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koi» «äimä l?ai»ui; jäl jct täin j a umoroin 
jo fnltatälifcct fyttyy taiuntfoalla, 
fnin jnljla fmtviit ficll' ois forfcalla 
j a jkcefitslavfi fcsfell' cnfclfnoroin. 

2Hnt fannistettn ntcill' on forja fnnfi. 
Se loistelee jo fafcoin Hetoin firtfain, 
j a lapfct pyörii ympärillä u>ir£faiit: 
„2tyt fyntyyfö jo umpabtaja nnfi?" 

„»£i, lapfct raffaat", äiti Ijcllä Ijaastaa, 
„miit *tcefns pyrfii taafen fyfcämecmme. 
3o* bäncllc mc majan ficllä teemme, 
ci Ecnfään moi pois riemnammc raas taa ." 

2tyt lauletaan, j a labjat faapnn Jittcn. 
C*a lasten vicnui nonfee täljtiin asti . 
JUnt fynttilät Hm faininun, ranbaijasti 
bcfa i t f i un tiu u fnojasf cnfclittcn. 

JII^o Mopoilen. 

Y L I O P I S T O N K\H I A S T O 

?*«' S*he»y. 

7" 



Ensimäisenä jouluyönä. 
nkeli oli koko päivän' liidellyt 

maan yllä ja katsellut ihmisten 
elämää ja toimintaa. Paljon ila-
huttavaa hän oli nähnyt, mutta 
paljon sellaistakin, mikä oli hä
nen mieltään masentanut. Päivä 
laski, mutta hän katseli yhä. 

Tomuisissa vaatteissa ja väsyneinä palasivat 
ihmiset koteihinsa. Sitten hälveni häly hetkeksi, 
mutta pian näkyi taas ihmisiä liikkeellä. Pukeu
tuneina juhlavaatteihin kiiruhtivat he huveihin, 
kokouksiin, tervehdyksille ja jos jonnekin. En
keli päätti seurata heitä. Mutta pistäytyipä hän 
minne tahansa, kaikkialla rehoitti hyvän rinnalla 
paha ja ilon ohella suru. Ja hän kääntyi alaku
loisena takaisin. 

Ulkona oli kylmä ja yön synkeys peitti jo maan. 
Siitä huolimatta harhaili siellä täällä teillä monta 
kurjaa ja onnetonta. Säälimättä kuljetti hyy
tävä tuuli heitä elämän kovia kohtaloita kohti. 

Useista akkunoista loisti vielä tuli, useimmista 
oli se jo kuitenkin sammunut. Mitäpä, ajatteli 

enkeli, imkisinkään, jos kurkistaisin jokaiseen 
asuinhuoneeseen. Niin miettien hän kiiti kuin 
varjo kuikkien suljettujen kammioitten akkunain 
ohi halvimmalla tölliltä upeimpaan linnaan. 
Mutta kaikkialla oli vain syntiä ja toivotonta 
katumusta, kurjuutta ja tuskaa, epätoivoa ja 
kyyneleitä. 

Enempää ei enkeli saattanut katsella. Hän 
kauhistui ja kiiti ylhäiseen asuntoonsa, jossa Ju
malan rakkaus levitti pyhiä lahjojaan. 

Tuskin hän oli tähän autuaallisuuteen ehtinyt, 
kun hänen mieleensä kuvastui sen täydellinen 
vastakohta, maailman kurjuus, kaikessa alasto
muudessaan. Ja hänen tuli äärettömästi ihmisiä 
sääli. Hän itki, itki kovasti. 

Silloin Jumala kysyi: »Miksi itket?» 
Enkeli selitti kaikki. 
Jumala tuli murheelliseksi ja lausui: »Tahtoi

sitko jollain tavalla lieventää ihmisten surkutelta
vaa tilaa?» 

»Voi», vastasi enkeli, »niin mielelläni kuivaisin 
ainakin syyttömäin kyyneleet ja tyhjentäisin 
maailman avaruuteen ihmisten synnit». 

Jumala otti kaksi maljaa, ojensi ne enkelille 
sanoen: »Tee voitavasi, mene ja kokoo toiseen 
maailman synnit, toiseen sen kyyneleetl» 

Ja enkeli laskeutui jälleen maan piiriin. Mutta 
- - liian raskas oli ihmisten syntitaakka ja liian 
suuri kyynelten meri: maljat täyt tyivät eikä 
enkeli jaksanut niitä kantaa. Hänen siipensäkin 
olivat kylmästä kangistua. Väristen ja voimatto
muuttaan itkien hän otti vain kyyneleen kum
paankin maljaan, toiseen syyttömästi, toiseen 
syyllisesti vuodatetun ja lensi takaisin. Nähdes
sään kummankin kyyneleen huudahti Jumala: 
»Voi riemua ja tuskaa maailman, minä tahdon 
itse sitä kokeal» Ja hän laskeutui ihmisiä aut
tamaan. 

Säälinkyynel vierähti samalla hänen silmästään, 
putosi taivaan kannelle ja loisti siinä yön pi
meässä kuin kirkkain tähti . Sen erottivat idän 
viisaat ja kävivät sitä ihailemaan. Ymmärtäen 



sen merkityksen he vakuuttivat riemumielin toi
silleen: »Malja on täyttynyt , aika on tullut». 

Ja itkevän enkelin silmät taas kirkastuivat. 
Hän riensi nuolena ilosanomaa ihmisille ilmotta-
maan. Oli sydän-yö. Vain paimenet Betlehe
min luona valvoivat ja rukoilivat. Heille hän 
ilmoitti: »Teille on tänä yönä syntynyt vapahtaja, 

joka on Kristus Herra Davidin kaupungissa. 
Ja katso, tämä on merkiksi: te löydätte lapsen 
kapaloituna makaavan seimessäl» Ja kohta il
maantui taivaalle suuri enkelijoukko, joka lauloi: 
»Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa ja maassa 
rauha, ihmisille hyvä tahtoi» 

R. R. 

•' 

Köyhän joulu. 
elkka on tuvan edessä. On kuin 

odottaisi se jotakin. Ovi aukenee, 
ja äiti laskeutuu portaita kahden 
lapsensa kanssa. Pienempi kääri
tään kelkan ryysyihin, suurempi 
asettuu työntämään, äiti itse vetää. 

„Miks'eivät antaneet yösijaa", kysyy työntäjä. 
,,Ei sopinut", on vetäjän vastaus. 
Taaskin on tupa edessä. Taaskin odottaa 

kelkka ja taaskin laskeutuu portaita sama joukko 
— äiti kahden lapsensa kanssa. 

Ei sinnekään sopinut. 
Ovat jo ulohtaalla kirkosta, mökkipahasen 

luona. Kenties köyhä paremmin köyhää ym
märtää. Alakuloinen joukko käy sisään., 

..Saisikohan yösijaa?" äiti arasti kysyy. 

..Näyttääkö tässä tilaa liiaksi olevan?" 
Ja ulkona pienempi kääritään riepuihin, suu

rempi asettuu työntämään, äiti itse vetää. 
,,Lapset, meidän täytyy palata takaisin sydän

maalle." 

„Mutta, äiti, eivätkö ne vietäkään joulua?" 
..Viettävät, ja eivät vietä. Mutta mitäpä 

muista! Rakasta sinä seimilasta. Hänellä e 
ollut kätkyttä, ei kotia, ei sijaa toisen kodissa 
kaan, hän syntyi vain tallissa. Hän oli yhtä 
köyhä kuin minun lapseni. Häntä rakasta I — 

Lapseni, jos tulet isoksi ja saat jotain omaa, 
älä] pidä halpana ketään. Hän oli köyhä, oma 
äitisikin — sinun äitisi — hänkin oli köyhä. 
A!ä halveksi köyhintäkään!" 

Sydänmaalle painuu kulkue, äiti kahden lap
sensa kanssa. Tähdet ovat syttyneet. On hetki, 
jolloin valoisissa kodeissa lahjoja jaetaan. Hä
märissä metsätiellä on yksinäinen äitikin jakanut 
lahjansa, sen ainoan, mitä hänellä oli — sydä
mensä, rakkautensa. Ja se pienempi oli kääritty 
ryysyihin, suurempi työnsi, äiti itse veti. — Mutta 
köyhä kulkue ei häirinnyt kristittyjen joulurauhaa! 

LALLI. 
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Kesäinen tarina. 
iti oli lähtenyt Viertolan heinänii

tylle ja jä t tänyt poikansa Yrjön 
ja Riston rät ikkämaata kitke
mään. Jonkun aikaa pojat työs-
kentelivätkin ahkerasti, mu t t a sit
ten oikaisi Yrjö väsynyttä sel

käänsä ja haukotellen virkkoi: 

»Tämä on niin ikävää työtä. Risto, et tä emmekö 
heitä valtaan koko kitkemistä ja lähde ongelle? Ah
venetkin siellä jo vart tovat suuruspalaa.» 

»Entä mitä luulisit äidin sanovan, kunhan näkisi, 

pehmyt kesätuulonen humisi leppeästi puiden ok 
sissa ja tuolloin-tällöin kuului rannasta leikkivien 
lasten iloinen kujerrus. — 

»Mutta mikä se oli?» Risto karkasi pystyyn ja kuu
losti. Toistamiseen kuului rannasta kova avunhuuto. 
Hetkeäkään aikailematta hän kiiruhti sinne. 

»Mitä täällä on tapahtunut?» hän hengästyneenä 
kysyi nähdessään siellä lehtori Ahavan vanhemman 
tytön Annikin palvelustytön kanssa itkevän. 

»Voi, hyvä Risto! Lyyli putosi järveen.» 

»Lyylikö? . . Sanokaahan, kuinka se tapahtui?» 

että räätikkämaa onkin vielä kitkemättä?» Risto 
vakavana muistutti. 

»Toruisi vähän ja siinä kaikki», naurahti Yrjö, 
mut ta lisäsi heti miehekkäämmällä äänellä: »Ja eh-
dimmehän tuon ongelta palattuammekin tehdä, 
jos niikseen tulee.» 

»Minä en kuitenkaan lähde, ennenkun olen saanut 
osani valmiiksi», Risto lausui ja painautui jälleen 
entistä ahkerampana työhönsä. 

»Mutta minä lähden. Hauskempihan sitä siellä on 
istua, kuin tässä mullassa rypeä.» J a Yrjö haki kuo
pasta matoastiansa, heitti onget olalleen ja lähti 
iloisesti vihellellen läheiseen rantaan. 

Aurinko oli kohonnut keskitaivaalle. Suristen len

telivät hyönteiset mettä hakien kukasta kukkaan, 

Saappaat lensivät Riston jalasta hietikolle. 

»Tuossa se Näkkäkivellä laivaansa uitteli ja jal
kansa livetti ja voi, voi! . .» 

Annikki kätki kasvonsa esiliinaansa ja alkoi jäl
leen rajusti itkeä. 

»No, no, älkäähän nyt! Ehkäpä saamme hänet 
vielä pelastetuksi». Takki ji> putosi Riston päältä. 

Samassa alkoivat keltaiset kutri t näkyä veden 
pinnalla lähellä Näkkäkiveä. Yhdellä harppauksella 
oli Risto kivellä ja tar t tui käsin hiuksiin kiinni. 
Ponnisteltuaan hetkisen sai hän vedetyksi Lyylin 
kivelle, josta kantoi hänet rannan pehmeälle nur
mikolle lepäämään. 

»Herra Jumala! Hän on kuollut!» huudahti Annikki, 
nähdessään sisarensa kalpeana, li ikkumattomana 



makaavan. Mutta kun Risto hetkisen liikutteli pe
lastetun käsiä ylös-alas ja palvelustyttö ohimoita 
hieroi, niin virkosi hän eloon. 

Yhdessä lähtivät he sitten Viertolaan, jossa lehtori 
Ahava oli kesävieraana, mu t t a Rirsto palasi jälleen 
työhönsä. 

* 

Kun äiti illansuussa palasi kotiin, olihan hyyin iloi
nen huomatessaan, e t tä poikansa olivat kunnolla 
täyt täneet tehtävänsä. 

»Sinäkin, Yrjö, olet tällä kertaa kitkenyt osasi ja 
aivan yhtä puhtaaksi kuin Ristokin», virkkoi hän 
hyvillään. 

Risto istui akkunanpielessä penkillä ja korjasi äi
tinsä haravaa, mu t t a Yrjö loikoili sängyssään. 

»Lehtori rouvineen näkyy tulevan tänne», vir
kahti Risto akkunanpielestä. Tämän kuultuaan 
sitaisi äiti puhtaan 
esiliinan eteensä ja 
silitti vähäsen hiuk
siaan, ja Yrjökin nou
si sängyn laidalle is
tumaan. Samassa jo 
vieraat astuivatkin 
sisään. 

»Kiitossinulle, Ris
to, tämänpäiväisestä 
urhoollisuudestasi!» 
virkkoi rouva terveh
dit tyään. »Lyyli oli 
vielä niin heikko, et
tei hän jaksanut itse 
tulla tänne, mut ta 
toinnuttuaan lupasi 
hänkin tulla sinua 
kiittämään.» 

»Eihän siinä mitään kiittämistä ole; jokainen poika 
olisi minun sijassani tehnyt aivan samoin.» 

»Älä sano niin», puut tui lehtori puheeseen; »moni 
olisi hätääntyneenä ja neuvottomana rannalle py
sähtynyt . Ota tämä, urhoollinen poika, vähäisenä 
kiitollisuuden osoituksena minulta!» 

Kiiltävä kultaraha solahti Riston käteen. 

»Toivon, e t tä vastakin osotat yh tä suurta neu
vokkuutta vaaran hetkellä», jatkoi lehtori ja kään

tyen äidin puoleen sanoi: »Kiitos teillekin, joka olette 

noin kunnollisen poikasen kasvattaneet!» 

»Minä olen niin hämmästynyt , et tä . . . mitä siis on 
oikeen tapahtunut?» äiti ihmeissään kysyi. 

»Ettekö siis tiedä, e t tä Ristonne pelasti meidän 
Lyylimme tänään hukkumasta. Kerrohan, Risto, 
koko tapaus!» 

J a Risto kertoi. Kun hän oli lopettanut, sulki 
äiti hänet kyyyneleet silmissä syliinsä, huudahtaen 

»Ja tuosta et sinä virkkanut minulle sanaakaan!» 
»Eikö se ole tot ta , äiti, e t tä minä täytin ainoastaan 

velvollisuuteni?^ sanoi Risto katsellen suurilla rus
keilla silmillään luottavasti äitiään. 

»Niinpä kyllä, lapseni», äiti myönsi. Mutta rouva 
jatkoi: 

»Lisätkäämme siihen kuitenkin, et tä t äy t i t sen 

hyvin! . . J a nyt, Jumalan haltuun!» 

Kun vieraat meni
vät, kietoi Yrjö nyyh
kyt täen kätensä äi
tinsä kaulaan j a huusi: 

»Äiti, anna minulle 
anteeksi!» 

»Mitä nyt, lapse

ni?» 

»Minä olen taas ol
lut tottelematon poi
ka. Risto se oli, joka 
minunkin osani kit
ki, sillä minä olen 
ollut ongella koko 
päivän ja revin siellä 
housuni.» 

»Niinkö?» Äidin ää
ni oli lempeästi nuh
televa. 

»Anna minulle anteeksi vielä tämä kerta, ja minä 
lupaan tulla myöskin kuuliaiseksi pojaksi.» 

»Saat, lapseni», virkkoi äiti hellästi huomatessaan 
Yrjön rehellisestä katseesta, et tä hänen aikeensa 
olivat vilpittömät. »Jumalan avulla toteutukoon 
hyvä päätöksesi ja muistaos nyt täs tä tapauksesta, 
et tä hyvä omatunto on ainoastaan velvollisuutensa 

täyttäneellä.» 

A. LEHVÄ. 

Arvotus. 
Työvaatteet yllä luoksesi 
käy kuusi tutfavata. 
Ne empimättä antavi 
sinulle tointa sata; 
on ankaroita miehet nuo, 
sun laiskotella eivät suo. 

Vaan seitsemäs on lempeä 
ja silmiss' ilon loiste . . . 
Jos hänet oikein tunnet sä, 
niin ankaruutta toisten 
nurisematta kärsiä 
sa tahdot hänen tähtensä. 



V'j^ l ln<A • og 

.-. - . 

Silloin oli suloinen suvi! 



Moderato. 

Pilvitanssi. 
(A. Pärnänen) 

mf 
Otto Kotilainen. 

Hei hip - pa - - ral - - - - la, 
Tui tu - - li - - - tul la, 

Lu - mi-maa on ai la, 
O - ma - si on sul - - - - la, 

fe^Äögi©^ 
Täh - - det ja tai-vas o - vat 
Taiva - hat on hoh - - tees-sa 

/' ä tempo mm i—r ]i f= 
ril. e. cresc. 

dLj±j^-t-im 
kor - keel - - la vai lan! 

ti - - man - - - tin ja kul - - - - lan! 

• * : mmmmmsm j , 

poco riturd. 



I • " • I ' 

Tuli tuikkaa köyhän ko'ista, 
mökkipahan akkunoista, 
siellä moni pieni pää 
tielle tirkistää. 

Mutta vauhti alkaa vasta 
järven jäälle laskennasta. 
Kilpasilla kiidetään 

'£• -X kirkkoon yli jään. 

'iuvut helkkää, kellot soipi, 
huurtuneet puut huminoipi. 
Joulukirkkoon ajetaan 
hilj allensa vaan. 

Mennään suksinkin ja jaloin 
hämärteessä tähtivaloin; 
sama kaikkein määrä on: 
joulukirkkohon. 

Juhlimahan Jeesustansa 
sydänmaitten köyhä kansa 
temppeliinsä lähtenyt 
joukolla on nyt. 

Syvin äänin soivat urut, 
unohtuvat maiset surrt, 
kaikki kantaa kiitosta 
vapahduksesta. 

Ei voi huulten laulu riittää; 
elämä vain oikein kiittää 
Herraa joululahjastaan 
mulle suomastaan. 

L—ALLI—. 

Joulu. 
anha ja aina uusi. Siinä on jou

luevankeliumin sulo. 
Tosin on meillä ehkä siitä 

ollut sama kokemus kuin mo
nesta muusta kertomuksesta, 
joka lapsuudessa meitä viehätti. 

Tuli aika, jolloin se astui ikäänkuin syrjään. 
Olimme menettäneet lapsuuden välittömyyden, 
emmekä nähneet joulun valoa. Se peittyi pilviin; 
sisällämme oli yö, vaikka joulukynttilät paloivat 

ja lapset iloitsivat, kuten ennenkin. 
Betlehemin niityillä kaitsevat paimenet lau

mojansa. Valtavana laajenee tasanko, kadoten 
hämäränä yön pimeyteen. Kummun rinteelle 
ovat paimenet asettuneet. Juhlallinen hiljaisuus 
kaikkialla. 

Yhfäkkiä he havahtuvat levostaan. Heidän 

edessään kummulla seisoo ihana olento, Herran 
kirkkauden ympäröimänä, aivan niinkuin sukeltaa 
esiin pilvien lomasta ja valaisee maiseman. Tuo 
loistava valo-olento hämmästyttää heitä, ja itses
tään he kumartuvat alas ihmetellen taivaallista 
ilmestystä. 

Mutta pian haihtuu pelko, kun lempeä lähetti 
hiljaa kumartuu eteenpäin ja ystävällisin ilmein 
lausuu lohduttavat sanat: »älkää peljätkö; minä 
ilmoitan teille suuren ilon. Teille on syntynyt 
Vapahtaja»! 

Hartaasti he kuuntelevat suloista puhetta. 
He kohoutuvat maasta ja ristivät kätensä. Valo 
tunkee heidän mieliinsä. Joulu on tullut. Jeesus 
on syntynyt. 

Mutta ei tämä joulusanoma ole vain kaukaisissa 
maissa kaikunut. Se kuuluu meidänkin keskuu-



dessamme. Joulukellot soivat. Joulukynttilät 
palavat. Joulutunnelman salaperäinen lumous 
valtaa meidät. Ahdistavat epäilykset häipyvät. 
Sydämen täyt tävät hartaat mielialat. 

Meille on tänäpäivänä syntynyt Vapahtaja! 
Kuinka tämä sana haihduttaa pienet ja suuret 

epäilykset! Emmekö me ikävöitse sitä rauhaa, 
joka käy kaiken ymmärryksen ylitse? Eikö mei
dänkin sydämemme janoo Jumalaa, sitä elävää 
Jumalaa? Tänään on syntynyt se, joka vie mei
dät Jumalan luokse ja tuottaa rauhan maan 
päälle. 

Ainoan Herran Jumalan 
nyt kiitos, kunnia olkoon 
armostaan, rakkaudestaan, 
jok' omaks' meille tulkoon! 
Maan pääll' on rauha riemuisa, 
meiH' ystäväks' tul' Jumala, 
siit* aina iloitsemme. 

Me tartumme tähän ojennettuun käteen ja läh
demme kulkemaan. Toiset, jotka jo aikaa sitten 
ovat Kristuksessa rauhan löytäneet, kiitollisin 

mielin ja kohotetuin päin. Toiset, jotka vielä etsi
vät ja yhä etsivät — luottamuksessa ja toivossa. 
Ken hyvänsä jouluevankeliumissa etsii Vapahta
jaa, — hän on hänet löytävä. Jumalan lähetit 
katoovat, »Herran kirkkaus» vaalenee, taivaan 
joukkojen ääni hälvenee — mutta Hän, ihmisten 
Vapahtaja, ilmenee täydessä kirkkaudessaan. Ja 
me saamme sen kokea: hän voi elähyttävän tu
lensa meidänkin sydämissämme virittää. Vanha 
— ja aina uusi — se on joulun sulo. 

Siksi palaamme vuosittain mielellämme joulu
kertomukseen. Me kiitämme evankelistaa, joka 
sen on niin runollisella sulolla kertonut. Ja yh
dessä kaikkein ihmisten kanssa, jotka kaikissa 
maailman äärissä kohottavat sydämensä Jumalan 
puoleen, yhdymme mekin enkelien esitykseen: 
»Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa!» Ja 
rauhan sanansaattajina ojentakaamme kätemme 
lastemme, ystäväämme, perheenjäsentemme puo
leen sanoen: älkäämme peljätkö. Meille on tänä
päivänä syntynyt Vapahtaja! 

E. K. 

Sytyttämätön joulukuusi. 

Lausui äiti lapsellensa, 
Puhui pienokaisellensa: 

.Elä itke äidin tyttö, 
Pulmuseni puhtoiseni, 
Maammon marjukka ihana!" 

»Jopa joulukin tulevi. 
Saapuvi Jumalan juhla 
Joulukontti kelkassansa 
Lasten lahjojen keralla. 
Saapi se hyvät sinulle, 
Parahimmat pienelleni, 
Lahjat lapselle omalle, 
Antamiset armahalle. 
Täällä kuusen kaunistelen, 
Laitan lapselle somaksi. 
Siinä on kynttilät koreat, 
Siinä liput liehumassa, 
Joka oksalla omenat, 
Kutrilla hopeat, kullat. 
Sitte leikimme lopuksi, 
Hyvin mielin hyppelemme, 
Ilo kaikuvi katossa, 
Riemun liike lattialla." 

Vielä viikkonen kuluvi, 
Päivän jonkun päättelevi. 
Tuli joulu, toi surua. 
Kuusi ilman kynttilöitä. 
Lapsi tuonelle tulevi, 
Kulkevi manan majahan 
Tuonen lasten leikitellä, 
Manan pienoisten pidellä. 

AAPO PÄRNÄNEN. 



Pikku Joukon laulu. 

Hei, juokseppas, heponi, joutuisaan, 
on kiire kotihin mulla! 
On ikävä äidillä yksinään. 
Minä tuulena tahdonkin tulla 
sun luokses', armas äitiseni, 
ja näyttää punaiset poskeni. 
Nepä pihlajan marjoina hohtaa! 

On vieraita maita matkailtu 
ja nähty mertakin monta; 
vaan eväskonttimme tyhjeni jo, 
ja se oli onnetonta! 
Nyt äidin luokse matkamme käy. 
Voi, eikö mun kotini vieläkään näy? 
Se armas, herttainen tupa! — 

ANNI KASTE. 

A iti hän kerii 

punakerän, 

kutoo Sirkalle 

sukanterän. 

Sirkka apuna 

myöskin tässä 

lankavyyhtiä 

pitämässä. 

Äiti kertovi 

tarujansa, 

viepi Sirkkasen 

mukanansa 

sadun kirkkaihin 

kartanoihin, 

tarulinnojen 

ruusustoihin. 
I. H. 



Ensi lumi. 
tikahduttava, painostavanraskas on 

ilma tuolla huoneessa sairasvuoteen 
ääressä, jonka valkoisiin patjoihin 
vajonneena pieni, hento, kuolonkal-
pea lapsi nukkuu. Raskaat uut imet 
ovat vielä alhaalla, vaikka niiden 
lomitse jo päivänvalo pilkistääkin 

koettaen voit taa yölampun salaperäisen tuikkeen. 
»Annikki, lapseni, vedahan jo uutimet syrjään», 

virkkaa nojatuolistaan väsyneellä äänellä leskirouva 
Lumio tytölle, joka puolinukuksissa istuu sairasvuo
teen laidalla. Hätkähtäen havahtuu pienokainen 
käyden mitään sanomatta ikkunan luo täyt tämään 
äitinsä käskyä. 

»Äiti, katsohan, miten kaunista!» huudahtaa hän 
samalla jääden ihastuneena katselemaan ulos. Niin 
innostusta ilmaise
va oli huudahdus, 
et tä se sai äidin jä t 
tämään nojatuolin
sa käydäkseen lä
hemmäksi. 

»Ensi lumi; saam
me jouluksi ensi lu
men, virkkoi hän 
siristäen valoon tot 
tumattomia silmi
ään koettaessaan 
katsoa kaiken kat
t anu t ta valkoista 
lumipeitettä, jolle 
yhä putoili raskaas
ti sinne tänne huo
juvia lumihiutalei
ta. 

»Niin, ensi lumi». 
virkahti hän vielä 
jääden hajamielise
nä katsomaan tal
vista maisemaa . . . 
Ensi lumi, se palautt i synkkiä muistoja hänen mieleen
sä. Sen alle, sen valkeaan, viileään poveen oli hänen 
t äy tyny t kätkeä niin paljon elämänsä kalleinta. Kaksi 
vuot ta sitten seisoi hän miehensä ja lastensa kanssa 
esikoisensa ensi lumen pehmeän hunnun peittämällä 
vasta luodulla hautakummulla, ja jo seuraavana vuo
tena samaan aikaan oli hänen rakastettu puolisonsa 
riistetty hänen rinnaltaan mustan mullan hyytävään 
syleilyyn. Ne olivat kauheita, ne seuraavat joulut! 
Ja nyt taas! Taasko mustia huntuja kirkkaasti sätei
levien kuusenkynttilöiden sijaan? 

»Äiti, tuleeko isä pian takaisin?» kj'säsi äkkiä An
nikki, joka oli nojannut ikkunanpieleen, katsellen ulos. 

Hämmästyen äkkinäistä kysymystä, joka juuri 
koski hänen omia ajatuksiaan, ei äiti heti tiennyt 
mitii vastata . — Niin, Annikki, hän oli yhä siinä toi
vossa, et tä isä vielä tulee takaisin. 

»Äiti, saammeko tänäkään vuonna joulukuusta?» 
kysäsi lapsi jälleen ihmeteltyään sitä, ettei äiti vas
tannut . 

»Saamme, lapseni, saamme,» virkkoi rouva Eumio 
painaen kevyen suudelman Annikin otsalle. — »Jää
hän nyt siksi ajaksi valvomaan Maunon vuoteen 
ääreen, kun minä käyn aamiaista valmistamassa. Jos 
hän jotain tarvitsee, niin kutsu minua». 

»Kyllä äiti», virkkoi Annikki, istuutuen vuoteen 
laidalle äidin lähtiessä huoneesta. 

Väsynyt, hyvin väsynyt oli pienokainen yön val
vomisesta, sillä pikku veljen heikko tila ei ollut salli
nut unen sulkea silmäluomia. Niitä tuntui raukasevan 
. . . vähä väliä ne sulkeutuivat jääden joka ker
ralla yhä pidemmäksi aikaa kiinni, kunnes kaikki kävi 
kummallisen epäselväksi . . . harmaaksi . . . Oli 
kuin kaikkialla ensi lumen valkeita hiutaleita olisi 
äänettömästi , kevyesti leijaillen laskeutunut alaspäin, 
yhä alaspäin. Yhtäkkiä valaisi huikaiseva valo tuon 

lukemattoman sin
ne tänne huojuvan 
parven. Noista val
kean valkeista lu
mihiutaleista muo
dostui harsonohuet, 
hohtavat , leveät 
portaat , jo tka joh
tivat korkealle, hui
maavan korkealle, 
häviten lopulta ää
rettömään kirkkau
teen, jonka loistetta 
eivät silmät kestä
neet. J a katso! Nyt 
saapui lumivalkea, 
häikäisevä enkelien 
parvi, asettuen por
rasten kahden puo
len. Kaikkien rau
haa ja iloa säihky
vät kasvot olivat 
suunnat tuina alas
päin, ikäänkuin jo

tain odottaen. J a kohta ilmestyikin portaiden ala
päähän pieni poika, jota enkeli kädestä taluttaen johti 
ylös. Totut tuaan nousemiseen, käännätti pienokai
nen kasvonsa katsellen ihmetyksellä ympärilleen. 

»Mauno, sehän on Mauno!» . . . huudahti Annikki, 
heräten ja huomaten nähneensä unta . . . Mitähän 
jos Mauno olisi sillä aikaa tarvinnut jotain? . . . . 
Pelästyksissään katsahti hän pienokaisen lumivalkein 
hin, tuskin patjojen väristä eroittuviin kasvoihin. 
Puolittain pelästystä. puolittain hämmästystä ilmais
ten, huudaht i hän: 

»Äiti! äiti! Ensi lumi on laskeutunut Maunon kas
soillekin!» 

Kiireesti saapui äiti jääden tyrmistyneenä vuoteen 
ääreen. 

»Niin, ensi lumi on laskeutunut Maunon kasvoille
kin», lausui hän tuskin kuuluvasti . . . »Miten armo
ton onkaan se aina tullessaan . . , Mutta tapahtu
koon kuitenkin Sinun tahtosi» . . . . 

y. y. 



Mitä pikku Anni sai aikaan. 
orkean kivirakennuksen kellariker

roksessa, sen pihapuolella olevan 
huoneen ainoa ikkuna oli ylhäällä 
katonrajassa. Pimeä se huone oli 
varsinkin talvella. Silloin ei aurinko 
viikkokausiin pilkistänyt sinne, ja 

usein aamulla huomattiin, et tä tuisku oli yön ku
luessa kasannut luminietoksen ikkunan eteen. 

Tässä kolkossa huoneessa asui Antti Puunhakkaaja 
vaimonsa Leenan ja viiden lapsensa kanssa. Oikeas

taan ei hänen nimensä ollut »Puunhakkaaja», mut ta 
niin häntä tavallisesti nimitettiin, koska hän elätti 
perheensä puiden pilkkomisella. ) 

Oli joulun-aatto, j a kaupungilla vallitsi tulinen 
kiire. Kaikki riensivät ostoksille, sillä jouluhan on 
vain kerran vuodessa, ja jokainen koettaa tehdä sen 
niin iloiseksi kuin suinkin voi. Mutta Antin asun
nossa vallitsi puute. Leipää ja perunoita vain oli 
jouluravinnoksi. Antti oli syksyllä lyönyt kirveellä 
pahan haavan jalkaansa, ja se oli pi tänyt häntä vuo
teessa aina viime päiviin asti. Nyt hän jo kuitenkin 
kykeni jalkeille. Edellisenä päivänä hän oli käynyt 
entisissä työpaikoissaan, mut ta halot oli niissä hak-
kuutet tu muilla. Joulun jälkeen oli kehotettu käy
mään uudelleen, ja niine hyvineen Antti sai palata 
kotiin. 

Ikävä joulu, mietti Antti . Nuorin lapsista, pikku 
Aarne, oli kovin kipeä. Siinä hän makasi kehdos

saan posket kuumeesta hohtaen ja pieni r inta tus
kallisesti kohoillen. Köyhäin lääkäri oli edellisenä 
päivänä määrännyt lääkkeitä sairaalle, mut ta mistä 
saada rahaa niiden ostoon? Leena oli ollut pese
mässä herrasväkien pyykkiä, ja olisi hänellä ehkä 
muutama markka kotiin palatessaan. Vanhimmat 
pojat, Jussi ja Niilo, olivat myymässä sanomalehtiä. 
mut ta pieneksi jää siitä ansio. Kaikki rahat tar
vittaisiin vält tämättömimpiin ruokatarpeisiin. Kohta 
tulisi vuokrakin maksettavaksi, ja polttopuut eivät 

enää pitkälle riittäisi. . . . Ei! jokin 
keino on keksittävä, arveli Antti itsek
seen. 

Hän puki jälleen yllensä vanhan, ku
luneen päällystakin, käski kuusivuotisen 
Ellin viihdytellä pikku veljeä, jos se 
heräisi. Sitten hän astui ulos ja suun
tasi kulkunsa kauppias N:n myymälää 
kohden, puhuakseen hänelle hätänsä. 
Raskaalta se tuntui , mut ta muuta neu
voa ei ollut. Arastellen hän astui si
sään. Onneksi ei siellä ollut ketään. 
Sen nähdessään Antti huoahti helpotuk
sesta, saahan hän toki puhua asiansa ke
nenkään häiritsemättä. Kauppias tuli 
myymälään pieni tyttönsä Anni muassa. 
Antti esitti asiansa, ja kyynel vierähti 
hänen poskelleen aivan huomaamatta . 

Kauppias näytt i tuskaantuvan. Hän 
astui hetken äänetönnä edestakaisin ja 
virkkoi sitten äreästi: 

»Ymmärrättehän hyvin, etten voi enää antaa teille 
velkaa penniäkään. Olen jo tarpeeksi teitä au t tanut . 
kuten monta muutakin teidän asemassanne olevaa. 
Ja tuskinpa saanen teiltä, enemmän kuin muiltakaan, 
koskaan ropoakaan takaisin. Tuloni eivät ole suuret, 
kilpailijoita on näet paljon. Täytyy maksaa korkeat 
verot ja vuokrat , ja perhe se on minunkin elätettävä
nä » 

Antti myönsi sen kaiken hyvin käsittävänsä. Mutta 
jos kauppias sittenkin nyt vielä kerran auttaisi häntä. 
Hän kyllä maksaa, kun taasen voi työhön ryhtyä. 
»Ja onhan nyt joulukin tulossa», lisäsi hän hiljaa. 

Kauppias harmistui yhä enemmän, ja kun samassa 
ostajiakin tuli, lähti Antt i murheellisena ulos. Useas
sa paikassa hän vielä sitten kävi, mut ta kaikkialla 
oli niin kiire, ettei häntä joudettu kuuntelemaan. 

Kun hän sitten saapui kotiin, olivat pojatkin jo 
tulleet. Mutta vähäinen oli ansio ollut. Kukaan ei 



tällaisella pakkasella ja pyryllä halunut ruveta kai
vamaan rahoja taskustaan sanomalehteä ostaakseen. 
Pienokainen itki katkerasti äidin turhaan kokiessa 
sitä viihdytellä. Viimein vaipui se väsymyksestä 
uneen, 

»Leena», virkkoi Antti hiljaa, »emme saa antaa lap
sen kuolla, olisihan se synti . Sinulla kai on muutama 
markka, Jussi juoskoon apteekista lääkkeet, vaik
kapa saisimmekin kärsiä nälkää.» Jussi sai rahat ja 
lähti. Ulkona alkoi jo hämärtää, mut ta myymäläin 
ikkunat loistivat kirkkaassa valossa. 

Kauppias N. istui samaan aikaan salissaan. Ta
kassa loimusi iloinen valkea levittäen miellyttävää 
lämpöä. Anni hääräili äitinsä apuna kuusenkoristelu-
hommissa. Äkkiä virkkoi Anni: 

»Isä», onko sen köyhän miehen lapsilla ollenkaan 
joulukuusta?» 

»Minkä köyhän miehen? Ketä tarkotat?» 
Annista tuntui isän kysymys hiukan ihmeelliseltä. 

Eikö isä siis enää muista Anttia J a Anni kun oli 
ajatellut hän tä koko päivän. Ääneensä hän sitten 
virkkoi: 

»Eikö isä muista sitä köyhää miestä, joka aamulla 
kävi puodissa ja pyysi apua?» 

Isä naurahti . Mutta lapsen yhä toistetut itsepin
taiset kysymykset eivät antaneet hänelle rauhaa, ja 
hän myönsi itsekseen menetelleensä moitittavasti . 
Olisihan hän voinut au t taa vielä tämän kerran. Var
sinkin kun on joulunaatto ja kaikki iloitsevat joulu
lahjoista. 

Kauppias kertoi koko asian 
puolisolleen. »Tein väärin, 
kun en au t t anu t häntä», li
säsi hän lopuksi.» »Mutta so
piihan vielä lähettää Antin 
perheelle jotakin ruokatava
raa», ehdotti puoliso. Hä
nellä oli näet aina ollut hellä 
sydän köyhiä kohtaan, usein 
hän oli au t tanut heitäsaaden 
lämmintä kiitollisuutta pal
kakseen. 

Kauppias myöntyi heti 
ehdotukseen ja kiiruhti myy
mälään. Ilta oli myöhäinen 
ja myymälä sulettu. Hän 
sytyt t i lampun ja alkoi isoon 
koriin asetella kaikenlaista 
ruokatavaraa. Keittiöstä tuo

tiin suuria, lämpimiä vehnäleipiä. Päällimmäiseksi 
kauppias asetti kirjeen sulkien sen sisään ky mmenmark-
kasen. Sitten hän kutsui rengin ja pyysi, e t tä hän 
saat taa painavan korin Antti Puunhakkaajan asun
toon. 

Kun kauppias sitten perheensä kanssa istui herkul
lisen illallispöydän ääressä ja joulukuusi säteili kir
kasta valoa, hän tiesi saattaneensa iloa edes yhteen 
kurjuuden kotiin, ja joulurauha laskeutui hänen sy
dämeensä. Mutta hän siunasi mielessään pientä 
Anni tytär tään, joka oli herät tänyt hänessä hyvät 
henget valveille. 

Suuri oli Antin asunnossa hämmästys, kun pöy
dälle kannettiin iso kori. J a ennenkun kukaan ehti 
toipua hämmästyksestään, oli tuoja jo kadonnut. 

Antt i ryhtyi tu tkimaan korin sisältöä. Ensin luki 
hän kirjeen. Kauppias pyysi siinä anteeksi kovuut
taan ja mainitsi, e t tä kaikista niistä lahjoista Antin 
olisi oltava kiitollinen yksinomaan pienelle Annille. 

Leena ryhtyi hommaamaan illallista. Sen valmis
tu t tua hän sytyt t i pöydälle kaksi kyntti lää, ne saivat 
korvata joulukuusen. Ja tuon kolkon kellarihuoneen 
asukkaat tunsivat kaikki itsensä onnellisemmiksi 
kuin monet parempiosaiset. 

Kaikki istuivat pöytään, jonka keskellä höyrysi 
iso riisipuurovati. Kukin yhtyi sitten Leenan alka
maan virteen: 

»Enkeli taivaan lausui näin » 

L. T. 



V 
i ^rvr', O ri '--.^ 

VAJA 

;t , 
v^a i')« 

- • * -« 

auknna, kaukana keskellä hirveän 
suurta valtamerta ja lähellä sitä paik
kaa, jossa taivaanranta maanpiiriä ta-
vottelee, on pikkuriikkinen Satosaari. 
Siinä eleli pikkuriikkinen kuningas, jolla 
oli pikkuriikkinen valtakunta ja pikkn 
riikkinen majesteettirouva ja pikku 
pikkuriikkinen kuninkaantytär. Siinä 
pikkuriikkisen kuninkaan pikkuriikki 

sessä valtakunnassa asui pikkuriikkisiä alamaisia pikkuriikki
sissä taloissa. Mutta kuningas itse ja hänen majestecttirou-
vausa ja tyttärensä ja ministerinsä ja hoviväkensä ja ken
raalinsa ja sotaunellensa asuivat pikkuriikkisessä timantti-
linnassa keskellä sitä Satusaarcn valtakuntaa. 

Sen pikkuriikkisen maan pikkuriikkiset ihmiset elivät 
hirveän vanhoiksi. Mutta heidän vuotensakin olivat kovir 
pikkuriikkiset, vuorokauden pituiset vain. Päivää sanoivat 
he kesäksi ja yötä talveksi ja aamuhämärää kevääksi ja ilta
hämärää syksyksi. — Lunta ei siinä pikkuriikkisessä valta
kunnassa koskaan satanut. Sillä kuinka ne pikkuriikkiset 
ihmiset olisivat voineet lumessa kahlata, kun heidän koipen-
sakin olivat hirveän pikkuriikkiset! 

Kun se pikkuriikkinen kuningas oli tullut neljäntuhan
nen vuoden vanhaksi ja se pikkuriikkinen kuninkaantytär 
käynyt rippikoulun ja täyt tänyt seitsetnänsataa vuotta, 
kutsui kuningas kaikki piikkuriikkiset ministerinsä timantti-
linnan saliin neuvottelemaan eräästä hirveän tärkeästä asiasta 
Valtaistuimelle kiivettyänsä ja saatuansa valtikan toiseen ja 
valtakunnanomenan toiseen käteensä, rykäsi hän hovisään-
töjen mukaan kuusi kertaa ja sanoi: 

»Etsikää meidän kuninkaantyttärellemme puoliso, jolle 
voimme valtakuntamme antaa. Mutta koska koko avarassa 
maailmassa ei ole kuninkaanpoikaa, joka meidän kuninkaan
tyttärellemme sopisi, on perintöruhtinaaksi valittava meidän 
oman kansamme viisain mies.» 

Ministerien mielestä oli kuninkaan puite viisauden ihme. 
Sillä he olivat kuulleet satuja Avaranmaailman kuninkaan
pojista, jotka Satusaaren kansaan verrattuina olivat suuria 
kuin jättiläiset. Jr>s tällainen hirviö olisi merien takaa kosi
jana valtakuntaan saapunut, olisi koko .kansa hänen hir

muista suuruuttansa kaunistunut, ja sen pikku pikkuriikkisen 
kuninkaantyttären sydän, olisi pelosta pakahtunut. He ku
marsivat lat t iaan asti, kun heidän mieleensä johtui, että 
kenties juuri he saisivat sen pikku pikkuriikkisen kuninkaan
tyttären ja koko valtakunnan. Jokainen heistä näet piti 
itseänsä valtakunnan viisaimpaiia miehenä.1 

Niin kului kolme pitkää — eipä, kuin lyhyttä — vuotta. 
Se pikkuriikkinen kuningas ja pikkuriikkinen majesteetti-
rouva ja se pikku pikkuriikkinen kuninkaantytär odottivat 
hartaasti kosijoita. Mutta niitä ei kuulunut. Jo aikoja 
sitte oli mvötäjäiset saatu valmiiksi ja hääherkkuja oli lin
nan aitat täyteen ahdettu. Vihdoin tulivat ministerit itse 
kosimaan, mutta saivat kaikki järjestään rukkaset. Sillä se 
pikkuriikkinen kuninkaallinen herrasväki oli heihin suuttunut, 
kun vain omaa hyväänsä valvoivat. 

Siinä pikkuriikkisessä timaiittilinnassa oli semmoinen 
puhelin, että siitä saattoi kuulla kaikki, mi'n sadunkertojat 
koko avarassa maailmassa kiilloinkin kertoivat siitä pikku
riikkisestä valtakunnasta. Ja se pikkuriikkinen majesteetti-
rouva pani knulotorveii korvaansa ja kuuli minun juuri ker
tovan tätä satua »Joulupukin »lukijoille. Hänen majesteet
tinsa alkoi kaikin voimin soittaa sen ihmepuhelimen kel
loa — 

Silloin alkoi minun vasen korvani äkkiä niin hirveästi 
soida että oikein täytyi kertomukseni keskeyttää. 

»Halloo»! huusin minä. »Mistä soitetaan?» 
».Satusaaren kuningaskunnasta. Se olemme meidän 

korkeutemme majesteettirouva itse.» 
»Teidän inajestecttinne nöyrin palvelija, Satusetä Ava

ranmaailman Suomesta», sopersin minä hämilläni. 
J a sitten se pikkuriikkinen majesteettirouva kysyi mi

nulta neuvoa, inistä he saisivat sopivan puolison sille pikku 
pikkuriikkiselle kuninkaantyttärellensä. 

Päätin soittaa asiasta Marstähden kuusi kilometriä pit
källe Satusedälle. J a heti sain vastauksen: »Se pikku 
pikkuriikkinen kuninkaantytär on annettava sille hänen 
isänsä alamaisista, joka tietäisi suurimman totuuden lausua». 

Mars tähden kuusi kilometriä pitkän Satusedän neuvo 
otettiin armollisesti vastaan sen pikkuriikkisen valtakunnan 
hovissa. Sillä pienintäkin to tuut ta pidettiin siellä peräti 



harvinaisena ja kaikkein korkeimman viisauden huippuna. 
Eikä ihmekään. Olihan se valtakunta Satusaarella, jossa 
luonnollisesti kaikki on satua ja sadusta tehtyä. Mitä siis 
ne pikkuriikkiset ihmiset olisivat muuta osanneet puhuakaan 
kuin satuja! 

Se pikkuriikkinen kuningas kuulututti nyt valtakun
tansa kaikissa kirkoissa ja julistutti kaikkien puolueiden 
sanomalehdissä, että se, ken osaisi suurimman totuuden lau
sua, oli pääsevä hänen valtakuntansa kuninkaaksi ja hänen 
pikku pikkuriikkisen kuninkaantyttärensä puolisoksi. 

Kosijoita ilmaantui paljon, muitten muassa kaikki ne 
pikkuriikkiset ministerit, jotka jo kerran olivat saaneet ruk
kaset. Mutta näin tärkeätä asiaa ei kuningas saanut perus
tuslakien mukaan yksin ratkaista. Kansaneduskunta oli siis 
kutsuttava kokoon puolen vuoden päästä pidettäville valtio
päiville päättämään, kuka kosijoista parhaan totuuden tie
täisi. Hui sitä vaalitaistelun kiivautta ja hui sitä puoluctem-
mellystä, mikä siinä pikkuriikkisessä valtakunnassa nyt syntyi! 

Se pikkuriikkinen kansaneduskunta kokoontui määräpäi
vänä ja alotti istuntonsa. Nyt saivat kosijat kukin vuoroonsa 
tulla eduskunnan eteen ja kertoa, minkä suurimmaksi totuu
deksi luulivat. Mutta aina kun he lopettivat puheensa, 
nauroi koko eduskunta, taputt i käsiään ja huusi: »Satua, 
satua!» Paremmin ei ministerienkään käynyt, vaikka he 
puheissaan ilmaisivat kaiken valtioviisautensakin. Sekin oli 
vain satua. 

Näytti siltä, ettei kukaan, siinä pikkuriikkisessä Satu-
saaren valtakunnassa olisi pienintäkään totuut ta tietänyt. 
Se pikku pikkuriikkinen kuninkaantytär oli siis puolisotta 
jäävä. Eduskunta aikoi hajaantua. Se pikkuriikkinen ku

ningas kynsi korvallistaan ja istua murjotti kamarissaan, 
ja se pikkuriikkinen majesteettirouva suri hukkaan laitettuja 
hääherkkujansa, ja se pikku pikkuriikkinen kuninkaantytär 
itki sitä, että hänestä nyt vanhapiika tulee. 

Mutta olipa siinä valtakunnassa sentään olennoita, jotka 
eivät saduista pitäneet, vaan rakastivat kovaa —• eipä kuin 
pehmeätä — todellisuutta. Ja ne olivat — hovin siat. Kil
tille paimenpojalleen he ilmaisivat totuuden ja Satusaareii 
valtakunnan siihen asti tuntemattoman salaisuuden. Ja se 
pikku pikkuriikkinen kiltti sikopaimenpoika päätti ilmottau-
tua kosijaksi, vaikka hän kauheasti pelkäsikin astua edus
kunnan eteen. 

Mutta hän rokkasi pikku pikkuriikkistä sydäntänsä ja 
astui eduskunnan istuntosaliin. Mutta kun ministerit tunsi
vat hänet hovin sikopaimeneksi, kohottivat he hartioitaan 
ja sanoivat halveksien: »Ohi* Edustajat luulivat sen asiaan 
kuuluvaksi ja alkoivat kaikki huutaa: >Öh, öh, öh, öh!» Sil
loin se pikku pikkuriikkinen kiltti sikopaimenpoika tunsi 
itsensä aivan yhtä turvalliseksi kuin olisi hän seisonut siko-
laumansa keskellä j a huusi rohkeasti: 

»Kuulkaa kerrankin totuus! Tätä Satusaareii valtakun
taa ei ole olemassakaan muuta kuin saduissa. Eikä sen 
pikkuriikkistä kuningasta, eikä hänen majesteettirouvaansa 
eikä pikkuriikkistä kuninkaantytärtänsä. 

Silloin pyörtyivät ne pikkuriikkiset ministerit, ja koko se 
pikkuriikkinen kansaneduskunta oli vähällä tehdä samoin, 
J a se pikkuriikkinen kuningas, joka tukka pörrössäja tohvelit 
jalassa oli hiipinyt kuuntelemaan, sai melkein halvauksen. — 
Niin hirveä on totuus ensi kerran kuulla. 

Mutta se kiltti sikopaimenpoika sai sen pikku pikkuriik
kisen kuninkaantyttären rouvaksensa ja hänestä tehtiin ku
ningas. 

SATUSETÄ. 



Nokkosperhonen. 
Kirjotti ja kuvitti K. E. Kivirikko. 

okkosperhonen saat taa meille ilo
sanoman: kevät, tuo kauan odo
tet tu vuodenaika, jolloin koko 
luonto pukeutuu morsiuspukuunsa, 
on kohta kynnyksellä. Ihmekös 
siis, et tä mieli kirkastuu nähdes

sämme tuon sievän mustan- ja punaisen
kirjavan hyönteisen lämpi
mällä rakennuksen seinämällä 
siipiänsä kohauttelevan 
tai lentää lekuttelevan 
pitkin kaupunkimme 
katuja. Sen on var
maan joka lapsi näh
nyt, sillä yleinen se 
on ja kevään ensi-
mäinen. Syksyllä var
hain se jo paneusi 
levolle nukkuakseen 
pitkää talviuntansa 
jossakin puun hal
keamassa, ikkuna
laudan tai kattopä
reen alla. Keväällä 
jo huhtikuussa, kun 
aurinko sen jäseniä 
lämmitti, rupesi se 
kangistunutta ruu
mistansa oikomaan, 
huomasi nukkuneen
sa aika siemauksen 
ja katsoi parhaaksi 
lähteä lentoon vir-
kistyäksensä entistä 
eloisammaksi. 

Lumi ei ole vielä maasta sulanut, 
kun nokkosperhonen ensimäisen lentomatkansa te
kee, mut ta pian ilmestyy sinne tänne päiviä ja piha
maalla nuori nokkonen nostaa hennot lehtensä ilmoille. 
Tämä ilkeä kasvi, jonka lehdissä moni lapsi on sor
mensa polt tanut, on perhosemme lempikasvi, sillä siitä 
tämän olemassaolo tykkänään riippuu. Päivä kuluu, 
viikko,toinenkin vierähtää, j a luonto kehittyy kauneim
milleen. Nokkonenkin pihamaalla var t tuu, kilvan 
se rientää muiden kasvien keralla lehtiänsä valoa 

kohti kohottamaan. Polttiaiskarvat esiintyvät sen 
pinnalle syöpäläisiä torjumaan, ja kukkimisaika koit
taa. Mutta perhosta, jonka ruumista suojaa tiheä 
karvapeite ja .vahva sarveispanssari, eivät nokkosen 
varustukset peloita. Se asettuu sen lehdelle vaaratta 
istumaan laskeakseen siihen koko joukon pieniä 

munia, jotka se sitten jä t tää 
auringon haudottaviksi. 

Muutaman päivän perästä 
ryömii noista munista esiin 
pieniä matomaisia toukkia, 

jotka heti etsivät lehden 
laidan ruvetakseen sitä 
jyrsimään sillä nälkään

sä tyydyttääkseen. Leh
teen tulee kolo, se suu

renee suurenemis 
taan, ja sitä mukaa 
toukkakin kasvaa. 
Niiden ruokahalulla 
ei näytä olevan mi
tään rajoja, nuo in
hottavat olennot ei
vät tiedä mitään 
muusta maailmasta, 
nokkoslehti on heille 
kaikki kaikessa. 

Isommassa tou
kassa voi selvästi 
erottaa mustan pään, 

jossa on sivuilta toisiaan vas
taan liikkuvat, hohtimen tapaiset 
leuat; ruumis on tasapaksu, n -n ive -

linen ja karvainen. Kolmessa ensimäi-
sessä nivelessä on pienet kynsi jalat, ja ta-

kimaisissa nivelissä on vielä 5 paria omituisia 
käsnäjaikoja, joilla tuo ruma olento pysytteleiksen 
kiinni lehdessä milloin missäkin asennossa. — Toisi
naan on toukkia nokkosissa niin runsaasti, e t tä ne 
kaar tuvat näiden painosta, ja koko pensaikko on 
eloa täynnä. 

Jos haluat uteliaisuuttasi t yydy t t ää j a t ietää, mitä 
noista toukista kehittyy, voit o t taa niitä kasvattaak-
sesi johonkin rasiaan, jonka kylkeen voi laittaa kur-
kisteliireiän tai, vielä parempi, semmoiseen, jossa on 



lasikansi ehkäpä joku lasilaitakin. Tuommoisen laa
tikon voit helposti itsekin laittaa ohuista laudoista 
eikä sen tarvitse olla kovinkaan ison. olkoon esim. 
30 cm. pitkä, 15 leveä ja 15 korkea. Mutta pidä 
myös huolta siitä, e t tä noilla eläteillä on kylliksi nok
kosia, sillä muuten ne pian nääntyvät nälkään. Pää
asia on, et tä ne lihovat ja kasvavat kyllin isoiksi. 
Niistä on oleva sinulla paljon iloa, samalla kuin tässä 
paljastuu eteesi suuri salaisuus. 

Ensiksi näyt tää tuo uusi asunto saat tavan toukat 
uteliaiksi, ne alkavat ryömiä pitkin laatikon seiniä, 
nuuskivat joka sopen, jyrsivät hetken aikaa nokkosen 
lehteä ja lähtevät taas hikkeelle. Tuo sileäpintainen 
kattolasi näyt tää toukista olevan kaikkein ihmeellisin. 
Käsnäjaloillaan pysytellen kiinni laatikon puusei
nässä koettavat ne 
saada etujalkansa la
sissa pysymään, mut
ta eihän se ota on
nistuakseen. Kekse
liäisyys on kuiten
kin suurempi kuin 
mitä olisi voinut luul
lakaan. Ne erittä
vät suustansa hä
mähäkin seitin nä
köistä lankaa, jon
ka ne takerrut tavat 
kiinni sileään lasiin; 

ne kutovat itselleen verkon, jota myöten pian vael
tavat yh tä varmast i kuin puuseinää pitkin. 

Suuremmiksi tul tuaan jäävät ne jäykkinä ja liik
kumattomina kattoverkostaan, pää alaspäin, riippu
maan, hetken perästä käy niska käyräksi ja pulleaksi. 
nahka repeää, aukko suurenee ja näkyviin tulee 
kaksi terävää piikkiä. Jo lähtee pääkin toukan pin
nalta kesivän nahan mukana, joka työntyy moneen 

1- ryppyyn, karvatukoksi kiinnityskohtaan. Eläin on 
;a uudesta syntynyt , toukasta on tullut kotelo. Tämä 
1. on päätön ja jalaton, josta syystä se ei voi syödä eikä 
lä kävellä. Mutta jonkun verran voi se heitellä itseään 
c- sinne tänne, ja herkkätuntoinen se myös on, sillä kun 
i- joku vielä koteloitumaton toukka sitä jollakin tavoin 
ii. häiritsee, koettaa se levottomuutta osoittavalla Hik
iä keellä torjua luotansa rauhanhäiritsijän. 

Alussa on kotelo vaalean kullankeltainen, mutta 
tt tummenee pian huomattavasti , ja kun se pari viikkoa 
i, on riippunut tuossa omituisessa asennossa, tummenee 
11 se melkein mustaksi. .Silloin lähestyy tärkeä hetki. 
:n Aivan samoin kuin pari viikkoa sitte toukan niskasta 
1. nahka repesi ja kesi pois, puhkeaa nytkin kotelon 
i- kuori tuolta nystyräiseltä ja piikkiseltä puolelta, ja 

näppärästi pistää 
perhonen päänsä ja 
pi tkät tuntosarvensa 
aukosta esiin. Ne 
liikkuvat sinne tän
ne ikäänkuin tah
toisi perhonen tun
nustella, missä sitä 
ollaan ja minkälai
nen on syntymä
paikka. Kohta tulee 
näkyviin pari pientä 
jalkaakin,sitten vielä 
2 paria ja niillä te-

1- pastellen ja ponnistellen tulee perhonen viimein kau
niine siipineen kotelosta ulos. Kotelo, kuori jää 

v- tyhjänä ja muodoltaan muut tumat tomana entiselle 
.1- paikalleen riippumaan. Mutta perhonen kohentelee 
;i, siipiään puhtaana ja helakan värisenä ja tekee en-
;e simmäisiä lentoyrityksiä päästäkseen luonnossa nä-
1- kemään lempikasvejaan, nokkosia. 

/~\ l i kerran Kala-Jussi, 
^ ^ jolla oli tyhjä pussi, 
ja venhe ja oikea matoloukku 
ja onki, ja ongen siimassa koukku, 
jolla hän kaloja järvestä nosti, 
ja koukku jos katkes', niin uuden 

hän osti. 

Kun kalansa pussihin asetti Jussi, 
ei tyhjänä ollutkaan Jussin pussi. 

M. KAIHOVAARA. 



kyhäsikin sellaisen kojeen, vieläpä lähti asettamaan 
sitä puroon. Kun ratas oli reunoihin savella kiin
nitetty, rupesikiu se veden voimasta pyöriä liput
tamaan. Voi kuinka se huvitt i Jyrkiä! Tuo veden 
pirske ja siitä syntyvä ääni etenkin! Sehän, tuo 
vesi, muuttui aivan eläväksi, tuumi hän. liianhan 
se puhelee , pakisee. Mitähän se pakisee —? 

Puromyllystä lentivät ajatukset siilien suureen 
vesi-myllyyn. Isoisä näet, nähtyään poikasen kiin
tymyksen, oli jo puromyllyä laittaessa sanonut 
hänelle, et tä annahan kun mennään Ratiseen viljoja 
j auha t tamaan . . . Silloin hän näkisi vasta oikean 
myllyn! 

J a oli se ukko toteut tanutkin lupauksensa. J o 
seuraavalla viikolla oli pannut pari säkkiä jyviä 
lomiseva-kärriin ja nostanut Jyrin niiden päälle ja 
itse käynyt etupuolelle polvilleen . . J a sitten oli 
lähdetty ajaa köröttämään . . . Lähestyessä tuota 
mieltäkiinnittävää päämäärää oli maa ruvennut tu
tisemaan . . . 

— Mikä, mikä se, kyseli Jyrki ihmetellen 
— Se tulee myllyn jyrinästä, . . . pahmaspat-

saitten paukkeesta . . . 
Voi, miksi merkilliseksi, mahdikkaaksi laitokseksi 

muuttuikaan silloin Jyristä mylly! Se on aivan var
maan elävä, tahtova olento! ajatteli hän. 

Kun sitten rupesi myllyn matala, leveäovinen ja 
jauho-ikkunainen otsaseinä näkymään, niin se ihan 
säpsähdytti! Hänestä tuntui , kuin hänen tukkansa 
juuret olisivat ruvenneet värisemään, mut ta samalla 
se niin suloisesti sydämenjuuria sykähytt i . Jyrki 
tahtoi ihan lentää myllyyn. 

Vihdoin isoisä seisautti hevosen ja rupesi kan
tamaan jyväsäkkejä myllyyn. Jyrki riensi myllyn 
ovelle ja jäi siihen silmät levällä katsomaan. 

Mikä kummallinen laitos! Mikä kaminostuttava 
ja samalla puoleensa vetävä! liianhan tämä on 
kuin saduissa, niissä kerrotaan kivien kukkumisista, 
puitten tanssimisista, pilvien maan päällä leijaile-
misista. Tämähän koko huone varmaan paikasta 
toiseen liikkuu! — Näin ajatteli ensi tuntemalta 
Jyrki. 

Mutta sitten kiintyivät hänen silmänsä ja aja
tuksensa myllylaitoksen eri osiin. 

Tuossa kolniikuhnainen, ylöslaajeneva, kanne
ton laatikko. Sehän on kuin suuren koiran pää, kor-

I. 

ikä tuo on? kysäsee yht 'äkkiäpikku-
Jyrki taatoltaan ajaessaan tämän 
kanssa kirkkomäkeä ylös. 

Taat to oli kokonaan lähestyvän 
kirkon aikaansaamissa aatoksissa 
ja hyräili, hevosen ylämäkeä hil
jaa astuskellessa, kirkkoveisun ta

paista säveltä eikä ollut huomannut mitään ympä
rillään. Nyt kuultuaan poikansa terävän kysymyk
sen, kohotti hän päänsä ja, hevostaan juoksuun 
nykäisten, katsahti ympärilleen ja kysyi vastaan: 

— Tuoko miehen-näköinen kiviruoppaalla pel
lon keskellä? 

— Ei, vaan tuo siivekäs laitos vanhanpapin karja
kartanon harjalla, osotti innokkaasti poikanen. 

Taattokin osotti ihmetystä ja kiintymystä, kat
seli katolta näkyvää laitosta kotvan aikaa. Sitten 
kääntyen hevoseen päin pakisi selittäen: 

— Se on sellainen mylly, joka tuulen voimalla 
käy. Nuo siivet, ne kään tyvä t tuulta vasten ja 
sitten alkavat pyöriä. »Se taas panee akselin pyö
rimään. Tämä ei kuitenknan ole aikaihmisten mylly, 
joka on kaikinpuolin paljon suurempi, — tämä on 
vain lasten leikkituulimylly! 

J a lian tempasi ohjaksia ja kohta oltiin kirkon-
portilla. 

Taaton mielestä näytt i mylly menneen heti seli
tyksensä perästä, mut ta pikku-Jyrkiä se silloin vasta 
rupesikiu vaivaamaan. 

Vai mylly, tuuli-mylly! Minkälainen huiske siinä 
käy, kun sen siivet pyörivät! Ja hänen päremyl-
lynsäkin purossa niin pärisi ja entäs se suuri 
vesimylly siellä Ratisen-joessa — ! 

Ja pikku-Jyrki siirtyi muistelemaan myllykoke-
muksiaan. 

Se hänen päremyllynsä oli aikanaan antanut pal
jon huolta j a miettimistä. Ajatuksen siitä syn
nytti purojen pulputus kylynurmella lunten sulettua 
keväällä. Kun hän sormillaan väljenteli vesiväyliä 
ja johti niitä uusiin suuntiin, niin tunsi hän, kuinka 
alamäkeen rientävä vesi vei sormia. Siitä tuli hän 
arveluun että mitenkähän se pyörittäisi pientä 
päreratasta. Kohta menikin hän isoisän luo ja pyysi 
tä tä tekemään sellaisen rat taan. Isoisä mielellään 



vaton, umpisilmäinen! Ja kas kuinka se tutisee ja 
murajaa! Se vannaan syö jotakin, makeata mutta 
kovasti purtavaa! Ja Jyrki huomaa, e t tä se syö 
niitä jyviä, joita myllynries säkeistä siihen kaataa. 
Samassa näkee hän kuinka laatikon suiposta ala
osasta valuu valkeata.— Kas vain, ei jaksakaan 
kaikkea syödä! Liiat pois suoltaa . . . 

Tuossa nouseskelevat, suuret patsaat! Kuu ne 
ovat tervalla vedeltyjä kasvojen kuvia täynnä, niin 
näyt tävät ne hänestä pahankurisilta, irvisteleviltä 
ukoilta, jo tka lapsia narraten ja kiusotellen pai
kallaan keikkuvat. Voi kuinka ne näyt t ivätkään 
ilkeiltä! . . Jyrkiä ihan pelotti 

Kuitenkin uskalsi hän jo, isoisänsä^nmkana, mennä 
myllyn sisään Hän sai silloin katsoa tuon kolmi-
kuhnaisen laatikon sisään ja nähdä, kuinka jyvä t 
siellä alaspäin hytkähtelivät; sai selityksen naures-
kelevain patsaiden tarkotuksesta ja vieläpä sai vesi-
huoneen välikaton raosta nähdä myllyä käyt tä
vään vesirattaankin. Voi kuinka suuri se oli, ihan 
koko huoneen suuruinen! Mitenkä tuota mikään 
voima saa pyörimään? 

Ihmetyksen väristys valtasi pikku-Jyrin ruumiin 
ja häneen jäi lumoava, valtava muisto myllystä. 

Sentähdeu häntä nyt tuokin vanhanpapin katolla 
oleva laitos kiinnitti. Käytyään läpi vanhat mylly-
kokemuksensa, ei hän enää voinut mitään muuta 
ajatella kuin tuota tuulen voimalla käypää myllyä. 
Olkoon vain leikkimylly, mutta kyllä se on mer
killinen! Kyllä se on kummallisempi laitos kuin nuo 
vesimyllyt, sitä Ratisen-myllyä merkillisempi. 

He olivat jo menneet kirkkoon ja pappi siellä pe
rällä messujaan veisasi. 

— Ylentäkää sydämenne — —, venytti se. 
— Millähän kumman tavalla ne ovat saaneet sen 

niin korkealle nostetuksi? kävi poikasen ajatuksen 
juoksu. 

— Langetkaa , laususkeli pappi. 
— Kun eivät ole pelänneet putoamista, tuumi 

Jyrki . 
— Ihmeelliset ovat , kuului papin ääni. 
— Ihmeellinen, kaikkia ihmeellisempi on tuo 

kapine! Kyllä sitä täytyy saada nähdä1 päätteli 
pienokainen. 

Ja kun taa t to kirkkopalveluksen puolivälissä kä-
väsi hänen kanssaan vilvottelemassa pihamaalla, 
jäi hän tungoksen nojalla palatessa oven ulkopuo
lelle ja pitkittä mietiskelyittä pinkasi pappilan pel
lonpiennarta myöten myllyäkantavan rakennuksen 
juurelle. 

Siinä killisteli, kallisteli poikanen Puolelta ja toi
selta hän sitä tutkieli. Hän näki siinä ensinnäkin 
erityisen, katonharjalle kiinnitetyn kannan, josta 
lähti tappi ylöspäin, ja sen tapin varassa se mylly 
näkyi olevan. Miksikäliän se on juuri noin? aprikoi 
hän. 

Samassa kävi kovempi tuulentuprahdus sivulta ja 
silloin käännähti mylly narahtaen toiseen suuntaan. 

Ahaa, se kiertyy sen tapin ympäri! 
Itse myllysuojus näytt i olevan vain tavallinen 

sokerilaatikko, jonka yläosa oli muodostettu katonta-
paiseksi. Mutta oli siinä sentään muutakin. Myllyn 
käännähtäessä huomasi hän sen yläosan olevan avoi

men, ja siitä hän näki laatikon sisässä olevan pieniä 
neliskulmaisia patsaita. Hän hypähti aivan, sillä nyt 
muisti hän ne Ratisen myllyn pahmaspatsaat ja 
huomasi nämäkin samantapaisiksi — Voi, jos nyt 
rupeisi mylly pyörimään! 

Samassa puhalsikin tuuli, ja kun mylly oli jo äsken 
kääntynyt esin tuuleen, kävivät siivet viippomaan 
ja se puu pyörimään, jonka päässä ne olivat kiinni. 
Myös rupesivat pa tsaa t nouseskelemaan. Hän huo
masi, e t tä sekä pyörivässä puussa e t tä myös pat
saissa oli pieniä tappeja, ja kun ne nyt kävivät toi
siinsa koskettelemaan, syntyi patsasliike. 

Tämä sai Jyrkipoikasen aivan haltioihinsa. E t t ä 
lasten leikkimylly voi noin käydä ja kolkuttaa, — 
aivan kuin aikaihmisten mylly! Poikanen olisi yrit
t änyt lähteä t ikapuita myöten ylös. vielä lähempää 
tuota kummaa kapinetta katsomaan, mut ta huo
masi ne olevan pihan puolella ja sitäpaitsi muisti 
taaton kirkossa ja sentähden jät t i aikeensa sikseen. 
Jä t t ipä jo katselunkin, kun huomasi ihmisten kirkon 
edustalla liikaa liikettä pitävän ja lähti kipit tämään 
mäkeen päin. Mutta yhden hän kuitenkin ennen 
lähtöään siinä myllyn alla kerkisi, — laatia vakavan 
päätöksen, et tä jo ensi päivinä tehdään saman
suuntainen mylly kotikatolle, tehdään varmasti! 

II . 

Siitäkös kotiniemellä suunnitteluja ja hälinää 
syntyi! 

Jyrki sai pikkuveljensä Vikin ja Pyntyksen sa-
niallaiseen innostukseen ja haltioitumiseen kuin 
hänessä itsessäkin oli. Kertoessa heille tuon papin-
poikain ihmekojeen näkemys-vaikutusta, eri osia ja 
yleismuotoa sekä sen ääntä Viki aivan pitkä-äänisesti 
ilakoitsi ja Pyntys hyppi. Voi, kyllä se pitää raken
taa, aivan pian se pitää sellainen laitos heidänkin 
saada, ja aivan samallaimn se pitää rakentaa ja 
aivan samaan paikkaan asettaa! 

J a jo varhain maanatai-aamuna (pyhäpäivänä kun 
ei saanut kirvestä eikä veistä ottaa käsiin) he mie
hissä ryhtyivät tuulimyllyn rakennushommiin. Jo
kainen sai eri tehtävän, mut ta saman määräyksen, 
et tä toisensa neuvoa on varteenotettava ja parasta 
koetettava. Pyntys, nuorin, sai etsiä naulasia liitok
sia varten ja hakea hyvää punamultaa rautakuo-
pasta myllyn maalaamista varten (— sillä eihän se 
muuten miltään näyttäisi, ja saisi se olla pappilan-
poikainkin mylly maalattu, sanoi Jyrki); Viki sai 
laittaa haloista kantalaitoksen j a hakea sopivan 
laatikon myllyhuoneeksi: - - itse Jyrki taas rupesi 
laatimaan siipilaitosta, akselia ja pyrstöä. 

Näin pojat ryhtyivät järkiperäiseen, järjestettyyn 
toimeen. 

Pyntys otti luvat ta taaton naulalaatikosta kou
rallisen vanunkinauloja, mut ta huomasi sitten teh
neensä rikoksen j a peloissaan pakeni rannan suu
reen pajuun, jossa sai huoleti »kuunnella linnun 
laulua». Sitä hän ei kuitenkaan kauvan kuunnel
lut, vaan puikahti lähelläolevaan punamultakuop-
paan, jossa rupesi kaikin voimin kuopimaan maata, 
jot ta »parempi maali löytyisi». Mutta siitä mullan-



tupruttamisesta oli seurata paha löyly. .Sattui näet, 
Pyntyksen kuopassa ollessa, maammo tulemaan rau
taan ja näkemään, et tä puoli hänen puhdasta, kui
vamaan ojennettua pellavavaatettaan oh peitetty 
punamullalla. Hänkös ärjäsi kuopassa olijalle! »Vai 
sinä täällä pillaa-tekemässä piilet!» Silloin kelpasi 
pakomäki maalimestarille. Pitkin peltoa hän lähti 
pint tämään. Maammo jälestä. Pyntys luuli olevan 
leikin kysymyksessä, mut ta maammo tahtoi kurit
taa poikaaasa kahdesta syystä kerralla. Sentähden 
hän lähti Pyntyksen perästä kirmaamaan. Syntyipä 
siinä melkoinen kilpajuoksu! Vaikka Pyntys oli vik-
kelämpi, sujui kuitenkin maammolta matka pikem
min. Pyntys huomasi parhaaksi pysähtyä. Nähdes
sään äidin vakavat kasvot hävisi nauru hänenkin 
huuliltaan, ja hän riensi itkien kädet ojolla äitiä 
vastaan. Äiti heltyi myöskin, ja sula sovinto syntyi 
heti, isältäkin pyydett i in lupa naulojen käyttämi
seen. 

Vikille sattui myöskin hommissaan tapa
turmia. Hänen halkoja pinosta valikoides-
saan hajosi se ja vieri puoleksi maahan. 
Jot tei pahempia seurauksia sattuisi, latoi 
hän pinon takaisin samaan kuntoon kuin 
oli, vaikka se veikin aikaa ja hidastutt i 
suuresti työtä.— Etsiessään läävän ylisil
tä sopivaa lautaa myllyhuoneeksi sat tui 
hän erehtymään läävän aukon paikasta 
ja putosi olkien ja heinänjätteiden kanssa 
läävään. Onneksi ei siellä, kesä kun oh, 
ollut lehmiä, ja olet ja heinät estivät pahasti 
kolahtamasta. Mutta viivytyksen ja harmin 
aihe se sekin oli. 

Itse Jyrille ei sa t tunut sellaisia kolauk
sia, mu t t a hänellä oh harmia ja tuskaa, 
kun ei t ah tonut työssään oikein onnistua. 
Nuo siivet ja patsassarja — ne eivät ol
leetkaan niin helposti laadittavia. Ne ky
syivät, näkyi, enemmänkin miettimistä, tai
toa ja kärsivällisyyttä. Monet yritykset meni 
piloille. Monta kertaa hän viskasi sekä laadit
tavat et tä veitset ja vasarat kauvas, niin 
työlästyi. Mutta kesken ei sopinut jä t tää — 
uudestaan täytyi esineet vain esiin ottaa. J a 
neuvoa ja apua taas ei luonto antanut pyy
tää . . . Sillä hänhän 'oli vanhin veljeksistä 
ja itse esikuvan nähnyt! 

Kuitenkin kaikitenkit — vanhempain suu
reksi ihmeeksi — tuli veljeksien töis
tä ja touhuista tolkku ja mylly saa
tiin valmiiksi. Kun se pihamaalle, 
kaikki osat paikoilleen pantuina, 
pystyyn asetettiin ja kädellä siivistä 
pyöritettiin, niin kävi se kuin pap
pilan mylly ainakin. Ja mikä ila-
huttavinta: se oli esikuvansa näköi
nenkin kaikin puolin. Taat tokin sitä 
ihmetteli ja esikuvan mukaiseksi 
mainitsi 

Nyt ei siis muuta kuin kojeen 
katonharjalle kohottaminen. Silloin 
olisi riemu täysi. Silloin olisi ilo 
katsella sitä peltokummuilta ja kuulla 

sen kolinaa — Ah, kyllä ne varmaan kyläläisetkin 
kummastellen katselisivat ja kuuntelisivat! 

Mutta siitä kohottamisesta olivatkin tekemiset! 
Ensin koetettiin sitä kulettaa t ikapuita myöten, 

eri kappaleissa. Jyrki hinasi laatikkoa, Vikki kantoi 
kaiitaristikkoa, Pyntys taas pynäsi pyrstöä. Mutta 
Vikkiä rupesi räystästä lähetessä huimaamaan, 
Pyntykseltä putosi pyrstölaitos alas, ja Jyrin oli 
mahdotonta saada laatikkoa, jossa oli siipilaitos 
kiinni, tikapuiden päiden yli siirretyksi katolle. Har
mitellen täytyi veljesten laskeutua alas. 

Sitten koetettiin niin, et tä Jyrki istui tikapuiden 
latvaan ja rupesi nuoran avulla nostamaan eri osia 
ylös, — toiset asettuivat auttajiksi tikapuiden ala-
pienoille. Mutta nyt oli vieläkin pahempi saada 
esineitä räystään yläpuolelle, kun nuora kulki juuri 
räystään reunaa myöten eikä luisulla katonreunalla 

sopinut kurkistella. Alas, alas jtäytyi laskea 
laitokset . . . 

Vihdoin keksi Jyrki rohkean keinon. Koe
tetaan nostaa ne suorastaan katonharjalle, 

juuri siihen harjanpäähän, johon koje oli 
asetettava. Toisetkin suostuivat siihen, 

mut ta kuka sen tekisi? Jyrki , — hän 
uskalsi lähteä harjannenälle nuoran 
kanssa. 

Kapusi hän siis varovasti, uuninpiippua 
matkallaan syleillen, katonharjan suvi-
päähän ja istui hajareisin harjalle. Toi
set sitoivat maassa kojeen eri osia nuo-
ranpäähän Ensin sidottiin kantalaitos. — 
Jyrki veti sen harjalle. Sitten pyrstö, — 
veti senkin. Vihdoin pantiin laatikko sil
pineen. — Jyrki rupesi vetämään. Mutta 
mikä kova onni! Juuri laatikon päästessä 
harjan nenään, lähti harjalla-oleva kanta-
laitos kolisten maahan vierimään. Jyrki 
katsahti taapäin ja tar t tu i toisella kädel
lään pyrstöön, ettei se vain menisi samaa 
tietä, mut ta silloin soljahti nuora toisesta 
kädestä ja koje lähti maahan päin laskeu
tumaan. 

Eikä siinä aut tanutkaan muu kuin sen alas 
päästäminen. Sillä mihinkä sen kiinnittäisi, 
jos sen vetäisi ylös? 

Ensin täytyi saada kanta paikoilleen, oikein 
naulita kiinni. Sitten vasta vetää mylly ja 
pistää tappiin. Niin, vahingosta viisastu

neina, tehtiinkin, ja vihdoin, kovan 
huolen ja hikoilun perästä, saatiin 
mylly kannoilleen. 

I I I 

Mutta somaltapa se näyttikin, jos 
se työn ja tuskan tuottikin! Kau
nis se jo läheltä katsoen oli, mutta 
kauempaa, kivirannoilta ja pelto-
särkiltä se vasta koko komea oli! 
Niin nökötti kuin suuri varis katon 
nenällä! 

Veljekset sitä koko loppupäivän 
syömättä joka suunnalta katselivat. 



Nousivatpa aivan lähi-latojen katoille ja soutivat 
loitos järvelle. Kaikkialta nähtyuä se maksoi vaivan. 
Jopa ' nyt meidän kylän niemi koristeensa sai, — 
muuten ei olisi miltään näyt tänytkään! Eiköhän 
se vain muiden kyläin poikain sydäntä sykähdyttä
ne? J a mitähän ne arvelevat itsepapin pojat, kun 
saavat tietää? 

Näin mietiskelivät pojat. 
Se oli heidän suuri päivänsä! 
Yksi seikka heitä vain harmitti! Se oli se, kun ei 

koko päivänä tuullut. Eikä puhal tanut puhuri vielä 
seuraavanakaan päivänä. Tämähän oli ihan ihmettä! 
Joko nyt on tuulenhenki heihin suut tunut tai ovatko 
tuulet kokonaan loppuneet? Jälkimäistä ei toki pojat 
tahtoneet uskoa. 

Jo t ta tuuli rupeisi käymään, juoksentelivat he koko 
tuon tuulet toman päivän pitkin peltoja ja pientaria 
ja viheltelivät. Isoisä oli heille sen neuvon antanut , 
kertoen, et tä hän oli ennen siten synnyt tänyt tuul ta 
kaskea viertäessään. Oli hän purjehtiessakin siten 
vihuria nostat tanut . 

Mutta kaikesta raivoisasta vihellyksestä ja ilman-
huiskutuksesta huolimatta pysyi ilma tyynenä. Ettei 
tuulta ollut tulossa, sen näki järvestäkin, joka ihan 
peilipintaisena päilyi. 

Pojat jo arvelivat, e t tä se on järven syy. Ehkä 
se tahtoo kostaa, kun he olivat järvirantaleikit ko
konaan unohtaneet. Saivathan kaarnakuuti t ja tuo-
hilaivat loikoa joutilaina lahdenpohjissa. 

Sentähden he koett ivat jo järveäkin lepyttää. Me
nivät miehissä kaalomaan järven ruohikkoihin, uit
t ivat laivojansa ja heittelivät vesikakkaroita. 

Mutta kaikki oli sinä päivänä turhaa. — 
Mutta seuraavana aamunapa jo näkyikin väreitä 

järvenselällä! Ja päivällä tuuli yltyi oikein kovaksi! 
Poikaset kertyivät silloin tuvan otsaseinän juu

relle — nähdäkseen niin läheltä kuin suinkin myllyn 
pyörimään lähdön. 

Ei aikaakaan, kun mylly käännahtikin tuulta 

vasten ja sen siivet rupesivat pyörimään. Ja mikä 
riemastuttavinta: patsaat kävivät nouseskelemaan 
ja kolkuttamaan! 

He kutsuivat aivan vanhempansa käypää myllyänsä 
katsomaan, j a hauskaahan se oli heistäkin. Var
sinkin isoisä oli hymysuisena. Hän iloitsi kaikkein 
keralla, ja etenkin lasten ilo häntä miellytti. 

Siitä seurasi sitten iloa ja ihastusta koko loppu
kesäksi. Tuulimylly muuttui kuin lasten hyväksi 
hengeksi, joka pyöri tai seisoi aivan heidän toivo
muksensa mukaan. Se oli kuin elollinen toveri, joka 
siellä korkeudessa milloin hyrräten kiihotti heitä 
viattomissa, terveissä leikeissään, milloin taas miet
tiväisenä, hymysuin heidän tuumailuihinsa osaa 
otti . Lasten metsään lähtiessä se ikäänkuin päätä 
nyykäytt i hyvästiksi, sieltä palatessa se taas heitä 
ystävällisentotisena tervehti. Se näytt i silloin sano
van: Oikein, et tä yöksi kotiin palaatte. Pimeässä 
metsässä liikkuukin pahoja henkiä! 

Kerran syksyllä, eräänä ylen tuulisena yönä, sat
tui myllyämme kohtaamaan onnettomuus. Tuu
lispää näet kiskasi sen irti harjasta ja paiskasi alas 
maahan. Kun pojat heti romahduksen kuultua 
syöksivät ulos, näkivät he ystävänsä siipi- ja pyrstö-
rikkona. He ihan itkuun hyrähtivät ja koko yön 
rauhattomina kävelivät, niin pahasti se heihin koski. 

Mutta aamulla saatiin, taaton suosiollisella avulla, 
mylly korjatuksi. Siipilaitos laadittiin uudestaan ja 
pyrstö kiinnitettiin lujemmin laatikkoon. Ja korjat
tua asetettiin se peltokummun suurelle kivelle, johon 
myös tuuli kävi, mu t t a jossa ei sille niin suurta on
net tomuut ta sattuisi. 

J a niin jauhoi tuulimylly-ystävämme iloa ja ra t toa 
rakentajilleen talven lumiin asti, jolloin se suurella 
huolella saatettiin läävän ylisille — säilymään ensi 
kesää varten. 

IIVO HÄRKÖNEN. 
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M 
ieron tietä poika pieni hiljaksensa astuu, 

ehtimiseen kalvas posk kyynelistä kastuu. 

Kapakkahan isä polo viime pennin kantaa, 
kärsimyksen kyyneleitä kodillensa antaa . . 

Äiti hellä ojennella isäraukkaa koittaa, 
mutta villi viinan himo uhrinsa vain voittaa. 

Sairastuupi äiti armas, ovi kuolon aukee. 
Silloin ruumis riutuvainen ainaiseksi raukee. 

Kylmä on nyt kotiliesi, kylmä äidin povi. — 
Kuule isä! Mihin johtaa juoppouden ovi? 

Tämän jälkeen orpo aina mittaa tietä mieron. — 
Isä viinaan vaivuttaapi kohtalonsa kieron. 

Kotiansa muistaa poika, isäraukkaa siellä 
himoihinsa vajonnutta juoppouden tiellä, 

muistaa vielä äidin neuvon, kädet ristiin liittää, 
lapsen mielin, nöyrin kielin Herraa hyvää kiittää. 

Unhoon kodin kurja kuva sielustansa haipuu, 
mättähälle pehmeälle unehen hän vaipuu . . . 

Ohjaa, ohjaa isäin Isä, pientä matkamiestä, 
suojaa häntä ennenkaiken juoppouden tiestäi 

PEKKA KALERVO. 

Laulamme lapsille. 

Ieppe ja Jukka ja Pikku ja 
Pelle, 

kelle se laulunne soikaan, 
kelle? 

Laulamme lapsille, vielähän ky

syy, 
Pikkukin, pienoisin, tahdissa py

syy. 

Eihän se kauniilta kuulunut en
sin, 

nuotit kun nurin ja närin lensi. 

Mutta se oppii, ken parhaansa 
koittaa: 

ahkeruus kovankin onnen voit
taa. 

I. H. 



. »Mestarin taulu". 
(Katso .seuraavaa sivua 1) 



Mestarin taulu. 
uuren mestarin taulut olivat kuu

luisia kautta maiden. Kaikki, 
jotka hänet tunsivat, olivat 
hänen ystäviään. Vihamiehiä ei 
hän tietänyt itsellään olevan
kaan. Ja kaikkien tunnustuk

sen mukaan hän oli menestyksen mies, onnelli
suuden ihme. 

Kun hän täytt i sata vuotta — hän näet saavutti 
ihmeen korkean iän —, tulivat hänen ihailevat 
oppilaansa häntä tervehtimään, ja lausuivat lo
puksi: 

— Mestari! Sano meille, missä on ihmisen on
nen salaisuus! Kuinka voimme tulla oikein on
nellisiksi? 

Mestari vastasi: 
— Kun minä olin nuori, kysyin minäkin sama

ten, mutta sitä myöten kuin vanhenin, — sikäli 
vastauskin valmistui. Kun viimeisen kerran 
sivellintäni käytin, käytin sitä vastaukseksi kysy
mykseenne. Tuossa seinälläni riippuu viimeksi 
maalaamani taulu. Vielä vähän aikaa verho sitä 
peittää. Mutta kohta peite kohoaa. 

Niinkauan kuin minä elän, tervehdin minä itse 
teitä, ja kun minä kuolen, tervehtii teitä tuossa 
taulussa minun elämäni. 

Vuosia vierähti . . . . 
Suuri mestari kuoli. Voimakas henki löysi 

rauhansa iäisyyden valkamilla. Raihnainen to
mumaja peitettiin multiin. 

Nyt poistivat oppilaat verhon. 
Siinä tervehtii heitä suuren mestarin elämä. 
Millainen se oli? 
Kammottavan kuilun reunalla seisoi pieni 

tyttö. Henkensä hinnalla kurottausi hän otta
maan alhaalla kasvavia lammen nippuja. 

Hän tahtoi sitoa itselleen seppeleen . . . . 
Mutta — juuri kun hän suurella vaivalla on 

saanut kukan käteensä, kuulee hän takanaan ole
vasta lapsijoukosta äänen: 

— Minun seppeleestäni uupuu vielä yksi ulppu, 
— etkö antaisi sitä minulle? 

Ja tuo herttainen lapsi antaa ainoansa ja alkaa 
kurottaa uutta. Mutta heti kun hän sen käteensä 
saa, kuuluu taas sama pyyntö, ja taas saa hän toi
selle toivomansa heittää. 

Ja niin yhä edelleen . . . 
Hetket vierivät. Hämärä lähestyy. Ja illan

suussa puut jo tummiksi käyvät. Mutta tytön 
yläpuolella kirkastuu kirkastumistaan taivas, ja 
mitä puhtaimpaan purppuraan se punoutuu, sitä 
heleämmin sen hehkussa säteilevät sanat: 

— Joka kerta kun sinä itsekkäisyytesi kiellät, 
joka kerta sinä onnesi kekoon kannat kultaisen 
korren. 

PEKKA KALERVO. 

Kalamiehet. 
Päiuä paistaa lekottaa, 

rantasella kekottaa 
kalamiehet mieleuät, 
ketterät ja kieleuät. 

63 © 63 

Makeasti päiuä paistaa, 
kala onkea jo maistaa. 
Lapset maistaa unijuomaa 
kesätuulen heille tuomaa. 

63 63 63 

Rohkeasti kala nyppää, 
toinen korista jo hyppää, 
karkaa pois, kun eiuät huo

maa, 
juouat rannan unijuomaa. 

I. Fi. 
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Iltahetki Amerikan kansakouluissa. 
""•'•"' ^ H T J s e a * t e i s t ä tietävät, missä Bostonin 
JÖJ Bp^^Tl KH kaupunki on. Mutta jos joku olisi 
w PM KI\ Wl' """ ' ' ! sinut, hän ottakoon kartastonsa 
211 Wi?v.y Kp : l l |i ja hän löytää sen helposti 
t j ^ u ^ ^ , 1 ! ™ Pohjois-Amerikan yhdysvaltain itä-
Ig^^^K^ i jP f f l rannalta. Siellä on Boston pienoi

nen pilkku vain, mutta jos jollakin 
ihmeellisellä tavalla voisitte siirtyä sinne yli valtameren, 
niin hämmästyisitte liikkeen vilkkautta ja ihmispal
joutta tämän kaupungin kaduilla. 

Miellä pienet tytöt ja pojat puikkelehtivat isojen 
ihmisten lomissa. Varsinkin ovat isot lapsijoukot liik
keellä ennen kl. 9:ää aamulla, jolloin siellä koidut alkavat. 
Jo neljännestä vailla menevät lapset luokkiinsa paikoilleen 
istumaan, ottavat esiin kaikki tarvittava! tavarat ja sitten 

viimestelevät läksyjään. Kun kello lyö 9, ovat kaikki 
valmiit heti ryhtymään opettajainsa johdolla työhön, ja si
tä he tekevätkin oikein tarmonsa takaa. Ihmisiä totute
taan näet tässä maassa jo lapsuudesta alkaen ymmärtä
mään, että »aika on rahaa» varsinkin silloin, kun on ky
seissä työn tekeminen. 

Moni asia on amerikkalaisissa kouluissa toisin kuin 
meillä. Mitähän le arvelisitte esim. siitä, jos illalla sai
sitte mennä kouluun lukemaan läksyjänne? — Niin teke
vät monet Bostonin lapset. Ensimäisessä kuvassa näette 
luokkahuoneen täynnä tyttöjä, jotka tutkistelevat koulu-
kirjojaan. Ile ovat sellaisista kodeista, joissa on paljo 
pieniä lapsia ja missä joku sairastaa tahi on jokin muu 
haitta, jonka vuoksi eivät voi siellä rauhassa läksyjään 
lukea. Koulussa on hiljaisuutta, lämmintä sekä valoa 
kylliksi, ja siksi tulevatkin lapset sinne kiitollisin mielin. 

Toista kuvaa katsellessanne ihmettelette varmaan, 
miten Bostonin kansakoulupojat ovat kovin miehekkään 
näköisiä. Eivät he olekaan enää koulupoikia, vaan nuoria 
miehiä, muutamia vuosia sitten kansakoulusta päässeitä. 
Kouluun on heitä kuitenkin työpäivän päätyttyä tullut 
iso joukko, ja varmaan teistä on hauskaa saada tietää, 
mitä he siellä toimittavat. Hekin lukevat ahkerasti, 
kuvasta näette, mutta aivan toista tarkotusta varten kuin 

tytöt. Bostonissa on näet tapa semmoinen, että jos joku 
aikaihminen tahtoo hakea jotakin sellaista lointa, josta 
kunta maksaa palkan, ei hän saa sitä vanhojen koulutodis-
tustensa nojalla, vaan täytyy hänen itsensä näyttää, niihin 
kelpaa juuri siihen aikaan, jolloin yhteiskunta hänet 
palvelukseensa tarvitsee. Avonaisiksi julistettuihin toi
miin ilmottautuu paljo hakijoita, ja ettei kukaan voisi 
syyttää itselleen vääryyttä tehdyn, toimeenpannaan heille 
yhteiset kirjalliset tutkinnot, jolta päästään selville. 
kutka hakijoista ovatausiokkaimmat. Sellaisia tutkintoja 
värien ovat nämät entiset kansakoulupojat tulleet kouluun 
uudistelemaan ja lisäämään tietojaan. He ovat kaikki 
käyneet koulua 9 vuolta, sillä vasta vuosi sitten muuteltiin 
Bostonin kansakoulut, New-Yorkin esimerkkiä seuraten, 
8-vuolisiksi. 

»Joulupukki» on tilaisuudessa näyttää teille ainoas
taan kahden luokkahuoneen kuvat, mutta iltasin on muis
sakin tämän koulun huoneissa valoisaa ja niissäkin aherre
taan. Toisissa on koululapsia, poikia ja tyttöjä, toisissa 
nuoria miehiä ja naisia. Eivät kaikki lue. Eräässä 
luokassa vaatetetaan hattuja, toisessa ommellaan pukuja, 
voimistelusalissa voimistellaan, käsityöhuoneessa tehdään 
puutöitä ja keittiössä opetellaan ruuanlaittoa. 

— Opetetaanko tytöille keittämistä jo koulussa ol
lessa, vai mitä varten on koulutaloon rakennettu keittiö? 
— kuulen jonkun pienen pulleaposkisen tytön kysyvän. 

— Opetetaan kyllä. Suurin osa Bostonin tytöistä 
saa yläluokilla ollessaan oppia keittämään, mutta käsi
töihin eivät siihen sijaan saa niin monta tuntia viikossa 
kuin me. 

Mutia vielä on eräs asia, johon ainakin Helsingin 
lapset kaipaavat selitystä, ja se on se, milloin koulu puh
distetaan ja tuuleutetaan, kun se illallakin on käytän-
nössä. Heille voin kertoa, ettei siellä koskaan luekaan 
kahta luokkaa toistensa jälkeen samassa huoneessa, ja 
sentähden saatetaankin niissä kaupunginosissa, joissa olo
suhteet vaativat, käyttää koulua iltasin n. s. »sivistys-
keskustana». Siten koulut tulevat Amerikan nuorille 
kaksinkerroin rakkaiksi. AINA JOHANSSON. 



Pikku Matin uni. 
Hentilät: Maiti,' Unitorittu, Haltia. 

Sinipojat (nuistikal. S poikaa) Maija. 
Punapiikaset (8 tyttö*). 

Matti (tulee sisälle, astelee edestakai
sin puhuessaan, istahtaa ja sitten nukah* 
taa). 

Mä kesää odotan, 
sen soisin saapuvan. 
Se linnut toisi Pohjolaan, 
eteeni loisi marjamaan, 
mä marjat poimisin, 
luo äidin kantaisin. 

On talvi parhaillaan, 
ja lumi kattaa maan. 
Mun marjain nukkuu siellä 
tuon hangen alla vielä. 
Oi konsa kysnä ne 
mä poimin äidille? 

Mut odotella saa 
ja hiukan nukahtaa 
keralla armaan mustikan 
ja puolan puna-hohtavan. 
Me kesää vartoen 
nukumme pikkusen. [Nukkuu.) 

Unitontlli (juoksee varpaillaan hiljaa 
sipsutellen Matin luo ja hiljaa sivelee 
häntä), 

Nuku siinä hiljaa vaan! 
Talvestasi kesän saan. 
Hipsis! sua sivelen, 
kesän riemut näytteleni 
mitä valvoin olit vailla 
annan sulle unten mailla. 

Koppa täss ' on pojan luokse, 
marjat kohta siihen juoksee. 

(Jättiiii kopan, poistuu hiljaa). 

haltia (lähestyy arvokkaasti ja lau
suu tuimasti). 

Kuka on niin rohkea, 
tohtii täällä nukkua? 

'»'Muuttaa äänensä hyvin lempeäksi). 
Katsos, Matti pienoinen! 

Kukkasemme lehdet saa, 
aurinkohon katsahtaa, 
kirkkahasen valohon. 
halu harras niillä on. 
Kukkasesta hedelmä, 
kypsyy päivän lämmössä. 

Isä nimen meille soi, 
pihlajan hän kummiks toi 
tätimme on tuuli vilpas, 
setä metsäpuro hilpas, 
pisarainen pilvien 
äitimme on armainen. 

Tunnen kyllä poikasen, 
vilkas veikko marjamaan, 
kuoma metsän kuninkaan. 
Tulkaa, sinipoikaset! 

(Viittaa sinipojille. he tulevat kepeästi 
juosten ja laskeutuvat oikean käden 
varaan maahan ja ovat nukkuvinaan». 

Luokaa sulounoset 
kesä maista marjojen, 
kunnahista kukkien. (Viittaa.) 
Nouskaa, sinipoikaset! 

Sinipojat (nousevat, kävelevät edes
takaisin). 

Lapset oomme kuninkaan 
mahtavan ja voimakkaan. 
Kevät kirren sulattaa, 
marja varren kohottaa. (Nou

sevat varpaille I. 
Mekin riemuin nousemme, 
kevähälle kukimme. 

(Sipsuttavat kaikki Mattia kohden, 
kurkistavat häntä veitikkamaisesti ja 
sanovat kuiskaten:) 

Kas, kuin Matti uneksii, 
metsässä nyt kuleksii, 
varmaan löytää mustikan, 
koska näyttää nauravan. 
Nuku, Matti, ystävämme, 
keskellämme! 

Haltia. 

Sinipojat, aikanne, 
päättyi, käykää levolle! 
(Sinipojat laskeutuvat entiseen asen

toon maahan.) 
Parvi punapiikojen 
tulkoon Matin pakeillen. 
(Viittaa Maijalle, joka on piinapiikoi-

necn loitoiumalla.) 
Maija, punapiiat tuo 
Matti ystävämme luo! 



Kiltti Matti poikanen 
ystävä on kaikkien, 
tuntee punapuolasen, 

metsän kunkin kukkasen, 
perhoselle hymyilee, 
muurahaista suojelee, 
linnun laulu huoleton 
rakas aina hälle on. 

Maija: 
Oikein teitte, lapseni, 
pienet punapiikani. 
Kuka paljon rakastaa, 
itse rakkautta saa. 

Haitta: 

Äitiään ken rakastaa, 
jalon määrän saavuttaa; 
Jumalaa ken rakastaa, 
sydämen hän uuden saa, 
sydämen, mi hellien 
tuntee huolet pienien, 
huomaa maankin matosen, 
muurahaisen pienoisen, 
heitä hoivaa huolien, 
Luojalta saa siunauksen. 

(Haltia, Maija, sinipojat ja punapiika-
set poistuvat.) 

Haltia: 

Päivää! Tervetuloa! 
Tuokaa kesän suloa, 
marjat kantakaatte tälle 
nukkuvalle ystävälle, 
äidin nimipäiviksi, 
niitä hän nyt kokoisi. 

Maija: 

Joutuin, punapiikaset, 
tuokaa puolat punaiset, 
kukin vuoron mukahan 
Matin pienen koppahan, 

!
mola Kaunis punanen 
ahjaks Matin äidilleni 

(Kukin punapiika vie Matin koppaan 
[tuliaisella päällystetyn pallon: puo-
m.) 

Vnilonllu (tulee juosten). 

Sä nähdä sait nyt kesämaan, 
et jouda enää nukkumaan, 
siis herää, nouse työhösi, 
sua isä, äiti vartoopil 
(Sieppaa kopan. Heilauttaa höyhen-

töyhdöllään Mattia ja sipsuttelee pois.) 

Malli (hieroo silmiään, haukottelee, 
töllistelee ympärilleen ja herää). 

Kesästä unta ihanaa, 
mä nähnyt olen, vaikka maa 
on vielä talven vallassa. 
Ma kesää saan siis toivoa. 
Se kerran saapuu hymyillen, 
mun kutsuu työhön Suomellen. 

H. L. 



Ĵ SSOJEM usvani 
urr, hiirr», hykerteli vanha kissa hy

vissä mielissään. Se sivalteli kyljel
lään vuoroin tuolia, vuoroin pöy
dän jalkaa, ja häntä luikerteli mo
nessa mutkassa. 

Talonväki oli juuri suurusta syömässä. Kun 
kukaan ei näyttänyt huomaavan vanhan kissan 
mairitteluja, hyppäsi se vihdoin emäntänsä taakse 
tuolille. Se pukkasi päällään emäntää kyynär-
päähän ja marisi: >>kuruh, kuruh». Emäntä ym
märsi pyynnön aivan hyvin ja mirri sai lihapalan. 

Mutta sepä ei sitä syönnytkään. Pää korkealla 
kuin hiirtä kantaen se läksi topsimaan tupaan 
päin. Siellä se hiljensi askeleitaan ja lähestyi 
varovasti matalaa vasua. Se kurkisti laidan 
yli: siinä nyt nukkui sikeässä unessa hänen 
tyttärensä vierellään pienokaisia. Oli siitä aikaa 
kulunut, kun hänellä itsellään oli pie
niä ollut. Tämä tytär oli hänen vii
meisiä pienokaisiaan. Se oli nyt suuri 
ja voimakas, suurempi kuin hän itse. 
Ja nyt oli sillä ensimäiset pienet; mutta 
se oli niin tottumaton niitä hoitamaan. 
Vaikka eipähän niillä hätää ollut; pitihän 
hän, vanha mirri, huolen sekä emosta että 
pienistä. 

Onnesta ja ylpeydestä kiiltävin silmin 
vanha kissa nosti etukäpälänsä vasun lai
dalle. »H urr, hurr», herätteli se nuorta 
emää. Ja sillä aikaa kun emä nousi va
susta lattialle sitkeää lihapalasta natuste-

leniaan, hyppäsi vanha mirri inisevien pieno
kaisten luo. Varovasti se asettui niiden vie
reen, ett'ei vaan ketään loukkaisi. Se nuoli niitä 
ja hyväili; se ummisti silmänsä ja uneksi entisistä 
ajoista 

»No hukkaan menivät hyvät humalat», päivit
teli emäntä eräänä päivänä kanatarhasta tul
tuaan, »kun suuresta pesästä ei tullut kuin yksi 
kananpoika. Pitäneekö sekin tappaa. Eihän 
tuota auttaisi vakaista kanaa pitää yhden pojan 
nojilla.» 

Isäntä siihen tokaisi: »Pankaa se kissojen 
joukkoon, kylläpän ne hoitavat!» 

Ja pian seisoi pieni keltainen otus kissojen va
sun laidalla; varpaat kovasti kouristivat laitaa, 
ja pitkä kaula kurkki vasuun. 

Vanha mirri ja nuori emä sen kyllä huomasivat: 
silmät kiilsivät, ruumiit värähtelivät ja terävät 
kynnet pistäytyivät käpälistä näkyviin ja taas 
piiloutuivat. Molempien sydämet tykytt ivät kii
vaasti: se on lintu! — Ja vanha mirri jo kuvittelee 
mielessään, kuinka hän karkaa sen kimppuun, ru
tistaa kurkusta ja antaa hyvän paistin nuorelle 
emälle ja saa ehkä itsekin . . . . 

Mutta samassa joku tyrkkää otuksen vasuun. 
»Tjuu, tjuu», se pelästyneenä kirkaisee. Se pai
nautuu arkana vasun nurkkaan; pää nyökkää 
sinne tänne ja vaanii vaaraa. 

Kissat vavahtivat, kun otus tulla tupsahti va
suun. Ne luulivat sitä rohkeudeksi; ne hämmäs
tyivät ja olivat neuvottomina. 
[~ Kun pieni tulokas pääsi ensi säikähdyksestään, 
luuli se kaiken vaaran olevan ohi. Se kohensihe, 
räpäytti siivenalkujaan ja topsautti askeleen 



eteenpäin. Mitähän olivat nuo suuret ja pienet 
karvaiset? Se astui vielä pari askelta eteenpäin, 
pani päänsä kallelleen ja kysyi: »tiu, tiu?» — Ei 
vastausta. — »Tiu, tiu?», uudistui. — Kaikki hiljaa. 

Ja yhfäkkiä tunsi pieni kananpoika itsensä 
niin turvattomaksi. Sen valtasi haikea halu pis-
tätyyä emänsä siiven alle piiloon. Ja ennenkun 
kissaemo voi aavistaakaan, näki se pienen keltai
sen pään pistäyytvän jalkansa alle. 

Emä tuli hämilleen. Kotvan aikaa se oli aivan 
hiljaa. Sitten se tapansa mukaan alkoi nuolla 
poikasiaan. Sen tuli sääli tuota keltaista, joka il
man jäi. Kuinka liukas mahtoikaan olla sen 
karva? Se näytti niin kauniilta. Nuori emä 
lipaisi kielellään sitäkin, lyhyen arasti. — Ja 
emästä tuntui niin hyvältä, tuntui kuin tuo keltai
nen olisi ollut hänen kaunein poikansa. 

Mutta vanha mirri tätä oudoksui. Se hyppäsi 
äkkiä vasun laidan yli ja yhtä kyytiä akkunalau-
dalle ja siitä uunille. Siellä se kytristyi kokoon, 
ummisti silmänsä ja — mietti asiaa. 

Nuoren emän ja vanhan mirrinkin mielestä oli 
käynyt luonnollisimmaksi asiaksi maailmassa, 
että kissanpoikasten inisevien äänten joukosta 
kuului vasusta hopean kirkas »tiu, tiu.» Siksipä 
tuntuikin niin oudolta kerran päivän valjetessa, 
kun ei tuo ääni yhtynytkään pikku mirrien aamu-
ääniin. Vanha kissa nousi katsomaan. Siinä se 

Tf/ - • ^ - • S Mikastapa noita seuraavalla sivulla ole-
r&S$$!j] KffiT'^1 via iloisia, kauniita kuvia, joissa pienet 
BirefSRw fSeSill \ P°J a ' ' s ' i v e t hartioillaan, n. k. erokset 
HjSjjSjjJ ^ W r hääi iäväl viinikellarissa ja toimivat aju-
B F * l ! r •"(8) Tällaisilla kuvilla ihmiset tuhau-
Utessfcj OiFP^Im vuosia sitten koristivat seinänsä. 
FJSmSffijt—^(ö|^ Sensijaan, että nykyajan ihmiset peittä-
g g ^ g g B r a i ^ B g v m seiniinsä tapeteilla, jotka väliin ovat 

sangen rumat ja aiuahyvinyksitoikkoiset.kaunistivatmuinais-
ajan ihmiset seinänsä, heti muuraustyön suoritettuaan, 
komeilla väririkkailla kuvilla. Ruokahuoneeseen esim. maa
lattiin kuvauksia maanviljelijän ja metsästäjän elämästä, 
kirjastohuoneeseen kirjakääröjä ja kirjoitusneuvoja, tehtaisiin 
näytteitä siellä tehdyn työn valmistustavoista j . n. e. 

»Mutta mistä^sc varmaan tiedetään», kysynet, ovathan 
kaikki sen aikuiset talot jo aikoja sitten hävitetyt». Ovat 
kyllä, mutta erinomaisen sattumuksen kautta on tältä ajalta 
kuitenkin säilynyt meille kokonainen kaupunki, jossa kau
kainen muinaisuus aivan elävänä astuu eteemme. 

Olethan sinä lukenut miten v. 79 e. Kr. tapahtui hirmui
nen tulivuoren purkaus, kun Vesuvius Italiassa syyti sisäs-
tään niin paljon kiviä, tuhkaa ja laavaa, että se hautasi kaikki 
läheisyydessä olevat viinitarhat, huvilat ja kylät sekä Her-
kulanumin ja Pompejin kaupungit allensa. 

Etevä roomalainen kirjailija Plinius nuorempi, joka 17-
vuotiaana nuorukaisena oli itse mukana tässä tilaisuudessa, 
kirjotti siitä historiantutkija Tacituksclle pari erinomaisen 
opettavaista ja havainnollista kirjettä. Hän kertoo, että 
savupatsas, joka nousi Vesuviuksesta; oli kuin jättiläispuun 

keltainen ruumis nytkin makasi pää painautu
neena nuoren emän jalan suojaan. Mutta vaikka 
emä sitä kuinka nuoli ja hyväili, se ei vain nostanut 
päätään eikä tiukuttanut. Lämmin se oli, mutia 
niin retvnkka. 

Vihdoin tulivat ihmiset. Ne nostivat pienen 
kananpojan ruumista, katselivat ja päivittelivät, 
miten se oli tukehtunut. Yksi otti sitä jalasta ja 
kantaa riiputti pois. 

Kissat vilahtivat hätäisesti toisiinsa: nyt ne 
ymmärsivät, mitä oli tapahtunut. Ne hyökkäsivät 
pois vasusta. Valittavien poikasten ääni kuului 
hetken niiden korviin; mitäpä ne niistä, paras oli 
[loissa. Ne milloin kiitivät paikasta toiseen, mil
loin hiipien lähestyivät jotain salaperäiseltä näyt
tävää nurkkaa. Ja kun nurkka oli tyhjä, eikä 
kadonnutta mistään löytynyt, kuului tuontuosta-
kin kissojen valittava huuto: »mjau, mjau». 

ELSA HÄSTESKO. 

runko, joka ylempänä haarautui eri suuntiin aivan kuin puun 
oksat. Samassa rupesi satelemaan alas tuhkaa ja kiviä sekä 
tuntui kovia maantäräyksiä. Ihmiset jät t ivät silloin kii-
reesti asuntonsa ja sitoivat tyynyjä päänsä päälle suojellak
seen itseään alassyöksyviltä kiviltä. Niin tekivät myöskin 
Plinius ja hänen äitinsä ja kulkivat samaa tietä kuin tuhannet 
muut vaikeroivat, itkevät ja parkuvat pakolaiset. 

Oli pimeä kuin yöllä ja mitä hirvittävin tungos, ja siksi he, 
Plinius äitincen, peläten joutuvansa tallatuiksi poikkesivat 
pois tieltä ja istuutuivat lakeudelle. Silloin rupesi tulemaan 
niin paljon hienoa tuhkaa, että heidän ehtimiseen täytyi 
nousta sitä päältään ravistamaan, muuten olisivat jääneet 
sen alle. — 

Vuosisatoja kului, Plinius ja hänen kirjeensä — jopa koko 
kaupunkien olemassa olokin — joutuivat unhotuksiin. Mutta 
sitten tapahtui v. 1719, että kun Vesuviuksen juurella kai
vettiin kaivoa, niin toivotun vesisuonen sijasta, ilmestyi maan 
alta kokonainen teatteri pronssi- ja marmorikuvineen. Se 
oli osa Herkulanumia, joka näin tuli näkyviin, mutta sen 
esille kaivamisesta ei kuitenkaan ole voinut tulla mitään, 
koska jo kaksi pientä kaupunkia on rakennettu sen päälle. 

Muutamia vuosikymmeniä myöhemmin, kun tehtiin vesi
johtoa, joutuivat kaivajat yhtäkkiä eräälle Pompejin ka
dulle. Muutamia arvokkaita esineitäkin löydettiin samaan 
aikaan maan sisästä. Näistä harvinaisista löydöistä huoli
matta oltiin hyvin hitaita ja välinpitämättömiä tätä suureni-
moista menneiden aikojen muistomerkkiä päivänvaloon jou
duttamaan. Säännöllistä ja tiedemiesten johtamaa kaiva-
uiistyötä siellä vasta 011 tehty noin 50 vuotta. Mutta nyt 

Vuosituhansien takaa. 



onkin jo Pompejin tärkein osa saatu 12 metrin korkuisen 
tuhka- ja kivipeitteen alta näkyviin ja samaten on kaupunkia 
ympäröivä muuri saatu selville, joten siis nyt voidaan määri
tellä koko sen alue. 

Vaikka on olemassa muitakin vanhoja rakennuksia, 'kuten 
esiin. Egyptin pyramiidit, Parthcnon Ateenassa, Colosseum 
Roomassa y.m., ei yksikään niistä vaikuta niin välittömästi ja 
mahtavasti meihin kuin Pompeji. Kun astelee sen katuja, 
tai pistäytyy sen temppeleihin, teattereihin,, kylpyhuoneisiin 
ja yksityisasuntoihin, tuntuu siltä, kuin ei ainoastaan saisi 
tuoreita terveisiä niiltä ajoilta, jolloin roomalaiset hallitsivat 
maailmaa, vaan kuin itse eläisi siihen aikaan. 

Monessa suhteessa Pompeji eroaa nykyaikaisista, kaupun
geistamme. Kadut esim. ovat paljoa kapeammat, vain noin 
3—7 metriä, mutta etelässä onkin varjo tärkeämpi kuin au
rinko; kadunvierustat ovat niin korkeat, että vain hyppää
mällä pääsee siitä alas kadun ylitse mennäkseen, ellei tahdo 
käyt tää kadun risteyksissä olevia ylikäyntikiviä. Rakennus
ten kadunpuoleinen osa on sangen yksinkertainen, niissä kuu 
ei edes ole ikkunoita, vaan kaikki valo tulee avonaiselta pi
halta, jonka ympärille eri huoneet ovat ryhmitetyt. 

Mutta sen taiteellisemmat ja komeammat ne ovat sisältä
päin. Jokainen koti on miltei pieni taidekokoelma eli museo, 
niin paljon siellä on seinämaalauksia, tauluja, ja veistokuvia. 
Samaten on jokaisella tarvekalulla, esim lampuilla, joita sieltä 
on löydetty hyvin paljon, peileillä, vaaseilla, ruukuilla — 
yksin keittoastioillakin hyvin siro ja taiteellinen muoto. 
Lattiatkin ovat hyvin usein erivärisistä siteistä kivistä, jotka 
muodostavat taiteellisia kuvioita. Kaikki todistaa, että 
yleisön taideaisti oli niin kehittynyt, että se tahtoi nähdä 
ympärillään vain kauniita, silmiä hiveleviä esineitä ja että 
toisaalta kaikki käsityöläiset olivat pikku taiteilijoita, jotka 
kykenivät yleisön vaatimuksia tyydyttämään. 

Paljon onkin Pompejissa löydetty käsityöläisten työhuo
neita j a kauppapuoteja. Ne tuntee osaksi osotinkilvistään 
— maitopuodin osotekilpi on esim. vuohi, koska siihen aikaan 
enimmäkseen käytettiin vuohen maitoa — osaksi niistä esi
neistä, joita työhuoneissa on tavat tu . Leipuripuodeista on 
esim. löydetty mustuneita, kovettuneita leipiä, eräässä uunissa 
niitä oli kokonaista 84, suurin osa aivan hiiltyneitä. Kuvan
veistäjien työpajoissa on tavattu veistokuvia, ja kerran löy
dettiin osaksi halkisahattu marmorilevy, jossa kivisaha vielä 
oli kiinni. Öljynrayyjäin puoti tunnetaan siellä olevista 
ruukuista ja viininmyyjäin niistä teräväpohjaisista viini-
astioista, jotka tavallisesti kaivettiin osaksi hiekkaan seiso
maan. Eräässä pajassa 011 tavat tu pyörä, jota onnettomuu
den tullessa juuri luultavasti korjattiin. 

Nämä tällaiset löydöt, jotka niin selvästi kertovat meille sen 
ajan ihmisten puuhista ja arkihuolista, johtavat mieleemme 
heidän surullisen loppunsa. Pääsivätkö he ajoissa pakene
maan vai jäivätkö he tuhan alle? Tähänastiset löydöt 
osottavat, että suurin osa heistä pääsi pois, mut ta jos he silti 
ehtivät pelastua on sitten toinen kysymys. Onpa sentään 
ylemmässä tuhkakerroksessa löydetty ihmistenkin jäännöksiä. 
Ei heistä tosin ole jälellä kuin hiukkasen luita, mutta sen si
jaan on tuhkan sekaiseen mutaan muodostunut aivan heidän 
ruumiinsa mukainen muotti. Kun tämän täyttää kipsillä 
saa selvän kuvan heistä. 

Monta tällaista, eri asennossa olevaa kipsiruumista onkin 
niissä kokoelmissa, joissa Pompejista löydettyjä esineitä 
säilytetään. Enimmän niitä on Neapelissa, ja siellä on 
myöskin nähtävinä joukottain näitä iloisia, heleänvärisiä 
seinämaalauksia, joista nyt sinäkin näiden »Joulupukin» 
kuvien kaut ta olet saanut aavistuksen. 

MAIKKI FRIBERG. 

Raittiuskansan Kirjapaino O.-y. 1908. 


