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Vietämme joulua vuoden pimeimpänä aikana, 
jolloin ihminen kaipaa valoa enemmän kuin mil
loinkaan muulloin. 

Valon kaipuu sai entisajan äidit valamaan 
joulua varten talikynttilät ja sytyt tämään ne 
jouluaattona. Valon kaipuu ohjaa vieläkin poi
kasta metsään joulukuusta valikoimaan ja sama 
kaipuu innostuttaa tyttösiä sitomaan kuusen 
oksiin loistavia helyjä ja valkeita kynttilöitä. J a 
vasta sitte, kun kyntt i lä palaa tuvan pöydän 
kulmalla, tahi kuusi kirkkaana hohtaa kodissa, 
johon se voitiin hankkia, tuntuu joulu joululta. 

Kirkkaus ja joulu, ne kuuluvat toisilleen. 
Niinhän ne kuuluivat toisilleen Betlehemin 

kedolla. Kertoohan pyhä kirja, et tä kun pai
menet olivat kedolla vartioimassa yöllä lau
maansa, niin — — — »Herran kirkkaus loisti 
heidän ympärillään.» 

Luonnossa vallitsi silloin pimeys. Mutta luo
makunnan Herra lähetti Poikansa syntymäyönä 
keskelle pimeyttä kirkkaan valon. Se kirkkaus tuli 
näkymättömästä maailmasta julistamaan, että 
hän joka nyt syntyi, oli tuleva valoksi kansoille, 
jotka vaelsivat pimeydessä; niinkuin hänestä 
sittemmin hänen rakkain opetuslapsensa Johan
nes oman kokemuksensa nojalla kirjoittaa: »Hä
nessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Ja 
valo pimeässä loistaa.» 

Kirkas valo paljastaa pimeyden. Se osoit
taa, mikä on pölyistä tai muuten likaista. Senpä-
vuoksi kirkkaan valon äkkinäinen ilmestyminen 
pimeyden keskelle hämmästyt tää ja pelottaa. 

Betlehemin paimenetkin »suuresti peljästyi
vät». 

Mutta se pelko vaihtui pian iloksi. Sama 
enkeli, joka saapui kirkkauden tuojana, lausui: 
»Älkää peljätkö. Minä ilmoitan teille suuren 
ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle.» 

Niin käy nytkin. Kun Jeesuksen henkinen 
valo: hänen totuutensa, puhtautensa, pyhyy
tensä ja rakkautensa loistaa kirkkaana edes
sämme, niin me — pimeässä vaeltajat — emme 
tahdo jaksaa kestää hänen kirkasta katset taan, 
vaan hämmästymme ja pelkäämme. Me huu
damme niinkuin Pietari nähdessään ensi kerran 

mestarinsa suuruuden: »Herra, mene pois minun 
tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen.» 

Mutta hän ei mene tällaisen tyköä pois, en
nenkuin hän on antanut synnin anteeksi, puh
distanut lian ja luonut mieleen elämän ja ilon. 
Jeesuksesta tuleva henkinen valo ei lopultakaan 
ole pelkoa, vaan iloa ja elämää luovaa valoa. 
Jeesuksen kirkkaus ja totinen ilo — ne kuuluvat 
erottamattomasti yhteen. 

Olen nähnyt lapsia, joiden koko olento lois
taa kirkkautta. Terveys, tyytyväisyys, elämän 
yltäkylläisyys ja ilo pulppuavat heistä. Tuntuu 
kuin loistaisi heidän olennostaan tuhatmäärin 
taivaan kirkkaita tähtiä. Mutta olen nähnyt 
sellaisiakin lapsia, joista ei loista kirkkautta. 
Ne ovat tyytymättömiä, jäykkiä, likaisia, vailla 
parasta lasten lahjaa: iloa. 

-Mikä lie miltäkin vienyt tuon kirkkauden ja 
ilon. Tosiasia vain on et tä viety se on. Sellai
set lapset ovat kuin joulukuusi täynnä sammu
tettuja kynttilöitä. Siinä, missä pitäisi valon 
loistaa, on vain musta tynkä. 

Nuo sammutetut kyntt i lät pitäisi saada jäl
leen palamaan. Mutta kuka ne sytyttää? 

Jouluna syntynyt Jeesus on tullut »sytyttä
mään tul ta maan päälle». Sellainen ihme voi 
tapahtua, et tä lapsi, joka jo on menettänyt 
elämänriemunsa, saa sen jälleen Jeesukselta. 

Jeesus osoittaa lapselle hänen pimeytensä, 
mu t t a samalla kirkastaa taivaallisen anteeksi
antamisen. Siitäpä tunkeutuu valo taas pimeään 
mieleen, katumuksen ja ilon kyynel yh tyvä t 
toisiinsa ja lapsi uskolla lepää taivaallisen ystä
vänsä omana. 

Ja lapsi taas elää, iloitsee ja loistaa niinkuin 
taivaan tähti tarha. 

Tuon ihmeellisen muutoksen sai aikaan Jee
suksen kosketus lapsen sieluun. Tosiasia on 
et tä Jeesuksessa ilmestyneet armolahjat: elämä 
_ _ _ ilo — — — valo — — — kirkkaus 
— — — ne eivät kuulu ainoastaan taivaalle ja 
enkeleille, vaan ne ovat tarkoi tetut ihmiskun
nalle, niin myös Suomen lapsille. 

A. W. Kuusisto. 

^oxoo 
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Joulupukille mukaillut ja kuvittanut A. Paischefl. 

Muutamia vuosikymmeniä sitten asui vanhassa synkässä 
korvessa Heikki-niminen poika. Hänen isäänsä, joka oli 
maanviljelijä, sanottiin omistamansa maatilan mukaan Suo-
korven Matiksi. Tila oli saanut nimensä suosta, joka aukeni 
laajana Haukkavaaran pohjoispuolella. 

Heikki eli Heikku, kuten häntä myös mainittiin, oli 
tämän jutelman tapahtumain aikana kymmenvuotias. Joulu 
lähestyi, ja eräänä iltana, kun Heikki oli jo mennyt makuulle, 
sanoi Suokorven Matti vaimolleen: 

•Koska nyt on hyvä rekikeli eikä pakkanenkaan ole 
tuntunut kiihtyvän, lähden huomen aamulla kaupunkiin. 
Lähden kahdella hevosella, sillä paljon on karjan tuotteita 
ja muuta tavaraa kaupaksi vietävä.» 

Kun Heikki, joka loikoi vielä valveilla, kuuli isänsä 
sanat, hyppäsi hän heti vuoteestaan ja alkoi hartaasti pyrkiä 
mukaan. 

Isä ja äiti katsoivat toisiinsa hämmästyneinä. Viimein 
sanoi äiti.-

•Ehkäpä annat pojan lähteä mukaan? Pystyyhän hän 
ajamaan toisia hevosta, ja samalla tiellä saa nähdä kaupun
gin.» 

Ja niin päätettiinkin, että Heikki saa tulla ajamaan 
voikuormaa. 

Aikaisin seuraavana aamuna seisoivat hevoset valjas
tettuina portaiden edessä, Ja Matti nuoritti kuormat huolel
lisesti. Äiti kantoi rekeen lämpöiset lammasnahkaturkit ja 
eväskontin. Senjälkeen sitoi hän paksun villaisen kaula
liinan Heikin kaulaan ja neuvoi häntä heti, kun tuntisi 
kylmää, juoksemaan kuorman vierellä. Sitten kiipesi isä 
Matti kaurakuormalleen ja niin lähdettiin liikkeelle. Kul
kuset kilisivät, lumi narskui reenjalasten alla ja Sirkka ja 
Virkku hölkkäsivät tasaista ravia hyvällä tiellä. 

Aurinko nousi puner-
tavana idästä, ja sen sä
teet kirkastivat talvisen 
metsän, jossa lumikiteet 
kimaltelivat tuhansin vä-
rivivahtein kuin tähdet 
taivaalla. Mutta Heikki 
ei huomannut mitään. 
Hän ajatteli vain kaupun
kia ja kaikkia niitä mer
killisyyksiä, joita siellä 
saisi nähdä. Mutta kau
punkiin oli vielä pitkä 
matka. Koko aamupäi
vän hölkkäsivät Sirkka 
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»Kulkuset kilisivät, lumi narskui, Sirkka ja Virkku hölkkäsivät 
tasaista ravia hyvällä tiellä: 

ja Virkku enimmäkseen tasaista ravia. Ne kiskoivat kuormia 
mäkiä ylös, toisia alas ja alkoivat jo huomattavasti väsyä, 
vaikka isä Matti ja Heikki tuon tuostakin laskeutuivat käve
lemään. 

Mutta viimein eräältä mäeltä näkyi kaupungin kirkon
torni, ja kohta tienmutkaan päästyä alkoi näkyä jo talojen 
kattoja. Heikin sydän nytkähti riemusta. Ja hetkisen kul
jettua näkyi taloja niin tiheässä, ettei Heikki parhaalla 
tahdollaankaan pystynyt niitä laskemaan. 

Suokorven Matti ohjasi hevosensa erään kauppiaan pi
haan, jolta hän tavallisesti osti kaikki tarveaineensa. Kun 
Matti oli myynyt kuormansa ja täyttänyt kukkaronsa, meni 
tiän nytkin Heikin kanssa kauppiaan puotiin. 

..Kauppias oli suuri herra ja sen merkkinä heilahteli hänen 
pullealla vatsallaan paksut, kultaiset kellonvitjat. Hän 
hymyili ystävällisesti Heikille, jutteli hänen kanssaan ja 
antoi hänelle suuren pussillisen karamellejä ja rusinoita. 

Puodissa oli tavaraa vaikka minkälaista. Siellä oii ruoka-
ja taloustavaroita, makeisia ja hedelmiä monenlaisia. Ikku
nan puolella oli leikkikaluja: kauniita paperiukkoja, jotka 
tekivät kaikennäköisiä temppuja, kun niitä nyki nuoTasta, ja 
puuhevosia, aivan kuin eläviä, satuloituina ja valjastettuina. 
Toiset niistä olivat ruskeita, toiset mustia ja muutamat 
olivat harmaita pilkullisia. Heikki ei voinut olla silittä
mättä niitä. Seinällä riippui torvia kirjavissa nauhoissa 
ja pöydällä niiden alapuolella oli mitä kaunehnmilla vä
reillä painettuja kuvakirjoja esittäen ihmeellisiä ulkomaa
laisia eläimiä. Niin paljon kaunista ei Heikki vielä kos
kaan ollut nähnyt yhdellä kertaa. Hän tunsi itsensä erit
täin onnelliseksi, etenkin kun hänen isänsä osti kiiltävän 
peltisen torven — Heikki näet arvasi, kuka siihen saisi 
puhaltaa. 

Ulkona alkoi jo hä
märtää, ja Suokorven 
Matti valmistautui koti
matkalle. Ryynejä, kah
via, sokeria, ja paljon 
muuta hyvää pantiin 
tyhjiin kaurasökkeihin ja 
asetettiin rekiin. Muun 
muassa pantiin sinne 
kaksi kaunista joulukynt
tilää, jotka Heikki oli 
saanut lahjaksi hyvän
tahtoiselta kauppiaalta. 
Sitten hyvästeli Heikki 
kauppiasta ja ajoi isänsä 

> . & & % . 

(Jatk. 2 lehden takana.) 



JOULUPUKKI 1921 

l i u n i n C a a n t v t t ä t r e n r y ö s t e t t y sybätt* 
Hufcolf Kotunm furoasarja. Sanat sourittanut JIlpo Roponen. 

Illansuussa köyl)ä mieron poika 
työtä etsein kaupunkikin kulkee, 
liput mustat ihmetellen juomaa 
kaikkialla siinä liehumassa. 
Kysyy syytä vastaansaapujalta. 
Syy on tämä: Runinkaan on tytär 
saanut taudin hengenvaarallisen, 
aivan oudon, että lääkärien 
mahdoton on selvää saada siitä. 

majataloon kun ei tyhjin taskuin 
poika tohdi tarjoutua yöksi, 
nukkua hän päättää taivasalla 
lepän vanhan juurionkalossa, 
jossa saakin sopivan hän suojan. 
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Outoon nauruun bcrää poika yöllä, 
kammiostaan päänsä pilkistäni. 
Parin noita-akkoja han näkee 
rupattavan lepän haarukalla. 
Poika kuuli, kuinka toinen kerjui 
kostaneensa sen, kun bäntä kerran 
linnan juhliss' oli balveksittu. 
Runinkaan on tytär sairas siksi, 
sydämen kun noita bältä ryösti, 
kuljetti sen sadan salon taakse 
latvakukaks kotikuusellensa. — 

.'/likansa näin rupatettuansa 
noidat poistuivat, mut poika läksi 
sydäht' etsimähän ryöstettyä. 

Synkkää metsää kuljeskelussaan l)än 
Jänön juomaa, jota raastaa baukka. 
haukan pois han karkoittaa ja sitoo 
pupun haavat palkinnoksi saaden 
lastun, josta abdingoss' on apu. 

Joenrantaan saapuu sitten poika. 
Siellä tappelun on kova ryty. 
Rotka nybtäis korkeuksien bauen, 
bauki kotkaa aaltoin alle kiskoo. 
Poika kiven kotkaa kobden peittää, 
karkoittaa niin ilman pedon. Rauki 
palkinnoksi antaa bälle suomun, 
josta hädänbetkellä on hyöty. 

Poika rientää sadan salon \)&\M. 
Vibdoin mäentöyräältä bän näkee 
kuusen latvan, jossa loistaa sydän. 
Ruusen juurella on noidan mökki, 
ettonetta noita-akka itse 
nukkuu siinä sylissänsä kissa. 
Poika biipli biljalleen kuin baamu, 
kuusen luokse kulkee kuulumatta, 
tarttuu oksiin, latvaan kiipeävi, 
sieltä joutuin sydämen han sieppaa, 
alas laskeutuu ja niinkuin tuuli 
saaliineen pois samoaoi sieltä. 

Roita-akka tiedotonna nukkuu, 
kissan silmät hehkuvat kuin hiilet. . . 

(.Taikoa i lehdon takana.) 
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(Jatk. 2 lehden takaa.) 

X 

»Puodissa oli tavaroita vaikka minkälaisia . ..» 

jalosta pihasta kadulle. Sielläpä vasta oli valoisaa! Kaikista 
ikkunoista loisti tulia. Hauskaa olisi ollut jäädä niitä katse 
lemaan joksikin ajaksi, mutta hyvä oli myöskin päästö pian 
kotiin, jossa saisi puhaltaa isän äsken ostamaan torveen ja 
kertoa ihmetteleville naapurin pojille kaikista kaupungin mer
killisyyksistä. 

Sirkka oli saanut uuden kellon vempeleeseen; isä oli sen 
tänään ostanut. Heikki istui reessään lämpöiseen turkkiin 
kääriytyneenä ja kuunteli, miten kauniisti se kilahteli. Hevo
set ikävöivät appeilleen ja juoksivat huimaavaa ravia kau
pungin tullin läpi jatkaen samaa ravia tasaisella maantiellä. 
Ilma oli kylmä ja tuulinen. He sivuuttivat monta valaistua 
taloa, .mutta yhä harvemmiksi ne kävivät. Vihdoin he 
tulivat synkkään mäntymetsään, jossa ei ollut taloja eikä 

valoja, vielä vähemmin ihmisiä. Heikkiä oikein kauhistutti, 
niin että hän.luki hiljaa iltarukouksensa. 

Pakkanen nipisteli varpaita, ja kun hevoset astuivat 
mäkeä ylös, nousivat Heikki sekä isä Matti kävelemään. 
Siten saivat he jälleen lämmintä. Heidän näin paraillaan 
tepastellessa huusi isä äkkiä: 

•Rekeen, Heikki, ja pian! .Ia anna tulla, minkä Sirkka vain 
jaksaa. Nyt on kysymys elämästä ja kuolemasta.» 

Isä ja poika heittäytyivät kumpikin rekeensä, piiskat 
viuhahtivat ja hevoset syöksyivät täyteen laukkaan, niin 
että korvissa vinkui ja humisi. Heikki kaivautui peljästy
neenä syvälle vällyn alle, mutta ei sentään malttanut olla 
sivuilleen vilkuilematta. Silloin lian näki metsässä kummal
lakin puolen joukon kiiltäviä pilkkuja. Ne loistivat kuin 
pienet lyhdyt. Ja ne liikkuivat. Vaikka hevoset menivät
kin täyttä neliä, seurasivat palavat pilkut aina vierellä. 

»Mitä ne ovat?» huusi Heikki. 

»Susia», vastasi isä. »Mutta älä ole levoton, Jumala 
kyllä suojelee meitä!» 

Hevoset nelistivät vimmatusti metsän läpi, ja tyhjät, 
keveät reet lensivät kuin ilmassa. Mutta vielä oli matkaa 
koliin ainakin yksi peninkulma, ja se oli ajettava keskellä 
yötä. Susien silmät loistivat kuin hehkuvat hiilet väliin 
vain hetkeksi kadoten, kun isä Matti huusi ja ärjyi. 

Heikki sai vihdoin takaisin tavallisen rohkeutensa. Hän 
kaivoi torvensa esille ja puhalsi siihen koko voimallaan. 
Siitä eivät sudet pitäneet, se kun tuntui niin ilkcältä kor
vissa. Siitä syystä ei niitä näkynytkään vähään aikaan. 
Mutta pian ne tottuivat sekä huutoon että torven meluun, 
sillä ne olivat kaikki nälkäisiä ja himoitsivat verta. 

»Meidän täytyy riisua Sirkka ja jättää se susien saaliiksi», 
huusi isä Heikille. »Sillä aikaa kun sudet sitä syövät, eh
dimme me ajaa Virkulla kotiin. Se on meidän ainoa pelas
tuksemme.» 

»Sirkkaa ei jätetä! Sudet eivät saa syödä SirkkaaI» 
huusi Heikki. Hän muisteli, kuinka lukemattomia kertoja 
hän oli antanut Sirkalle heiniä ja kauroja ja ratsain käynyt 
sitä kaivolla juottamassa. Sudet eivät saa syödä Sirkkaa! 
Ei koskaan! päätteli Heikki itsekseen. 

»Isä!» huusi hän äkkiä. »Emmekö voisi viskata susille 
eväsköhttiammc pelastaaksemme 'Sirkan?. 

»Hevoset nelistivät vimmatusti metsän läpi, ja tyhjät, keveät reet lensivät kuin ilmassa». 
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»Ei se pitkäksi aikaa riitä», vastasi isä, »mutta kylinhän 
ne palvatusta lampaankoivestakin pitävät». 

Sen sanottuaan heitti hän eväskontin kauaksi metsään; 
Samassa silmänräpäyksessä katosivat hehkuvat pisteet. 
mutta siellä, mihin eväskontti oli pudonnut, kuului ulvontaa 
ja tappelun nujakkaa. Sudet tappelivat ruuasta, ja sillä 
aikaa ajajat saivat hiukan etumatkaa. Mutta hetken kulut
tua alkoi metsässä rekien kohdalla taas kiilua sudeiisihniä. 
Pedot olivat päässeet ruuan makuun ja lähestyivät jälleen 
rohkeina hevosia. Vielä kerran nousi isä Matti reessään 
ylös ja alkoi hoilata, niin että metsä raikui. Hän aikoi juuri 
pysähdyttää hevosensa riisuakscen Sirkan valjaista, kun 
Heikki huusi: 

»Isä hyvä! Minä heitän niille karamellini, kunhan Sirkka 
vain saa elää » 

»Eivät sudet karamellejä syö», selitti isä. 
»No, minun joulukynttiläni sitten?» huusi Heikki. »Eikö 

ne syö niitä ?» 
Samassa hetkessä huusi isä iloisena: 
»Kiitä Jumalaa, poika, että sanoit senl» 
Silmänräpäyksessä isä kaivoi esille käärön, joka oli huo

lellisesti säkkiin kätketty ja joka sisälsi kaksi rovastille 
ostettua lyhtyä. Heikki sai käsille joulukynttilänsä, ja isä 
asetti ne lyhtyihin. Tulitikut haettiin ja lyhdyt sytytettiin. 
•Oi, kuinka ne valaisivatl Ne olivat oikeita stcariinikyntti-
löitä, jotka olivat harvinaisia siihen aikaan. 

Isä riisui kummankin hevosen valjaista ja nosti Heikin 
Sirkan selkään, itse hän kohosi Virkun harteille. Ja niin 
lähdettiin täyttä neliä kotia kohti lyhdyt korkealle koho
tettuina. Reet saivat jäädä paikoilleen seuraavaan päivään 
saakka. Sudet peljästyivät va
loa, niin että kauheasti ulvoen 
painuivat syvälle metsään. 
Sirkka oli pelastettu. 

Virkku ja Sirkka olivat 
aivan vaahdossa, kun päästiin 
perille. Kun hevoset oli vie
ty talliin ja kumpikin niistä 
saanut appeensa, taputti isä tal
lin ovea sulkiessaan poikaansa 
olalle. Hän oli iloinen, kun 
hänellä oli niir. reipas poika. 
Sirkka oli pelastettu, ja he itse
kin olivat pelastuneet. Ainoas
taan eväskontti oli jäänyt su-

»Ja niin lähdettiin täyttä neliä kotia kohden». 

sien saaliiksi. Mutta se oli pieni vahinko; sillä oltiinhan nyt 
kotona, ja hyvätuoksuinen puuropata höyrysi keskellä pöy
tää huolimatta siitä, että oli keskiyö. 

Kun he istuivat pöydän ympärillä, kertoi isä matka-
seikkailun kotiväelle. 

Äiti löi silloin hämmästyneenä kätensä yhteen ja alkoi 
siunailla. Mutta Heikki otti lusikan lujasti käteensä ja sanoi: 

»Minun joulukynttiläni, ne pelastivat sekä isän että mi
nut ja Virkun ja Sirkan.» 

»Kyllä se niin oli», vahvisti isä. »Mutta Jumala on anta
nut meille joulun. Jollei meillä olisi joulua, ei meillä olisi 

ollut joulukynttilö täkäun, poi
kaseni I» 

Nämä sanat muisti Heikki 
aina. Pcrittyään täysikasvui
sena isänsä maatilan teki hän 
joka joulun edellä matkan kau
punkiin ja osti paljon joulu
kynttilöitä; sillä jouluiltana 
täytyi hänen kotonaan olla 
kynttilä jokaisella kuusen ok
salla. Itse hän ne aina sytytti, 
ja niiden loisteessa hän kertoi 
lapsilleen, miten joulukynttilät 
olivat kerran pelastaneet hänen 
henkensä. 

»Kyllä se niin oli», vahvisti isä. »Mutta Jumala on antanut 
meille joulun. Jollei meillä olisi ionina, ei meillä olisi 

joulukynttilöitäkään». 

<r 
K I I T O S A U R I N G O L L E . 

Kiitos, kulta aurinko, 
vaikka toisinaan sä lymyt, 
olet tuhat kertaa jo 
suonut meille hellät hymyt. 

Sinun valostasi vain 
elää koko luomakunta, 
sydän kukkain ihanain 
näkee ihmeellistä unta. 

Kun sä katsot päälle maan, 
haihtuu hanki, hallan kirsi, 
kuiskaa kasvit kiitostaan, 
helkkyy lintuin riemuvirsi. 

Hymy armaan auringon 
ihmisenkin kasvattaapi. 
Mikä riemu rajaton, 
valosta kun voimaa saapi! 

Paista, päivyt Jumalan, 
ijät yli isänmaamme, 
että turvaa taivahan 
tiellämme näin tuta saamme! 

Taivaan turva valkeus, 
mihin liitää, haihtuu huoli, 
loppuu yössä harhaannus, 
kätkee pimeen peikon nuoli! 

Alfr. Saukkonen. 

V -J) 
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Vaan jo berää nukkumasta noita, 
juomaa t)tt\, ett' on sydän viety, 
raivossansa tempaa uuniluudan, 
hyppää sille, buiman ratsastuksen 
pojan pakenevan Jälkeen alkaa. 
Poika kuulee vainoojansa tulon, 
Jänön lastun olan yli heittää. 
(Taakse nousee sankka bontametsä, 
liian tiuha oravankin siitä 
läpi puikabtaa. Se myöhästyttää 
noidan kulkua Ja poika rientää 
kauas eelle. 

mutta lopultakin 
noita pääsee metsästä ja taasen 
samoaa Jo pojan kintereillä. 
hädissänsä löytää poika suomun, 
hauen loitsun lukien sen rjeittää 
olan yli Jälellensä. Meri 
suuri, suunnaton niin syntyy sinne. 
Koita kamppailee sen aallokossa, 
kunnes siltä voimat riutuu kaikki, 
ja niin surman kuobuissa bän saapi, 
raubaan Jättäin pakenevan pojan, 
Joka muitta seikkailuitta sitten 
kulkee kuninkahan linnaa kohden. 

Prinsessalle sairaballe siellä 
tuonen rannat silmibin Jo siinsi, 
kuningasta painoi murbekuorma, 
koko bovi huokaili, mut kaikki 
toiseks' muuttui pojan saavuttua. 
Sydämensä saatuansa elpyi 
ennallensa kuninkaban tytär. 
fjovin t)uoi) bälpyi, fcötf&ä poika 
siitä betkestä on rikas ollut, 
juurionkalossa nukkujalla 
kotina nyt kuninkaan on linna. 

<> 
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r SININEN VIRTA. 
Kirj. Al/r. Saukkonen. Kuvittanut Airi Pellinen. 

* \ 

Laina ammoin uneksin ma 

järvenselän virran vuoksi, 

jossa sinilaineet kilpaa 

kaukaisuutta k°hti juoksi. 

Kiersi hieno hiekkaranta 

sinivirran tätä puolta, 

näkyi silmään sankka metsä 

virran takapuolta tuolta. 

eCä//ö puolen seisoi koti, 

koivut pihanurmikolla . . . 

ZNjinkuin satupalatsissa 

oli ilo siellä olla. 

Sinivirran veessä usein 

seisoimme me avosäärin, 

kaarnalaivoin kuninkaina 

miilustaen mielin-määrin. 

Käytiin kaupat, suuret sodat, 

tehtiin rauhat rakkahasti: 

lyötiin lujaan veljeskättä, 

jakain tasan voitto-lasti. .. 

pannan ruohon siimeksessä 

sitten kala-onnet k°'mme< 

monen monet kantamukset 

kotiin Jlhdin lahjaa toimme. 

Oli rakas äiti, isä, 

yhtä rakas ktsaveikko-

Sitä jokahinen nosti, 

kuka kilpaan oli heikk0 • • • 

Sinivirran vuota sitten 

laski laiva muille maille. 

Koti koivuinensa kaihoon 

jäi ja armaitansa vaille. — 

Siellä kaukomailla k°ikki 

soreat ne joutui sotiin — 

Silloin mieli varkain lensi 

sinivirran vanhaan kotiin. 

fACäkyi silmään isä, äiti, 

rannan rakkaat kaarnalaivat. 

Jlh, niin k°°in koskl tuntoon 

polun vieraan vilut, vaivat! 

Ja niin kerran: paistoi päivä, 

ehdittyään elokuuhun, 

kun jo laiva salaa saapui 

sinivirran salmen suuhun . . . 

Jlvosylin vanhan kodin 

vanhemmat — nyt harmaahapset, 

otti vastaan salaa tulleet, 

sotiin väsynehet lapset. — 

Suuri sinivirran voima 

elon erehdyksen vuoksi 

jälkeen jäi, niin nöyrtyi lapset, 

sitä etsimähän juoksi. 
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Ihanampaa kesäyötäni enää 
voi ajatella. Laaksoissa leijaili 
valkea usva, mutta kaukaiset 
kukkulat olivat pukeutuneet 
hienoon, siniseen härnärvaip-
paan. Taivas oli tummana vai
punut ijäisyysunelmiin, ainoas-' 
taan pohjan rannalla välkkyi 
kirkas valovyö. 

Nousiaisten vanha pappi, 
isä Pietari, kopeloi sauvansa 
pirtin nurkasta ja astui vaival
loisesti korkean kynnyksen yli 
pihalle. Oi, hän ci voinut nuk
kua tänä yönä, ei voinut. Huo
menna oli se suuri päivä, vuos-
kymmcniä vuoteltu, kaivattu. 
— Vanha pappi kääntyi kul
kemaan kohti kirkkoa, joka 
sijaitsi kivenheiton päässä hänen asunnostaan Toposista. 
Lumivalkeina aaltoilivat hiukset harteilla, kun hän hiljaa 
sauvansa varassa astui tietään. Mutta kohta hän py
sähtyi. Kumara vartalo suoristui ja sanoin kertomaton 
riemu täytti hänen mielensä. Siinä seisoi hänen edessään 
Nousiaisten kivikirkko vaimiina. Niin valmiina! Eilen 
nostettiin risti harjalle! Oi, kuka uskoisi! Muisti hän ajan 
toisen. "Vuosikymmeniä on siitä., kun han nuoruutensa 
parhaissa voimissa palasi Auran rantamilta piispa Henrikin 
kera ja löysi täältä kirkkonsa savuavat rauniot — Lalli oli 
polttanut. Polttakootpas pakanat vielä — kivi ei pala, ei 
palal Ja huomenna siirretään pyhän piispan ruumis Topostcn 
aitasta kirkkooni Oi, Ave Maria, ole ikuisesti ylistctly, eitä 
annoit silmieni nähdä tämän pyhän päivän! — Oli sekin 
hetki,'kun piispa Henrikin ruumis tuoliin Köyliöstä tänne. 

H i s t o r i a l l i n e n 

Kirj. Hilda Hunluvuori. 

k e r t o m u t V . 

Kuvittanut A. Halonen. 

»Katsos, tuohon notkelmaan, kuusien varjoon piiloudut sinä 
viiden miehen kanssa*. 

— Lalli oli surmanut. Ei sitä 
hevin unohda! Ja monta kau-
hunhetkeä oli sittemmin tullut. 
Ihme, että hän, Pietari oli sääs
tynyt kaikesta! Pyhä Neitsyt 
on varjellu!. Karjalaiset raas
toivat täältä Rodulfin, sur
inansa sai Folkvino. Monet 
joukot ovat ryöstäneet, raasta
neet vallankin Auran rantoja. 
Keskeneräinen oli Rantamäen 
kirkkokin vielä, vaikka oli alo-
tettu samaan aikaan kuin Nou
siaisten. Niin, niin, ihmeelli
sesti on Pyhä Neitsyt minua 
varjellutl Ja huomenna sit
ten on se suuri päivä! Kunpa 
kaikki vain hyvin kävisi I Ker
tovat, että sillä korven tietä

jällä on laas pahoja aikeita mielessään. No olkoon! Pyhä 
Neitsyt suo varjeluksensa! — 

Vanhus alkoi taas astua. Siinä jo seisoi kirkon seinä
mällä. Hän kosketti seinäkiviä kuin hyväillen. Valmis on, 
valmis on! Hänen katseensa siirtyi muutaman askeleen pää
hän kahteen jykevään honkaan. Niitten välissä ylhäällä riip
pui jotakin. Vanha pappi pyyhkäisi silmiään. Sitten hän 
huokasi: »Oi, Pyhä Neitsyt, sinä olet sentään ihmeellinen! 
Milä kaikkea voitkaan! Eilen puolenpäivän aikaan laskee 
Voiolan kauppauisko kirkkorantaan ja tuo tullessaan suu
ren kirkonkellon, ensimäisen Suomeen. Tuolla se nyt riippui 
honkien välissä korkealla ja huomenna soi se ensi kerran, 
kun pyhän piispan ruumista kannetaan. Pyhä Neitsyt ilse 
lähetti kellon tähän juhlaan. Oi, ja siellä uiskossa oli muu
takin, oli nuori pappi, joka muistaa sanat ja luvut, tietää 
uudet menot ja huolehtii kaikesta. Tokko hän, Pietari, olisi 
enää muistanutkaan kaikkea. No, jotain hänkin muisti: 
Kyrie-Pater noster — Te deum — Vcni crealor spiritus. 
— Niin, niin, nuori pappi huolehtii kaikesta, ja Pyhä Neilsyt 
suojelee.» 

Valkohapsi vanhus läksi kotiin. Läheltä kuului kosken 
yksitoikkoinen kohina, mutta tyynecr.ä lepäsi suvanto 
kirkkorinteen alla. Koko luonto näytti nukkuvan. Ainoas
taan metsä huminoi salaperäisesti, hiljaa. Ja isä Pietarista 
tuntui kuin olisi se valmistanut huomispäivän ylistysvirttä. 

Vanha pappi oli päässyt kotiin, teljennyt portin, salvan
nut oven. Silloin metsän pimennosta hiipii kaksi miestä, 
jotka vaanien kiertävät taloa. Nyt pysähtyvät. Korven 
tietäjä, jonka sysimustat silmät salamoivat, sanoo kuiska
ten toverilleen: »Katsos, tuohon notkelmaan, kuusien var
joon piiloudut sinä viiden miehen kanssa. Ja juuri sillä 
hetkellä, kun Kulkue lähtee aitan luota, laskette vinhan 
nuolituiskun kohti mustatakkeja. Koko joukko kääntyy 
nyt teitä vastaan ja silloin minä miehineni hyökkään niitten 
selkään. Silmänräpäyksessä ryöstämme sen valkean haltijan, 
jonka nyt aikovat siirtää aitasta tuonne kivirykelmään, peh
mitämme papit, pistämme pirtit tuleen ja sitten äkkiä saa-
liinemme metsään. Näytämme, mihin pystyy Korven-Karhu I 
Oh, manan väet, haltijat ja henget ovat vallassani. Val
kean haltijan tuhohetki on tullut, niin totta kuin olen Kor
ven-Karhu.» 

»Sinä olet mahtava, sinä Korven-Karhu, sinun voimallasi 
ei ole rajoja», virkkoi kumppani ihaillen. 

Kultainen hohde idän taivaalla ennusti aamun tuloa, ja 
miehet hiipivät takaisin metsään. 
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Kansaa virtaili kaiken aamua kohti Nousiaista. Nythän 
oli julila, jommoista ei ennen nähty- Vakavina seisoivat 
Suomen papit, luvultaan kuusi, pyhän uitan edustalla. Isä 
Pietarin kasvot säteilivät. Oi, oli niin suloista, kun tuo nuori 
pappi järjesti KaikenI Pyhän piispan silkillä verhottu arkku 
oli nostettu aitan eteen. Nyt oli vain kysymys, minkä arvo
merkin isä Pietari otti kantaakseen: piispan hiipan, sauvan 
vai sormuksen. Mutta ci, isä Pietari ci tahtonut noita kal
leuksia, muut saivat ne. Mitä hän ottaisil Ah, ristin, pyhän 
ristin, jota piispa oli matkoillaan kuljettanut. 

Nuori pappi antoi lähtömcrkin kantajille. Silloin kohosi 
puitten kätköstä viisi jännitettyä jousta, ja miehet kumar
tuivat tähtäämään. .Jo nousi sormi laukaisemaani Vaan 
mitä! Samassa silmänräpäyksessä täyttivät kummat ku-
lnahduksct ilman. Herpaantuneina vaipuivat jouset maahan. 
Miesten polvet vavahtivat. Tuo oli ennen kuulumaton kumu, 
valkean haltijan kuniul Ja molempien joukkojen miehet 
pakenivat vavisten metsään. Tietäjä yksin jäi synkkänä 
seisomaan puun alle. Hammastaan purren hän katseli, 
miten saattue läheni kirkkoon. Edellä astui isä Pietari 
risteilleen. Hänen rinnallaan asteli nuori pappi laulaen 
scpittamäänsä pyhän Henrikin ylistysvirttä: »Velut nostro 
demonstratur doctore Finlandia;, Fides Chrisli dum funda-
tur, lingucnti terram Anglia;.» Sitten tulivat papit kantaen 
pyhää arkkua ja viimeiseksi kansan suuri joukko. Kello 
yhä kuminoi honkien välissä. 

Kirkko oli ääriään myöten täynnä polvistunutta kansaa. 
Isä Pietari seisoi alttarin sivulla pidellen yhä ristiään. Oi, 
tämä oli ihmeellistä! Kaikki meni kuin itsestään, messut, 
rukoukset, laulut. Tuo nuori pappi! — Juhla oli loppu
massa, kaikui verkkainen Te dcum. Sitten vielä rukous ja 
jo vyöryi voimakkaana: »Gloria sit Deo in excelsisl» Isä 
Pietarista tämä oli liian suurta, liian ihanata. Häntä vä
sytti. Hän istahti paadelle, mi peitti pyhän Henrikin kivistä 
hautaa. Hänen katseensa kulki yli polvistuvan kansan' 
Siinä oli hänen laumansa Kaikkivaltiaan edessä. Nyt kohosi 
vanhuksen katse ylöspäin. Mitä ihmettä! Kirkon katto 
näytti nousevan korkealle, yhä vaan korkeammalle. Jc 
näkyi taivaan auvoinen sini ja kirkkaus. Vanhuksen silmiä 
häikäisi. Hän sulki ne ja painoi päänsä ristiä vastaan. Oi, 
tuo ei ollut cnään pappien laulua — enkelkuorojen korkeu
dessa lauloi: »Gloria sit Deo ». 

• / • / / / / , / , 

»Nuori pappi katseli isä Pietaria jai hymyili». 

Kansa poistui hiljaa kirkosta. Nuori pappi katseli isä 
Pietaria ja hymyili. »Ei ihme, jos vanhusta on väsyttänyt. 
Miten somasti on nukahtanut ristinsä varaan», ajatteli hän. 
Mutta kohta hän kävi totiseksi ja astui vanhuksen luo. Hiin 
kumartuu nukkuvan yli, tarttuu hänen käteensä ja peläs
tyy. Hetken päästä hän sanoo hiljaa toisille: »Isä Pietari 
on muuttanut pois. Katsokaa hänen kasvojensa kirkkautta! 
Hän kuoli elämänsä ihanimpana hetkenä. — Benedlctiolt 

IF" 
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R U S T A A ADOLF OULUN LINNASSA. 
J o u l u p u k i l l e kirjoittanut L a u r i S a u r a m o 

. . K a s , ä i t i n i , y lKi i i i l l ä y ö s s ä 
t u l e t l a i v a h a n l e i k k i ä l y ö ! 
j o s k a u n i s o n e t e l ä n p ä i v ä , 
o n k a u n i i m p i p o h j o l a n y ö ! " 

„ O i , ä i t i n i , t a i v a a l t a p o h j a n 
v a l o s o i h d u t j o s s a i s i n n u o , 
n i i n r i e n t ä i s i n v a l k e u t t a v i e d e n 
y ö s s ' e t e l ä n e l ä v ä i n l u o ! " 

N ä i n h u u d a h t i K u s t a a A d o l f , 
k u n l i n n a s s a O u l u n h ä n 
n ä k i p i e n e s t ä i k k u n a s t a 
v a l o t p o h j o l a n l ä i k e h t i v ä n 

N i i n h u u d a h t i k u n i n g a s l a p s i , 
u r o s s e i t s e m ä n v u o t i a s v a a n , 
j o k a s e u r a s s a t a a t o n ja ä i d i n 
l ä p i t a i v a l s i p o h j a n m a a n , 

N ä k i p o i k a n e n m a t k a l l a t ä l l ä 
m y ö s s a n k a r i t P o h j a n m a a n , 
u r o s j o u k o n , m i k e i h ä i n ja n u i j i n 
n o u s ' s o r t o a v a s t u s t a m a a n . 

I \ e r e p o h j o l a n u r h o j e n n ä i d e n 
n o u s ' m i e h e n ä t a i s t o o n h ä n 
ja v a l o a ja v a p a u t t a 
v e i k a n s o i l l e e t e l ä n . 

m 

A 
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S I P S U . 
Kirjoittanut Irja Puhakka. Kuvittanut Airi Pellinen. 

Sipsu on metsän herttaisin keijukainen. Sipsn 
on salon nuorin sinipiika. Sipsu on lintujen suo
jelija, kukkien ystävä. Hän on metsän keveä 
kesähengetär. 

Hän se on, joka aamuisin metsään purppuraa 
siroittelee, joka illoin .simapilliä soittaa, joka 
antaa kukille kasteen ja lakaisee tapiolan avara! 
salit. Sipsu on iloinen 
ja hilpeä. Kun hän 
juoksee kilpaa oravan 
kanssa, voi hän ohijuos-
tessaan nykäistä kuusi-
vanhuksia heidän naa
vaisesta parrastaan. 
Mutta kuusenhaltijat 
eivät hänelle tästä suu
tu. Sillä kuka heidän 
vihreät turkkinsa sukii 
ja kuka heille kauneim
mat laulunsa laulaa? 
K u k a p a muu kuin 
Sipsu. 

Sipsu on myöskin 
hyvä ja lempeä. Hän 
aut taa avuttomia lin-
nunpoikia, hän katkai
see jäniksenlangat, hän 
suutelee joka aamu nii
tyn kauneita kukkia. 
Hän on Tapion sanan
saattaja, kaikkien ys
tävä ja auttaja. 

Sipsulla on päässään 
sievä sinihilkka ja se
lässä kirjavat, läpikuul
tavat porhossiivet. Sip-
sun silmät ovat siniset 
ja lempeät, ja hänellä 
on vaaleat silkkikiharat. Hän ei koskaan lennä 
korkealle, vaan hän liitelee kuin perhonen niin 
kevyesti ja nopeasti, ettei suhaustakaan kuulu. 
Usein kuulen hänen kuiskaavan korvaani: »Katso, 
kuinka elämä on kaunis ja rikas!» Mutta kun 
käännyn, en näe muuta kuin sinisen hunnun hei
lahduksen. Mutta hänen sanansa, ne jäävät 
mieleeni, ne tuovat toivoa ja lohdutusta. 

Sipsulla on monta ystävää. Kaikki linnut, ora
vat, jänikset, kukat, kaikki, jotka metsässä elävät, 
ovat hänen hyviä ystäviään. Hän on metsän suo-
sikkilapsi, hän on kuningatar valta-istuimellaan. 

Vaan hänen paras ystävänsä on sentään sata- . 
kieli, tuo punarintasatakieli, joka öisin niin 
ihmeen ihanasti laulaa viidakossa. 

Sipsu rakastaa hänen lauluaan. Hän laskee 
iltahämärässä kirjavat siipensä kokoon ja hiipii 
suurien sananjalkojen alle kuuntelemaan sata
kielen laulua. Hän istuu siellä aivan hiljaa, ettei 
häiritsisi laulajaa, katsellen lempeillä silmillään 
jonnekin kauas . . . avaruuteen. 

»Älä usko satakieleen», vaakkuu käheä korppi. 
Mutta Sipsu ei kuule hänen puhettaan, hän 

kuulee ainoastaan satakielen laulun. J a puna-
rinlasatakieli laulaa suuren surunsa ja kaihonsa 
kesäisen yön hämärään. 

Hän laulaa, kuinka hän onnellisena pienenä 
linnunpoikana leikki pesässään sisariensa kanssa, 
kuinka-murhaava luoti tappoi emon, ja hän jäi 
yksin maailmaan. Siitä asti on hän yksinäisenä ja 

levottomana kierrellyt 
maailmaa. Satakielen 
elämä on kaihoa, pohja
tonta kaihoa! 

Näin laulaa yksinäi
nen satakieli. Sävel 
kiirii kauas. Se heläh-
telee mäntyjen latvois
sa. Se värähtelee ilmas
sa. Se saa koko metsän 
itkemään, mut ta ei voi 
lievittää «suuren laula
jan surua. 

Sipsun siniset silmät 
ovat täynnä kyyneliä ja 
hänen sielunsa vapisee 
liikutuksesta. Voi, mitä 
tahtoisikaan Sipsu an
taa, jos hän kaiken 
ikänsä saisi kuunnella 
tuota ihanaa laulua! 

Mutta kerran kun sa
takieli taas kaiuttelee 
suloisia säveliään ja 
Sipsu istuu hiljaa unel
moiden saniaispensaan 
alla, kuuluu metsän ta
kaa vastaus lauluun. 
Satakieli vaikenee ja 
kuuntelee kauan. 

Siellä on toinen lintu. 
Sipsun sydän melkein lakkaa lyömästä. Sa

massa virittää salakieli uuden laulun, mut ta ei 
enää surullisen. Se on täynnä tulvivaa riemua, 
suurta, suurta onnea! 

Mutta enempää se ei enää laula. Se kohot
taa siipensä ja lentää kauas, kauas suuren met
sän taa, jossa vieras lintu odottaa. 

Se on löytänyt ystävän. 
Silloin tulee Sipsu surulliseksi. Hän tietää, 

ettei satakieli enää koskaan palaja. J a hän 
tuntee vihaa vierasta lintua kohtaan, joka on 
ryöstänyt häneltä satakielen laulun. Ensi kerran 
täyt tävät mustat ajatukset Sipsun mielen. 

Aurinko nousee ja mäntyjen latvat punertu
vat. Pieni sinikello pyyhkäisee kevyesti Sipsun 
kasvoja. Sipsu taivuttaa kiharaisen päänsä. 
Hän suutelee kukkia, leijailee kirjavilla perho-
siivillään ja soittaa simapilliä. Hän on taas 
Tapion valpas sanansaattaja, metsän keveä kesä-
hengetär, mutta punarinlasatakieltä ei hän voi 
koskaan unohtaa. — Oi Sipsu, salon suloinen 
sinipiika! Etkö pilkistäkin jokaisen ihmisen kat
seesta, joka pyrkii hyvään ja saavuttaa sen? 
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RUPAftALLlO JA SEN LINNUNPESÄT. ^ 

Kirjoittanut ja kuvittanut K. K. Kivirikko. 

Peltojen keskeisellä kivikkomäellä n. s. Rupakalliolla 
Sääksmäen pitäjässä kasvaa upeita katajia. Monet niistä 
ovat ikivanhoja puita, joiden kovassa rungossa vuosirenkaat 
tuskin erottuvat. Niissä on tuuhea latva ja jykevät oksat 
variksenkin istua. Niihin laskeutuvat levähtämään ne lin
nut, jotka lentävät metsästä toiseen peltojen poikki. Tus
kinpa kesällä on hetkeäkään, jolloin niissä ci olisi joku lintu, 
milloin rastas, kcltasirkka, peipponen tai heinpponcn. Mutta 
joskus siitä varpushaukkakin, pikkulintujen kauhuksi len
toon lehahtaa. Katajapuiden ohella on siellä sadottani 
pienempiä katajia aivan toista mallia. Ne ovat maasta läh-
liiMi tuulleita, ylöspäin suippenevia, muistuttaen suuresti 
ctclämaiden sypressejä. Ei niiden läpi päivä pilkistä, vaikka 
mistäpäin katsoisi, ja niissä pikkulinnutkin tietävät turvassa 
olevansa. Katajien väliköissä kasvaa mustikanvarpuja, 
vadelmapensaikkoa ja vehreätä nurmikkoa, ja joka taholle 
leviävät rehevät viljavainiot. Tuolta notkosta pellon takaa 
kuuluu ruisrääkän luttua narinaa koko valoisan kesäyön, 
siellä peltopyyt ilojansa pitävät ja joskus viiriäinenkin väräjä-
västi viheltelee. Lähtecpä pensaikosta keväisin sorsakin 
lentoon, ja siinäpä tuuhean katajan alla sen valkeat munat 
ovat hyvässä turvassa IlkeältS varikselta, joka ei jätä rau
haan ainoatakaan pesää, minkä vain satluu keksimään. 

Rupakallion tuuheimpaan katajaan aivan pellon laidassa 
oli pieni hernekerttu tehnyt pesänsä. El sitä siilä olisi löytänyt, 
ellei olisi nähnyt linnun siilien lentävän ja katoavan. Ja 
vaikka pesä jo oli melkein valmis, ci sitä etsimälläkään 
tahtonut huomata. Se oli niin ihmeen pieni, että pari sormea 
sen sisään mahtui, ja seinätkin olivat ohuet ja läpikuultavat. 
Aukon läpimitta oli ainoastaan 5 cm, syvyys vajaan 3 ja 

/ j 

Hernekerttu pesässään. 

Naaras hempponen pesällään. 

koko pesän paksuus 8 cm. Pesä oli kerrassaan mestariteos. 
Se oli kiinnitetty kahden oksan varaan, ja kun se helposti 
linnun omasta ja poikasten painosta kallistui, oli pesän ylä
puolelta 8 cm korkeudelta taivutettu kolmas hento oksa 
pesän reunaan ja siihen kiinnitetty lujasti hämähäkin ja 
loukan seitillä. Samalla sitkeällä langalla oli pesä muihinkin 
oksiin kiinnitetty, ja kaikki kuivat korretkin olivat samaan 
verkkoon kiccotul. Mutta paljon olivat nuo pienet laulajat 
karvoja ja jouhia pesäänsä kantaneet, mistä Menevätkään 
löytäneet, ja omalla rinnallansa kaiken somaksi kupiksi 
pyöristäneet. 

Mutta miten olivat ne luon ripustavan oksan pesänsä 
laitaan saaneet kiinnitetyksi? Yksi lintu sitä ei mitenkään 
olisi voinut tehdä, siinä ovat epäilemättä molemmat toimessa 
olleet. Toinen on painanut oksaa alas, toinen on suus
sansa kantamallaan scittitukolla sitaissut sen kiinni, ja kun 
se sitten on alkanut siinä pysyä, on sitä perastfipain vielä 
uusilla siteillä vahvistettu. 

Kuulee usein sanottavan, että eläimiä johtaa loimissansa 
pelkkä vaistc. Mutta sanottakoon mitä tahansa, tämä 
pesälöytö osoittaa linnuilla olevan harkitseiniskykyä. Pesän 
kiikkuva ja epävarma asento sai heidät miettimään keinoja, 
millä tukea sitä kotia, jossa heidän pienokaisensa tulisivat 
syntymään ja kehittymään, ja peläten näiden käyvän onnet
tomasti, ne huomasivat hennon oksan ylempänä ja päätti
vät sen kiinnittää edelläkerrotulla tavalla. 

Tuo pieni mestariteos sai tietysti olla rauhassa. Siihen 
ilmestyi ä valkeata, ruskeapilkkuista munaa, ja kaikista 
kuoriutui poikanen. Vasta sitten kun nämä olivat lentoon 
lähteneet, otettiin pesä tarkoin tutkittavaksi ja todettiin 
ylläkerrottu havainto. 

Samana kesänä kuin hernekertun pesä löydettiin, oli 
kaksi hempposparia tehnyt pesänsä kumpikin omaan kata
jaansa. Ei niitäkään olisi muuten löytänyt, ellei koiras, 
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jonka punainen rinta ja ruosteenruskea selkä erottuvat jo 
matkan päästä, olisi katajan latvassa istunut kaiket päivät 
viscrrellen Ihanaa lemmenlauluansa. Niidenkin pesät olivat 
oikeita taidciiäyttcitä, samaa perusmuotoa kuin hernekertun
kin, rnutta paljoa isommat ja paksuseinäiscmmät. Niissä 
oli niin runsaasti karvoja ja jouhia, että pesän seinät muis
tuttivat paksua huopaa. Niissä oli poikasilla erinomainen 
suoja, pienin» ne mahtuivat niiden pohjalle, isompina niiden 
päät lepäsivät somasti pesän laidalla. 

Vielä oli katajissa kaksi mielenkiintoista pesää, vihreä-
peipposen ja tavallisen peipposen. Ne olivat sammalista ja 
jäkälistä tehdyt erittäin vahvaseinäisiksi. Jälkimäisen ulko
pinnassa oli samoja jäkäliä, joita kasvoi puukatajien run
gossa, sisässä oli karvoja ja jouhia, kuten hempposen-
kin pesässä. Mutta ovathan nuo linnut kaikki läheisiä 
sukulaisia ja siis samaan rakennus-menetelmäänkin pereh
tyneet. 

Katajamäellä oli kuitenkin muunkinlaisia pesiä. Matalan 
kannon varaan oli harmaa paarmalintu pesänsä rakentanut. 
Sekin oli perin ihmeellinen ja osoitti miten lintu saattaa 
käyttää hyväksensä tilapäisiä rakennusaineita. Se oli näet 
tehty melkein kokonaan pumpulista ja langanpätkistä. 
Kannon pää oli aikalailla vino ja pesä oli saatava vaaka
suoraksi. Näinollen oli perustus ensin tasattava yllämaini
tuilla aineksilla, joista varmaankaan ei ollut puutetta. Lan
ganpätkien joukossa oli iso säkinpalanenkin, jonka kisko
misessa paikalle mahtoi olla aikalailla työtä ja touhua. 
Pellonojasta löytyi sitten lahonut säkki, jonka lintu oli 
keksinyt ja hyväksensä käyttänyt, ja riihen seinustalla 
riippui vanha peite, josta pumpuli ei loppunut repimöl-
läkään. Tavallisesti paarmalintu tekee pesänsä katajan 

kuoresta, mutta pumpuli ja lanka varmaankin miellytti
vät enemmän. 

Maastakin löydettiin pari pesää. Mustikan varpujen 
seassa oli pelloslrkan pesä hyvässä kätkössä. Lintu istui 
katajan latvassa tai kivellä ahkerasti laulellen yksitoikkoista 
lauluansa. Multa paikastansa se ei liikahtanutkaan, vaikka 
sillä oli nokassaan ruokaa poikasilleen, niinkauan kun sitä 
pidettiin silmällä. Vasta sitten kun se luuli olevansa turvassa 
ihmisten katseilta, uskalsi se pesäänsä laskeutua. Tämä oli 
pieni syvennys maassa, heinillä ja jouhilla sisustettu, raken
teeltaan paljon yksinkertaisempi kuin edelliset. 

Uunilinnun pesä niinikään maassa katajan alla oli mo
nessa suhteessa erikoinen. Se oli parinkymmenen cm pitui
nen, sammalikkoon laitettu uuni, johon johti pieni höyhenten 
sulkema aukko. Pesää sai joka kerta etsiä, vaikka paikan 
kyllä tiesi ja aina sai olla varuillaan, ettei tallanut jalkainsa 
alle sen munia ja vaikkapa itse lintua. Isoja kaarevia höy
heniä se oli pesäänsä kantanut ja niillä sen seinät joka puolelta 
sisustanut. Oli siinä poikasten pehmeä maata. Mutta toisi
naan höyhen suuhun notkeutui eikä tuhrimallakaan tahtonut 
irtautua, höyheniä kun oli joka puolella. Uunilintu itse oli 
niin rohkea, ettei se lopulta enää ihmistä pelännyt, tuli vain 
pesäänsä, vaikka käsi oli ihan aukon lähellä. 

Kun Rupakallion pensaikkoa ihan todenteolla ryhdyttiin 
tarkastamaan, pyrähti peltopyy lentoon sfltkytläcn pahan
päiväisesti. Siinä oli sen pesä ja kelianharmaita munia kol
mattakymmentä. Niistä ei kuitenkaan tullut ainoatakaan 
poikasta, sillä pesän oli varis keksinyt, ruokkinut munat 
poikasilleen tai syönyt itse. Eräällä isolla kivellä vähän 
matkan päässä oli peltopyyn munankuoria, sinne varis.oli 
löytönsä kantanut ja siellä herkutellut. 
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JAAKON JA KAISAN HAUSKA PÄIVÄ. 
Kirjoittanut Antti Rytkönen. Kuvittanut Paavo Leinonen. 

1. A l k u r u n o . 

On Jaakko poika niin uljas, raisu, 
ja sisko on sievoinen hänellä Kaisu. 

Moni hauska heili' oli kesäinen hetki, 
moni muistossa ihmeellinen retki. 

Vaan hauskimman muiston se mielehen 
jätti, 

kun he niityllä liehui ja heiniä mätti. 

Sai rehua koota ja latohon kantaa, 
ja hyppiä sai myös pitkin rantaa. 

Voi samalla myöskin samota metsiä 
ja onkia kaloja, sieniä etsiä. 

Nyt lähemmin kaikesta kuulla saatte, 
siis istukaatte ja kuunnelkaatte. 

2 . M a l k a v a r u s l u l i s i o j a l ä h t ö . 

Oli juuri sen lähtöpäivän aatto, 
varustautui retkeen äiti ja taatto. 

Ja riemuinen oli Jaakko jos kukaan, 
kun päästö sai ihan suurien mukaan. 

Ja Kaisukin iloinen oli kuin sirkku, 
ja aamulla päätti hän olla virkku. 

Ja aamu kun tuli, heti ylleen hän puki, 
pesi silmät ja korvat ja suortuvat suki. 

Ja Jaakkokin koht' unen silmästä poisti, 
veti jalkaan pieksut, ja kasvotpa loisti. 

Ja sitten hän muisti: hän suur oli veikko, 
vaan Kaisu oli lapsi ja vielä heikko. 

Ja tuumi kaks haravaa mies voi kantaa, 
vois kontinkin vielä selkohan antaal 

Ja kohta nyt käytihin polkua pientä, 
sen varrella marjaa kasvoi ja sientä. 

Soi lintujen laulut lehdosta, haasta, 
yön harsot hiljaa hälveni maasta. 

Ihan niinkuin suuret sai haravaa käyttää, Oli lapsilla harava kummallaki, 
mihin kelpasi, nyt sen vasta sai näyttää, ne molemmat nyt hän tallista haki. 

3 . V e s i m a t k a . 

Takaliston niitylle paljon on matkaa, 
venehellä saatiin kulkua jatkaa. 
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Edessä on suurta ja aavaa selkää, 
vaan Jaakko ja Kaisa ei yhtään pelkää. 

Nuottavenhe' valtainen näet kantaa, 
yli seljan kohti vie vastaista rantaa. 

Heinäväkcä venheesen kosolta karttuu, 
isä perään käy, muut airoihin tarttuu. 

Jaakko kontin ottaa ja keulahan astuu, 
Kaisu äidin vierellä keskellä istuu. 

Vene viiltää, kohta jo kohisee kokka, 
vettä tarkkaa Jaakon silmä ja nokka. 

Monta kalaa huomaa hän kummaa ja 
arkaa, 

nuolena ne liitää ja kauaksi karkaa. 

Yläilmoissa haukat kirkuen kiitää 
vedenkalvossa sorsat liukkaina liitää. 

Sulasalmen sitten kun soudetaan ohi, 
jokin molskahtaa siellä, se kai oli lohi. 

Siitä Jaakon siima syttyy ja palaa, 
lohen suuren pyydystää hän halaa. 

•4. H e i n ä n t e o s s a . 

Karahtaa venheen kokka rantaan, 
sen häikäisevään, hienoon santaan. 

Venheestä Jaakko maahan astuu, 
ja jalkineetkin hieman kastuu. 

Vaan tyynenä hän tuumi, että 
nää pieksut läpäise ei vettä. 

ja kirmaa lailla ratsun raisun, 
mut isä maihin kantaa Kaisun. 

Ja sitten kaikki kulkee sinne, 
kussa kohoo Heinävaaran rinne. 

Ja kohta suuret heinää niittää 
ja heinäpoutaa oivaa kiiltää. 

Vaan lapsukaiset, minkä voivat, 
nyt kuivaa heinää haravoivat. 

Ja sitten myöskin käyvät vähän 
he hyppimään ja leikkimähän. 

Ja Kaisu kera Jaakko veikun 
myös heittää monen kuperkeikan. 

5. N u k U u - M b l t i s a a p u u . 

Ja sitten saapuu Nukku-Matti 
ja virkkaa: »Levätäänpäs hiukani» 
Ja lasten silmät kiinni painuu 
nyt jälkeen ponnistuksen tiukan. 

On helveheinän tuoksehessa 
niin ihanata kehitellä, 
ja Kaisu itseksensä tuumii: 
Ah, kellä hauskempi ois, kellä? 

Ja Jaakko kuuntelevi, kuinka 
nyt pienet purot lirisevät, 
ja pä^vä lekottaa ja paistaa, 
ja heinäsirkat sirisevät. 

Ja sitten näkevi hän unta, 
ett' onkeen tarttuu suuri lohi, 
se sama, joka molski silloin, 
kun mentiin Sulasalmen ohi. 

6 . K u n l a p s e t h e r ä ä . 

Kun lapset herää unestaan, 
he ovat virkut aivan 
ja valmiit uusiin toimihin 
jölestä matkan vaivan. 

Vaan silloin äiti esille 
tuo kontin, josta monta 
hän makupalaa lapsille 
nyt ottaa verratonta. 

Ja lapset riemuin herkkuja 
nyt katselevat noita: 
on monta leivänkakkaraa 
ja vakassa on voita. 

Ja Kaisa tuosta tuumailee: 
»Tää ompi mainiota!» 
Vaan Jaakko kuulee kuiskehen: 
»Laineista lohi otal» 

7. J a a k o n loKi j a Uotiin p a l u u . 

Ja Jaakko rannan kiveltä 
jo ongen heittää veteen; 
on lohi siinä: asettaa 
hän koukun nyt sen eteen. 

Heiluttaa lohi eviään 
ja epäröi ja nyppää, 
ja koho veden kalvossa 
niin kaunihisti hyppää. 

Ja Jaakko ongen kiskaisee 
ja kohta kalaa arkaa 
kädessä kantaa — äidin luo 
nyt kiivahasti karkaa. 

Se kiiskiksi nyt huomataan, 
ja Jaakko päättää siksi 
sen kotiin viedä mukanaan 
mirrille tuomisiksi. 

Kun sitten juodaan kahvia 
ja kukkuu lehdon käki, 
saa Jaakko kaksi kuppia 
kuin muukin heinäväki. 

Ja kotihin kun saavutaan 
ja ehtii illan häivä, 
niin tuumii Jaakko, Kaisakin: 
»Tää oli hauska päivä.» 
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