennenkin ja niin kärsivällinen. Äiti oli kaiket päivät 
hänen luonansa, ja isä tuli häntä katsomaan joka ilta päivä
työnsä päätyttyä. Kaikki ihmiset olivat niin ystävällisiä ja 
hyviä, ettei hän milloinkaan ennen ollut sellaisia tavannut. 
»Rikkaus» sai nähdä ja kuulla monta ihmeellistä asiaa. 
Täällä hän sai ensi kerran kuulla Jeesuksesta, lasten ystä
västä. Hän oppi rakastamaan Häntä, sillä hänen pieni sydä
mensä oli vastaanottavainen kaikelle hyvälle. 

Tuli sitten joulu. »Rikkaus» sai nyt ensi kerran elämäs
sään nähdä joulukuusen kynttilöineen. Se oli ihmeellinen 
näky. Hän sai en=i kerran kuulla ihmeellisen kertomuksen 
Jeesus-lapsesta. Kaikki olivat iloisia ja onnellisia, samoin 
hänkin, vaikkei oikein käsittänyt miksi. Sairaille annettiin 
pieniä lahjoja ja pai;on muuta hyvää. Hänkin sai. Tohtorin 
lapset, jotka usein kävivät katsomassa häntä, antoivat hä
nelle leluja omistaan. Yksi antoi junan, toinen pillin, kol
mas pallon. Sitäpaitsi hän sai monellaisia namuja. Kuinka 
uutta ja käsittämätöntä kaikki oli! Joulu, sehän on vieläkin 
ihmeellisempää kuin nähdä tohtorin ajavan polkupyörällä, 
niin hän tuumi siinä maatessaan. Oi, kuinka mielellään 
hän olisikaan juossut ympäri toisten lasten kanssa, mutta 
jalka piti hänet vuoteessa. 

Joulukynttilät olivat jo sammuneet ja hiljaisuus hiipi yli 
sairaalan. Äiti istui vielä poikansa vuoteen ääressä. Hän 
näki, miten pienet kätöset menivät ristiin ja kirkas lapsen 
ääni rukoili: »Herra Jeesus, Sinä lasten ystävä, tahtoisin niin 
mielelläni tulla terveeksi, jotta voisin juosta ja leikkiä mui
den lasten kanssa. Ole hyvä ja paranna minut. Lupaan 
sittenkin rakastaa Sinua! Amen.» Tämä oli hänen ensimäi-
nen rukouksensa. Se oli otollinen joululahja Jeesukselle. 

»Rikkaus» parani pian tämän jälkeen. Kun hän muuta
man kuukauden poissaolon jälkeen palasi jälleen pieneen 
kotiinsa, tunsivat vanhemmat omistavansa rikkauden suu
remman kuin milloinkaan ennen. Ei siinä kyllä, että saivat 
poikansa takaisin terveenä. He olivat myöskin oppineet 
tuntemaan Jeesuksen ja rakastamaan Häntä, johon Jumala 
on kätkenyt kaikki rikkauden aarteet. 

Sellainen on tämä todenmukainen joulukertomus Kii
nasta. Joulupukin siihen liittämistä kuvista näemme ensi-
mäisessä, paitsi kiinalaista katuelämää, myöskin ne kivi-
vankkurit, jotka murskasivat »Rikkauden» jalat, toisessa 
kuvataan onnettomuustapauksen seurausu., kolmannessa 
»Hyvän sanoman sairaala» ja viimeisessä lasten hoitoa ja 
elämää siellä. 



(Jsimiä ja renki 
Satukuvasarja, Joulupukille tehnyt R. Koivu 

Kävelipä köyhä renkipoika illan suussa metsäpolkua ja 
näki äkkiä edessään noita-akan, joka kuletti nuorasta rim
puilevaa ja vinkuvaa sianporsasta. 

Näin vinkui porsas: 
»Eikö kukaan pelasta minua noita-akan kynsistä? Se vie 

minut mökilleen, työntää pitkän puukon sydämeeni ja syödä 
hotkii minut suuhunsa.» 

Mutta akka lohdutteli: 

»Rauhoituhan, possuseni! Kohta jo ollaan mökillä ja 
kätevä, suloinen tyttäreni on jo asettanut padan tulelle, 

jossa keitämme sinut illalliseksemme.» 

Pojan kävi sääli possurukkaa, ja niinpä hän akan huomaa
matta katkasi nuoran poikki possun kaulan kohdalta, sitoi 
possun sijasta kiven nuoran päähän ja läksi juoksemaan 
possu kainalossa kotiinsa. Ennenkuin akka huomasi kep
posen, oh poika jo kaukana. 

Isäntä, jota poika palveli, oli ilkeä ja ylen ahne. Niinpä 
ei poika uskaltanutkaan mennä possuineen renkitupaan, 
koska pelkäsi, että isäntä ottaisi häneltä possun pois. Hän 
piiloutui heinälatoon ja laskeusi possu vierellään heinille 
nukkumaan. 

Aamun sarastaessa herätti porsas hänet tönäten kärsäl
lään kylkeen. Possu selitti ruoka-ajan jo olevan käsissä ja 
ruuan jäähtyvän. Poika alkoi aprikoida, millä ruokkisi por
sasta, ja työntyi possun perästä ladosta ulos. 

Mutta silloin oli hän lentää hämmästyksestä selälleen. 
Yön kuluessa oli ladon eteen niitylle ilmestynyt niin komea 
linna, että silmiä huikaisi, kun sitä katsoi. Porsas selitti, 
että linna oli pojan oma, lahja siitä, että oli porsaan pelas
tanut akan kynsistä. Hämmästyksestä sanattomana seurasi 
poika porsasta linnaan. Komeapukuiset palvelijat johti-



vat heidät siellä katetun pöydän ääreen, eikä poika unissaan-

kaan ollut nähnyt sellaisia herkkuja, joita nyt sai syödä. » 

Pian sai isäntäkin, jota poika palveli, tietää pojan onnesta. 

Kateellisena kutsutti hän pojan luoksensa ja vaati selitystä, 

miten poika oli linnan saanut syntymään. Poika vastasi 

vältellen, mitä mieleen juolahti, porsaasta hän ei uskaltanut 

mainita mitään, peläten isännän sen ottavar. häneltä pois. 

Mutta isäntä lupasi haastaa hänet noituudesta oikeuteen, 

ellei poika heti luovuttaisi linnaa hänelle ja huomisaamuun 

mennessä saisi syntymään uutta, vielä komeampaa linnaa. 

Ei auttanut pojan muuta kuin luovuttaa linna isännälle. 

Pahoilla mielin ja peloissaan meni poika porsaansa luo, jolle 

kertoi huolensa. Porsas käski pojan pysyä levollisena. 

Yön kuluessa ilmestyikin niityn reunaan toinen linna, 

entistä ihmeellisempi. Mutta ei vieläkään ahne isäntä ollut 

tyytyväinen. Hän vaati, että pojan tuli hommata linnan 

kaikki huoneet ja sopet kultarahaa täpötäyteen, ja ellei tämä 

huomis-aamuun mennessä tapahtuisi, antaisi isäntä pojan 

oikeuden käsiin. 

Poika suruissaan taaskin porsaan luo valittamaan kovaa 

onneaan. Mutta porsas käski pojan pysyä iloisena. Kor

ven keskellä, kertoi porsas, on vuori, joka on kultaa täpö

täynnä, sinne täytyy pojan viedä ahne isär.tänsä,niin kyllä 

isäntä saa kultahimonsa tyydytettyä. 

Poika riensi heti isännän puheille ja kertoi tälle, mitä 

oli porsaalta kuullut. Ahne isäntä suostui heti lähtemään 

kullanhakuun. Kulkivat pitkät ajat synkkää korpea ja lo

pulta saapuivat vuoren luo, joka kimalteli ja hohti kuin päivä. 

Isäntä riemastui. Mutta aivan vuoren juurella ajoi, kar

reilla istuen, ruma hiisi heidän luokseen. Hevosen asemesta 

oli karrien eteen valjastettu vanha raihnainen ukko. Hiisi 

selitti olevansa vuoren haltija ja kysyi tulokkaitten asiaa. 

Isäntä selitti tulleensa hakemaan kultaa. Kyllähän isäntä 

kultaa saisi, puheli peikko, kun vaan astuisi ukon paikalle, 

aisojen väliin ja kyydittäisi hänet vuoreen. Ukosta ei ollut 

enää hevoseksi, kovin oli mennyt raihnaiseksi eikä jaksanut 

enää vuorelle kivuta. 

Kullanhimoissaan suostui isäntä hiiden kyydittäjäksi. 

Kun hiisi hänet valjaisiin sai, niin eipä päästänytkään 

enää vapaaksi. Niin sai ahne isäntä loppuikänsä laukata 

kimaltelevien kultakasojen välissä hiiden hevosena, mutta 

poika palasi porsaan luo linnaan ja eleli edelleen onnel

lisena. 



OfHÄ&Art**.»**», 

Jfapc&m ^Satsa. 
— Äiti, katsokaa, Nojasen Kaisa tulee! huusivat lapset 

yhdestä suusta, ja kun äiti ei heti ehtinyt katsomaan, niin 
he vetivät häntä hameesta lähemmäksi akkunaa. 

— Kas, Kaisa sieltä tulee, ei ole vielä tänä kesänä käy
nytkään, sanoi äitikin katsottuaan. 

Maantietä tuli pieni, koukkuselkäinen mummo. Oi
keassa kädessä oli paksu keppi, kuin kolmantena jalkana 
kumaraiselle kävelijälle. 

— Sillä on taas kirkkovakat mukana. 
— Katsokaa äiti, sillä on siniset kirkkovak t, huusivat 

lapset taas riemuissaan. 
— Niissä on muuramia. 
— Päivää, Jumalan rauhaa, tervehti tulija, pysähtyi ovi-

pieleen ja risti kätensä. 
— Hyvää päivää! Vieläpä Kaisa jaksaa kylän välin kulkea. 

Lapset jo kaukaa tunsivat ja huusivat: Kaisa tulee. 
— Vai vielä vanhan tunsivat, Herran luomat; terveenäkö 

ovat olleet*" Ja vanha Kaisa tutki muistiaan: 
— Tuo pellavapää on Aina, tuo suurisilmäinen tyttö on 

Eeva ja tämä äitinsä näköinen Maija-tyttö- Mutta, totta 
totisesti, onko Lauri kasvanut jo noin suureksi? Kaisa 
veti Lauria lähemmä, että paremmin näkisi ja sanoi sitten: 
on kuin onkin, — Lauri-poika tämä on sittenkin. 

Kaisa haki portailta vakkansa, jakoi sieltä kullekin lap
selle lehikäisen ja äidille antoi tuokkosen muuramia. 

— Olisi niitä siellä suolla, vaan ei jaksa, ei jaksa poimia. 
— Me lähdemme Kaisan mukana hakemaan muuramia, 

saammeko mennä? pyysivät lapset. Maijakin tahtoi Mennä. 

Kun äiti ei kuullut ensimäistä pyyntöä, sanoivat he sa
man toisen ja vielä kolmannenkin kerran. 

— Jaksatteko te sinne asti kävelläkään? Eikä Kaisa tä
nään lähde, ei vielä huomennakaan, vastasi äiti viimein. 

— En lähde. Huomenna käyn kirkossa, jos suinkin 
jaksan. Käyn kuulemassa Herran sanaa. 

— Lähdettekö maanantaina? kysyi Aina. Kaisa lupasi 
lähteä. 

Maanantaina puolelta päivin oltiinkin valmiit lähtemään. 
Äitikin tuli mukaan. Sillä hän ei ollut vielä käynyt Noja-
lassa, vaikka oli kutsuttu. 

— Ei taida emäntä joutaa vanhan Kaisan vieraaksi, sanoi 
Kaisa nytkin, kun kahvia joi. Tulisitte kerran katsomaan, 
miten elämme ja olemme siellä maamökissä. 

Silloin äiti päätti lähteä, kun lapsetkin pyysivät. 
— Herranen aika, olisin tuon tiennyt, olisin edes Matin 

toimittanut laittamaan uudet sananjalat tupasen lattialle! 
En sitä enää uskonut, kun niin usein olen pyytänyt. Men
nään kumminkin. Onhan siellä mitä on. Viiliä, voita, 
leipää, vastasuolattua kalaa saatte, ei muuta, hätäili Kaisa, 
kun kuuli emännän vieraaksensa lähtevän. 

Ja niin sitä lähdettiin joukolla. 
— Nyt ollaan pian perillä, levätään tässä mäen alla, ettei 

Maija väsy, sitten nousemme sinne aholle, puhui Kaisa 
ja istui hengästyneenä kivelle. 

Pian lapset olivat levähtäneet ja hoputtivat lähtemään. 
Tulihan se mäki noustuksi, mutta vaivaa siinä oli. 

— Tuolta näkyy jo! 



— Näkyy aitta, navetta ja sauna. Missäs 
tupa on? 

— Tuo tuolla on tupa. 
— Ei, se on aitta. 
— Ja tuo on navetta? 
— Niin, ja tuo on sauna, mutta tupaa ei näy. 

Niin tutkivat lapset ja juoksivat edellä. Pian 
tulivat äiti ja Kaisakin. 

— Istukaa tässä nurmikolla, minä laitan 
ruokaa, sanoi Kaisa, kun sai vieraansa ko
koontumaan. 

Ketterästi hän pyörähti pieneen aittaan, 
nosti viilikehlon, leivän ja voita sekä kalaa 
pöydälle vieraita varten. 

— Otan tuolta veitsen ja lusikoita, puhui 
hän mennessään. 

Lapset katsoivat ihmeissään, mihin Kaisa 
meni. Se huone oli kuin perunakuoppa. Oli 
siinä kolme, neljä hirsikerrosta, ovi ja akkuna, mutta ovesta 
johtivat portaat alas maan sisään. 

— Äiti, tulkaa, äiti, katsomaan! huusivat tytöt. Ja äiti 
tuli. He laskeutuivat tupaan. Ihan se oli kuin tupa muu
toin, mutta akkuna oli korkealla ja lattialla oli vain multaa. 

— Kuinka te täällä tulette toimeen, kysyi äitikin, mutta 
tahtoi sitten salata ihmettelyään ja jatkoi: mikäpä täällä on 
sentään asua. 

— Mikäpä täällä, kertasi Kaisa iloisena. Nyt tämä on 
tupa, pitäisi vain olla tuoreita sananjalkoja lattialla. Kun 
uutinen joutuu, niin sitten puimme täällä viljan. Tähän 
pöydälle ja penkille panemme lyhteet kuivamaan. Matti 
tuo tuohon lattialle kolme lankkua, niiden päällä puimme 
jyvät irti. 

— Mutta missä te kylvette riihen puituanne? uteli Aina. 
— Kun riihi on puitu ja kaikki työt tehty, puhdistamme 

tämän lavan ja lattian, panemme hiukan puita uuniin ja 
nousemme tuohon lautasille kylpemään. Sitten tuomme 
vaatteemme tähän leveälle penkille ja nukumme yön rau
hassa Jumalan turvissa. Eihän kaikilla ole näinkään. Hy
vin me täällä elämme ja olemme, vakuutti Kaisa vielä pu-

.heensa lopussa, .— mutta nyt mennään aittaan syömään, 
ja sitten lapset lähtevät marjaan. 

— Kaikki on niin sekasin, valitti Kaisa aittaan tultua, 
ei ole Matti muistanut viedä ämpäriäkään kaivolle, kun 
on lypsämästä tullut, tuohon on jättänyt. 

Viilikehlo oli hohtavan puhdas, samoin muutkin astiat. 
Lapset söivät hyvällä ruokahalulla, samoin äitikin. 

— Syökää lapset, että jaksatte, antakaa Maijalle tänne 
ovipieleen tämä pieni kelilo, hän saa siitä, puheli Kaisa. 

Illan tullen oli Ainalla iso 
tuokkonen mansikoita, Lau
rilla, Eevalla ja Maijalla taas 
muuramia. Mutta kun piti 
lähteä kotiin, nousi taivaalle 
synkkä pilven lonka, salamoi 
ja jyrisi. 

— Nyt ette lähde; tuollai
seen Herran ilmaan ei mene, 
kun saa ihmisten ilmoilla olla, 
puhui Kaisa. 

— Ollaan täällä yötä, arvaa 
ne kotona, ettemme hukassa 
ole, puhui äitikin. 

— Miten me sovimme nuk
kumaan? kysyi Eeva. '*&•} 

A 

Kaisa ei joutanut kuulemaan heidän puhettaan. Lehmät 
soittivat kellojaan aholla, hän huuteli ne navettaan ennen 
rajuilman tuloa. 

— Toin tuolta aholta sananjalkoja, ota sinä Lauri lisää 
puhui hän tultuaan ja lapset kiirehtivät noutamaan ahon 
reunasta sylin täyden sananjalkoja. Ne he veivät tupaan 
ja levittivät lattialle. 

Kaisa toi uuden peitevaipan, pari tyynyä ja pellava
lakanan. 

— Siinä lattialla nukkuvat lapset, äidille tehdään vuode 
lavalle eli pöydälle, minä nukun penkillä, järjesteli Kaisa 
taas. 

Pian lapset auttoivat äidin »sänkyyn» sananjalkoja, ja 
Kaisa toi vaatteita aitan orrelta, mutta silloin oli sadekin 
valmis. Vettä tuli melkein virtana, salamoi ja jyrisi. 

— Herra armahtakoon niitä, jotka kulkevat maalla tai 
merellä, rukoili Kaisa ääneen. Lapset olivat hiljaa. 

Raju-ilma kesti myöhään yöhön, mutta seuraava aamu 
oli raikas ja kaunis. Aurinko oli jo korkealla, kun lapset 
heräsivät. Kaisa saattoi vieraitaan Välipurolle. Kun äiti 
sanoi hyvästiä jättäessään: Voikaa nyt hyvin! Te olette 
niin yksin, kun Matti kulkee töissä, niin Kaisa vastasi: 

— Täällä olen kuten Aapraham, katson majani ovella, 
milloin Herra tulee. Koetan olla valmis lähtemään, kun 
kutsutaan. Lapset eivät ymmärtäneet, mitä Kaisa tarkoitti. 

Seuraavana lauvantaina tuli Matti ja kertoi: 
— Kun perjantaina tulin kotiin, oli Kaisa tuvan kynnyk

sellä istumassa, kädet polvien ympäri ristissä. Kauanko 
lienee siinä ollutkaan, olin koko viikon pois kotoa. Kun 
puhuin hänelle, ei hän vastannutkaan enää . . . Siihen oli 

kuollut tuvan ovelle. 
— Lapset tulkaa, huusi äiti 

ja sanoi sitten, muistatteko, 
kuinka Kaisa sanoi odotta
vansa Herran tuloa niinkuin 
Aapraham majan ovella. Nyt 

on tullut Kaisan vie
jä vienyt hänet le-

Herra 
raaksi 
poon. Viimeksi saatteli Kaisa 
meitä; tulevana sunnuntaina 
saatamme me häntä joukolla 
kirkkomaahan. 

Silloin lapset ymmärsivät, 
että heidän hyvä ystävänsä 
oli kuollut. 



^tmtet ft&\t* 
Hiirosen perhe odotti kevättä Mahtolan metsittyneellä 

niityllä, vanhassa myyrän pesäkolossa. Jo monesti oli Hii
ronen eteisen ovelta luontoon kurkistellut, mutta aina oli 
hänen täytynyt palattuaan kertoa Hiiroskalle nietosten 
olevan korkeita ja pakkasen paukkuvan metsässä. Kasatut 
ruokatavaratkin alkoivat pelottavasti huveta, vaikka niin 
Hiironen kuin Hiiroskakin koettivat viikkomäärät yhtä 
mittaa nukkumalla säästellä niitä. Olisipa pitänyt uskoa 
velimiestä, kun se syksyllä kehoitti vuokraamaan asunnon 
joko pellon aumaan tai kylvöheinälatoon, jossa hän itse 
vietti huolettomia päiviä, kun asunnon seinät olivat eväinä 
ja ruoka-aittana. 

Eräänä päivänä alkoi eteisen katto vuotaa. Hiironen 
ymmärsi kevään koittavan ja nietosten sulavan. Eiköhän 
velimies nyt antaisi yltäkylläisyydestään edes muutamia 
timotein tähkiä, samoja vaivaisiahan ollaan, mietiskeli 
Hiironen, jonka eukkokin oli laihtunut ruuan puutteessa. 
Hän päätti lähteä lainaamaan hengenpitimiksi. Päätti ja 
läksi. Huh, kuinka sulava lumi jalkoja kylmi ja vesi tuntui 
vielä kylmemmältä, mutta lopulta hän pääsi ladolle. Se oli 
tyhjä. Olisikohan velimies eukkcineen jaksanut syödä 
ladollisen talvikorvassa. Eihän toki, arveli Hiironen ja 
alkoi huudeila sukulaistaan. Eräästä heinähirren aukosta 

Eisti pikkuinen pää esiin ja vastasi vikinällä. Hiironen 
iipesi sinne. Siellä oli hauska huoneusto velimiehellä, 

mutta lahopuu ei ollut parasta ruoka-ainesta. 
Ennenkun Hiironen ennätti kysellä mitään, ehätti veli

mies kertomaan, että kylvöheinät olivat jo aikoja ladosta 
viety, vieläpä suuteetkin tarkkaan lakaistu, joten hänellä, 
töin tuskin vältettyään joutumasta kuormaan taikollisen 
mukana, oli köyhät olot. Mikä oli jäänyt hirsisaumoihin 
ja lattiarakoihin, sen olivat syöneet metsähiiret, jotka jo 
ensi pakkasilla olivat asettuneet latoon ja uhkailleet hää
tää hänet. Jonkinlaisen heimoustunteen tähden olivat 
toki jättäneet uhkauksensa täyttämättä. Mutta joka kerran 
kun yhteen osuivat, olivat he halveksuvasti hänelle sano
neet: senkin vaivainen. 

Hiironen läksi alakuloisena kotiinsa. 
Palellen ja märkänä painautui hän vuoteelleen ja kohta 

uneksui hän kesästä, lapsista ja ruohonkorsista. Nälkä 
unehtui, ja kun hän siihen taas heräsi, helotti kevätaurinko 
lämpimästi ja päivillä rehotti ruoho. Hän nyhjäsi Hii-
roskaa. Se venyttelihe ja oli loukkautuvinaan ensin, mutta 
kun kevään tulo hänellekin selvisi, suki hän turkkinsa, 
pesi silmänsä ja kiiruhti ulos. Siellä hän sai selittämättö
män halun olla nuori ja vallaton. Hän kirmaili, piehtaroi, 
kiipeili ja käyttäytyi yleensä kuin vallaton nulikka. Riemu 
tarttui häntä seuranneeseen Hiiroseenkin, ja nytkös lei
kittiin kuurut ja naatat yhä uudelleen ja uudelleen. Ke
väinen luonto hurmasi heidät. He eivät enää menneet 
talvipesäänsä, jonka ummehtunut ilma heitä tympäisi. 
Nyt oli muutettava kesähuvilaan asumaana Se ei tosin ollut 
valmis, mutta viime kesältä oli heillä kokemus, että kaksi 
niin taitavaa rakentajaa kuin he eivät sitä kauankaan kyhää. 

Hampaittensa ja pikkukäpäliensä avulla he riipoivat ruo
hoja kuiduiksi, palmikoivat ne yhteen ja kyhäsivät sillä 
tavoin jonkinlaisen kehikon, jonka kiinnittivät korsiin. 
Nyt alkoi uiko- ja sisäpuolinen vuoraaminen. Ruohot rii
vittiin taas kaistaleiksi, punottiin yhteen, ja kohta oli haus
kin, ilmavin pikku huvila valmis. Ikkunoita siinä ei ollut, 
mutta perheen oli aikomuskin oleksia päivät ulkosalla ja 
yöllä ei valosta ollut väliä. Sivulla oli ahtaanpuoleinen 
käytävä ovena. Ken siitä sopi kulkemaan, oli vaaraton 
Hiirosen väelle. Vihollinen ei hevillä huvilaa huomannut; 
se näet vihreänä sulautui ympäristöönsä. Hiiroset keräi
livät pesänsä sisustukseksi niittyvillaa. Tarpeen se olikin, 
sillä kun Hiironen kerran palasi ruuanhakuretkeltään, 
vikisi villoissa viisi pikku Hiirosta. Hiiroskan silmät lois
tivat äidillisestä ylpeydestä, mutta Hiirosesta tuntui hiu
kan oudolta nähdessään nuo alastomat, sokeat poikaset, 
joita tuskin erotti pesän hämärässä villan seasta. Ovatpa 
onnettoman pieniä, virkahti Hiironen. Lienet itse ollut 
vielä pikkusempi, suutahteli Hiiroska, ja sitäpaitsi vaivais
hiiriä näistä kasvaa, kuten ovat vanhempansakin. Kun 
maltat odottaa muutaman viikon, näetpä että maasta ne 
pienetkin ponnistavat. — Hyvä, hyvä, vastaili Hiironen, 
monta on suuta, täytyy lähteä ruokaa lisää hankkimaan. 

Kerran kulkivat Mahtolan lapset sinne vesottuneelle 
niitylle — mesimarjojako lienevät menneet etsimään. Joku 
heistä ruohikossa kahlatessaan keksi omituisen vihreän 
kellahtavan pallon korsiin aivankuin kiinnitettynä. — 
Tulkaas katsomaan, huudahti hän. Heti juoksivat toiset 
siihen, ja samassa pisti pesäaukosta esiin pikku pää kiilu-
vine silmineen ja suurine korvineen, mutta vetäytyi heti 
takaisin. — Ollaanpas oikein hiljaa, ehkenpä tulee ulos, 
päättelivät lapset tuskin hengittää tohtien. Kohta pilkis-
tikin pää uudestaan ja hetkisen kuluttua tuli pesästä ulos 
viisi pikku hiirtä. — Vaivaishiiriä, selitti supattamalla 
Mahtolan tyttö, koulua" käyvä tyllerö. Ne ovat vain noin 
kuuden senttimetrin pituisia, maamme pienimpiä imettä
väisiä. Katsokaa, kuinka ne väriltään ovat kotihiiremme 
kaltaisia. 

Ja lapset katsoivat ja ihailivat ketteryyttä, millä nuo 
pikku eläimet liikkuivat korsilla. Näytti siltä, kuin ne 
olisivat käyttäneet ruumiinsa pituista häntää viidentenä 
jalkana. Kiipeämään ne olivat kerrassaan mestareita. Hiuh 
vaan — ja silloin ne jo kiikkuivat korren päässä, joka hädin 
tuskin kannatti niiden painoa. Se oli sirkusnäytäntö pa
rasta lajia, vieläpä maksuton. Lapset eivät väsyneet ihas-
telemiseen, ja ties kuinka kauan olisi vaihteleva näytös 
kestänyt, ellei Mahtolan Rekku-koira olisi keskeyttänyt 
sitä. Vikinä ja korsien heiluminen vain todisti, että näyt
telijät puikkivat^ pakoon. Rekku sai nuhteet, mutta lapset 
päättivät uudestaan tulla »sirkustaiteilijoita» katsomaan. 

Kului muutamia päiviä. Pesä oli täysin kellastunut ja 
hylätty. Hiiroskalla oli jo uusi poikue uudessa pesässä. 

3|li> 'JSsata. 



Ressu ja Tessu. 
Kirj. Larin Kycsti. 

On pojan nimi Ressu, se muuten suureen suuhun syö, 
ia kiltti koira on Tessu, niin Tessun 
kun Ressu jalkaa keinuttaa, kuin Ressun. — 
niin Tessu häntää heiluttaa, 

niin Tessu Niin huitoi ilmaa Ressu, 
ja Ressu. mut hiljaa istui Tessu, 

yks, kaks... ja tuppi tupsahti, 
Kun Ressu herää milloin, ja Ressu ueteen kupsahti, 
on Tessu siinä silloin, niin Ressu 
kun Ressu koruaan kuiskuttaa, kuin Tessu. 
se haukkuu, hyppii, huiskuttaa i 

niin Tessu Se oisi Ressun hukka, 
ja Ressu. mut pintaan nousi tukka, 

nyt Tessu ui ja niskasta 
^Ne kumppanina kulkee se alkoi poikaa kiskasta, 
ja Ressu syliin sulkee niin Tessu 
sen Tessun, kentät laukataan, ja Ressu. 
käy leikki, leipä haukataan, 

niin Ressu Niin Ressun auttoi Tessu, 
ja Tessu. mut kotiin juoksi Ressu 

ja kyynel kieri kiireissään, 
Ja linnan lammikolla mut Tessu pyöri piireissään, 
on hurjan hauska olla, niin Tessu 
on siellä kultakukkia, ja Ressu. 
on suuria kuin nukkia, 

niin Ressu Sai Tessu palkan työstä, 
ja Tessu! nyt risti uälkkyy uyöstä, 

niin hullusti se helistää, 
On pieni uenhe siellä, kun Ressu selkää nelistää, 
ja kun ei kukaan kiellä, niin Ressu 
niin satusaareen soudetaan ja Tessu. 
ja aarrearkku noudetaan, 

niin Ressu Hei, hei ja hippu, hoppu, 
ja Tessu. on Ressun leikki loppu, 

hän nukkuu Tessun uierellen, 
Mut siell' on jättiläinen, myös Tessu torkkuu kierrellen, 
yön yösmy satapäinen, niin Tessu 
päät miekalla jo puuhun lyö, ja Ressu 1 

. 
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taitrt, feaums metsä* 
Yksinäytöksinen leikki. 

Henkilöt: 
Ihanelma \ 
Pirkko / 
Julmasilma 
Intomieli 
Nopsajalka 

lapsia. 

rosvoja. 

Turjastiina, noita-akka. 

Näyttämö: Metsä, jossa on suuria puita ja muutamia kiviä. 

Ihanelma (siististi, vaaleihin vaatteisiin puettu tyttö 
tulee katsellen ympärilleen). Miten suuri metsä tämä on
kaan! En ole ennen milloinkaan ollut näin suuressa met
sässä. Läksinpä kerran katselemaan ympärilleni. Voi mi
ten suuri puu tuossa kasvaa! (Hyväilee puun runkoa). Ja 
miten pehmeätä sammalta on sen juurella! (Koettelee kä
dellään sammalta, istuu puun juurelle). Tahtoisinpa asua 
koko ikäni tässä kauniissa metsässä. Taivas olisi kattona ja 
sammalet mattona. Linnut laulelisivat minulle iltasin ja 
suuri honka kertoisi satuja.Tässä metsässä asuu varmaan
kin ainoastaan hyviä ja kauniita olennoita. 

Laulaa (Valistuksen Lauluk. n:o 81): 

Tääll* yksinäni laulelen, 
kun ilta tullut on; 
nyt päivän työt jo loppunee 
ja pääsen lepohon. 

Lennä, lennä, lintuseni, 
lennä ylös pilvihin, 
vie hartaat huokaukseni 
luokse Luojan taivaihinl 

(Metsästä kuuluu itkua ja voivotusta.), 
Pirkko (köyhä, risoihin puettu tyttö tulee eväsnyytti 

kainalossa, luudaksia toisessa). Oijoijoi sentään! Voivoivoi 
kuitenkin! 

Ihanelma (nousee). Mikä sinua vaivaa? Kerro minulle. 
Pirkko (vihaisena). Vai tulet sinäkin vielä kimppuuni, 

ilkimys, tules vain lähemmäksi, niin lasketan poskellesi! 
(Huitasee kädellään Ihanelmaa.) 

Ihanelma (hämmästyen). Sinulle on tapahtunut jotain 
ikävää. Surkuttelen sitä. Voinko minä auttaa sinua? 

Pirkko (katselee ihmeissään Ihanelmaa). Kuka sinä olet? 
Etkö sinä tee minulle pahaa, niinkuin toisetkin lapset? 

Ihanelma. Pahaa! Miksi minä tekisin sinulle pahaa? 
Minä olen Ihanelma. 

Pirkko. Oletko sinä prinsessa? Sinun hameesi on niin 
valkoinen ja sinulla on niin kauniit kengät jalassa ja sinun 
kätesi ovat niin puhtaat. 

Ihanelma. Äiti sanoo, että kaikki hyvät tytöt ovat prin
sessoja, sinäkin olet. 

Pirkko. Ei, en minä ole, enkä tahdo olla (pui nyrkkiään). 
Äskenkin nuo ilkeät koululapset taas tekivät kiusaa. Ha-
joittivat luudakseni, jotka olivat järjestyksessä, löivät minua 
ja vetivät tukasta ja huusivat: »Pirkko, Pirkko piimäsuu!» 
Vaikka minä en ole piimää nähnytkään moneen päivään. 

Ihanelma. Istu tähän viereeni, tässä on min hyvä istua. 
Minä järjestän luudakset uudestaan. (Järjestää luudaksia.) 

Pirkko (istuu). Sinä taidat olla hyvä tyttö. 
Ihanelma. Tietysti minä koetan olla hyvä. 
Pirkko. Jos minä saisin olla sinun kanssasi, tulisin mi

näkin hyväksi. 
Ihanelma. Saathan sinä olla minun kanssani. Ollaan 

aina yhdessä. (Suutelee Pirkkoa.) 
Pirkko (avaa eväsnyyttinsä, ottaa leivänkannikan ja kalja

pullon). Onko sinun nälkä? 
Ihanelma. On. 
Pirkko. Tässä! Saat puolet leivästäni, jos vaan ham

paasi pystyvät siihen; se on kuivaa ja kovaa kuin mikäkin. 
Ihanelma (jyrsii leipää). Se on oikein hyvää leipää. 
Pirkko (juo pullosta ja ojentaa sen sitten Ihanelmalle). 

Huuhdo se alas kaljalla. Tämä on kyllä hapanta ja kitkerää, 
mutta kun ei ole parempaa, niin juo tätäkin. 

Ihanelma (juo pullonsuusta). Se on oikein hyvää kaljaa. 
Kiitoksia vain. Nyt minua väsyttää (haukottelee). On jo 
ilta. Käydään tähän pehmeälle sammaleelle nukkumaan. 

Pirkko (katselee pelokkaasti ympärilleen). Nukkumaan! 
Mitä sinä puhut. Kyllä minuakin väsyttää oikein kovasti. 
(Haukottelee.) Olen koko päivän kuljeskellut hakemassa 
luudaksia. Mutta minä en uskalla nukkua metsässä, en 
vaikka mikä olisi. 

Ihanelma. Mitä sinä pelkäät? Eihän näin hyvässä, kau
niissa metsässä voi olla mitään rumaa, eikä pahaa. 

Pirkko (peloissaan). Täällä voi olla noitia, peikkoja ja 
metsärosvoja. 

Ihanelma. Mitä ne ovat? Eivät ne tee pahaa hyville. 
Ja katso, ystäväni iltatähti istuu tuolla kuusen latvassa ja 
suojelee meitä. Nukutaan nyt. (Tytöt asettuvat vieretysten 
nukkumaan, kuusen latvaan ilmestyy hopeainen tähti. 
Näyttämö hämärtyy vähitellen.) 

Rosvot (hatuissa töyhtöt, sapelit vyöllä tulevat metsästä). 
Intomieli. Hei, hei, uljaat veikot! Täällä on sopiva paikka 

levähtää. 
Julmasilma. Todellakin rauhallinen paikka. Tänne 

voimme laittaa nuotion, ja paistaa illalliseksemme metson. 
Nopsajalka. Nopeasti siis risuja keräämään. Ei ole aikaa 

turhia tuumia. Minä kaadan tuon suuren kuusen nuotio
puuksi. (Lähestyy kuusta, jonka juurella tytöt nukkuvat, 
aikoo hakata kuusta.) Mitä kummaa näenkään! Täällä 
synkässä metsässä nukkuu suloisessa unessaan kaksi ihmis
olentoa. Tuokaa tulisoihtu tänne, että näen selvemmin. 

Julmasilma (sivaltaa sapelinsa). Tarvitaanko tapella? 
Olen valmis. 

Intomieli (valaisee soihdulla tahi lyhdyllä). Keitä he ovat? 
Nopsajalka. Hiljaa! Katsotaan, mitä otuksia he ovat. 

Tuo tuossa on köyhä kerjäläinen, jolla ei ole muuta kuin 
suuri köyhyytensä ja pieni eväsnyyttinsä. (Avaa nyytin, 
maistaa pullosta, heittää sen pois) Hyi, miten kirpeätä 
kaljaa! Se ei kelpaa uljaille metsärosvoille. Tuo toinen 
on hieman ihmisen näköinen. 

Julmasilma. Me otamme heidät vangeiksi, voimme heistä 
saada hyvät lunnaat. Minä sidon heidän kätensä ja jalkansa. 



Ihanelma (herää, nousee istumaan ja hieroo silmiään). 
Julmasilmä (ankarasti). Kuka sinä olet, joka uskallat 

kuljeskella Öisin metsissä? Oletko noita vaiko metsänhaltija? 
Ihanelma. Minä olen Ihanelma. 
Julmasilmä. Etkö sinä pelkää minua ja uljaita toveriani? 
Ihanelma. En ensinkään. Miksi minä pelkäisin sinua 

ja tovereitasi? 
Julmasilmä. Minä voisin nujertaa teidät molemmat 

yhdellä iskulla. 
Pirkko (herää, alkaa itkeä). Voivoivoi sentään. Tiesin

hän minä, että täällä on noitia ja peikkoja. 
Intomieli. Noitia ja peikkoja! Uskallatko sinä kutsua 

meitä noidiksi ja peikoiksi? Tiedätkö, kuka minä olen? 
Pirkko (itkien). En minä tiedä, minä pelkään niin kau

heasti. 
Ihanelma. Minäpä tiedän. Sinä olet ihan varmaan uljas 

ritari, näenhän sen puvustasi ja miekastasi. Kuinka kaunis 
sinä olet. Etkö olekin oikea ritari? 

Intomieli. Enpä juuri sitäkään, mutta sinnepäin kui
tenkin. Oletpa aika hyvä arvaamaan. 

Nopsajalka. Tiedätkö, kuka minä olen. (Lyö rintaansa.) 
Ihanelma. Näenhän, että olet näiden toisten ritarien 

uljas päällikkö, sinulla on komeampi töyhtö hatussasi kuin 
toisilla. Moi miten komea ja uljas sinä olet. 

Nopsajalka. No, no, no, tyttöseni! Olen kyllä näiden 
uljaiden toverien päällikkö. Sinä olet sangen viisas tyttö. 
Me säästämme henkesi ja annamme sinulle vapauden 
mennä minne haluat. 

Ihanelma. Oi katsos, Pirkko, miten he ovat hyviä ja jaloja. 

Turjastiina (vanha, ruma noita tulee kori käsivarrella, 
johon poimii yrttejä). Tuostapa löysin hyvän yrtin, siitä 
keitän voiteita, jotka tepsivät. (Huomaa rosvot ja tytöt). 
Ahaa! Täälläpä on muitakin yön pimeydessä. (Mutisee 
noitasanoja itsekseen.) 

Pirkko. Aijai! Turjastiina noita on tuolla! Paetkaamme, 
paetkaamme! 

Turjastiina (heiluttaa sauvaansa). Olkaa paikallanne 
jok'ikinen. Minä muutan teidät sammakoiksi. 

Intomieli (astuu esille). Meitä et muuta miksikään, me 
emme pelkää mitään! 

Nopsajalka. Heitä lorusi Turjastiina; ne eivät pysty 
uljaihin metsärosvoihin. 

Turjastiina. Uljaita metsärosvoja! (varjostaa kädellä 
silmiään) Teitäpä juuri olen etsinytkin, te ilkimykset. 
Kerrankin sain siis teidät kynsiini. Te kuljeskelette minun 
metsissäni ja peloitatte kaikki peikot ja noidat pois asun
noistaan. Nyt minä muutan teidät kaikki sammakoiksi. 
(Heiluttaa sauvaansa ja lukee lukuja, rosvot vaipuvat alas, 
samoin Pirkko.) 

Pirkko. Jäseneni jähmettyvät, tunnen silmäni pullis
tuvan kuin sammakolla. 

Intomieli. Tunnen miten jalkani muuttuvat sammakon 
jaloiksi ja ääneni katoaa. Kvok! Kvok! 

Turjastiina (Ihanelmalle). Sammakoksi muutu! 
Ihanelma. En suinkaan muoriseni, en voi muuttua sam

makoksi. 
Turjastiina. Kuka sinä olet, johon ei taijat pysty? 
Ihanelma. Minä olen Ihanelma. 
Turjastiina (kovalla äänellä). Ja minä olen Turjastiina. 

Sen, joka öisin uskaltaa kuljeskella minun metsissäni, muu
tan minä sammakoksi. Katsohan vain noita uljaita metsä-
rosvoja; tuossa ne istua kököttävät kuin sammakot. 

Ihanelma. Eihän enää ole yö, katso, aamu jo sarastaa 
(näyttämö tulee valoisammaksi). Tuolla kuusen latvassa 
loistaa jo ystäväni aamutähti (kultatähti ilmestyy kuusen 
latvaan). Se suojelee meitä vaaroilta ja muuttaa yön päiväksi. 

Turjastiina (peittää käsin kasvonsa). Voi minua, miten 
kauvan olen viipynyt ulkosalla. Jos aamutähti minut näkee, 
loppuu taikojeni voima. (Vaipuu maahan; näyttämö tulee 
valoisaksi.) 

Ihanelma. Nouse ylös, Pirkko! 
Pirkko. Enkö olekkaan sammakko? 
Ihanelma. Ethän ole ollutkaan, luulit vain. 
Rosvot (nousevat). 
Intomieli. Kas, aamu jo valkenee, näin pahaa unta. 
Julmasilmä. Missä on Turjastiina, se kauhea noita-akka? 
Nopsajalka. Olin vähällä pelästyä tuota noitaa. 
Ihanelma. Nouse ylös sinäkin, Turjastiina muori. 
Turjastiina. En minä voi nousta, voimani ovat lopussa. 
Ihanelma. Minä autan sinua, Turjastiina. 
Turjastiina. Minulla oli ennen kolme poikaa ja yksi tytär. 

He karkasivat kaikki luotani, koska olin paha heille. Nyt 
olen monta vuotta etsinyt heitä metsästä, koska luulin hei
dän paenneen metsään. 

Ihanelma. Ehkäpä nämä uljaat ritarit ovat poikasi. 
Turjastiina (tarkastaa rosvoja). Niimpä ovatkin, tunnen 

heidät jok'ikisen. Tässä on Matti, tässä Mikko ja tässä 
Pekka. (Syleilee poikia.) 

Ihanelma. Ehkäpä tämä Pirkko on tyttäresi. 
Turjastiina (tarkastaa Pirkkoa). Niin onkin, tunnen hä

net aivan hyvin (syleilee Pirkkoa). Enkä minä ole ollut 
mikään noita, olen vain koettanut loihtujen ja yrttien avulla 
saada lapseni takaisin. 

Rosvot. Miten hauskaa, että löysimme äitimme. Sitä-
vartenhan me rupesimme metsärosvoiksi, että löytäisimme 
äitimme. 

Pirkko. Kuinka hauskaa, että minullakin on äiti. 
Turjastiina. Mutta kuka sinä sitten olet, Ihanelma? 

Minusta näyttää kuin olisi hiuksillasi kultakruunu. Oletko 
prinsessa? 

Ihanelma (koettaa hiuksiaan). Eihän minulla ole kruu
nua. Auringon ensi säteet vain loistavat hiuksillani. 

Pirkko. Minä sanoin heti, että Ihanelma on oikea prin
sessa. 

Nopsajalka. Ihanelma on hyvyyden prinsessa ja hänen 
valtakuntansa on laaja. Hyvyys muuttaa ruman kauniiksi, 
ilkeyden lempeydeksi, yön päiväksi. Eläköön usko hyvään 
ja hyvän voittoon! 

Toiset. Eläköön! 
Kaikki (laulavat): 

Oi Herra, sa lapsille siunaus suo, 
ket' kilttinä ahkeroivat! 
Oi siunaa harmajahapset nuo, 
ket' lapsina riemuita voivat, 
kun kukkaset keväällä puhkee. 

Mut rukous, rakkaus, usko ja työ 
on onnesi kestävät pylväät, 
niit' aina karttavi murheen yö, 
ne riemua tiellesi kylväät, 
kun kukkaset keväällä puhkee. 

(Valist. Lauluk. n:o 90.) 
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cicrttu laulaa nukelle. 

(Terttu Juutii nukkea, 
pulskaa poikaa Pukkea, 
kiltti leikissä oot myötä, 
siispä siis nyt byvää yötä! 

tiuku, nuku nupukka, 
{Tertun sulo-tupukka, 
uni sullo uoimaa antaa 
matkatakses maista rantaa. 

Kasva eloon iloksi, 
yo|)ön valon-kiloksi, 
auttamahan armotonta, 
inkoinahan turvatonta. 

Unten maille liitele, 
älä siellään riitek, 
ole kiltti poika, kunnon, 
säilytät niin puetaan tunnon 

Roybä onpi vaalijas, 
mut näin nyt päämaalias 
kob'i kuljet unten-silvin, 
matkaas katsomaan ma hiivin.. 

Hään jo tonttu-ukkelit, 
käissään soitto-kukkelit 
seuraas tulee, nopsat, norjat, 
myöskin sinipiiat sorjat. 

Hoin saat loiston seurakses, 
Ja saat ajo-pcurakses 
käyräsarven kilipukin, 
mi on koristettu kukin." 

Jllkaa ajos lymyyvä; 
Joulu-ukko bymyyvä 
kuiten sinut kiinni koppaa, 
lahjat runsaat syliis roppaa. 

Causuu ukko: „Riltti sä 
leikissä kun pltti sä 
olet ollut (Tertun kanssa, 
tää nyt seuraa palkkanansa..." 

Räinpä tuudin nukkea, 
pulskaa poikaa pukkea, 
kiltti leikissä oot myötä, 
siispä siis nyt byoää yötä !... 

J U l l i p e r i ' U a i n u l n i i i r i t . 
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Henkilöt: 
Äiti. 
Maiju. ) 

hänen lapsensa. Yrjö. > 
Eero. J 
Isännöitsijä. 
Virtaska. talonmiehen vaimo. 
Bertta.) _ 
Aii- f Maijun luokkatovereita. 

Eero istuu lattialla, leikkii Äiti ja Maiju ompelevat. 
rikkinäisellä hevosella. 

Maiju. Äiti, minun kylkeäni pistää. 
Äiti. Niinkö, lapseni, pane sitten työsi pois ja mene ulos 

vähän jalottelemaan. Sinä istut liian paljon sisällä. 
Maiju. Entä sinä itse, äiti? Sinähän juuri tarvitsetkin 

raitista ilmaa. Olet niin kalpea. Tule sinäkin ulos, käy
dään isän haudalla, otetaan Eero mukaan. 

Äiti. Mielelläni tulisin, mutta tiedäthän, että meidän 
täytyy saada tämä tohtorinnan puku valmiiksi tänä iltana. 
Minun täytyy välttämättä saada rahaa vuokraa varten, isän
nöitsijä on jo muistuttanut useita kertoja siitä, että olemme 
laiminlyöneet maksaa. 

Maiju. Silloin minäkin jään ompelemaan, voinhan aina 
jonkun verran jouduttaa työtä. (Ompelee edelleen, huokaa.) 
Oi äiti, kuinka ikävä on olla köyhä! 

Äiti. Niin, lapsi, eihän se hauskaa ole. Mutta meidän 
tulee tyytyä osaamme. 

Eero (laulaa. Sävel: Juokse porosein.) 
Riennä, Ruskosein, 
juokse joutuisaan, 
selässäsi saan 
kiitää, heppasein, 
niinkuin tuuli vain 
kauas kodistain. 

Kultakaupunkiin 
kaunis kulkee tie, 
vinha retki vie 
pilviin siintäviin. 
Sieltä aarteet tuo 
Eero äidin luo. 

Eero. Älä ole ikävissäsi, äiti, Eero tuo kultakaupungista 
äidille paljon rahaa. 

Äiti. Pieni kiltti Eero tahtoo auttaa äitiä. 
Yrjö (kirjat kainalossa). Terveeks, hei! (Heittää kirjat 

pöydälle). Huh, kylläpä meitä tänään puristettiin ja pin
nistettiin koulussa, matikan kokeet ja kirjallinen kuulus
telu maantiedossa. Olenpa vallan kuin tyhjiin puserrettu. 
Onko sinulla mitään herkkuja, äiti? Vatsani tuntuu olevan 
erittäin vaativalla tuulella. 
•' Maiju (tuo pöydälle perunoita, silakoita ja leipää). Tässä 
on parasta ruhtinaiden herkkua. 

Yrjö. Hm, meneehän tämäkin mukiin, mutta kas, oi
kein murea pihvi, se olisi poikaa se. Perunoita ja silakka-'' 
sain aamiaiseksikin. Käväisin nyt kotimatkalla Antti Mä
kelän luona ja tunsin pihvinhajua heidän keittiössään. 
Ah, se oli suloista! 

Maiju (matalalla äänellä). Yrjö, älä ole ajattelematon, 
äiti on vaivoin saanut hankituksi tämänkin aterian. 

Yrjö (syö suurella halulla). Ah, kuinka ruoka maistuu 
hyvältä. Ei mitkään herkut sentään vedä vertoja perunoille 
ja silakalle. 

Äiti (hymyilien). Eikö pihvikään? 
Yrjö. Ei likimainkaan. Mutta kuulepas, äiti, meidän 

pitää ostaa uusi maantiedon oppikirja tänään. Se entinen 
ei enää kelpaa. 

Maiju. Voi, voi se maksaa taas kai hirveän paljon. 
Yrjö. Kuusi markkaa. 
Äiti. Etkö voi mitenkään olla sitä vailla? 
Yrjö. En mitenkään. Maantiedon opettaja on kauhean 

ankara. Ja sitten, äiti, pitäisi minun ostaa voimistelu-
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kengät, kaikilla muilla pojilla on jo. Voitko antaa rahat, 
niin menisin ostamaan nyt heti ne? 

Äiti. En voi nyt, Yrjö rukka; kukkaroni on tätä nykyä 
surullisen tyhjä. 

Yrjö (tyytymättömänä). Sitten saan taas opettajalta 
toruja kuten viime kerralla, kun en saanut ostaa kielioppi
kirjaa. On hirveän ikävätä olla köyhä. 

Äiti (pyyhkii kyyneleen silmästään.) " 
Maiju. Yrjö! 
Yrjö. Anteeksi, rakas äiti, minä olen aikamoinen pöllö-

pää. (Rientää äidin luo ja laskee päänsä hänen helmaansa.) 
Kas tuossa on tuhma kalloni, vedäpä tuosta tukasta aika 
tavalla ja anna pari korvapuustia päälle päätteeksi. Sen 
kyllä ansaitsen. Sinä itket, äiti kulta, minunko tähteni? 

Äiti (silittää Yrjön päätä). Olen pahoillani siitä, etten 
voi antaa sinulle rahoja. 

Yrjö. Älä siitä välitä lainkaan. Minä luen toistaiseksi 
Antti Mäkelän kirjasta. 

Eero (tuo räsyisen kuvakirjan Yrjölle). Yrjö saa Eeron 
kirjan. 

Yrjö (nostaa Eeron polvelleen). Kiitos, pikku veikko, 
tämä onkin vallan mainio maantietokirja. Professori Iti— 
kaisen matkat, kyllä se kelpaa. 

Äiti. Minä lähden nyt viemään tohtorinnalle tätä pikua. 
Ehkäpä hän antaa etukäteen minulle rahaa tyttärensäkin 
puvusta, joka vielä on puolivalmis. (Menee. Bertta ja Alli 
saapuvat hetkisen kuluttua.) 

Bertta (hienosti puettu, ylpeän näköinen, tervehtii ko
peasti). Asuuko täällä rouva Saarinen? 

Maiju. Bertta ja Alli! Kuinka hauska, että tulitte minua 
tervehtimään. Olen niin kaivannut luokkatoverejani. 

Bertta. Me tulemme vain asialle. Onko sinun äitisi 
ompelijatar? 

Maiju. Kyllä, mutta hän ei tällä haavaa ole kotona. 
Alli. Miksi et enää käy koulua, Maiju? 
Maiju. Isäni on kuollut, kuten tiedät, ja äidillä ei ole 

varoja kouluttaa minua. 
Alli. Mitä sinä nyt toimitat? 
Maiju. Autan äitiä ompelussa. 
Bertta. Sinusta tulee siis myös ompelijatar. Se on si

nulle paraiksi. Olit aina niin ylpeä ja itserakas koulussa. 
Alli. Hyi, Bertta, miksi noin puhut! Maiju ei minun 

mielestäni ollut lainkaan ylpeä eikä itserakas, vaikka hän 
oli luokan paras oppilas. 

Eero (juoksee Bertan luo). Sinä olet paha tyttö, Maijulle 
ei saa puhua rumasti. 

Bertta. Sepä kaunista! Kerron äidille, miten minua 
kohdellaan, kun tulen asialle hänen ompelijattarensa luo. 
Semmoinen nenäkäs poikaletukka. 

Maiju. Eero ei saa olla epäkohtelias vieraille. 
Bertta. Sano äidillesi, että minun äitini tarvitsee välttä

mättä pukunsa huomenna. Ellei se silloin ole valmis, antaa 
hän sen toiselle, joutuisammalle ompelijattarelle. Tule, 
Alli, lähdetään pois. Täällä on kauhean ahdasta ja tuka-
huttavaa. {Bertta ja Alli lähtevät.) 

Maiju (purskahtaa itkuun). 

Yrjö. Olisinpa ollut vähän vanhempi, kyllä olisin an
tanut mamsellien kuulla kunniansa. Tuo Bertta oli tietysti 
koulussa sinulle kateellinen. 

Maiju. Oli kyllä. Bertta on aina ollut minulle ynseä. 
Alli sitävastoin oli hyvä ystäväni, olisin suonut, että hän 
olisi ollut hiukan ystävällisempi kohtaani. 

Yrjö. Semmoisia ystäviä ei kannata surra, jotka hylkää
vät meidät hädässä. 

Isännöitsijä (punakka, töykeännäköinen mies saapuu). 
Päivää, onko rouva Saarinen kotona? 

Maiju. Ei äiti ole kotona, hän on kaupungilla. 
Isännöitsijä. Vai pääsi hän taas livistämään käsistäni. 

Kylläpä hän on ovela. 
Yrjö. Mitä sillä tarkoitatte? Puhukaa kunnioituksella 

minun äidistäni. 
Isännöitsijä. Puh, poika, vai rupeat sinä tässä minun 

kanssani riitaa rakentamaan. Sinun äitisi on talolle velkaa 
kahden kuukauden vuokran, ja ellei hän ole huomisaamuun 
mennessä sitä suorittanut, saa hän marssia matkoihinsa 
kimpsuineen kampsuineen. Ja sinä myös, herra Nokkaviisas. 

Maiju (hätäisesti). Ettekö halua odottaa, kunnes äiti 
palaa kaupungilta? 

Isännöitsijä. En, ei minulla ole aikaa. Sanokaa vaan 
hänelle, että. huomenna pitää vuokra olla maksettu, tai 
talosta pois. (Lähtee.) 

Yrjö. Mitä äiti nyt sanoo? Oi tämä on onneton päivä! 
Maiju. Ja minne me joudumme? Kadulle varmaankin. 

Se on hirveätä. 

Yrjö. Maiju, minä aion jättää koulun. Rupean juoksu
pojaksi johonkin liikkeeseen. 

Maiju. Ei, Yrjö, sitä et saa tehdä. Se oli isän tahto, 
että kävisit koulua ja äidin myös. 

Yrjö. Olisihan se minunkin tahtoni, mutta muuta neu
voa en tiedä. Minun täytyy ruveta auttamaan äitiä. 

Äiti (tulee). 
Maiju. Oi, äiti, isännöitsijä kävi täällä ja vaati rahaa, 

uhkasi häätää meidät kadulle. 
Äiti (istuu väsyneenä). Tiedän, lapsi, tapasin hänet 

portaissa. 

Yrjö (arasti). Onko sinulla rahaa? 
Äiti (ravistaa päätään). Tohtorinna oli matkustanut 

maalle. En saanut häneltä maksua. 
Maiju. Mitä nyt teemme? Äitirukka, sinä olet aivan 

kalpea ja nääntynyt. Oletko sairas? 
Äiti. En voi oikein hyvin. 
Virtaska (laihahko, ketterännäköinen nopeasti puhuva 

mummo raahaa sisään vanhaa nojatuolia, jonka päällys 
on virttynyt ja kulunut). Hohhoo, kyllä se kummitus sit
ten osasi olla raskas. (Laskee tuolin lattialle). Oikein 
selkääni raukasee. Päivää vaan frouva kulta. 

Äiti. Taitaa olla Virtaska. Istukaa. 



Virtaska. Just se sama Virtaska. Tunsipas se frouva 
vielä. Minähän se sitä miesvainajanne isää hoidin — 
hohhoo vainajahan se vanha herra Saarinenkin nyt on. 

Äiti. Mitä se Virtaska nyt kuljettaa? 
Virtaska. Sitä herra vainajan vanhaa tuoliahan minä. 
Äiti. Mieheni isoisänkö? 
Virtaska. Justiin. (Istuu, pyyhkii hikeä otsaltaan hui

vin kulmalla). Se on näet semmosta juttua, että kun se 
vanha herra kuoli, niinkuin frouva hyvin tietää, viis viikkoa 
sitten, sanoi hän minulle pari päivää ennen: »Virtaska», 
sanoi hän, »sinä olet rehellinen ja kelpo ihminen» — niin 
justiin hän sanoi, frouva hyvä — rehellinen ja kelpo ih
minen, ja se onkin totinen tosi, en ole koskaan varastanut, 
en pesuharjaakaan toisilta ihmisiltä. »Minä olen köyhä mies», 
sanoi vanha herra», eikä minulla ole muuta omaisuutta kuin 
tämä vanha nojatuoli, jossa olen istunut jo kaksikymmentä 
vuotta. Kun olen ummistanut silmäni, niin vie tuoli poi
kani vaimolle muistoksi. Ja muista sanoa, ettei hän millään 
ehdolla saa sitä myödä». No, minä lupasin hänen asiansa 
toimittaa ja kahden päivän perästä oli ukko kuollut. 

Ailit Niin ja kuoli aivan yksinään. Hän oli omituinen 
vanhus. Eli itsekseen kuin erakko. Meitä hän kävi vain 
pari kertaa vuodessa tervehtimässä, vaikka mieheni ja minä 
koetimme taivuttaa häntä muuttamaan luoksemme asumaan. 

Virtaska. Ei hän vieraita kärsinyt. Piti kamarinsa oven
kin aina visusti suljettuna. (Alentaen äänensä kuiskauk
seksi). Kertovat, että hän muka cli rikas, vaikka kovin saita. 

Äiti. Se on vain juorupuheita. E» häneltä jäänyt rahaa 
kuin jonkun verran yli viisikymmentä markkaa. 

Virtaska. Vai sillä viisii! Niin kyllähän hän elikin kuin 
köyhä mies ikään. Vaatteetkin oli niin kuluneet ja nukka
vierut kuin kerjäläisellä. Mutta mitäs minun pitikään sa
nomani, niin justiin, minä nostin tuolin heti kun ukko oli 
kuollut, meidän vinttiin ja meinasin tuoda sen frouvalle. 
Mutta kun meikäläisellä aina on sitä työn touhua aamusta 
iltaan, niin en ole joutanut sitä tuomaan, ennenkuin nyt vasta. 

Äiti. Kiitoksia paljon, Virtaska, kyllä minä tiilen pitä
mään tuolia kunniassa, koska se oli vanhuksen tahto. 

Virtaska. Huutokauppakamariin joutais koko vehe. On 
niin vanha ja kulunut, että hajoo tuossa paikassa. — Mutta 
pitää tästä lähtemäni. Hyvästi vaan, frouva kulta, käykää 
joskus katsomassa, kyllä Virtaska kahvit keittää vieraalleen. 
(Lähtee.) 

Äiti. Isoisä rukka, tämä vanha nojatuoli on ollut hänen 
ainainen toverinsa vuosien kuluessa, kohdelkaamme sitä 
kunnioituksella. 

Maiju. Mutta hirveän ruma ja kulunut se on. 
Yrjö. Äiti, minä olen päättänyt erota koulusta. Tahdon 

auttaa sinua työlläni. 
Äiti. Rakas lapsi, ymmärrän kyllä hyvän tahtosi, mutta 

en soisi sinun jättävän lukujani. Ehkä hyvä Jumala auttaa 
meitä. Olen tällä haavaa niin väsynyt, etten jaksa ajatella 
selvästi. (Menee seuraavaan huoneeseen.) 

(Yrjö istuutuu lukemaan pöydän ääreen, Maiju ottaa 
ompeluksen, Eero kiipeää vanhaan nojatuoliin-) 

Eero. Täti toi Eerolle komean hepan. Hei hop heppani, 
lähde laukkaamaan. Tuodaan äidille paljon, paljon rahaa. 

Maiju. Eero rukka kunpa kykenisitkin tuomaan! 

Eero (laulaa): 

Kultakaupunkiin 
kaunis kulkee tie, 
vinha retki vie 
pilviin siintäviin. 

Sieltä aarteet tuo 
Eero äidin luo. 

Joko olet väsynyt, heppaseni? Maltas, minä syötän sinua 
(Pistää sormensa tuolin selkämykseen, kaivaa siihen reiän). 
Tuossa on sinun suusi, heppaseni, kas niin, syö, Rusko, 
syö. (Tunkee nyrkkiään reikään). Siinä saat heinää. 

Yrjö. Ole hiljaa, Eero, sinä lörpöttelet niin, etten osaa 
pitää ajatuksiani koossa. 

Eero. Kas, Yrjö, heppa sylki rahan suustaan. (Näyttää 
Yrjölle kultarahaa.) Näetkö? 

Yrjö. Kultaraha! Mistä Eero sen sai? 
Eero. Hepan suusta. 
Yrjö (juoksee nojatuolin luo). Maiju, Maiju, tule pian 

katsomaan. Tämähän on ihmeellistä! Iso-isän nojatuolin 
selkämyksessä on rahaa! Kas tuosta reiästä vierähti kulta
raha, toinen ja kolmaskin. Hei Heleijaa! Tämäpä on mojoa! 

Maiju. Äiti, äiti, tule pian katsomaan. 
Äiti (sisään). Mitä on tapahtunut? 
Yrjö. Eero oli heppasilla isoisän vanhassa nojatuolissa 

ja kaivoi siihen reijän. Reiästä tipahti kultaraha. Ja tässä 
on vielä toiset kaksi, jotka minä kaivoin esiin. 

Äiti. Siihen siis isoisä kätki rahansa. Oli siis kuitenkin 
perää niissä puheissa, jotka väittivät hänellä olleen rahoja. 
Nyt ymmärrän mistä syystä hän varotti minua koskaan 
myömästä nojatuolia. 

Maiju (ratkoo tuolin selkämystä). Äiti, selkämys on 
täynnä seteleitä. Ja tässä on joku paperi. Lue se. (Ojentaa 
paperin äidille.) 

Äiti (lukee). Lapset huolemme päivät ovat nyt lopussa. 
Tässä paperissa ilmoittaa isoisä jättävänsä meille koko 
suuren omaisuutensa, jonka hän on kätkenyt näin omitui
seen paikkaan. 

Maiju. Äiti, nyt ei sinun enää tarvitse öisin ommella. 
Eikä meidän tarvitse lähteä kodistamme kadulle. 

Yrjö. Ja minä saan edelleenkin käydä koulua. 
Eero. Eero toi äidille aarteen kultakaupungista. 
Maiju. Me emme enää ole siis köyhiä! 
Äiti. Emme, mutta me olemme saaneet kokea, mitä köy

hyys on, ja toivon teidän, lapset, aina muistavan, että oi
kein köyhä on vain se, jonka sydän ei syki toisten ihmisten 
puutteelle ja kärsimyksille. 



Miksi hän viipyi. 
Kerran' Jumala kutsui joukon enkeleitä luok

sensa ja sanoi heille: 
»Tänään minä lähetän teidät maan asukkaiden 

luo. Minä annan teille mukaan kirjat, joihin teidän 
on merkittävä ne synnit, joita näette ihmisten tä
nään tekevän. Mutta kukin teistä kirjoittakoon 
kirjaansa vain niitä syntejä, mitä minä kullekin 
määrään. Sillä minä tahdon tietää, mikä väärinteko 
on ihmisten keskuudessa enimmän vallalla, voi
dakseni heitä sen mukaan rangaista, oikaista ja 
kasvattaa.» 

Ja Jumala määräsi yhden merkitsemään kirjaansa 
ne, jotka hänen nimeänsä turhaan lausuivat, toinen 
sai osallensa tottelemattomat lapset, kolmas var
kaat ja pettäjät, neljäs ahneet, viides valehtelijat. 
Ja niin Jumala jatkoi määräyksiänsä, kunnes tuli 
viimeisen, pienimmän enkelin vuoro. Hän sai tehtä
väkseen kirjoittaa kirjaansa niiden nimet, jotka koh
telivat kotieläimiään huonosti. 

Kukin enkeli sai sitten kirjansa. Ne olivat puh
taat ja kirjoittamattomat sekä kevyet pidellä. Mutta 
niillä oli se ominaisuus, että mitä enemmän niihin 
kirjoitettiin, sitä painavammiksi ne tulivat. Sillä 
ne olivat tehdyt syntien muistiinpanemista varten. 
Ja synti painaa, senhän kaikki tietävät. 

Enkelit samosivat maan päälle Jumalan käskyä 
täyttämään. He laskeutuivat tänne alas aamu
auringon ensi säteiden kultaamassa rusopilvessä. 
Iloiten ja riemuiten he tulivat, sillä he eivät aavis
taneetkaan, miten surullinen heidän tehtävänsä oli 
ja miten raskaaksi heidän kirjansa tulisivat ennen
kuin ilta joutui. Kirjoittamista heillä kylläkin riitti, 
toisilla enemmän, toisilla vähemmän. 

Kun aurinko laski, palasivat enkelit Jumalan luo. 
Mutta kuinka erilainen olikaan heidän matkansa 
nyt kuin aamulla! Kirjat surullisine muistiinpanoi-
neen olivat ylen painavat. Ja vielä raskaampi oli 
heidän mielensä kaikesta siitä, mitä päivän ku
luessa olivat nähneet ja kuulleet. Alas painunein 
päin astuivat enkelit Jumalan eteen, Kun Jumala 
näki heidät sellaisina, synkistyi hänen muotonsa. 

Hän näki jo heidän katseistaan, mitä he< maan 
päällä olivat kokeneet. 

Mutta kaikki enkelit eivät vielä olleetkaan saa
puneet. Pienin heistä oli poissa. Missä hän viipyi? 
Jumala käski yhden enkeleistä katsoa, eikö häntä 
jo näkynyt tulevan. Ei näkynyt. Jo aikoja sitten 
oli aurinko laskenut. Maa oli aivan pimeyden ym
päröimä. Vihdoin sanoi yksi enkeli: 

»Jo näen pienen valkean pilven liikkuvan maasta 
tänne päin. Siinä on varmaan pieni toverimme. 
Mutta oi, niin hitaasti se lähenee.» 

Siinä olikin pienin maan päällä olleista enkeleistä. 
Vihdoin ennätti hän toisten joukkoon. Vaan vielä 
surullisempana ja vielä väsyneemmin askelin kuin 
ne toiset astui hän Jumalan eteen. Ja se kirja, jota 
hän kantoi, näytti painollaan hänet maahan mu
sertavan. Nöyränä polvistui hän Jumalan eteen. 

»Oi suuri, armollinen isä», hän sanoi, »minun 
kirjani on raskaampi kuin kenenkään toisen; sillä 
siihen on kirjoitettu suunnattoman paljon. Arvaa
mattomassa määrässä rikkovat maan lapset niitä 
luomiasi olentoja vastaan, jotka sinä annoit heille 
avuksi ja hyödyksi. Ja enimmän heidän pahuudes
taan saa kärsiä se heidän kotieläimistään, joka heille 
on hyödyllisin ja uskollisin. Oi isä, olen nähnyt 
ihmisten kohtelevan hevostaan kuin se olisi heidän 
pahin vihamiehensä. Näin miehen, joka ruoski 
armottomasti hevostaan, kun se ei jaksanut mäessä 
vetää ylen suurta kuormaa. Näin toisen miehen, 
joka sitoi kiinni hevosensa ja siinä hakkasi sitä 
käsivarren paksuisella puulla, niin että uhri raukka 
aivan vinkui, ja kyyneleet tippuivat sen silmistä. 
Kuulin kirottavan hevoselle, kuulin sille tiuskit
tavan ja ärjyttävän kovia sanoja siinä, missä sille 
piti ystävällisesti puhua. Näin sitä kiusattavan 
kylmällä ja nälällä, näin sen pimeät, ikkunattomat 
ta l l i t . . .» 

»Lopeta jo!» viittasi Jumala enkelille. »Nyt ym
märrän, miksi viivyit. Sinun kirjasi oli todellakin 
liian painava. Suuret, liian suuret ovat ihmisten 
vääryydet kotieläimiä kohtaan.» $ . ja. 
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Vainajain muisto. 

Kun arkku, joka kätki nuoren vainajan jähtyneen 
ruumiin, oli laskettu hautaan, puhui seurakunnan 
kirkkoherra lohdutuksen sanoja itkevälle äidille 
ja muille sureville omaisille. Hän sanoi: 

»Kun kuolema korjaa rakkaan omaisemme, ei 
vainaja ole kuitenkaan kokonaan vieraantunut 
meistä. Hänen sielunsa ottaa osaa iloihimme ja 
suruihimme. Me näemme hänet niissä esineissä, 
jotka hän jätti jälkeensä. Ne toimet, joita hän 
meidän kerallamme teki, ne saavat hänen pois-
tuttuaan iäisyyden hohteen ja kirkkauden. Olen 
nähnyt äidin äärettömällä hellyydellä hoitavan eräi
tä laudanpalasia pirtin sopessa, koska hänen lap
sensa oli niillä leikkinyt ennen kuolettavaan tau
tiin sairastumistaan. Eikä hän hennonnut mi
tenkään pestä pois tuon saman pienokaisen sor
menjälkiä pöytäliinasta, jchon ne olivat sattumalta 
painuneet. Mutta laudanpalaset ja sormen tum
mat jäljet häviävät sittenkin arvottomina. Taivas, 
se korkea valomaailma, johon vainaja muutti, ja 
tämä mainen elämä, jossa me aherramme, yhty
vät vasta niissä jaloissa teoissa, joita olemme vai

najain kanssa yhdessä tehneet, olivatpa nämä teot 
sitten joko yksityisen kärsivän lähimäisen autta
mista tai taistelua ja uhrauksia koko kansan, oman 
syntymämaan ja ihmiskunnan puolesta. 

Se yhdysside, joka parhaiten liittää toisiinsa elä
vät ja kuolleet, on rakkaus. Lasta, joka on saanut 
sijansa äidin sydämessä, ei mikään voima voi sieltä 
riistää, ja uhrautuva isä ja äiti käy vielä kuoltuaan
kin tänne jääneiden rakkaittensa edellä esimerkkiä 
näyttäen ja innostuttaen heitä kaikkeen hyvään. 
Kun olemme toisiamme rakastaneet hellästi ja 
uhrautuvasti, on tällaisella paikalla helpompi olla, 
vaikka kyyneleet vuotavatkin palavina ja kaipaus 
on syvä, siis 

suo rakkautta rakkailles, 
kun tilaisuus on siihen sulia, 
sa kerran kaipauksines 
saat hautain luokse itkein tulla. 

Ja nyt siunaamme rakkaan vainajan iäisyyden 
suureen lepoon.» 



mruUttten tarina iurmsastä ja feäettpmkasesia-
Kirjoittanut ja kuvittanut K. E. Kivirikko. 

Kun Pohjolan luonto talven kahleista vapautuu ja metsä 
juhla-asuunsa pukeutuu, saapuvat muuttolinnutkin Etelän 
lämpöisistä maista syntymäseuduilleen. Aikaisimmin tule
vat leivonen ja kottarainen, vähän myöhemmin peipponen 
ja västäräkki. Vielä silloin on luntakin metsissä, pajut ne 
paraillaan kukkivat ja koivun punertavista silmusuomuista 
vähän vain vihreätä pilkistää. Mutta kun lehti on hiiren
korvalla ja mustikan nuokkuvat kukat pöriseviä kimalaisia 
luoksensa houkuttelevat, kuuluu koivikon laidasta metsä
kirvisen tuttu liverrys, johon kerttunenkin pensaikosta iloi
sesti vastailee. Pihamaalla pääskynenkin rauhattomasti 
piehtaroi ja käki järven takaa kukuntaansa toistaa niin in
nokkaasti kuin tahtoisi se synnyinmaansa kaikille asujamille 
ilmoittaa kauan odotetun kesän vihdoinkin saapuneen. 

Monta päivää oli kirvinen metsän laidassa liverrellyt. 
Koivun oksalta se ääneti kohti korkeuksia kohosi, vasta 
siellä räpyttämästä lakkasi, siipensä levitti ja koko ajan 
viserrellen samalle paikalle laskeusi. Kulkipa siitä ohi mil
loin tahansa, aina tuohon kummalliseen lintuun huomio 
kiintyi. Ilmestyipä siihen eräänä päivänä kaino puolisokin, 
joka uroksen laulusta hurmaantui ja tämän kanssa antautui 
lemmenseikkailuihin. Paikan oli uros ihanaksi havainnut, 
kasvoihan maassa runsaasti mustikan- ja kanervanvarpuja, 
jotka mainiosti kätkivät pienen, korsista kyhätyn pesän 
ruskeapilkkuisine muniineen. Koivunlehtikin suureni 
päivä päivältä muodostaen ylhäältä katsoen tuuhean ka
toksen. Siellä Etelässä oli haukka monasti peloitellut, to
verin toisensa perästä siepannut, ja joka kerta oli pieni sydän 
ollut vähällä pakahtua. Täällä ei mikään kirvisen rauhaa 
häirinnyt, pieni myyrä siitä pesän sivuitse joskus juoksahti, 
iso kimalainen pörinällään säikytteli mettä etsiessään niistä 
kukista, jotka melkein pesän yli kaartuivat; siinä kaikki. 
Ruokaakin oli yltäkylläisesti. Maassa mateli monellaisia 
hyönteisiä ja niiden toukkia. Siinä se koiraskin pesän lähei
syydessä hääräili milloin laulultansa malttoi, kovakuoriaisen 
suuhunsa sieppasi ja puolisolleen pesäänsä vei tai muuten 
vain suukkosta antoi pelkästä ihastuksesta. Ja kuitenkin . . . 

Eräänä koleana aamuna mahlaisella koivun oksalla päi
vän valkenemista odotellessaan sekä oikoillessaan kangistu
neita jäseniään, lensi tuosta aivan vieritse ruma lintu aset
tuen samaan puuhun, jossa kirvinen oli yönsä nukkunut. 
Voi kun sitä silloin peloitti, tuuhean höyhenyksensä ruu
mistaan vastaan painoi ollaksensa niin solakka kuin mahdol
lista, eikä se paikaltansa uskaltanut liikahtaa luullen haukan 

sen henkeä väijyvän. Ja haukan näköinenhän se olikin: 
poikittaiset kirjailut vatsapuolella, pitkät riippuvat siivet, 
iso pyrstö, kaareva nokka ja isot kiiluvat silm?t. Silloin se 
kukahti »kukkuu kukkuu» monta monituisia kertaa, ilmais
ten oikean karvansa. Pian se siitä muuanne lensi ja etäältä 
sen kukunta sitten kuuluikin, vai lieneekö ollut toinen käki, 
joka vastaili. Mutta uudelleen se koivikkoon saapui, siinä 
yhä useammin vierailemaan rupesi ja kukkui niin hartaasti, 
ettei kiireessä malttanut toista tavua mainitakaan. Kuk-
kuk-kuk-kuk-kukkuu, semmoista se oli sen laulu. Pikku
linnut sitä jo pelkäsivät, kukin omalla tavallaan pelkonsa 
ilmaisivat: uunilintu hyittäili suruissansa, leppälintu no
peassa tahdissa vihelteli, lehtokerttu kuusen näreessä tät-
täili ja mustankirjava paarmalintu suuttumustansa hävyt
tömälle ilmaisi. Vaistomaisesti ne pahinta pelkäsivät, vaikka 
sen jo käeksi tunsivat. Lensipä siitä toinenkin ruskeajuo-
vainen käki, joka ei kukkunut, vaan äänteli jotenkin kuin 
kvik-kvik-vik-vik-vik, johon toinen lentoon lehahtaen sissi-
telien vastaili toista takaa ajaen. Tämä jälkimäinen oli 
koiraskäki, joka naarasta kosiskeli. 

Kerran kun kirvisen naaras kolmannen munan munit
tuansa pesästänsä ruokailemaan läksi, pistäytyi naaraskäki 
kanervikkoon. Ja kun kirvinen jälleen pesäänsä saapui, oli 
siinä sininen muna neljäntenä. Ei se noita omia paljonkaan 
isompi ollut, hiukkasen vain, mutta väri oh' niin outo, että 
oikein arvelutti niitä kaikkia lämmittämään ruveta. Kauaa 
ei käki ollut pesässä viipynyt, joten sen melkein varmasti 
täytyi muna nokassansa kantaa ja sen siihen toisten joukkoon 
pudottaa. Ja sitäpaitsi olisihan käen asettuminen pesään 
pitemmäksi aikaa herättänyt kaikkien pikkulintujen jaka
matonta suuttumusta. Kun muna ei pesässä suurta tilaa
kaan ottanut, sai se siinä olla, ja tuskinpa kirvinen koko 
tapahtumaa sen enempää muistelikaan. Parin päivän pe
rästä oli kirvisellä viisi omaa munaa, joita se yhdeksän 
vuorokautta herkeämättä hautoi. Siinä se nyt käenkin 
muna samalla hautui, ja kun tuo odotettu päivä viimeinkin 
koitti, kuoriutui niistä isopäisiä, sokeita ja alastomia poikasia. 
Käen poika ei ensin toisista sanottavasti eronnut, tuskinpa 
kirvinenkään niissä mitään eroa huomasi. Yhtä innokkaasti 
niitä kaikkia ruokittiin, toinen sai tuskin enempää kuin toi
nenkaan. Mutta kun pienokaiset silmänsä aukaisivat ja 
käenpoikanen näki ne ruoka-annokset, jotka kasvatusvan
hempansa nokassansa kantoivat, oli se aina valmis ensimäi-
senä niitä suuhunsa ahmimaan. Jo muutaman päivän pe
rästä oli se kirvisen omia poikasia monta vertaa isompi. 
Peittipä se allensa kaikki muut tallaten ne jalkoihinsa, joten 



ne lopulta jäivät ruoasta ihan osattomiksi. Kirvisen poi
kaset nääntyivät kuoliaiksi toinen toisensa perästä, eikä 
niitä kohta enää pesässä näkynyt. Lieneekö sitten kirvis-
pari niiden kuihtuneet ruumiit muuanne kulettaneet, sitä 
ei tiedä, mutta se vain on varma, että käenpoikanen lopuksi 
jäi yksin kirvisten elätettäväksi. 

Ruma se oli tuo käenpoikanen. Nyrkin kokoisena se oli 
kuin kirjava höyhenpallo, leveyttä ja paksuutta melkein sa
man verran kuin pituutta. Kaulaa tuskin ollenkaan, punai
nen kita aina ammollaan, ruokaa ja alati ruokaa kirkuen. 
Ja kun kirvinen matkan päästä saapui aika kokkare hyön
teisiä ja toukkia nokassansa, käki jo värisi pelkästä nautin
non himosta. Päivä päivältä se yhä enemmän tarvitsi, sillä 
johan se kasvoi peloittavan isoksi. Eipä olisi luullut noin 
pienten kasvatusvanhempain voivan sen ruokahalua tyy
dyttää vallankin, kun oman hengen pitimeksi vielä oli osa 
varattava. Mutta aikaa ei niillä muuhun riittänytkään kuin 
ruuan etsintään. Piti jo käyttää isojakin toukkia, joita ne 
eivät itse olisi syödä osanneetkaan, mutta jotka käelle olivat 
parasta herkkua. Kun käen suu oli muodottoman iso ja 
aina ammollaan, pistivät kirviset tuomansa tcukan niin 
syvälle, että usein pää jopa kaulakin hartioita myöten siihen 

upposi. Olisipa luullut noin pienen linnun käen kitaan 
kokonaan mahtuvan, mutta oikeaan aikaan se aina osasi 
päänsä pois vetästä. 

Kun käen siivet kasvoivat melkein täysimittaisiksi, lähti 
se pesästänsä lentoon asettuen polkin varaan istumaan. 
Siinä se nyt törötti päivät pitkät yhä kovemmin kirkuen. 
Mutta eipä ollutkaan siinä yhtä mukava kirvisten sitä ruok
kia kuin pesässä. Ei ollut mihin asettua istumaan ja suun 
edessä räpytteleminen oli sekin hankalaa. Viimein uskal
sivat kuitenkin selkään asettua ensin arastellen, sitten yhä 
tottuneemmin kuin vankalle pohjalle ainakin. Ja sitäpaitsi 
olihan käki heidän kasvattinsa, jota pienestä saakka olivat 
hoitaneet, eikä hennonnut sitä isonakaan heittää oman 
onnensa nojaan. Vasta kesän loputtua, kun jo kaikki linnut 
olivat lakanneet laulamasta ja omine poikasineen paikasta 
toiseen kiertelivät, lensi käki täysikasvuisena matkoihinsa 
jättäen kasvatusvanhempansa rauhaan. 

Parin päivän perästä löydettiin käen pää, siivet ja suuri 
määrä höyheniä viereiseltä pellonpientareelta. Haukalle 
murkinaksi olivat kirvisparat elättiäan lihottaneet. 

Pimulla. 
Kirj. Larin Kyösti. 

Kas lapset ne laulaen lentää ja liikkuu, 
ne keinulla kiikkuu, 

ne nurmella nauraa ja leikkiä lyö, 
on reima ja rattosa työ, 

kun keinu se käy sekä kiikkuu! 

Ja laudalla istuvi Iikka ja Ilma," 
kun heittävi Hilma, 

myös Paavo ja Pekka ne polkevat vaan 
yli pensaiden, puiden ja maan, 

kun ilmaan heittävi Hilma. 

Hei, vauhti on hurja, kuin hyrränä hyörii, 
ja puut nepä pyörii 

ja tanssivi tanhua, keinuvi maa, 
täm' on tanssia taivahan taa, 

puut, pilvet ne silmissä pyöriil 

Vain vinhemmin lapset ne kiikkuu ja kiikkaa, 
mut katsohan Iikkaa, 

kun tupsahti turpehen pöllyvin päin, 
mut nousi ja naureli näin, 

kun ne kummasti katseli Iikkaal 

Mut Ilma se itki, kai Iikka on niikku, 
ei seisahdu kiikku, 

jo luiskahti lauta ja poksahti puu, 
joka naama on naurava kuu, 

ja jo seisahti kirkuva kiikkui 
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