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Jeesus-lapsen kätkyt. 
Joululegenda. Joulupukille kirjoittanut Martta Ahonen. Kuvittanut Hilda Flodin.' 

K auvan aikaa, jo lähemmäs parituhatta vuotta 
sitten cli Juudan maalla mies nimeltä Joonas. 
Ammatiltaan hän oli puuseppä ja taitava työs
sään, mutta silti oli hän niukoissa varoissa. 

Köyhyys johtui enemmän harvaan asutusta seu
dusta ja pitkistä matkoista ihmisten ilmoille kuin 
haluttomuudesta työntekoon; sillä jokaisen, joka 
mestari Joonaan tunsi, täytyi myöntää, ettei hänen 
aikansa kulunut joutilaisuudessa. Ellei puusepän 
työtä taas, kuten usein oli asian laita, sattunut ole
maan, niin nähtiin hänen uurastavan pienellä pelto
tilkullaan tai korjailevan vaatimattoman majansa 
kattoa, aina sen mukaan, missä kulloinkin tarvit
tiin hänen huolenpitoaan. 

Vaatimaton oli todellakin maja, jossa mestari 
Joonas vaimonsa ja poikansa kanssa asusti, mutta 
tyytyväisyys viihtyi kuitenkin pienen perheen pa
rissa. Yksi ainoa suru aviopuolisoilla oli, ja se 
koski heidän poikaansa Siimonia. Lapsi oli ensi 
vuosinaan ollut terve ja reipas miehenalku, kunnes 
hän sitten eräänä päivänä- oli kaatunut'ja lyönyt 

«Kenelle leel sen, isä? kysyi Siimon.» 

polvensa kiveen. Polvi jäi araksi, mutta asiaan ei 
sen enempää huomiota kiinnitetty, vaan odotettiin 
parantumisen piankin tapahtuvan. Jonkun ajan 
perästä tuli jalkaan kuitenkin ankara särky, polvi 
turposi ja muodosti ajoksen"tapaisen, josta työntyi 
märkää ja luunsiruja. Särky katosi aikaa myöten 
ja haavakin parani umpeen, mutta saattoi taas 
aueta milloin hyvänsä. Pahinta kaikesta oli kui
tenkin se, että jalka jäi jäykäksi, se ei taipunut 
polvesta ollenkaan, ja niin tuli entisestä vilkkaasta 
poikasesta ontuva ja arka lapsi. 

Tämä poikaa kohdannut onnettomuus sai aikaan 
sen, että Joonas, joka jo ennenkin oli ollut hurskas 
mies, yhä innokkaammin alkoi etsiä isäinsä Ju
malaa. Ainoalla aasillaan ratsasti hän usein kau
punkiin synagoogaan kuuntelemaan kirjanoppinei
den ja viisaiden miesten selityksiä, sillä hänelle ci 
riittänyt ainoastaan kodin hartaudenharjoitukset, 
vaan hän tahtoi kuulla myös kaikesta siitä, mitä 
profeetat olivat aikojen kuluessa ennustelleet ja 
mitä"" kirjoissa kirjoitettu oli. Näillä matkoillaan 
oli hän myös kuullut Messiaasta, suuresta kunin
kaasta, joka oli tuleva perustamaan valtakuntansa 
ja pelastamaan Juudan kansaa. Missä ja milloin 
oli Messias tuleva ja millainen oli hänen valtakun
tansa oleva, sitä ei Joonas tiennyt, mutta hänen 
mielessään väikkyi vain sana »pelastaja», ja sen 
ympärille punoi hän kaikki mielikuvansa. Kun 
Messias tulisi, ajatteli hän, niin kaiken täytyisi 
ihmeellisesti muuttua, myöskin pikku Siimonin 
jalan. Ja entistä tarkemmin noudatti Joonas us
konnollisia muotoja ja sääntöjä, ja entistä har
taampina kohosivat hänen rukouksensa taivasta 
kohden; sillä että Messias tulisi Jumalan lähettä
mänä, sen hän kyllä tiesi. 

Ollen luonteeltaan hilpeä ja touhukas sekä omis
taen lämpimän sydämen, ei Joonas kuitenkaan 
jaksanut toimetonna odottaa Messiaan tulemista 
Ja niin sai hän mieleensä erään ajatuksen. 

— Kuulehan eukkoseni, sanoi hän eräänä päi
vänä vaimolleen, olen ajatellut ruveta laittamaan 
kätkyttä Messiaalle. On parasta, että haen laudat 



heti kuivamaan ja teen eri osat vähitellen valmiiksi. 
Kun tuvassamme kuitenkin on perin ahdasta, niin 
on kait viisainta, että lyön osat yhteen vasta sitten, 
kun Messiaan tulemisen aika lähestyy. Sillä tavalla 
on minulla kätkyt kuitenkin joka hetki Messiasta 
odottamassa. 

Niin tehtiinkin. Pikku Siimon seisoi vieressä ja 
katseli, miten isä kaiken taitonsa liikkeelle pannen 
höyläsi ja veisteli pientä kätkyttä. Jo itse puu oli 
pojan mielestä ihmeellistä, se tuoksui aivan kuin 
kimppu ruusuja. Ja veistokset sitten! Koko kät
kyt oli yhtä ainoata kaunista veistosta. Molem
missa päissä oli pulleaposkiset ja kiharatukkaiset 
enkelilapset, jotka sylistään sirottivat kokonaisen 
runsauden ruusunkukkia. Ruusuja oli sitten pu
donnut kaikkialle, kukka kukan viereen, kätkyen 
sivuille ja sisäänkin. Siellä täällä näkyi pieni siro-
muotoinen lintu, joka yritti ottaa nokkaansa ruu
sunnuppua tai ajaa takaa perhosta, joka oli pysäh
tynyt kukan terälehdille. Itse kätkyttä kannatti
vat makaavat jalopeurat, jotka rauhallisina, mutta 
majesteetillisina, kaksi yhdessä muodostivat oman 
jaluksensa. 

— Kenelle sen teet, isä? kysyi Siimon. 
— Messiaalle, pelastajalle, sinun pelastajallesi, 

poikaseni! vastasi Joonas suu vienossa hymyssä 
ja silmät säteillen. 

Kätkyt valmistui vähitellen ja nostettiin säilöön 
odottamaan ajan täyttymistä. 

Niin kului vuosi. Elämä puusepän majassa sujui 
entiseen tapaansa. Mestarilla oli vähän puusepän 
työtä, mutta sitä uutterampaa askaroimista pel
lolla, karitsain parissa ja muissa ulkohommissa. 
Eräänä päivänä, kun Joonas parhaillaan karsi van
hasta viikunapuustaan kuivaneita oksia, huomasi 
hän kaivolla, joka oli vähän matkan päässä tien 
varrella, ryhmän muukalaisia. 

Uteliaana ja uutistenhaluisena niin kuin muusta 
mailmasta erillään asuvat ihmiset ainakin, kiiruhti 
Joonas lähemmäksi ja huomasi silloin, että ryhmän 
muodosti kolme ylhäissyntyisen ja viisaan'näköistä 
miestä palvelijoineen ja kameleineen. Joonaan 
havaittuaan viittasi yksi kolmesta häntä lähem
mäksi ja kysyi tietä Jerusalemiin. Joonas neuvoi, 
mutta ei malttanut samalla olla kysymättä' millä 
asioilla vieraat liikkuivat. 

— Matkustamme kumartamaan äsken synty
nyttä juutalaisten kuningasta, häntä, jota myös 
Messiaaksi kutsutaan ja josta vanhoissa kirjoissa 
on kirjoitettu, viedäksemme hänelle kukin lahjam
me, vastasi muukalainen. 

Pikemmin tyrmistyneenä kuin iloisena kiiruhti 
Joonas kotiinsa. 

— Voi eukkoseni, mikä suuri uutinen! Messias 
on tullut. Kaikki on kuitenkin käynyt aivan toisin 
kuin olin kuvitellut. Luulin, että koko maa olisi 
mieluisan odotuksen vallassa, että kokoonnuttai
siin Jerusalemiin ja valmistettaisiin"juhlia vasta
syntyneen kunniaksi ja minä saisin kätkyeni hy
vissä ajoin valmiiksi. Nyt en kuitenkaan tiennyt 
asiasta mitään, ja muukalainen sen minulle vasta 
ilmoitti. Kätkyttä en mitenkään ehdi kullata, ku
ten olin aikonut, sillä tänä iltana jo täytyy minun 
lähteä matkaan viemään lahjaani Messiaalle. 

lunnissaan ja huolissaan kiiruhti Joonas otta-
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• - llrslvätkS lie. mislä Messias oli löydettävissä». 

maan kätkyen osat esille, liitti ne yhteen, puhdis
teli, silitteli ja kiilloitteli työtään minkä ennätti, 
satuloitsi viimein aasinsa, otti jäähyväiset vai
moltaan ja Siimonilta ja lähti matkaan. 

Tie oli vaivaloinen ja pitkä Jerusalemiin. Var
hain aamun koittaessa näki Joonas kuitenkin kau
pungin portit edessään. Rasittavasta yömatkasta 
huolimatta täytti hänen sydämensä juhlallinen 
odotus, ja niinpä Joonas silmät toivoa ja iloa sä
teillen astui sisälle kaupunkiin. 

— Missä on Messias? hän kiihkeästi tiedusteli 
ensimäiseltä vastaantulijalta. 

Mies näytti kummastuvan, katsahti kysyjään, 
pudisti päätään ja jatkoi matkaansa. 

Varmaankin huonokuuloinen, ajatteli Joonas ja 
kulki eteenpäin. Seuraavassa kadunkulmassa sei
soskeli joukko nuoria naisia vesiruukut olallaan. 
Joonas suuntasi kulkunsa heidän luokseen ja kysyi, 
tiesivätkö he, mistä Messias oli löydettävissä. 

— Messias, vastasyntynyt kuningas, selitti Joo
nas edelleen kun vastausta ei kuulunut. 

.Silloin rupesivat naiset tirskumaan ja nykimään 
toisiansa. 

— Mies on höperö virkkoi eräs. 
— Herodes täällä eilen vielä oli kuninkaana, 

nauroi toinen. 
— Komea kätkyt ukolla, — lieneekö sen va

rastanut, tokasi kolmas. 
Joonas kiirehti harmistuneena pois ja ihmetteli 

ihmisten ilkeyttä ja välinpitämättömyyttä. Mutta 
sitten johtui hänen mieleensä, että muukalaiset 
olivatkin ehkä erehtyneet luullessaan Messiaan jo 
syntyneen. 

Saadakseen asiasta varmuutta päätti Joonas 
lähteä Herodeksen palatsin lähistölle, toivoen siellä 
tapaavansa jonkun henkilön, jolle kysymyksensä 
esittäisi; sillä siitä oli Joonas varma, että palat
sissa asiasta tiedettiin, jos Messias kerran oi syn
tynyt. 

Palatsin portilla seisoi sotamies vahdissa. Joo
nas suuntasi askeleensa hänen luokseen, kohotti 
kättään tervehdykseksi ja kysyi: 
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— Tiedätkö, onko Messias, Juudan kansan ku
ningas, syntynyt ja jos on, niin mistä hänet löydän? 

— Kummallista, huudahti sotamies, eilen saapui 
kaupunkiin karavaani-muukalaisia, jotka tiedusti
vat samaa asiaa. Mutta, jatkoi hän sitten sala
peräisen näköisenä ja ääntänsä alentaen, voinhan 
sen uskoa sinulle, että palatsissa ei tiedetty siitä 
mitään. Vanhoista kirjoituksista saatiin sitten sel
ville, että muukalaisten puheissa pitäisi kuitenkin 
olla perää. Kaksi tuntia takaperin lähtivät vieraat 
kaupungista etsiäkseen Messiasta muualta. 

— Minne päin he menivät, kysyi Joonas? 
— Itäisestä portista ulos ja sitten eteläisempää 

noista kahdesta tiestä, vastasi sotamies kädellään 
viitaten. 

Joonas suoriutui kiireesti matkaan. Päivä uh
kasi käydä polttavaksi. Tosin puhalsi kohtalainen 
tuuli, mutta se ei virkistänyt, lennätti vain tomua 
kasvoille. Sekä Joonas että aasi olivat jo uuvuk
sissa. Siitä huolimatta yrittivät he kuitenkin eteen
päin. Joonas muisti, että ensimäinen pysähdys
paikka oli Betlehem ja laski, että sinne he juuri 
saattaisivat päästä nykyisillä voimillaan, mutta 
siellä oli välttämätöntä sitten syödä itsensä kylläi
seksi ja levätä hiukan, ennen kuin lähdettiin edel
leen muukalaisten jälkeen. 

Betlehemiin oli tietä vain seitsemisen kilometriä 
ja matka edistyi, vaikkakin hitaasti. Mutta kun 
oltiin enää tuskin puolen kilometrin päässä kau
pungista, tapahtui onnettomuus. Aasi kompastui 
kiveen ja kaatui. Joonas hoputti sen ylös ja yritti 
ajaa eteenpäin, mutta huomasi eläimen kovin aris
tavan toista etujalkaansa. Jalka oli kait nyrjäh-
tynyt, koskapa se turposi kovasti ja sieti tuskin 
ollenkaan astumista. Jotenkuten laahustivat kump
panukset kuitenkin Betlehemiin 

Joonaalla sattui kaupungissa olemaan muuan 
kaukainen sukulainen, jonka luo hän päätti mennä 
asuntoa etsimään. Pienen Betlehemin muuten hil
jaisilla kaduilla näytti vallitsevan tungos ja vilkas 
liike, mutta kukaan ei ehtinyt kiinnittää huomio
taan sairaaseen aasiin, joka selässään kantoi kät
kyttä' eikä vieressä kävelevään väsyneeseen mie
heen. "Poikettuaan erään majatalon pihaan hetki
seksi lepäämään tuli heitä kuitenkin puhuttele
maan muuan nainen 

— Aasisi jalka näyttää olevan kovin kipeä. — 
Onko teillä pitkäkin matka vielä kuljettavana? ky
syi hän.. 

— Toiseen päähän kaupunkia, vastasin Joonas 
alakuloisena. 

— Eläin parka ei mitenkään voi kulkea niin 
pitkää matkaa, puhui nainen edelleen, näethän, 
että se tuskin ollenkaan voi enää^astua kipeällä 
jalallaan. Luulisin olevan viisainta, että jätät 
aasisi tänne. Majatalossa et kylläkään voi itse 
saada asuntoa, se kun on^täynnä väkeä, mutta 
juhtasi voit jättää talliin. Tosin on minulla siellä 
aivan pieni lapsi,..me kun emme itsekään saaneet 
tilaa muualla, mutta luulenpa, ettei sinulla ole 
muutakaan neuvoa. 

Joonas esteli, mutta huomattuaan, että aasinsa oli 
väsymyksestä ja kivusta menehtymäisillään, suos
tui hän lopuksi. Yhdessä he sitten menivät talliin, 
jossa Joonas irroitti kalliin taakan aasin selästä. 

— Kätkyen voit jättää tänne yöksi, väsyneenä 
et sitä kuitenkaan jaksa kantaa pitkääkään mat
kaa, virkkoi vaimo silmäillen ihaillen kaunista esi
nettä. Etkö tahdo kertoa, kenelle se on aijottu? 

Mutta Joonas vaan puuhaili juhtansa kanssa 
kuin ei olisi kuullutkaan kysymystä. Kärsityt iva-
sanat Jerusalemissa olivat tehneet hänet araksi 
tuomaan esille asiaa, joka täytti hänen sydämensä. 

Vaimo ryhtyi sitten hakemaan jotakin vaatetta, 
jonka kastoi kylmään veteen ja laittoi aasin kipeän 
jalan ympärille. Joonas taas istahti olkitukolle 
lepäämään. Vasta nyt kiintyi hänen huomionsa 
seimeen, joka oli täytetty heinillä ja jossa lepäsi 
pieni, vain muutaman päivän vanha lapsi. Tuo 
näky palautti voimakkaana hänen mieleensä kuvan 
vastasyntyneestä Messiaasta ja hänen omasta rak
kaasta Siimon-poikasestaan. 

Sydän tuskaisena silmäili Joonas vuoroin ki
peätä aasiansa ja vuoroin kätkyttä, johon hän oli 
liittänyt niin paljon omia toiveitaan ja ilojaan. 
Näytti aivan varmalta, ettei aasi pariin päivään 
kykenisi Iiikumaan ja niin olisi hän kadottanut 
muukalaisten jäljet ja ainoan tienviitan kaivatun 
Messiaan luo. Voisihan hän yksinkin umpimähkään 
jatkaa matkaansa, mutta kotiakaan ei oikein voisi 
jättää pitkäksi aikaa. — Joonas istui ja kehitteli 
pettynein mielin ajatuksiaan. Mutta sitten kiin
tyivät hänen silmänsä taas lapseen ja vähitellen 
unohtui hän tykkänään katselemaan vierasta pie
nokaista. 

— Miten kaunis poika sinulla onkaan, virkkoi 
Joonas puoliääneen vaimolle ja nousi ylös siirtyen 
lähemmäksi vaatimatonta, tilapäistä vuodetta. 
Lapsi nukkui rauhallisesti, toinen pulleista käsistä 
esille työntyneenä, ja kummallisesti liikutettuna 
tarttui Joonas kyhmyisillä sormillaan siihen. Su< 
letut silmäluomet avautuivat samassa ja katse 
suuntautui vieressä seisovaan häiritsijään. Joo-
naasta tuntui kuin olisi väristys käynyt hänen lä-
vitsensä ja oudon tunteen valtaamana vaipui hän 
polvilleen seimen ääreen, painaen huulensa hartaana 
pienelle, punertavalle nyrkille. 

— Kuulehan, vaimo, sanoi Joonas nousten sei
somaan, valmistin tuon kätkyeen lahjoittaakseni 
sen vastasyntyneelle Messiaalle.,..Kun en kuiten
kaan voi tietää, mistä häntä etsisin, ja kun aasini-
kaan ei voi minua enään palvella, niin ei ole muuta 
neuvoa kuin palata kotiin, missä sairas poikani 
minua odottaa. Luulenpa, että annan kätkyen 
lapsellesi. 

— Kiitos, virkkoi vaimo yksinkertaisesti, et ole 
lahjaasi milloinkaan katuva. 

Joonas teki lähtöä.. Ovella kääntyi hän vielä 
katsomaan taakseen ja näki vaimon kumartuneena 
poikansa yli. Hänestä näytti kuin olisi äidin pos
kella kimaltanut kyynel. 

Levättyään yönsä sukulaisensa iuona ia saa
tuaan nälkänsä tyydytetyksi lähti Joonas virkis
tyneenä varhain- seuraavana ̂ aamuna kotimatkalle. 
Ohimennen pistäytyi hän vielä majatalon pihassa, 
jossa näki eilisen tuntemattoman naisen jotakin 
puuhailevan. 

— Olen tuuminut, kiirehti Joonas selittämään, 
mitä tekisin aasilleni. Se ei voi kävellä kotiin, enkä 
minä voi odottaa sen parantumista. Ajattelin, että 
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jos te viivytte täällä niin kauvan, että aasin jalka 
on taas terve, niin voitte ottaa sen mukaanne. On
han teillä paitsi lasta ja suurta kätkyttä muutakin 
tavaraa matkassa, niin että tuskinpa ilman juhtaa 
toimeen tulisittekaan. Ottakaa siis aasi omaksenne. 
Se on vahva ja sitkeä eläin sekä hyväluontoinen. 

Katsoen Joonasta silmiin virkkoi vaimo ainoas
taan: »Muista lastani, kun oma poikasi taas on 
sylissäsi». 

Reippain mielin asteli Joonas Jerusalemia kohti. 
Sydämessä tuntui niin hyvältä ja kevyeltä. Mat
kalla yritteli hän parhaansa mukaan selvitellä itsel
leen tyytyväistä oloansa. Hänen täytyi myöntää, 
että oli todellakin hiukan omituista, että köyhä 
mies ilman vähäisintäkään arvelua lahjoitti vie
raille ihmisille kallisarvoisen kätkyen, josta myy
mällä olisi saanut kauniit rahat, ja välttämättö
mäksi käyneen aasinsa. Joonas olisi tahtonut soi
mata itseään kevytmielisyydestä, mutta palaut-
taessaan mieleensä kuvan lapsesta ja äidistä hän 
tunsi päinvastoin suurta tyydytystä, ja koko hänen 
itsesoimauksensa päätyi muminaan: »Mitä ihmeel
listä heissä olikaan». 

Myöhään ikäpuoleen lähestyi Joonas mökkiään. 
Hän oli kävellyt alkumatkan, mutta tavattuaan 
Jerusalemissa tutun matkueen oli hänen onnistu
nut päästä ratsain pisin osa taipaleesta. Suurem
paa väsymystä siis tuntematta tervehti hän kui
tenkin mielihyvällä tuttuja, rakkaiksi käyneitä 
paikkoja ja mökkiään, joka tuolla häämöitti van
hojen tammien ja tuuheitten pinjapuitten niin peit-
tämänä, että tottunut silmä sen vain saattoi erot
taa. Pikku Siimon näytti askartelevan polulla, 
mutta huomattuaan isän tulevan lähti juoksemaan 
tielle päin niin kiireesti kuin jäykkä jalkansa salli. 

— Tiedätkö isä, riensi Siimon kertomaan, meille 
on tullut uusi aasi. Se seisoi aamulla pihassa, kun 
tulimme ulos majastamme, ja kun äiti avasi tallin 
oven, meni se sisälle ja on siellä nytkin. 

— Se on varmaankin joku isännästään eksynyt 
aasi, joka pyrkii ihmisten läheisyyteen, vastasi 
Joonas nostaen pojan olalleen. 

— Mutta minne olet jättänyt vanhan aasimme? 
kyseli Siimon pitäen kiinni isänsä kaulasta ja ta
koen terveellä jalallaan Joonasta rintaan, kipeän 
töröttäessä jäyKkänä eteenpäin. 

— Se loukkaantui, virkahti Joonas ja unohtui 
taas muistelemaan matkaansa sekä vierasta naista 
ja lasta, jolle hän oli lahjoittanut kätkyen ja jonka 
seimen ääreen hän oli vaipunut polvilleen. Ajatuk-

iTIedätkö, isä, meille on tullu' uusi aasi.» 

sissaan laski hän kätensä, kuten aina tapasi tehdä, 
Siimonin jäykälle polvelle, antaakseen sen sitten 
hyväillen hipua pitkin ulosojennettua säärtä, mutta 
hätkähti samassa ja heräsi unelmistaan. Täynnä 
ihmetystä tuijottivat hänen silmänsä Siimonin ki
peään jalkaan, joka ei enää töröttänyt eteenpäin, 
vaan polvesta taipuneena riippui kauniisti, kuin 
toinenkin jalka, pitkin isän rintaa. Varovasti nosti 
Joonas pojan maahan ja kuiskasi hänelle: 

— Juokse Siimon, koeta juosta vähäseni 
Ja Siimon juoksi, aluksi arasti ja kuin kummas

tellen, mutta sitten vilistäen kuin orava, hurmaan
tuneena omista nopsista jaloistaan. Kuin pieni 
pyörremyrsky palasi hän isänsä luo ja Joonaan 
syliin heittäytyen huusi: 

— Jalka on terve, se on terve, isä! 
Mutta Joonas oli jäänyt kuuntelemaan korvis

saan soivaa lausetta: »Muista lastani, kun oma poi
kasi taas on sylissäsi.» Nyt hän tiesi, mitä ihmeel
listä oli lapsessa ja naisessa, nyt hän tiesi, mikä 
painoi hänet polvilleen seimen ääreen. Kiihkeästi 
poikaansa syleillen hän puheli: 

— Siimon, rakkaanil Jumala on suuri, Jumala 
on hyvä, hän on armahtanut kansaansa! Ihme on 
tapahtunut, ihme Israelille ja ihme meille. Sinun 
jalkasi on ihme, ja, Siimon poikani, luulenpa että 
uusi aasikin on ihme. Kiittäkäämme Jumalaa tällä 
polulla — 

Käsikädessä saapuivat isä ja poika viimein piha
maalle. 

— Eukkosenir huusi Joonas vaimolleen, laita 
pöytään parasta, mitä valmistaa taidat. Minä 
rakennan sillä aikaa alttarin, uhrataksemme Her
ralle kiitosuhrin, sillä Messias on tullut. 

<©li ollut iljmeen juhlallista, 
joulu rikas pukin antimista, 
laulut lasten heleästi soineet, 
riemueilen kaikki karkeloineet 
niljeriän kuusen juurella — 
(fHutta ngt on aioan hiljaista. 

^Kuusen kynttilät jo sammutettiin, 
unten utumaille matkustettiin, 
siellä nähtiin monen monta kummaa: 
J&uuljut kirkastaoi götä tummaa, 
joulujuhlaa gljä jatketaan, 
naltaaoammin oielä riemuillaan . . 

©itol lu t . . . ^eikin Ijepo Ijirnaljöellen Raastaa, 
joka jalka sill' on irti maasta, 
kuhin lahjan lataamansa naittaa, 
geenin nukke kanteletta soittaa, 
puhuu puinen papukaija (iitirj;ni, 
laulaa leljöet äsantun satukirjan. 

Janten mailla mahdoton ei mikään, 
kuusen lainan enkeli niinikään-
lentää, liitää siinei suh,ah,bellen, 
h,iipii sitten lasten nuoteljellen, 
siioillansa Ijeitä suojaten 
siunaa hiljaa nimen ^Jeesuksen. 

3. S-
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Tontun salkkarit 
Joulupukille kirj. Urho Syvälahti; kuvittanut Arvo Sainio 

n oulu, toivottu ja odotettu, oli jo lähellä. Ai
noastaan jokunen viikko oli enää jälellä kou
lun kuusijuhlaan. Eilen oli koulussa ollut jo 
yksi niitä erinomaisia päiviä, jotka vaihtavat 

arkisen touhun ja mielialan juhlatuuleksi. Yks 
kaks oli suuressa luokkasalissa siirretty pulpetit syr
jään ja harjoitettu kuusijuhlan joululeikkejä. 

Se oli viisikymmenlukui-
sesta lapsijoukosta tuntu
nut aivan jo pikkujoululta. 
Ihan kuin itsestään siinä 
lattian avartuessa sieppasi 
parasta toveria käsistä ja 
vinhasti jytyä pyörien 
keitti »omenoita punaisia» 
kuusijuhlaa varten. 

Innostunein mielin tul
tiin tänäkin aamuna kou
luun kukin kohdastaan 
ajatellen joulupukin kur
kistamista ja muita tule
van juhlan hauskuuksia. 
Ja samalla muistettiin, 
että ehkäpä opettajalla on 
taas joku uusi yllätys! 

Opettaja näyttikin to
della olevan hiukan niin
kuin salaperäisellä tuu
lella. Varmaankin hän oli 
suunnitellut taas jotakin 
hauskaa tämänkin päivän 
varalle. 

Kolmannella tunnilla oli laulua, jossa tontut, 
joulupukit ja -lahjat taas kuvastuivat mieliin sa
noin ja sävelin. 

Kun sitten jälleen istahdettiin pulpettien ääreen, 
niin kysyi opettaja, että kuka tahtoisi tilata »Joulu
pukkia» juhlalukemiseksi itselleen tahi lahjaksi 
pienille ja isoille ystävilleen. Kolmea kokoa sitä 

oli: isommat isommille, 
pienempi pienille. 

Hauska tilaisuus teki yl
lättävän vaikutuksen. Kil
van kohoilivat kädet, ja 
»minä tilaan», »minä ti
laan» kuului ihan kuo
rossa luokan laidasta toi
seen. 

Pian teki opettaja pit
kän luettelon halukkaista 
tilaajista. 

Tilattiin suurta, pientä 
ja keskinkertaista. Ko
tona oleville pikku Sir
koille ja Anna Liisoille sitä 
pientä. 

Tilattiin myöskin sa
malla kertaa joku »Joulu-
sanoma» ja »Betlehemin 
tähti» lisälukemiseksi ja 
parhaille ystäville. 

- Mutta, hyvät lap
set, virkkoi opettaja, näin 
olemme muistaneet itse-

tYölU olt kätevä ja hyväntahtoinen tonttu — — valmistanut 
vlliltotsta keskentekoisia salkkarla —> 

i 
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amme, pikkusiskojamme ja parhaita ystäviämme 
joululahjoilla. Emmekö voisi muistaa äitiäkin jol
lain lahjalla? 

Käytiin miettiväisiksi ja tiedusteltiin opettajalta, 
että olisiko jokin joululehti äidille sopiva lahja. 

Äidillekin sopivia joulujulkaisuja luettelossa kyllä 
oli, mutta ne olivat kalliita. Pienet säästövarat 
sotivat jyrkästi niiden tilaamista vastaan. 

— Voimmehan me muutenkin saada äidille joulu
lahjat kuin ostamalla, sanoi opettaja. Koetetaan-
pas miettiä; ehkä keksimme hyviäkin keinoja? 

Jännitys jo vähän laukesi, kun joku näppärä 
kolmannen luokan tyttö huomautti, että hän voisi 
nimeillä käsityönä tekemänsä tyynyliinan äidin 
joululahjaksi. 

— Ja minä juuri valmiiksi saamani työpussin. 
— Minä valmistamani alusliivit. 
Tytöt olivat aivan pian selvillä lahjoista. Pojat 

sitä vastoin eivät vielä oikein tienneet, mitä he 
voisivat tehdä sellaista jota sopisi 
äidille lahjana nakata. Pyysivätpä 
opettajaltakin neuvoa. 

Tuli sitten taas välitunti, ja sitä 
seuraavalla tunnilla oli piirustusta. 
Työtä alkaessa oli opettajalla käsillä 
lahjain malliehdoitukset: nimeilyvih-
konen tyttöjä varten ja pari kaunista 
kiillotettua salkkaria poikien malliksi. 

— Ajatelkaapa, pojat, eiköhän äiti 
pitäisi tällaisesta, jos hän tontun nak-
kaamana saisi sen lahjaksi omalta 
pojaltansa? 

Pojista tuntui siinä olevan lahjaa 
hyvinkin. 

Työhön ryhdyttiin innolla. Tytöt 
piirsivät hauskoja nimeilymalleja ja 
pojat salkkarin, jonka etureunaan oli 
taidokkaasti sommiteltava sen ruoka-
aineen nimi, jota aiottiin salkkarissa 
säilyttää. 

Seuraavan päivän käsityötunnilla 
uurasti jokainen hellittämättä ja val
misti joululahjaa äidille. 

Laulamaankin mieli teki tässä iloi
sessa touhussa. Ja kun tytöt olivat 
alkaneet: »Kotisi ja maasi muista», 
niin pojatkin työpajassaan yhtyivät 
siihen. Välitunnitkin aherrettiin, sillä 
aika oli täpärällä. Ja usealle tuntui 
siinä olevan paljon enemmän puuhaa 
kuin alussa Iuulikaan. 

Tuli viimeinen käsityötunti, ja sil
loin oli määrä saada salkkari ko
koon. Mutta kun työkapineita oli 

vähä, piti toisten odottaa vuoroaan toisten työs
kennellessä, eikä kapineiden kunto sallinut monen
kaan tehdä työtänsä nopeasti. Opettajalta pyy
dettiin lupa olla käsitöissä hämäriin asti. 

Kesken työ monelta sittenkin jäi. Ja viidentoista 
pojan iltahuokaus sisälsi hartaan toivomuksen, että 
hän onnistuisi saada valmiiksi äidille alkamansa 
joululahjan. 

Tulipa jälleen aamu, ja sinä päivänä oli määrä 
käyttää lukukauden viimeinen piirustustunti joulu-
lah>ain lopulliseen valmistukseen. Riennettiin kou
lulle ja pyydettiin saada jatkaa työpajassa kesken 
jäänyttä työtä. 

— Hyvät lapset, sanoi opettaja salaperäisesti 
hymyillen, kuinka ne nyt ennättävät edes liimau-
tuakaan enää? 

Mentiin kuitenkin katsomaan. Mutta ihme ja 
kumma! Siellä olivatkin kaikki salkkarit jo yhtä 

valmiita. Kokoon olivat liimatut ja 
silityshöylällä viimeistellyt. Yöllä oli 
näet kätevä ja hyväntahtoinen tonttu 
poikien huokauksen kuultuaan ja hei
dän toivomuksensa tunnettuaan, rien
tänyt työpajaan ja valmistanut viisi
toista keskentekoista salkkaria siihen 
määrään," että ei muuta kuin koversi 
takalaudan koristeet ja kiinnitti kan
nen kahdella ruuvilla. 

Kun sitten piirustustunti tuli, oli 
tytöillä jo lahja valmis äidille. He aut
toivat nyt poikia piirtäen salkkarin 
kanteen pari tanssivaa tonttua, poi
kien piirtäessä etusivuun korukirjai-
min toiset »suolaa» toiset »jauhoja». 
Sitten sovitettiin kannet paikoilleen 
ja lakeerattiin. Ja niin salkkarit tu
livat aivan yhtä hyviä kuin opetta
jan näyttämät mallit. Eikä ihme
kään, sillä olihan ne osiksi tonttu-
sedän valmistamia, yhteisen innos
tuksen huolittelemina. 

Kun sitten Rajaharjun Okku vei 
salkkarin joululahjaksi äidilleen, ihas
tui äiti. Kiitti kauniisti, pani siihen 
suolaa ja sovitti sen talousesineidensä 
joukkoon keittiön seinälle. 

Siitä hän otti ensi kerran suolaa 
joulupuuroon. Tunsipa silloin kätensä 
siihen pistettyään kuin hän siitä van
halla ijällä ottaisi lastensa hankki
maa tavaraa, vaikka nämä suolat oli
vatkin vielä isän kaupunkimatkoilta 
kulettamia. 

pani siihen suolaa /a sovitti ta
lousesineidensä joukkoon —». 

Sulia äidin sydämellä 
elos-aamuna jo varhain 
turoapaikkas oli parhain, 
leposija (ämmin, hellä. 

jfid!n sydän. 
Sinne, milloin murrje tuli, 
saatoit mennä luottavana; 
äidin silmäys ja sana — 
niiden tieltä huoles suli. 

Sydän tää on sulle kallis, 
sen voit, armas-, aina näyttää: 
riemulla sen tahdot täyttää, 
tähtes surra et sen sallis. 

Jf. Xl. 
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TAPION JOULUPIDOT 
Kirj. ja kuvilr. RPai-scheff. 

n oululoma oli alkanut. Iloisesti helisivät kulkuset, 
ja kitisten liukui reki lumisella tiellä. Se oli jo kul
kenut usean kylän ohi, mutta vähitellen oli asutus 
muuttunut yhä harvemmaksi, ja lopulta se sivuutti 
enää vain jonkun yksinäisen talon tahi torpan, joka 

pienine peltotilkkuineen oli uskaltanut sijoittua, korven 
keskelle, ja sukeltausi jälleen metsään, jossa korkeat, lumi
set hongat seisoivat kuin kunniavahteina tien kummalla
kin puolen 

Reessä istui edessä ajajanpaikalla vanhanpuoleinen mies 
ja perällä, pehmeihin turkkeihin ja vällyihin vajonneena, 
nuori poika. Sitäpaitsi oli lisäkuormana joukko koreja 
ja iso nahkainen matkalaukku. Korpelan Pekka, sisarus
sarjan vanhin, palasi siinä lähimmästä Kaupungista ko
tiinsa joululomalle. Kylmä ilma ja autio, jylhä korpi pai
nostivat häntä, niin että hän hiljaisena ja sanattomana 
istui reen perällä ajatusten askarrellessa koulussa ja siellä 
kuulluissa ja opituissa asioissa. 

»Vieläkö Korpelan metsissä on susia ja karhuja», kysyi 
hän äkkiä Antilta, isäntärengiltä, joka oli kyytimiehenä. 

»Ei ole enää useaan vuosikymmeneen ollut. Viimmeiset 
tapettiin minun nuorena ollessani», vastasi Antti hämillään 
näin oudosta kysymyksestä. 

PeKka hymähti ja painautui syvemmälle turkkeihinsa. 
»Onpa ikävä, että sudet ja karhut ovat jo kokonaan 

loppuneet», virkkoi hän hetken kuluttua. 
»Minusta se ei ole lainkaan ikävä, päinvastoin ilahdut

tava asia», lausui Antti vakavana. 
»Mutta minä tahtoisin taistella karhujen ja susien 

kanssa, niinkuin Kaarle XILkin teki, ja. ^näyttää etten 
pelkää niitä enkä mitään.» 

Antti kääntyi kuskipenkillä ja katseli hymyillen turkkei
hin uponnutta Pekkaa, 
mutta ei virkkanut mitään. 

Oli aatto-ilta. Joulupuu 
oli jo loppuunpalamaisil-
laan. Ainoastaan jokunen 
kynttilä siellä täällä vielä 
tuikutti ja punaposkiset 
omenat ja muut koristuk
set kiiltelivät niiden lepat
tavassa valossa. 

Pekka istui nojatuolissa 
ikkunan pielessä ja katseli 
ulos. Siellä oli niin oudon 
valoisaa. Huurteiset puut 
ja hanki kimmelsivät kil
paa tähtien kanssa. 

Mutta mikähän tuolla metsän laidassa kotipellon toi
sella puolella liikkui^ Näytti siltä kuin se lähestyisi taloa. 
Ja aivan oikein. ..Liikkuvasta pisteestä se oli vähitellen 
muuttunut ja •suurentunut epämääräiseksi joukkioksi, ja 
pian Pekka eroitti kaiken. Tonttuhan siinä lähestyi taloa 
hyvää kyytiä neljän jäniksen vetämässä kelkassa, aivan 
elävä tonttu. Mutta Pekka ei hämmästynyt, tiesihän 
hän, että juuri jouluyönä tontut ja kotihaltiat ovat liik
keellä ja näyttäytyvät ihmisille, eikä niitä kannattanut 
säikkyä. Eikä hän hämmästynyt sittenkään, kun tonttu 
pysähdytti pitkäkarvaiset juoksijansa hänen eteensä ja 
viittasi häntä mukaansa kelkkaan. Hän vain nyökäytti 
päätänsä ja piti aivan luonnollisena, että tonttu oli tullut 
hakemaan häntä joulukesteihinsä. 

Pekka siis istuutui tontun taakse, ja heti läksivät jänik
set laukkaamaan metsää kohti. Tuiskuna pöllysi lumi ja 
ladot ja pensaat vilahtelivat, kun puput tulisessa vauh
dissa niityn yli porhalsivat, ja monta kertaa luuli Pekka 
kelkan kaatuvan, mutta pystyssä se vain pysyi. Kelkassa 
istuessaan ihmetteli Pekka hiukan, miten oli tonttu jänik-
sineen aivan hänen kotipihaansa päässyt eikä aina val
pas ja tarkkavainuinen Halli ollut mitään huomannut. 
Mutta metsään päästyä hän ei joutanut sitä ajattelemaan, 
sillä hänellä oli täysi työ pysytellä huimaa vauhtia kiitä
vässä, heilahtelevassa kelkassa. 
..Vihdoin saavuttiin perille Tapiolaan. Tapio itse oh 

portilla vastassa ja johdatti Pekan juhlasaliin, jonka ka
tossa kuu kumotti ja tähdet tuikkivat ja harmaanvihreinä 
seinillä paloivat valtavat tuohukset. Pitkien, hohtavan-
valkeiden pitopöytien ympärille oli jo juhlavieraita ke
rääntynyt; niillä vaabtosivat täysinäiset simahaarikat, ja 
muuten ne suorastaan notkuivat ruuan paljoudesta. 

Pekka silmäili vieraita. 
Se oli sitten kirjavinta jouk
koa, mitä hän koskaan oli 
nähnyt. Siinä oli tonttuja 
ja haltioita, sinipiikoja ja 
keijuja, menninkäisiä ja 
peikkoja. Mutta eivät vie
raat näihin metsän kaksi
jalkaisiin eläjiin rajoittu
neet; oli siellä Tapiolan neli
jalkaistakin väkeä. Siellä 
oli hirvi, korpien kruunu
päinen kuningas, peura, 
edellisen kilpailija komeu
dessa ja nopeudessa, karhu, 
salojen itsevaltias isäntä, 
susi, erämaiden henkipatto 
kiertäjä, kettu, metsien sa-
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lakavala ryöväri, ja alempana ovenpuolella, istuivat jänis, 
polkujen polkija, kärppä, salamurhaaja, ja orava, metsän 
tunnustetuin ilonpitäjä. Vielä siellä pöyhistelivät mahtava 
ukkometso ja kiiltävähöyheninen koirasteeri, kun taas kop
pelo ja naarasteeri vaatimattoman harmaana ja kiiruna 
hohtavan valkeassa talvipuvussaan olivat valinneet itsel
leen huomaamattomammat paikat. 

Tapio esitteli uuden vieraansa metsän väelle, ja Pekka 
otettiin ystävällisesti vastaan. Karhukin ojensi hänelle 
suuren käpälänsä. Ainoastaan suden leukapielet väräh-
telivät ja suu vetäytyi omituiseen irvistykseen, kun Pekka 
hänelle esitettiin, mutta kättä hänkin paiskasi., Onpahan 
Korpelan saloilla sittenkin vielä karhuja ja susia, ajatteli 
Pekka istuutuessaan paikalleen Tapion viereen ja käy
dessään toisten vieraiden mukana ruokiin käsiksi. 

Karhu ei ollut kovin ahne ruualle näin talven aikana, 
mutta juomisesta hän kyllä huolehti. Hän tuntui mielis
tyneen kovin Tapion simaan. Susi sen sijaan söi ja joi 
aivankuin ei olisi ruokaa nähnyt kokonaiseen vuoteen. 

Tapion joulusima oli hyvästi käynyttä ja se oli kovin 
vahvaa. Ennenpitkää saattoi sen vieraistakin huomata. 
He alkoivat tulla tavallista puheliaam-
miksi, karhu ja susi suorastaan juo
puivat. 

Kettu, joka on aina ollut viekas ja 
kavala, päätti käyttää tätä tilannetta 
hyväkseen. Hän ei ollut oikein mielis
sään Pekan saapumisesta pitoihin. 

»Etkö sinä olekin sen saman Kor
pelan poika, joka minua syksyllä koi
rillaan ajatti, kun kesän kuluessa hä
neltä muutamia kanoja kähvelsin», 
kysyi repolainen Pekalta niin kovaa, 
että susi ja karhu sen hyvin kuuli
vat. 

Susi höristi korviaan ja karhu mö-
rähteli itsekseen, mutta Pekka ei vas
tannut mitään. Kun kettu uudelleen 
alkoi udella, sanoi hän: 

»Sen poika minä olen, ja oikein isäni tekikin, kun sinua 
koirillaan ajoi, koska kanavarkaissa olit käynyt. Vahinko 
vain, ettei hän saanut kaunista turkkiasi.. 

»Kuulkaa nyt, mitä tuo ihmisen pentu puhuu» huudahti 
kettu kääntyen suden ja karhun puoleen. 

»Niin, niin! Semmoisiahan ne ihmiset ovat, mutta 
kyllähän niiden kanssa juttuun tulee, kun siivolla on», 
puolusteli karhu. 

»Vai puolustat sinä ihmistä», murisi susi. »Ensin hän 
tulee meidän rauhallisille saloillemme, raivaa korpemme 
viljelykselle tunkien meidät yhä kauemmas ja kauemmas, 
Ja jos me joskus verotamme hänen karjaansa, joka on 
oikeus ja kohtuus, niin sitten hän ajaa meitä koirillansa 
ja surmaa koko sukukuntamme. Minä en vihaa mitään 
niinkuin ihmistä. Olen hänenl eppymätön vihollisensa.» 

Ja susi irvisteli niin, että pitkät, valkeat hampaat nä
kyivät. Pekkaa kammotti katseli? sitä. 

»Susi puhuu oikein», vikisi kettu. »Sinä olet,saamaton 
nahjus kuten aina. Vasta silloin, kun ihminen käy kimp
puusi, uskallat sinä puolustautua», kiusoitteli kettu kar
hua-

Karhu oli juovuksissa eikä sietänyt kuulla, että kettu 
nahjukseksi haukkuu. Hänkin alkoi puhua uhkaavam
massa äänilajissa tehostaen tavantakaa puhettansa vihai
sella murinalla. 

Tapio koetti vieraitansa rauhoitella selittämällä, että 
ajankohta on sopimaton riidalle ja ettei Pekka vielä 
ketään ollut surmannut, koska hän oli niin nuori. Mutta 
susi ja karhu olivat kiihdyksissä, ja kettu koko ajan taita
vasti lietsoi vihaa. 

»Minä vihaan ihmistä. Ja missä vain näenkin hänet, 
syön viipymättä», ulvoi susi. 

»No, jos sinä, joka luonteeltasi olet pelkuri, aiot 
uskaltaa tuon ihmisen kimppuun ja viedä minulta oi
van jälkiruuan, niin kyllä minä aion ehtiä ennen si
nua», murahteli karhu. »Onhan minunkin heimoni tu
hottu jokseenkin vähiin ja tungettu pois entisiltä asuin

sijoiltaan. Ihmisen ansiota se kaikki 
on. Emme siis huoli häntä seuraamme. 
Minä syön hänet.» 

»Minä autan sinua, toveri», ulvah
teli susi. 

Ja kita ammollaan hyökkäsi karhu 
Pekkaa kohti hurjasti muristen, ja susi 
syöksyi samalla pöydän yli suuret ham
paat paljastettuina. Pekka vetäytyi pel
jästyneenä taaksepäin. 

Ja samassa hän heräsi. 
Kun hän oli hiukan selvinnyt, huo

masi hän nukahtaneensa pehmeään 
nojatuoliin. Viimmeisetkin lepattavat 
liekit olivat oulukuusesta sillä aikaa 
sammuneet, mutta ulkona kimalteli 
hanki kuten äskenkin. 

Kaikki olikin siis ollut vain unta. 

-*-o-*-*-o-x>-o-o-
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Satunäytelmä. Joulupukille kirjoittanut P. S. Vuoristo. Kuvittanut Airi Kari. 

KALLE ja KAISA synkässä metsässä juhannusyönä. 
Kalle 12-vuotias ja Kaisa 9-vuotias. 

KALLE: Tässä varmaankin on se paikka, josta 
vanha, vaari on kertonut. Tuolla näkyy korkea 
vuori ja tässä sen juurella on tiheätä kuusikkoa. 
Tässä pitäisi aarnihaudan nyt olla. 

KAISA: Mutta ei se näy ennen kello kahta
toista yöllä, sanoi vaari. 

KALLE: Niin on. Meidän pitää odotella tässä 
niin kauan. Istutaanhan näille kiville levähtä
mään, sillä olemmekin jo pitkältä kävelleet. (Is
tuutuvat.) 

KAISA: Kuinka se vaari oikein kertoikaan iitä 
tulesta? 

KALLE: Juuri kun kello lyö kaksitoista, näkyy 
aarnihaudalla pieni sinertävä liekki aivan maassa 
kiinni ilman mitään savua. Siinä se palaa vähän 
aikaa ja sammuu taas. 

KAISA: Siinäkö se aarre on liekin alla? 
KALLE: Siinä se on. Ja heti kun liekki näkyy, 

on kierrettävä sen ympäri kolme kertaa myötä
päivään ja kolme kertaa vastapäivään sekä sanot
tava joka kierroksella: 

Anna onni ottajalle, 
kulta-arkku kiertäjälle! 

Sitten on heitettävä tuleen pala terästä ja pieni 
piikivi, jolloin maa avautuu ja tulee näkyviin pieni 
arkku täynnä kiiltäviä kultarahoja. 

KAISA (huudahtaen): Voi, kuinka kaunista! 
KALLE: Kun kulta-arkku näkyy, on siihen 

heti tartuttava ja sanottava: 

Pois lumot lippahasta, 
taika kulta-aartehesta! 

Silloin tuli sammuu ja lipas rahoineen on ottajan 
oma. 

KAISA: Voi, kuinka hauskaa Sitten tasaamme 
rahat ja ostamme paljon namusia. Syömme pelk
kää sokeria, siirappia ja vehnäsiä emmekä anna 
kylän lapsille muruakaan. 

KALLE: Minä ostan hevosen ja rattaat ja ru
pean hevosmieheksi. Sitten menen kilpa-ajoihin 
ja voitan kaikki. 

KAISA: Minä ostan kauniit kaulahelmet ja 
rintaneulan niinkuin pappilan mamsellillakin on. 

KALLE: Mutta minä ostan pyssyn ja rupean 
karhunampujaksi, niinkuin Martti Kitunenkin oli. 
Jospa ilta nyt vain pian kuluisi, että aarnihaudan 
tuli alkaisi näkyäl 

KAISA: Johan nyt vähän hämärtää. (Katselee 

ympärilleen.) Minua alkaa vähän peloittaa. Jos se 
tuli nyt alkaa näkyä, niin minä juoksen pakoon. 

KALLE: Akka tieltä kääntyköön, ei mies pa
hempikaan. Jos nyt juoksemme pois, et sinä saa 
namusia enkä minä pyssyä. Katsohan, tässä on 
teräspala ja piikivi minulla jo valmiina!. Sinä saat 
istua tässä, kun minä teen taiat, etkä saa puhua 
sanaakaan, muuten menetämme koko aarteen. 

KAISA: Minä olen hiljaa kuin hiiri, mutta 
(kuiskaten) tuollahan tuli jo näkyy. 

KALLE (kuiskaten): Hst! Nyt hiljaal (Lähtee 
kiertämään ympäri tulen, jollaisena on esim. väril
linen sähkölamppu tahi paperilyhty maassa, ja lukee 
joka kierroksella): 

Anna onni ottajalle, 
kulta-arkku kiertäjälle! 

(Tekee edellä kertomansa taiat ja viimeksi tarttuu 
sammaleen peittämään pikku arkkuun ja lausuu en
nen mainitun manauksen, jolloin tuli sammuu, ja 
lipas on hänen käsissään.) 

KALLE: Hei, Kaisa! Tässä aarre nyt on. Tu
lehan katsomaan näin kauniita rahoja! 

KAISA (katsoo ja taputtaa ihastuneena käsiään 
yhteen): Mitähän vaari sanoisi, jos tietäisi, että me 
olemme saaneet hänen aarteensa? 

KALLE: Me piilotamme sen tänne metsään ja 
otamme siitä vain tarpeen mukaan rahoja. 

KAISA: Matta jos joku toinen löytää ja vie 
sen? Kai siitä näkyy tuli joka juhannusyönä. 

KALLE: Me vartioimme sen vieressä aina ju
hannusyöt, ettei kukaan pääse ottamaan sitä. 
Eikä se muina öinä loistakaan. 

(Kuuluu karhun mörinää metsästä.) 
KAISA: Hui, kuulehan, Kalle! Mitä tuo ääni 

on? Onkohan se karhun murinaa? Minne nyt 
pääsemme pakoon? 

(Muristen saapuu samassa metsästä karhu — joku 
poika musta turkki nurinpäin yllä ja karhunaamio 
pään ympärillä. Lapset peräytyvät peloissaan tihei
kön reunaan.) 

KARHU (nousee kahdelle jalalle alkaen puhua): 
Mr-r-r-mr, kuka täällä aikoo pyssyn ostaa, mr-r-r-
ja karhuja ampua, mr-r-r-? Minä isken käpälälläni 
semmoiset pojat maahan, että menevät mäsäksi, 
sillä minulla on kahdentoista miehen voima, mr-r-r. 
(Nostaa uhkaavasti käpäläänsä Kallea kohti.) 

KALLE (rukoilevasti): Armoa, karhu kulta, älä 
minua lyö! En minä hyviä karhuja ammu, pahoja 
minä ammun, sellaisia, jotka karjaa repivät. 

KARHU: Mr-r-r, olkoon nyt sitten tällä ker-
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ralla armo oikeuden sijassa. Tuolla tulee isäntäni, 
metsän kultainen kuningas, Tapio, ja hänen emän
tänsä, metsän mieluisa muori, Mielikki. He tut
kikoot ja tuomitkoot teidät. Minä tottelen heidän 
käskyjään. Mr-r-r. 

(Tapio ja Mielikki tulevat rinnakkain esille, yl
lään naavapeitteinen turkki, kultainen vyö ja kulta
kruunu. Tapion vyöllä on kultamiekka ja Mielikin 
vyöllä kulta-avain. Karhu väistyy sivulle seisomaan.) 

TAPIO (katsellen aarnihaudan paikkaa, ankarasti): 
Kuka on minun rahalippaani täältä vienyt? (Kalle 
piilottaa lippaan selkänsä taakse.) 

KARHU: Mr-r-r, tuolla pojalla on jotakin kä
dessään selän takana. 

TAPIO: Näytä, mitä sinulla on! 
KALLE (näyttäen arkaillen lipasta): Älkää, hyvä 

armollinen kuningas minua rangaisko, sillä en tie
tänyt, että lipas on Teidän! Kyllä minä panen 
sen takaisin. Päästäkää minut ja sisareni xotiin 
isän ja äidin luokse! 

MIELIKKI: Mitä te, lapset aioitte näillä ra
hoilla tehdä? 

KALLE: Minä aloin ostaa hevosen ja pyssyn. 
KAISA: Minä namusia ja koristeita. 
MIELIKKI: Koristeet ja namuset ovat lapsille 

aivan tarpeettomia, vieläpä vahingollisiakin. 
TAPIO; Ja sinä' poika, olet vielä liian pieni 

ajamaan hevosta ja käyttämään pyssyä. Koska 
olette ilman lupaa ja sopimattomia tarkoituksia 
varten ottaneet minun aarteeni, käsken minä kar
huni antamaan teille kummallekin vitsaa. 

KARHU: Mr-r-r, kyllä minä annan, työnkin 
oikein karhun kämmenellä. (Ottaa vitsan ja lähestyy 
Kallea.) 

KALLE ja KAISA (yhteen ääneen): Armoa, ar
moa! Emme koskaan enää ota toisen omaa! 

(Lasten isä ja äiti saapuvat.) 
ÄITI (polvistuu Tapion ja Mielikin eteen): Armoa 

lapsilleni, armolliset haltiat! Tuo karhu surmaa 
heidät. Jos he ovat pahaa tehneet, niin me kyllä 
rankaisemme heitä. 

TAPIO (lapsille): Kertokaa nyt, lapset, vanhem
millenne, mitä olette tehneet, niin saamme kaikki 
kuulla' 

KALLE: Kun vaari oli kertonut meille, että 
täällä metsässä on aarnihauta ja siellä aarre, jonka 

kuka hyvänsä saa, jos suorittaa määrätyt työt, 
niin me tulimme tänne ja saimme tämän raha-
lippaan. 

ISÄ: Minne aioitte nuo rahat viedä? 
KALLE: Aioimme kätkeä ne metsään ja ottaa 

osan namusiin sekä pyssyyn. 
ÄITI: Vai semmoisiin te rahoja panisitte, vaikka 

meillä ei aina leipääkään ole! 
ISÄ: Te olette tehneet suuren rikoksen; olette 

anastaneet metsänhaltian aarteen ja aikoneet kät
keä sen turhuuteen käytettäväksi. Me olemme 
köyhiä ihmisiä ja usein saamme kärsiä puutetta, 
mutta emme sentään ole koskaan anastaneet toi
sen omaisuutta. Emmekä salli lastemmekaan niin 
tekevän. Metsänhaltialla on täysi syy ja oikeus 
rangaista teitä. Mutta älkää, armolliset haltiat, 
kuitenkaan antako tuon karhun raadella lapsiamme! 

ÄITI: Kotoinen vitsasauna on heille riittävä 
ja tarpeellinen rangaistus. 

KALLE (astuen Tapion eteen ja ojentaen lippaan 
hänelle): Me olemme tehneet hyvin pahasti ja kär
simme mielellämme rangaistuksen. Tämä on ensi-
mäinen ja viimeinen kerta, jolloin toisen omaan 
kajoamme. Tässä on selkäni. (Kääntää selkänsä 
karhuun päin.) Lyökää nyt, herra karhu! 

KAISA (kääntää myöskin selkänsä): Lyökää nyt, 
herra karhu! 

(Karhu valmistautuu lyömään vitsallaan.) 
TAPIO (estäefi): Maltahan vähän, uskollinen 

karhuni! Koska lapset ovat katuneet rikostaan, 
saakoot he kaiken anteeksi. Ja koska heidän van
hempansa ovat kelpo ihmisiä ja elävät suuressa 
puutteessa, lahjoitan minä heille tämän aarteeni, 
että he voivat kasvattaa lapsensa hyviksi ihmi
siksi. Haltiat rakastavat rehellisyyttä, oikeutta 
ja totuutta, mutta vihaavat vilppiä ja vääryyttä. 
He rankaisevat väärintekijöitä, mutta palkitsevat 
oikeuden ja totuuden ystäviä. 

Pitäkää hyvänänne tämä metsän aarre ja käyt
täkää sitä niin, että kaikki saavat siitä onnea ja 
iloa! 

(Antaa lippaan isälle.) 
ISÄ: Kiitoksia, armolliset haltiat! Me teemme 

parastamme. Oikeus ja totuus voittoon! 
ÄITI ja LAPSET (yhteen ääneen): Oikeus ja 

totuus voittoon! 
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Oi aika armas 
lapsuuden. 

Kirjoittanut Alfr. Saukkonen. Kuvittanut A. Halonen. 

Oi aika armas lapsuuden, 
niin monin kulfakuvin 
sä lailla lähteen päilyen 
suot hetket työn ja huvin! 
Käy työt ja leikit rinnakkain, 
niin voiman, kunnon kartuttain. 

Kodissa riemuisin on työ 
ja armain leikin lento; 
sydämet nuoret sille lyö, 
soi lasten laulu hento. 
Ken uurastais ei eestä sen, 
sif aina muistais siunaten? 

Tuo piha pyhä kukkasin, 
puu-istutuksin parhain 
ja ruohonurmin rehevin 
ja rakkain ruusutarhoin 
niin ihanaksi tulla saa, 
ett' on se onnen kultamaa. 

Ja lähi pihaa pelto on, 
mi kysyy voiman kultaa. 
Oi mikä miehuus verraton 
on möyhentää sen multaa! 
Perästä siemenvakkoineen 
käy isä kylvöön hartaaseen. 
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Niin kerran sadonkorjuukin! 
suo sinne tien taas johtaa! 
Soi sirpin suihke, hymyy suu, 
tvön kultaa kasvot hohtaa. 
Jo kelpo lyhteet jälkeen jää, 
kun leikkuuväki viillettää. 

Myös heinä-ajat helteiset 
saa nuorta voimaa koittaa. 
Jo ilman paitaa tarkenet. 
kun heinäsirkat soittaa 
sun miilustamaan niittymaat, 
suot, pellot, ahot sekä haat. 

Työn lomaan ihanin on tie 
lävitse kotilehdon. 
Se veteen vilpoisehen vie 
ja keinuun lainekehdon. 
Myös kauniit kala-apajat 
tien saman käymään kutsuvat. 

Sinestä salon sorja soi 
puhallus paimentorven, 
maa kukkii, karja atrioi 
ja huhuu kohtu korven. 
Myös marjaretket riemuineen 
suo kultaa kesäsydämeen. 

Mutt' tarmokansan pojat nää 
urheilu-into voittaa. 
Suin-päin he maassa myllertää 
ja voimaa kivaa koittaa. 
On jalkapallo-kisaus 
parahin poikain houkutus. 

Käy talven hetkin hiihtämään 
ja mäenlaskuun huimaan 
nuor' polvi, ponsi veressään 
se pyrkii tuiskuun tuimaan! 
Kun teräs kasvaa tahtohon, 
maan, kansan turva siinä on. 

Kun hanki hohtaa hopeoin 
ja tähtisoihdut palaa, 
niin tiedon taika salamoin 
se polttaa sydänalaa — 
Kas, silloin innoin uhkuvin 
nuor' kunto kiintyy kirjoihini 
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Helinän helluntailauantai 
•Joulupukille kirjoittanut Aura Juna, Kuvittanut Hilda Flodin. 

K aikki oli jo kunnossa vastaanottamaan hel
luntaita, sekä ihmiset että talot. Pihamaat 
olivat lakaistut puhtaiksi, permannot pestyt, 

leivät leivotut. 
Kotikoivut seisoivat uuden uutukaisissa vihreissä 

puvuissaan, joita ruskeat, roikkuvat urvut koristi
vat. Vaahterat kohottivat kellertävinä vastapuh-
keamassa olevat lehtensä. Sorsankukat helottivat 
niityllä, ja tienvieret olivat keltaisenaan reheviä voi
kukkia. 

Hellunlailauantaitunnelma oli valmiina, alkuke
sän herkkä, vienonvihertävä, kuulakkaanvaloisa 
tunnelma. Ja yli kaiken kohosi uudenkuun kapea 
keltainen puolikas, sekin tuli katsomaan maanlasten 
lielluntainviettoa, vaikkei sitä juuri kaivattukaan 
näin valoisana aikana. Ja käki kukkui harvakseen 
metsän laidassa. Kottaraiset mekastivat vastakyl
vetyissä puutarhapenkeissä aina etsien einettä po
jilleen. 

Pieni Helinä kulki pihamaalla paljainjaloin, esi 
liina täynnä tuomen ja pihlajan oksia. Hän oli niin 
kovin iloinen ja onnellinen, kun oli tällainen tärkeän 
suuri juhla esillä ja uudet puvut ja pitoruuat ja vie
raat. Hän oli kovin nuori vielä. Jos häneltä ikää 
kysyttiin, vastasi hän: 

— Mansikkain kukki-
misaikana täytän kuusi 
vuotta. Ja hän lisäsi 
usein: — Ainakin silloin, 
kun kesävieraat saapu
vat. 

Mutta nopea hän oli 
kieleltään ja jaloiltaan. 
Ja pienet, tummat silmät 
pälyilivät vilkkaina joka 
suunnalle hänen kulkies
saan edestakaisin hellun-
taihommissaan. 

Takapihalla kenotti sauna savuisena halkovajan 
vierustalla. Kaiken iltapäivää oli sen ovesta tupru
tellut tuima savupilvi, samoin kuin joka talon sau
nasta. Siellä oli jo kylmä vesisaavi nurkassa val
miina, viileä kuin lähteen silmä, sen vieressä oli san
gossa tulikuumaa vettä. Portailla oli kiulu ja ikku
nalla saippuanpalanen. Kiukaan mustuneet, pyö
reät kivet odottivat löylynlyöntiä pinnalleen saa
dakseen pihahtaa pikkasen, näyttääkseen vedelle 
voimaansa, henkiä höyryä. Oljet odottivat pyö
reinä, koskemattomina permannolla ja lavolla. 
Kuiva, käpristynyt vasta penkillä odotti veden va
luvan ylitsensä nuortuakseen uudeksi jälleen veden ja 
lämmön vaikutuksesta. Koko sauna sinänsä odotti, 
kuunteli ja katseli hiiren hiljaa löylyn lyöjää, saip
puan sieppaajaa, vastan vatkuttajaa, oljille oikojaa. 

Kuka tulisi ensiksi helluntaisaunaan? Isäntäkö? 
Emäntäkö? Vaiko kaunein tyttäristä? 

Ovi aukeni hiljaa ja pieni, valkea jalka kiipesi yli 
korkean kynnyksen, sitten toinen, lopuksi lopsasti 
koko tytön tyllerö permannolle sylillinen vehreitä 
oksia mukana. 

Sauna hymähti nähdessään pienen tulijan. Vanha 
irvihammas seinänrako nauroi itsekseen ja höyry 

kävi tulijaa vastaanotta
maan, suikaten hänelle 
suuta. Mikä oli mielessä 
pikku impyellä? 

— Tulin tuomenoksia 
ikkunalle tuomaan, pih-
lajoita seinän rakosiin 
ripustelemaan, koivuja 
korventuneen mallaspar-
ven laitaan laittamaan. 
Jotta sauna olisi kaunis 
kylpeä, selitti Helinä 
hehkuvana, tuntien kuu
man höyryn. 
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— Suuret on tuumat pienellä! myhähti kiuas. 
Hän kiipesi penkille, pisteli oksia ikkunalle, 

mutta sitten juolahti mieleen mennä lavollekin, 
ehtiä ennen muita, tehdä temppuja toisille. Astui 
askeleen olkiselle portaalle, se kohahti niin kum
masti. Helinä katseli ympärilleen pimeässä, hämyi
sessä saunassa. Sauna vilkutti silmäänsä ja rumeni 
entistä enemmän, harmaantui aivan harmaaksi. 

Helinän sydän vavahti, hän kääntyi taakseen 
katsomaan. Mikä kuhahti penkin alla? Musta mul
koili oljilla. Peikko piili penkin alla, kärsä kurkisti 
kummasti ylös, nokka kiperä keikkui pimennossa, 
häntä pieksi permantoa, musta ruho vesisaavin 
luona. Jo ylös yritti, muljahutti silmäänsä ja lii
kahti, suoraan ylös Helinään katsahti. 

Helinä heitti lehvät sylistään permannolle sikin 
sokin ja juoksi ulos ovesta, jättäen sen selko seljal
leen. Juoksi yli puhtoisen, vasta lakaistun piha
maan, valoisana iltana peikkoa peläten, kuun puo
liskon korkealla katsellen. Taakseen vilkaisematta 
riensi Helinä suoraan tupaan. 

Sauna hihitti hiljalleen. Äiti meni tuvasta katso
maan peikkoa, joka helluntailauantaina rohkeni 
saunaan saapua. Otti kainaloonsa uunin luudan, 
millä mokoman matkaansa mukiloisi. Katseli, 
kuunteli! Ei nähnyt mitäkään, ei kuullut kuta-

kaan. Alkoi penkoa penkin alta uuniluudalla. Niin 
jo tulla tupsahti tuima otus esille permannolle kuhi
seviin olkiin. Nosti äiti otuksen uuniluudan nok
kaan ja katsoi kotvan kummitusta karvoihin, vei 
ovelle ovelan. 

Niin jo näki nähtävän, tunsi tuttavan. Isän van
ha viirinokka virsusaapas se oli jäänyt penkin alle 
virumaan helluntaiksi. Oli se oudonnäköinen, 
musta ja möhömaha, kuono käännetty vinhasti 
ylös. Kaikki purskahtivat kaikuvaan nauruun kum
mituksen nähtyään uuniluudan nenässä, kirkkaana 
iltana, puolikuun alla. 

Käsi äidin kädessä astui Helinä uudelleen lavalle 
pestäväksi pehmeällä vastalla, vaahtovalla saip
pualla ja lämpöisellä vedellä. Äiti pesi hänet, pul
musen puhtaaksi kaikesta viikon liasta valeli. Pesi 
puhtaaksi peikkojen pelosta, pahojen painosta, 
kummitusten kuulemista. Pesi pienimpänsä tuo
reeksi, terveeksi, kauniiksi, kuuluksi. Heitti kolme 
kertaa tilkkasen vettä kiukaaseen, josta kihosi su
loinen löyly, ja valeli vedellä vaalean tukan. 

Ja saunasta tullen kulki Helinä kiiltoisin poskin 
ja vilkkain silmin pihan poikki onnellisena vastaan
ottamaan heleätä helluntaita, puolikuun katsellen 
korkeudesta ja vastapuhjenneiden koivunlehvien 
huojuessa helluntaihehkua. 

«fp****** * f o &»p ^ 4 
Puuseppä hän höylää ja höylää vaan Hohohoi, puuseppä sä sukkela mies, 
ja nirske ja narske se huoneesta soi. saha sulia on myös, ja voi sua voi, 

Mitä teet? —Talon tuolia, pöytää vaan, iso kirveskin on, tuhat muuta kenties, 
niit' ilman kun toimehen tulla ei voi. ja ken tämän jakkaran kaunihin loi? 

Puuseppä sä suuri ja ihmeinen, 
hepo mulle sä rattailla kulkeva tee, 
kun kirkolle muuten mä pääsisi en, 
se rattailla sinne mun saattelee,! 

livo Härkönen. 



Paimenpojan 
uni 

Ja pieni paimenpoikanen 
hän metsätietä kulki, 
hän kulki, kulki kaihoten 
ja silmänsä hän sulki. 

Hän saapui tarutarhaan näin 
ja leikkilehtoon keijuin, 
siellä kuningatar kruunupäin 
nyt piirissä pyöri leijuin. 

Soi simapillit siippojen 
ja kaikui kukkakummut, 
soi huilut pienten perhojen 
ja pörriäisten rummut. 

Se kuningatar viittoi vain, 
ja heti linna laukes, 
se paimen kulki, kulki ain', 
ja taikaportti aukes. 

Siell' loisti kattoin norsunluut 
ja valtaistuin väikkyi 
kuin aurinko, ja punapuut 
ja silkkiseinät säikkyi. 

— „Oi paimen, metsää rakastat , 
saat lykkylahjat multa, 
sun on nää ihmeet ihanat 
ja aarre-aittain kulta. 

Mut ain' sun täytyy unhoittaa, 
ett' oot nyt keijuin luona, 
kas muuten kaikki katoaa 
kuin kiiltokatin kuona". 

Ja paimen nukkui soittohon 
ja näki suurta unta: 
hän kuningas nyt keijuin on, 
suur' häll' on valtakunta. 

Hän kuiskas hiljaa horteessaan: 
»Oi, äiti, ketso, haassa 
ei karjankellot soitakaan, 
ma oon nyt keijuin maassa". 

Ja silloin iski salama 
ja pitkäinen se paukkui, 
pois haihtui näky ihana, 
vain paimenkoira haukkui. 

Ja paimen heräs mättäällään, 
hän näki kotipellot, 
kun sfdut siinti silmissään, 
soi kaukaa karjankellot. 

Ja paimen kotiin kulkeissaan 
sitä unta itki, mi hukkui, 
hän kauan valvoi vuoteellaan 
ja. kyyneliinsä nukkui. 

Larin-Kyösti. 
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