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Joulu.
Joulua vietämme suurimman opettajamme Jeesuk-

sen syntymän muistojuhlana. Joulu on meille kallein
juhla. Ja siihen on kyllin syitäkin, sillä Jeesus opetti
ihmiskunnalle monta ijäistä totuutta. Hän opetti sen-
kin, että me ihmiset olemme kaikki saman isän, Ju-
malan, lapsia, että me olemme keskenämme veljiä ja
sisaria ja että meidän tulee toisiamme rakastaa niin-
kuin itseämmekin rakastamme. Tämä jalo oppi on
jo tuottanut paljon siimasta, vaikka sitä vain harvat
ovat elämässä koettaneet noudattaa. Jos me jokainen
tätä Jeesuksen opetusta seuraisimme tai edes kaikin
voimin koettaisimme seurata, niin ilo ja rauha olisi
jokaisessa kodissa ja rauha ja onni koko maassa.

Sinulla, pieni ystäväni, on koti. Sinulla on isä
ja äiti. He ovat Jumalan lapsia. He rakastavat sinua.
Rakasta sinä myös heitä ja auta heitä! Sinulla ehkä
on veljiä ja sisaria. Jätä pois kinastelut ja riidat
leikkikaluista, tavaroista tai muista pikku eduista.
Veljesi ja sisaresi on saman isän lapsia kuin sinäkin.
Jumala on hänelle antanut sen ruumiin, jonka näet.
Se on hänelle kallis, älä siis tyrki äläkä loukkaa toista.
Ethän tahdo, että sinuakaan kukaan loukkaisi. Ra-
kasta ja hoida veljeäsi ja sisartasi ja suojele heitä
kaikesta pahasta niin paljon kuin voit. Päätä nyt
heti ruveta elämään näin. Silloin tulee rauha ja
onni sieluusi ja kotiisi.

Ja kun koulussa olet tai tiellä kuljet toisten kanssa,
niin muista, että kaikki olette saman isän lapsia. Pois
siis viha ja kauna ja olkaa ystävät ja toverit keske-
nänne!

Kun sitten isoiksi kasvatte ja teistä tulee miehiä
ja naisia, niin teille tulee paljon suuria ja vaikeita
tehtäviä. Mutta jos te jo nuorena opitte rakastamaan
Jeesusta, niin opitte rakastamaan myös hänen kalliita
opetuksiaan, ja jos tahdotte elää niiden mukaan, niin
te voitte koko maan muuttaa rauhan ja onnen maaksi,
joksi Jumala tämän ihanan maan on luonutkin.

AakuMäki.



Lapset rannalla.
Päivä paistaa, taivas loistaa,

lahti kirkas kimmeltää,
pilvet päilyy syvyydessä,
käki metsän rintehessä
riemuisasti helkyttää.

täss' on teillä oiva olla,
armas, rauhaisa asua,
kotilahden rantamalla,
mihin ei myrsky ylety
eikä pääse vetten voima!
Kerran teille myrskyisemp
lahti laaja aukeneepi,
meri ehtivi etehen,
jossa julmat aallot käyvät,
tuulet tuimasti puhuvat
pahat ilmat ärjyilevät.
Silloin kyllä kaihomielin
tätä rantaa muistelette,
tähän toivotte takaisin,
mutf ei se tule ikinä,
ei palaja polvenansa,
ikä lapsena eletty,
kevätpäivät kirkkahimmat.

Lapset työss’ on rantamalla,
Pentti laivan varustaa,
veteen laittaa, siellä käyttää,
kunnes tuuli purjeet täyttää,
laivan kauvas kuljettaa.

Eeva veljen työtä katsoo,
laivaa suurta ihannoi,
Toivo työss’ on toisialla:
« Tuoli’ on kiiski lieon alla,
ken sen sieltä saada voi?»

Leikitelkää, lapsukaiset,
iloitkaa, isosen helmet,
äidin puhtahat puluset,

Aliina Salomaa.
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Hevonen, jalopeura ja karhu.
Kun jalopeura näki hevosen louhikolla juoksevan pimeässä yössä

ja tuli vilahti sen kavioista, se kun oli kengässä se hevonen, niin jalo-
peura meni karhun luo
ja sanoi: »Näin kum-
man elävän nyt, jotta en
tohtinut mennä sitä syö-
mään.» Karhu sanoi jalo-
peuralle: »minä kyllä
syönkin sellaisen elä-
vän».

Mutta kun jalopeura
ei uskonut, niin kysyi
karhu siltä jotta: »missä
se on se elävä? Lähde-
tään katsomaan, onko se
semmoinen, jotta syödä
sen jaksaa.»

Hevonen oli ahon alareunassa seisomassa. Jalopeura kun oli kor-
keampi kuin karhu, niin se näki alempana sen hevosen ja sanoi: »tuolla
näkyy olevan». Karhu sanoi jotta: »en minä näe, mennään lähemmä!»
Se vastasi: »en uskalla
mennä sitä lähelle, mutta
nostan sinut ylemmä kat-
somaan sitä».

Sitten otti jalopeura
karhun kämmeniinsä ja
nosti ylös, jotta se nä-
kisi hevosen. Eipä näh-
nyt ensi ojennuksella, niin
sitten ojensi vähän ylem-
mäksi. Siinäpä sattui kuo-
lemaan se karhu jalo-
peura kun ei osannut niin
puristaa, jottaei olisi kuol-
lut niin se kuoli sii-
hen käsiin.

Kun putosi se karhu
maahan, niin sitten jalo-
peura sanoi: »siinä oli vah-
va, syövänsä sanoi, mutta
kun näki, niin kuoli.»
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Jänis ja pakkanen.
Pakkanen sanoi: «minä kun teen pakkasen, niin sinä palellut*,

jänis sanoi : «en minä palellu, vaikka sinä kuin pakkasen teet».

Sitten rupesivat koetukseen. Pakkanen rupesi pakkaseksi, ja jänis
rupesi juoksemaan kovasti, se juoksi oikein polun itselleen ja

juoksi sitä polkua kahakäteen niin kauan, kunnekka se alkoi kylmet-
tyä,. jo pakkasen käsissä. Heittäytyipä sitten hangelle selälleen, kun
pakkanen alkoi tahmoa, ja rupesi pyyhkimään naamaa ja ennätti sa-
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noa siinä: »hy, hy kuin on vari!« ja riuskutti sääriään jo kuoleman
kielissä. Pakkanen näki, jotta »eihän tästä tullut nyt mitään mi-
nun kylmännästäni, kun se värillään keturoi». Pakkaselle tuli siitä
ilkeä, ja silloin rävähtikin vesisateeksi ja heitti kylmännän pois.
Siitähän se jänis pääsi sitten nauramaan niin paljon, jotta halkesi
suu ristiin.

Sai saloihin joulurauha.
Sai saloihin joulurauha,

Pyhä kaunis ja herttainen.
Lumipuhöas on maa, sää lauha,
Humu honkien hiljainen.
Hämy illan kietovi metsän ja maan,
Ja tähtöset syttyvät tuikkaamaan.

Sai saloihin joulurauha,
Sen mökkeihin harras miel'.
Sydän lämmin on, miel' ala lauha,
Ja Luojaa kiittävi kiel'.
Ilon seimen lapsonen tuonut on,
Sen läsn' olon tunto niin läm-

minf on.

Nyt riemuinen jouluvirsi
Salon hiljaisen helmassa soi.
Suli huolien tuottama kirsi
Jo vanhankin syömmestä, oi!
Nyt värjyvin äänin veisaamaan
Kera nuorien käy hän «rauhaa

maan«.

Sä seimen lapsonen pyhä,
joka rauhasi syömmihin suot,
Asu luonamme, armias, yhä,
Sinä yöhömme loistetta luot.
Aja arkiset huolemmekauvaksi pois,

Jotta puhtaana virtemme kaikua
vois.

Tilda Notkola.



Raukosen Maijan uni.
Kauvan sinä viivyitkin vettä nou-

tamassa, sanoi äiti, kun Maija vesi-
kannuineen astui tupaan.

Niin, kun lankesin ja sattui
ja kannu kaatui, vastasi Maija.

Sinä varmaan menit aidasta
taas, vaikka kielsin, sanoi äiti.

Ei, portista minä menin, vas-
tasi Maija kiireesti, mutta minä lan-
kesin lähellä kaivoa palatessani.

Kuinka siinä sitten niin paljon
aikaa kului uutta vettä noutaessa,
kysyi äiti, ja hänen katseensa koh-
tasi vakavana Maijan punastuvia
kasvoja.

Minä minä istuin sitten
kaivon kannella ja katselin polveani,
kuinka se sattui, vastasi Maija pos-
ket hehkuvina.

Äiti katseli häntä vaijeten ja yhä
enemmän Maija punastui.

Valhe tahraa sielun, sanoi äiti
vihdoin painavasti.

Siitä asiasta ei sitten sen enem-
pää puhuttu. Maijaa ei haluttannt
ja äiti vaikeni päättäen heittää ran-
gaistuksen siksi, kun hän saisi
Maijan valheesta kiinni niin selvästi,
ettei enää kierteleminen auttaisi.

Silloin päätti hän rangaista oikein
tuntuvasti, sillä nuhteet ja opetukset,
joilla hän tähän asti oli koettanut
poistaa Maijan pahaa tapaa, olivat
näyttäytyneet tehottomiksi.

Päivällisen jälkeen oli Maijan
mentävä puutarhaa perkaamaan. Se
oli Maijan mielestä ikävää työtä,
mutta äiti oli määrännyt, että yksi
sarka päivässä oli perattava, eikä
sitä saanut laiminlyödä. Maija oli
koko aamupäivän viivyskellyt ja toi-
minut minkä mitäkin hauskempaa.
Mutta nyt oli se edessä kuitenkin.
Tosin olivat nuo sarat ainoastaan
viiden metrin pituisia ja metrin le-
vyisiä, mutta Maijan mielestä se oli
hirmuisen iso työ. Hän ryhtyi sii-
hen kuitenkin ja olisi ehkä piankin
sen suorittanut, jollei naapurin Laina
olisi ilmestynyt aidan taa. Hän tuli
näyttämään uusia leikkikalujaan, joita
veli oli matkoilta tuonut, ja pian
olivat lapset täydessä touhussa nii-
den kanssa puutarhan ulkopuolella.
Porkkanasarka, joka sai perkaajaansa
turhaan odottaa, oli vallan unohtu-
nut. Vasta kun naapurin äiti huusi
Lainaansa kotiin, muisti Maija puu-
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tarhan, kiipesi raskaalla sydäminellä
aidan yli ja ryhtyi taas työhön.

Samassa kuului akkunasta iloinen
ääni: »Maija, Maijaa!» Se oli tä-
din Tilda. Maija hyppäsi ihastuk-
sissaan sisään. Siellä oli täti iloi-
sesti juttelemassa äidin kanssa ja
Tilda, joka jo ovessa tuli Maijaa
vastaan. Maija riensi kiireesti pese-
mään kätensä ja tervehtimään tätiä.

Joko sinä nyt sen sait? kysyi
äiti.

Jo, vastasi Maija. Hän pel-
käsi, ettei äiti nyt sallisi lykkäystä
huomiseen vieraittenkaan tähden,
kun hän tähän asti oli laiminlyönyt
työnsä.

Äiti ei huomannut mitään epäil-
tävää, sanoi vaan:

Sitte voitte leikitellä koko illan.
Se oli riemusanoma ja molemmat

tytöt kiirehtivät pihalle, josta kohta
alkoi kuulua iloista naurua.

Vasta myöhään lähtivät täti ja
Tilda pois. Maija vielä saattoikin
heitä aina Varismäkeen saakka.

Sieltä palatessa hän vasta muisti
laiminlyödyn työnsä ja valheen.
Kuinka hän saisi sen salatuksi?
Joo, hän nousisi jo ennenkuin äiti
herää ja menisi tekemään sen lo-
pun! Mutta jos äiti jo illalla jou-
tuu sinne katsomaan. Hänen sy-
dämmensä tykytti tavallista kovem-
min saapuessaan kotiin. Äiti ei
kuitenkaan ollut mitään huomannut.
Mutta Maija ei oikein saanut ol-
luksi häntä lähellä eikä uskaltanut
katsoa hänen kasvoihinsa. Hän
muisti vielä niiden ilmeen aamupäi-
vällä ja hänen korvissaan soi voi-
mallisesti: »Valhe tahraa sielun».

Vasta omassä sängyssään tunsi
Maija itsensä turvalliseksi, kun saat-
toi vetää peitteen silmilleen. Ja pian
kuuli hän isän ja äidin rauhallisesti
nukkuvan. Nyt ei ainakaan ole
pelkoa kyselemisistä ja tutkimisista.

Hän itse sen sijaan ei saattanut-
kaan nukkua. Varmaan oli vuo-
teessa vika. Hän käänteli itseään

jos jonnekin päin, mutta yhtä pa-
halta vain tuntui.

Hän hankki jo ruveta itkemään,
mutta yhtäkkiä unohtui kaikki, sillä
kun hän avasi silmänsä, näki hän
huoneen omituisesti valaistuna ja
jostain, hän ei huomannut mistä,
ilmestyi lattialle merkillinen olento.
Se oli kovin kummallisesti puettu
pieni mies, sellainen kuin Maija oli
nähnyt kuvakirjassaan, isopäinen ja
pienisäärinen, jalkaterät niin sisään-
päin kääntyneet, että Maija ehdot-
tomasti tunsi omien jalkateriensä
kääntyvän asettuakseen samaten.
Hänen pukunsa oli valkoisen ja
mustan kirjava ja päässä oli hänellä
musta pipalakki. Kasvot olivat ilkeäs-
sä irvistyksen sekaisessa naurussa
a silmät järkähtämättä Maijaan luo-

dut. Hän läheni Maijan vuodetta
ja Maija huomasi kauhistuen, että
jokaisesta hänen askeleestaan jäi
lattialle musta tahra, ja kun hän
ohimennessään tuli koskeneeksi
keinutuoliin, musteni sen vaalean-
vihertävä peite kokonaan. Maija
yritti kysyä: »Kuka sinä olet?»
mutta hänen kielensä oli kauhistuk-
sesta kangistunut ja hän tuijotti
äänetönnä vieraaseen. Tämä lienee
kuitenkin nähnyt kysymyksen Mai-
jan kauhistuneessa katseessa.

Minä olen Valhe, sanoi hän
ilkeästi irvistäin. Etkö sinä mi-
nua tunne?

Hän läheni lähenemistään ja koski
pöytään lähellä Maijan vuodetta, ja
kohta muuttui se, pöytävaate, kirjat,
jopa lamppukin, mustiksi. Seinässä
lähellä Maijan päänalusta oli Maijan
uudet, vaaleat karttuunivaatteet, joita
hän oli ainoastaan kerran päällään
pitänyt. Pikku mies läheni niitä
ja kurotti kätensä, mikä juuri ylettyi
hameen liepeeseen, ja siinä hetkessä
oli Maijan paras omaisuus muuttu-
nut mustan ja valkean laikulliseksi,
niinkuin miehen omakin puku. Sitte
astui se askeleen Maijaa kohden ja
aikoi juuri pienillä, ilkeillä sormil-
laan tarttua Maijan päähän. Maija
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ponnisti kaikki voimansa huutaak-
seen: »Älä!» ja saikin sen ääneen
ja heräsi.

Hän kavahti pelästyneenä istu-
maan vuoteellaan. Huoneessa oli
kaikki hiljaa. Lattia ja huonekalut
olivat entisellään eikä peikkoa näky-
nyt. Ainoastaan kuuvalo loi lat-
tialle valkoisen akkunan kuvan.

Maijan sydän tykytti kovasti. Se
oli ollutkin vaan unta, mutta kuinka
kauhistavaa. Ja eikö hän ollut an-
sainnut sellaista rangaistusta. »Val-
he tahraa sielun!» Voi, hänen täy-
tyy tunnustaa se! Hänen täytyy
saada se pois!

Maija, kuului hiljaa äidin vuo-
teelta. Oletko sinä hereillä? Näitkö
sinä pahaa unta?

Voi äiti, äiti! huudahti Maija,
hyppäsi alas sängystään äidin luo
ja kietoi kätensä äidin kaulaan.

Äitikulta, antakaa anteeksi!
Minä valhettelin teille päivällä.

Minä tiesin sen, vastasi äiti
surullisesti. Minä ymmärsin, ettet
sinä kaivolla viipynyt sentähden
kuin sanoit.

Mutta minä valehtelin vielä
toisenkin kerran. En minä saanut
sitä sarkaa vielä peratuksi.

Voi lapseni, äidin ääni kuului
niin epätoivoiselta, vieläkö sekin!

Antakaa anteeksi, nyyhkytti
Maija. En minä enää koskaan
valhettele. Minä näin niin pahaa
unta.

Ja Maija kertoi äidille äskeiset
kauheat näkemänsä. Äiti kuunteli.
Maijan lopetettua sanoi hän va-
kaasti:

Kiitä Jumalaa, että sait tällai-
sen varoituksen! Ehkä se pystyy-
kin paremmin kuin äidin neuvot
sinulle selvittämään, kuinka kauhea
valhe on.

En minä enää koskaan, äiti-
kulta, en minä enää koskaan.
Maija kietoi kätensä oikein lujasti
äidin kaulaan.

Se on hyvä, lapseni. Olin
kovin murheellinen sinun tähtesi
eilen, mutta nyt minä iloitsen; rehel-
linen tunnustaminen on aina paran-
nuksen alku. Olin ajatellut vitsalla
kurittaa sinua, mutta ehkä tämä
riittää sinulle varoitukseksi. ;Mene
nyt nukkumaan ja kiitä Jumalaa ja
rukoile häneltä anteeksiantamusta ja
apua.

Hän painoi suudelman Maijan
huulille ja Maija palasi vuoteeseensa
rauhoitettuna ja onnellisena ja nu-
kahti hetken kuluttua lapsuusijän
syvään levolliseen uneen, jota eivät
enää mitkään peikot häirinneet.
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Kettu ja rapu

Kettu ja rapu olivat kerran jär-

ven rannalla. Kettu katseli ja nau-

roi rapua, kun se hiljalleen perä
edellä kulki: Sanoi sitten ravulle:
»Oi, voi sinua raukkaa, kun noin
hiljaa täytyy kulkea».

Siinä järven rannalla oli mäki.
Rapu lupasi olla sen mäen päällä

ennenkuin kettu. Kettu sanoi:
»lyööäänpä vetoa!» ja he löivät

veöon ja istuivat rinnatusten. Rapu
istui juuri ketun hännän pään koh-
öalla.

Rapu sitten rupesi lukemaan:
»yks, kaks, kolme!» Ja samassa
kun kettu lähti loikkaamaan, niin
rapu nipisti saksensa kiinni ketun
hännän päähän. Näin pääsi se
mäelle. Kettu ei sitä huoman-
nut, vaan kääntyi ympäri ja huusi:
«Missä sinä rapurahjake olet?»
Rapu irroitti saksensa ja huusi

ketun takaa: »Täällä minä olen
sinua jo kauvan oöottanut, mitäs
sinä sinne katselet».

Rapu voitti veöon. Näin tuli
aina viekas ja kavala kettu kerran
itsekkin petetyksi.
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Aurinko unestansa havaa
ja silmät kirkkaat kohta avaa,
tuhannet säteet maahan heittää,
sen ruusuhohteellansa peittää.
Unesta puiöen latvat herää
ja silmää päivän kultakerää,

Mut Paavo pieni ei kuule näitä,

ei näe laineita hohtopäitäl
ja rannan kukkasta nuokkuvaa,
jok’ aamun kullassa~uiöa saa,'
ei katso-kuin; ruusut valkea loistaa,

jo peippo aamuvirttä soittaa,
jalastaan ääni senkin voittaa
ja käki kukkua helkyttää
ja leivo ilmassa livertää.

kuin verhon omenankukka poistaa
ja käypi hohtoisna tuoksumaan.
Jää Paavo vieläkin nukkumaan,
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kun äiti lypsylle kiiruhtaa

ja Taatto Teiskua valjastaa
ja myllYkuormaansa kuntoon lait-

taa,

Kun Miinasiskokin leipää taittaa
ja voita laittavi rasiaan
ja isä lähtevi ajamaan.

]o pilkkaa:-Paavoa Mallukissa:
«Ken ilkeis kuorsata kamarissa,
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kun portit päivän on auenneet!»
«Sä päivän itsekkin yöksi teet«,
Mallulle virkahtaa koira Nalle,
«et virnistellä saa makaajalle!«
Mut rotta naurahtaa sängyn alla:
«Kas noita hupsuja lattialla,
kuin aikaa heillä ei maata ois,
kun leipähuolet on vallan pois!
On toista mun poloisen kanssa:
ei lueskella saa vaivojansa,
ei unta ottaa, min miellyttää,
jos mieli vatsaansa tyyöyttää».

Ei kuule nukkuva Paavo näitä,
ei näe lehmiä valkopäitä,
kun metsään kilvan ne kiiruhtaa
ja kellot hauskasti kalkattaa,
ei näe riemua lammasparven,
ei uhmaa pässin, sen käyräsarven,
kun toisen kimppuun josyösten käy.
Ei kanainparvikaan sinne näy

kuin ahkerasti se kauramaassa
jo aamuruokaa on kaivamassa,
varisten kanssa sen saaliin jakaa.
Pien' Paavo vaan yhä makaa, ma-

kaa.

Mut nytpä naapurin Maiju sille
jo housut jalkaan sai laiskurille,
kun huusi ovesta: «Soittamaan
nyt leppätorvea! ]ouöu heti!«
]o Paavo peittehen päältään veti
ja puki kiireesti vaattehet.

Mut silmät vielä on huuruiset,
ei eöes Maijua tahöo nähdä
ja muut' ei osaa se raukka tehöä
kuin niitä hieroa nyrkillään,
ja tukka tumma on pörröllään.
Pian Maijun nauru sen silmät

avaa
ja kohta askeloa hän tavaa,
koettaa puhtaasti toitottaa:
»Hoi lari lari lari lari lallallaa!»

Aliina Salomaa.
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Elli-äidin lapset.
Paavo, Liisa ja pikku Kerttu

olivat nukkeja. Heillä oli äiti,
Elli-äiti. Hänellä oli paljon puu-
haa pienoisistaan. Joka ilta ne
olivat riisuttavat, aamuin puetta-
vat ja syötettävät [pitkin päivää.
Paavopoika sitäpaitsi nuhrasi tak-

kinsakin kovin pian ja sen lam-
paanvillatukka oli aina pörröllään.
Liisa taas oli ylen hieno ja ylpeä
oikeista hampaistaan ja piti aina
suunsa vähän raollaan näyttääk-
seen niitä. Mutta juuri kuin Elli-
äiti oli asettamassa nurkkaan yl-
peätä tytärtään, nosti tämä silmä-
lautansa ja katsahti äitiin kirkkailla
sinisilmillään niin suloisesti, että
äiöin syöän suli ja kohta oli Liisan
suu reunojaan myöten täynnä pul-
lan pehmeää sisusta. Pikku Kerttu
oli kokonaan posliinista ja piti
aina käsiään ojennettuina äitiä
kohti. Syliin pyrki pienokainen.
Tietysti sitä piti hiukan hyssyttää-

Eräänä päivänä oli Elli ollut
koulussa ison siskon kanssa ja

siellä oli laulettu «kuin taivaassa*.
Samana päivänä laittoi hän suu-
resta ja pienestä tuolista koulun.
Itse hän oli opettaja, löi isän ke-
pillä tahtia lapsukaisten laulaessa:
»Nytpä tahdon olla mä, pienen mö-
kin laittaja.» «Ihan kuin koulussa»,
ajatteli Elli riemuissaan. Mutta
nuket lauloivat hienosti kuin hyt-
tyset, ja koulussa olivat seinät rai-
kuneet. »Pieni porsas karsinassa»,
kirkasi Elli aivan vatsan pohjasta
ja hujasi kepillä olkansa takaa.
Läiskisi Siinä ne lapset lensi-
vät pitkin lattiaa. Itku pääsi äiti-

paralta keräillessään pienoisiaan
nurkista. Voi, voi! Liisan nenä
oli poikki jaKertun kumpikin käsi-
varsi. Paavo vaan katseli totisena
pitkin nokista nenäänsä. Se oli
näet vaatteesta koko mies, eikä
siis saanut naarmuakaan.

Epätoivoisena istuutui äiti nurk-
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kaan ja pyyteli tuhannesti anteeksi
Liisalta ja Kertulta. Nämä saate-
livat häntä takaisin tulipunaisilla
huulillaan, mutta nenä pysyi kuin
pysyikin poissa ja käöentyngät
törröttivät avuttomina kupeilla.
«Apteekkiin on mentävä, lääkkeitä
saatava. Paranipas iso siskokin,
kun sai semmoisia tippoja».

Parasta toivoen hääräsi Elli pie-
noisensa äiöin huiviin, Paavokin
pääsi matkaan ja astui totisena
apteekin ovesta. Maunu-serkku,
joka oli apteekkioppilas ja ylen
viisas mies, ymmärsi heti tauöin
laaöun. Hän liimasi laastarilapun
Liisan naamalle, ettei nenää nä-
kynyt ensinkään, Paavonkin otsas-
sa huomattiin halkeama, sekin
laastaroitiin, mutta Kerttuparka
tuomittiin parantumattomaksi. Päät
kääreissä tuotiin lapset kotiin ja
pantiin maata omiin pikku vuotei-
siinsa, mutta Kerttu pääsi äiöin
sänkyyn tyynyn alle, että olisi läm-
min.

Läheni sitten joulu. Koko talo
pesi ja puuhasi. Ellin talo oli
myös puhöistettava, lasten vaat-
teet ja kaikki. Lämmintä vettä
haki Elli sangolla keittiöstä, han-
kasi ja huiskutteli. Nuoralla riip-
puivat jo kaikki vaatteet valkoisi-
na kuin lumi. »Mutta ovathan
lapsetkin pestävät», tuumi Elli ja
pisti kaikki pienokaisensa saaviin.
«Ei puhtaus pahaa tee«, lohöutti
hän Paavoa, joka kovin tinki pot-
kimaan, kun nokea nenästä ja kä-
sistä hangattiin. ]a puhtaiksi lap-
set tulivat. Liisankin punaiset pos-
ket jo rusoittivat, huulet olivat lu-
mivalkoiset, kun Elli seuraavana
aamuna meni lapsiaan pukemaan.

Kovin ihmeissään ja suruissaan
tästä uuhesta sairauskohtauksesta
kantoi Elli kaikki kolme äiöilleen,
lasten mummolle. Hänpä tiesikin
neuvon. »Helsinkiin ne ovat vie-
tävät, professori Laitisen luo; niissä
on varmaan keuhkotauti», tuumi
hän. Vaikeaa oli ero. Lapset
matkustivat mummon kanssa, ja
kyyneleet silmissä katseli Elli tyh-
jiä vuoteita ehtoisin.

Mutta sitten tuli joulunaatto, ja
pukin kanssa astuivat ovesta
Paavo, Liisa ja Kerttu. Sitä rie-
mua! Ihka nuöet vaatteet oli kai-
killa ja posket punaiset kuin man-
sikat. Liisallakin oli aivan koko-
nainen nenä ja silmätkin olivat
väriä muuttaneet, samoin tukka.
Ruskeiksi olivat tulleet. Entä Kerttu
sitte! Se oli kasvanut puolta pi-
temmäksi ja osasi nyt liikuttaa ter-
veitä käsivarsiaan vaikka taakse-
päin. Onnellisena istahti Elli kuu-
sen alle tasaamaan lastensakanssa
omenat ja rinkelit. ]a lapset nyö-
käyttelivät iloisesti päätään ja si-
pattivat hiljaa äiöin korvaan. Mitä
lienevätkään sanoneet?

H. W.
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Vanhempi veljeni.
Kun ruuna oli kuollut metsään, niin karhu ja susi rupesivat sitä

syömään. Kettukin sattui siihen tulemaan ja pyysi syödäkseen hänkin.
Mutta karhu ja susi sanoivat: »ei, jaksamme tämän itsekkin syödä, mene
tiehesi». Samalla aikoi karhu paiskata kettua kivellä näinikään:

Mutta kettu sanoi: »Kun minä tuon vanhemman veljeni, niin kyllä
siitä lähdette».

Ne eivät uskaltaneet siinä olla. Susi meni risujen alle ja karhu kii-
pesi puuhun. Kissa tuli sitten matalana esille ja alkaa ketun kanssa syödä
haaskaa. Tapansa mukaan kissa marisee: »vähä, vähä, vähä!» Karhu
kuulee tämän ja kuiskaa sudelle: »Katsos, kun on noin pieni eläin ja
vähäksi marisee sitä lihaa, joka meille kahdelle isommallekin elävälle olisi
hyvin riittänyt».

Susi liikahti risukossa. Kissa huomasi sen korvan ja hyppäsi sitä
repimään jotta: »mikä tuolla on?» Ja susi kiitti kun pakoon pääsi.

Sitten karhu puussa hiiskautti häntäänsä. Kissa havaitsi: »mikä
siellä kutjahtelee?» ja hyppäsi kiinni karhun häntään. Karhu siitä peljästyi
jotta: »se tulee lisää ottamaan», ja kiipesi latvaan, josta hyppäsi alas ja
katkaisi häntänsä. Voihkien lähti karhu pakoon. Kissa meni uudestaan
saalistaan syömään ja kettu heilutti nauraen nenäliinaansa pakeneville näin:



"o i ve i ta.
»Kun suureks' kasvan», näin

mietti Kalle,
»niin miehen työt näytän maailmalle.
Mä Suomen korvista kuuset kaadan,
ne pelloksi viljavaks' kaikki raadan
ja kylvän viljan ja kynnän maan
ja viljaa miljoonat aitat saan
ja myön sen pennillä hehtoolin,
etf ostaa voi sitä köyhinkin».

»Ja minä», Antero lausahtaa,
»suot Suomen kaikk' aijon kuivattaa
ne niityks' teen, jotta heinää saan
ja sillä karjaani ruokitaan.
Ma ostan lehmiä miljoonan
ja laitan uhkean navetan,
niin pitkän kuin tästä Helsinkiin,
ja maito kannetaan meijeriin
ja voiksi tehdään ja laivoillan'
sen ulkomaille mä kuljetan,
mut köyhät ilmaiseks' maitoo saa
niin paljo kuin juoda haluttaa».

»Ma taasen» virkahtaa Liisunen,
»taloja laitatan köyhiilen
tuhannen jokaiseen kaupunkikin,
ja kaikki sairaatkin tuodaan niihin
ja orvot lapsoset kerjuulta.
Ne siellä ain' saavat asua
ja kyllin ruokaa ja vaatteita.
Ma palkkaan runsaasti tohtoreita
ja ostan tippoja, pulvereita,
niin ettei yksikään sairasta,
vaan kaikki saattavat riemuita».

»Hyv' on», nyt äiti lausuu, » tehkää
vaan niinkuin teillä on aikomus!
Se äidin hartain on toivomus,
mun lapsen etteivät itsellensä
vaan muiden onneksi työnsä sois.

Ah, Jospa säilyä teillä vois
se tahto antaa, ei palkan tähden,
vaan lähimmäistänsä auttaakseen,
se lähde onneen on runsaaseen!»
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Koskelaisen Tiinan Tapiolan matka.
Tiina oli lyhyt, sinisilmä, kelta-

hiuksi tytöntynkä, jonka pulleat pos-
ket punoittivat kuin pihlaja lehden
lähdössä ja lyhyet hameet kiristivät

Ja kansakouluun jouduttuaan se
vasta onnettomuus alkoi, kun myö-
täänsä laiskaan jäi, poloinen.

Jollei Tiina rupea läksyjään

aina vyötärön kohdalta. Hänellä
oli hyvin hyvä ruokahalu, mutta ko-
vin huono työnhalu. Äidin avuksi
ei hän koskaan ryhtynyt ja leikissä-
kin hän mieluummin rouvana oli
ja istualtaan vaan toisia käski. Läk-
syjä hän ei olisi tahtonut edes aja-
tella. Jo pikkukoulussa hän usein
niiden tähden vatsatautia ja pään-
kivistystä sairasti, jopa koulusta
poiskin jäi, jollei isä kotona ollut.

paremmin lukemaan, niin minä vit-
salla alan opettaa, sanoi isä.

Ei sitä, hermoheikkoa lasta,
kovistaa saa, äiti sanoi, eikä pakolla
lukemaan panna.

Vai hermoheikkoa! Terveem-
pää tuskin on maailmassa.

Seuraavana päivänä kertoi Tiina
tunnilla Hatilan lidalle, että hän on
hermoheikko eikä saa lukea eikä
häntä saa kovistaa. Ja ensi kerran
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laiskaan jäätyään sanoi hän sen
opettajalle. Mutta tämä naurahti
vaan ja virkkoi:

Laiskassa se paranee.
Ja laiskaan jäi Tiina yhä useam-

min. Mutta estääkseen vitsan sat-
tumasta Tiinansa selkään, selitti äiti
isälle Tiinan aina silloin olevan täti-
lässä hänen luvallaan.

Oli syyskuun viimeinen päivä.
Isä tuli työstä tavallista varemmin
ja alkoi itse luettaa Tiinaa. Se oli
Tiinasta ikävää, ja kun isä meni vä-
häsen navettaan korjaamaan Mansi-
ken karsinan aitaa, pujahti hän ulos,
sitaisi huivin päähänsä ja kuiskasi
mennessään salaa äidilleen:

Minä menen tätilään.
Sitten lähti hän juoksemaan. Oli

vähän hämärää, mutta Tiina kyllä
polun tunsi. Hän juoksi aikalailla,
mutta ei tätilää kuulunut. Hän pa-
ransi vielä, lönkötti jotta tukka löyh-
kyi, hiki vieri, mutta ei sittekään
näkynyt tädin punaista tupaa.

Tuolla se sentään olikin! Mutta
sen vieressä oli monta uutta tupaa,
isoa ja komeata.

Tiina pysähtyi äärettömästi ih-
meissään portille katselemaan. Ava-
rassa, synkän kuusimetsän rajoitta-
massa pihassa kulki pieniä ruskea-
viittanaisia, päässä lehtipäähine. Yksi
niistä tuli Tiinan luo ja vei hänet
kädestä komeaan tupaan, jonka sei-
nät olivat valkoisista kasvavista koi-
vunrunkoista ja katossa kovin kor-
kealla palaa loimotti iso lamppu.
Tuvassa seisoi vehreäviitta, kelta-
tukka nainen, hiuksilla vanamosep-
pele.

Emäntä, tässä on karkulainen.
Mielikki käänti kauniit, vakavat

kasvonsa Tiinaan päin.
Kenen tyttö? Mitä asiana?
Eksyin, kun olin tätilään me-

nossa.
Luvallako?

Tiina hätkähti vähän, mutta vas-
tasi sitten rohkeasti:

Sain minä isältä ja äidiltä lu-
van.

Mielikki viittasi. Palvelijatar vei
Tiinan pieneen huoneeseen, jossa
oli vuode ja ruokaa pöydällä.

Minä tahdon kotiin, Tiina huusi,
mutta ovi oli jo sulettu. Hän koetti
sitä avata, hän etsi akkunaa, hän
huusi, itki, heittäysi lattialle, potki
ja kierieli, kuten kotona teki äidille,
jollei kohta saanut tahtomaansa.
Mutta kukaan ei nyt tullut hyväil-
len tyynnyttämään. Itkuunsa vih-
doin lattialle nukkui.

Aamulla oli ovella Tapiolan nuo-
rin tytär, pikkuinen sinisilmä, kelta-
viitta, orvokkiseppele hiuksilla.

- Tule!
Tiina seurasi mielellään. Nyt hän

pääsee kotiin! Neiti vei Tiinan ison
aituuksen portille. Voi ihmettä!
Pihan toista äärtä tuskin eroitti ja
se oli täysi lammasta, valkoista ja
mustaa, pientä ja isoa, Ne lähtivät
veräjältä laumottain, jokaisen jälessä
ruskeaviitta, lehtipäähyt piikainen.
Tiinalle annettiin viimeinen lauma
ja tuohinen eväskontti olalle.

En minä osaa metsässä, Tiina
nyyhki.

Kule aina aurinkoon päin, neiti
virkkoi, ja katso, ettei laumasta yk-
sikään puutu!

Mitäs, lähteä piti, muuta ei us-
kaltanut. Lauman jälessä astella sai
koko päivän, kunnes illan suussa
lampaat taas palasivat Tapiolan tar-
haan.

Portilla odotti neiti, kontin Tii-
nalta otti ja sanoi:

Käy äitini luo!
Minä tahdon kotiin, huusi Tii-

na oitis Mielikin nähtyään. Minä
en viitsi

Mielikki viittasi ja kohta palveli-
jatar taas Tiinan kädestä vei, hämä-
rään huoneeseen pisti. Heti jälessä
ovi sulkeutui eikä kukaan vastan-
nut tytön huutoon ja itkuun.

Aamulla seisoi kynnyksellä nuori
neiti, Tapion keskimmäinen tytär,
vihreäviitta, keltahius, liljaseppele
hiuksilla.

Hän vei Tiinan portille vuohitar-
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han suuren, mahdottoman. Sadot-
tain kulki vuohilaumoja portista
ulos, satoja oli paimenia niiden jä-
lessä. Viimeisen lauman Tiina sai
ja eväskontin taasen.

Katso, etteivät tee pahaa!
Mennä täytyi taas, ja kovasti lauk-

kasivat kilipukit, jotta hädin tuskin
perässä pysyi. Ja kun orasmaa met-
sässä eteen sattui, sinne hyömähti
koko karja.

Itkuun pärähti Tiina, itki aikansa,
mutta lopulta toki kaareksen otti ja
sillä alkoi kätyyttää pois. Sai yh-
den, toinen takaisin loikkasi. Hui-
vinsakin hukkasi siinä hädässä ja
kun lopulta osan pois sai jakauem-
mas hätyytti toista ja huiviaan ha-
kemaan lähti, niin entiset tipo tie-
hensä loikkineet olivat.

Tiina taaskin itkemään mättään
nokassa siinä, mutta poissa pysyi-
vat takkuparrat. Jääneitten kanssa
sitten päivän kulki, illalla toiset ta-
pasi ja vaivalla tarhaan ajoi pahan-
elkisten koko katraan.

Portilla taas Tapion neiti vuotti
ja Tiinan äitinsä luo saattoi.

Oli Tiina jo metsässä vähin tuu-
mannut vikansa tunnustaa ja kau-
niisti kotihin pyytää, mutta Mielikin
nähdessään kuohahti hänessä val-
tava viha. Kun oli juljennutkin hä-
net, sairaan lapsen, niin vaikeaan
työhön panna!

Minä tahdon kotiin, hän huusi,
minä en viitsi tämmöisessä, minä
olen hermoheikko, ja

Hän ei tiennyt, kuinka hän joutui
pieneen, pimeään huoneeseen. Siellä
oli yönsä oltava, joko itki tai nauroi.

Aamulla oli ovella Tapion vanhin
tytär, tummatukka, tumma viitta,
haavanlehtiseppele hiuksilla. Kä-
dellään kerran viittasi vaan pitkä
neiti ja Tiinan vastahakoiset jalat
siirtyivät hänen itse siitä tietämättään
ja hän oli portilla tarhan sellaisen,
ettei toista äärtä ollenkaan näkynyt.
Ja koko lakeus eli täynnä eläintä,
suurta ja pientä, sarvipäätä, sileä-
päätä, ruskeata, harmaata, mustaa.

Sudet virnistelivät pahasti ja karhut
nousivat kahdelle jalalle toinen toi-
sensa päälle, ilvekset yli loikkivat.
Tiina kauhusta jähmistyi paikalleen
vallan.

Noidenko karjaan!?
Eläimet astelivat loppumattomissa

jonoissa ulos monista porteista, ku-
kin laji laumassansa. Viimeisen hir-
vilauman sai Tiina, neiti eväskon-
tin taas olalle laski, viittasi ja liik-
keelle läksivät Tiinan pelon kangis-
tanet jalat. Vinhaa vauhtia siirtyi
hän yli kivien ja kantojen. Ei ollut
huokea pysyä hirvien jäljissä. Jakun ne metsästä orashalmeen löy-
sivät, sinne hyppäsivät, niin eivät
tyttösen ajosta ja huudosta mitään
välittäneet, tuskin vilkaista viitsivät
pieneen parkujaan vierellään.

Silloin vihdoin tytön kopea mieli
taipui. Hän alkoi nöyrästi pyydellä
hirviä, kertoi että rangaistus hänelle
tulee, kun ne pahaa tekevät. Kas,
yhfäkkiä nostavat hirvet päänsä ja
katsahtavat häneen isoilla, lauhkeil-
la silmillään, isoin joukosta hypäh-
tää aidan yli, huokeasti kuin astuen
vaan, toiset seuraavat, ja makaamaan
aholle rupesivat sarvipäät kaikki.

Pian ne kuitenkin taas syömään
nousivat, hajausivat. Kohta oli Tii-
na ypösen yksin keskellä synkkää
metsää. Silloin hänelle mieleen juo-
lahti isä ja äiti ja heidän surunsa.
Tähän asti hän oli vaan itseänsä
ajatellut. Nyt hän katumuksen kyy-
neleitä itki, anteeksi rukoili ja pahat
tapansa heittää lupasi, jos vaan van-
hemmat vielä nähdä saisi.

Lähti sitte hiljalleen kävelemään,
ja kas, siinä Tapiola jo kohta oli-
kin ja hirvet myös, siivosti itse aja-
matta tarhaan menivätkin.

Mielikin luokse taas vei Tiinan
tumma Tapion neiti, ja nöyränä nyt
Tiina emännän jalkoihin polvistui,
anteeksi pyysi ja parannusta lupasi.

Ilosta loistivat silloin Mielikin
kauniit kasvot.

Kotihin pääset heti. Halusta
olisin ennemminkin päästänyt. Vie
tämä äidillesi ja tervehdä minulta!
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Näin puhuen pienen laatikon tytölle
antoi, palvelijatarelle viittasi ja kohta tä-
mä Tiinan kodin näkyville saattoi ja siitä
Tiinan kotihin juoksi miten pikemmin
pääsi vaan.

Kotona oli isä navetasta palattuaan
kummeksien Tiinaa kysynyt ja äiti sano-
nut tätilään hänet luvanneensa. Pahas-
tunut mies kyllä oli, mutta mitäs teki.
Kun isä seuraavana iltana Tiinaa kysyi
sanoi äiti päivällisellä kotona käyneen,
taas luvan tätilään saaneen. Äitiparka
pelkäsi niin vitsaa Tiinan selkään satu-
tettavan, että taaskin valheen laati. Seu-
raavana päivänä hän kovin Tiinaa odotti
päivällisaikana. Sitten äidille tuska ja
pelko sydämmeen tuli ja hän ajatteli jo
hakemaan lähteä, mutta samassapa mies
työstään palasi, tyttöä kysyi. Ja äiti on-
neton taaskin valheen tekaisi, sanoi ko-
tona käyneen, kirjat ottaneen. Mies vai-
keni koko illan, eihän siinä puhuminen
parannut. Vaimo oli tuskasta menehty-
mäisillään, hädin tuskin jaksoi ilta-aska-
reet tehdä, yöllä ei unen rahtua saanut.
Ja vahvasti mielessään päätti, ettei ikinä
valehtele, kun nyt tästä vaan selkenisi.

Suli sitten kolmas päivä, ja oitis mie-
hen työhön mentyä vaimo tätilään juok-
semaan. Mutta siellä ei Tiinaa oltu nähty
ei kuultu. Saatatte arvata, millaiseen hä-
tään vaimo joutui. Kouluun juoksi, ei
siellä tyttöä nähty eilen eikä toisena päi-
vänä. Pitkin metsiä juoksi vaimoparka,
juoksi ja huusi, huusi ja juoksi, itkien
kuumia kyyneleitä, ei kukaan vastannut.

Ilta tuli, mies palasi ja löyti vaimonsa
huoneen lattialta polvillaan itkemässä ja
vaikeroimassa. Eikä hänen nyt halutta-
nut valheita valmistella. Hän kertoi mie-
helle kaiken ja lisäksi, kuinka he olivat
hakeneet koko iltapäivän naapurin vai-
mojen kanssa, mutta eivät löytäneet edes
ruumista. Silloin mies lakkinsa sieppasi.

Minä menen siltavoudin luo. Koko
kylä liikkeelle minun tyttöäni hakemaan.

Hän läheni ovea, mutta samassa se re-
väistiin auki ja sisään hyökkäsi Tiina.

Isä, äiti!
Enempää ei hän jaksanut sanoa, niin

oli hengästyksissään. Hän kierti kätensä



isän vyötäisille ja isä nosti hänet
syliinsä ja vei hänet äidille. Eikä
äiti saanut mitään sanotuksi, hän
vaan syleili kadonnutta tytärtään.

Sitten Tiina kertoi kaikki mitä oli
hänelle tapahtunut, antoi äidille ra-
sian ja pyysi isältä ja äidiltä anteeksi
laiskuuttaan ja valheitaan ja vaimo
pyysi mieheltään jaTiinalta anteeksi,
että oli häntä niin huonosti kasvat-
tanut. Ja sinä iltana oli onnea Kos-
kelaisen torpassa.

Vihdoin muistettiin avata laatikko.
Siinä oli hieno notkea koivun vitsa
ja kanteen oli sisäpuolellekirjoitettu.

Nyt on se paha parattu,
laiskatauti lähdön saanut,
valhe vaadittu pakohon,
vaan jos toiste tullenevi,

uudesti yrittelevi,
niin sa tällä tielle työnnä,
äkin kauvas karkoittele,
ettei lasta langettaisi,
tainta pientä turmeleisi,
tainta ylhäisen Jumalan,
lemmittyä suuren Luojan.

Hm! sanoi vaimo luettuansa
ja hänen kasvonsa värähtelivät.
Hm! sanoi mies Taisi tulla hy-
vä neuvo. Asetetaan nyt tämä laa-
tikko kaapin päälle. Kentiesi jol-
loinkin tarvitsee avata.

Ja niin tehtiin. Mutta Tiina on
nyt käynyt koulunsa läpitse ja kas-
vanut pitkäksi tytöksi, eikä laatikkoa
ole vielä tarvinnut avata. Ja minä
luulen, ettei sitä tarvitse koskaan
avata Tiinan tähden.

Korppi kantaa poikiaan.
Muudan korppi teki nevan rannalle pesänsä. Miehet rupesivat sitä

pesää särkemään, niin se rupesi yli nevan poikiansa kantamaan. Sitten
kysyi aina pojalta nevan keskellä: »mitä hyvää minulle teette, kun minä
teidät yli kannan?» Niin poika sanoi: »minä kun vanhaksi tulen, niin
sinut kannan». No, silloin korppi pudotti pojan mereen.

Ja kantoi toista ja samoin siltä kysyi: »mitä hyvää minulle teette,
kun minä teidät yli kannan?» Ja sillä keinoin pudotti sen mereen, kun
lupasi äitiä kantaa.

Ja sitten viimeisen pojan taas haki pesältä ja siltä kysyi: »mitä
hyvää minulle teette, kun minä teidät yli kannan?» Niin se sanoi: »minä
kannan toiste omia poikiani». Ja siitä lähtein korpin sukuperä jäi eleille.
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seikkailu
Pitkän nokan sai Mikko kerrankin,
Se oli viime vuonna helmikuussa.
Minä ahokuusen juurella kyyhöttelin,
Kurre käpyjä nakerteli puussa.

Me kaksi turvatonta.

Mua kettu el yhtään huomannut,
Kun päiväkin sllmlhln paistoi,
Oli Kurren otuksekseen ottanut,
Saalis kaiketi hyvälle jo maistoi.

Se julma petturi!

»Tule tänne», se huus, »mitäjuttelen!
Sellaista vaan harvoin saa kuulla.
Elä luule, että mä sua viettelen!
Ethän pahaa voi minusta luulla!»

Kavala ilkiö!

»Miks’ et tule ylös tänne juttelemaan,
Jos on uutinen tärkeä sulia?
Sinne alas mä en kerkiä juoksemaan.
En viitsi, enkä tahdokkaan tulla.»

Ähäs, viekottelija!

»Jos et tule alas, minä kaadan puun,
Tule alas heti kun sanon yks 1

, kaksi,
Tahi ruhjon suita jok1ainoan luun,

Revin turkklsl kelvottomaksi.-»
Jopa pelolta suotta.

Oravapa kävi käpyhyn kiinni, näin
Sen viskaten ilkiön suuhun:
»Onpa asetta kyllin. Nyt saat sinä päin.
Tyhjä käpy ei kelvanne muuhun.»

Oikein sulle, repo!



■»Kehut kaatavas puun; se on valhe vaan.
Mene pois! Käpy taas tuulla vuottaa.
Tähän puuhun ei pystyneet tuuletkaan.
Veli Mikko sen kaatavi suotta.»

fopa säikähti Mikko.

Ja sitten se pois juosta sipsutteli,
Mutta Kurre se alas tuli puusta.
Minä pulputin, Kurrekin hyrräeli,
Ja me tanssimme ympäri kuusta.

Mutta Mikko sai juosta.

Mitä kala opetti.
Eräänä aamuna näin seuraavan

unen: Olin olevinani ongella ja on-
keeni tarttui suuren suuri kuha. Se
oli niin suuri, että minä vain vetä-
mällä sain sen rannalle. Olin jos-
takin eläinsuojeluslehdestä saanut
sen opetuksen, että kala on heti
järvestä otettua tapettava. Tätä neu-
voa olin seurannut jo kauvan aikaa.
Niinpä nytkin rupesin puukolla när-
heemään kuhan niskaa poikki. Tätä
tehdessäni kuha aukaisi kauhean
suuren suunsa ja katsoi minua
ihan vasten silmiäni suurilla silmil-
lään ja kysyi:

Mitä pahaa minä olen sinulle
tehnyt, kun minua näin rääkkäät?

Ja minä heräsin. Silloin oli kau-
nis kesäinen aamu, aurinko paistoi
kirkkaasti ja linnut lauloivat asun-
toni ympärillä olevissa puissa. Aa-
mun kauneutta en voinut nyt ihailla,
sillä kalan suuret silmät ja sen ky-

symys valtasivat mieleni. Minä oi-
kein pelkäsin. Rupesin ajattelemaan:
onko kala tehnyt minulle jotain pa-
haa. Olin tappanut rottia, hiiriä,
kärpäsiä, lutikoita, torakoita y. m.,
jotka olivat tehneet minulle jotain
pahaa ja hävitystä. Minä olin tah-
tonut siis vain suojella itseäni ja
omaisuuttani heiltä. Mutta kala ei
tosiaankaan ollut tehnyt minulle
mitään pahaa; järvessä se vain uis-
kenteli kaikessa rauhassa, eikä ol-
lenkaan minua häirinnyt.

Tulin siihen päätökseen, että minä
annan olla kalojen rauhassa, koska
nekin antavat minun olla niinkuin
minä itse tahdon. Minä olin tähän
asti ollut kaloja kohtaan hirveän
ilkeä ja raaka. Mutta täsfalkain
päätin olla toisellainen. Sen jälkeen
en ole onkinut enkä muutenkaan
kalastellut.
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„Kuninkaanpoika karhunjahdissa.“
Mies kynti kerran kaskea ja oh-

jasi hevostansa, kun se oli vähän
ilkivaltainen, ja sanoi sitä karhun-
palaksi. Karhu osui metsänreu-
nassa kuulemaan ja sanoi: «Koska
se on minun palani, niin anna
pois se!» Mies tuli surulliseksi
ja sanoi; «älä velikulta vielä vie;
anna niin kauan olla, että minä

saan kaskeni kynnetyksi». Karhu
lupasi varrota niin kauan ja mies
surullisena kynti kaskeansa.

Sitten osui kettu tulemaan mie-
hen tykö ja kysyi: «mitäs varten
sinä niin surullinen olet?« Mies
sanoi: «kun minä sanoin tuota he-
vostani karhunpalaksi, niin karhu
tahtoo nyt sitä«. Kettu sanoi:
«Mitäs maksat minulle, jos minä
päästän sinut siitä ja annan si-
nulle vielä karhunkin ?« Mies lu-
pasi ketulle kananpoikia antaa.
Kettu sanoi: «minä panen kellon
kaulaani ja hypin metsässä kiveltä
kivelle ja piöän hyvin isoa mete-
liä; sitten kun karhu tulee ja ky-
syy: ,mitä meteliä se on', niin sa-
no sille: .siellä on kuninkaanpoika
karhunjahöissa'.«

Kettu meni metsään, pani kel-

lon; kaulaansa ja hyppi kiveltä
kivelle ja piti hyvin isoa meteliä.

Karhu tuli miehen tykö ja kysyi:
»Mikä meteli siellä metsässä on?«
Mies sanoi: «Kuninkaanpoika siel-
lä on karhunjahöissa«. Karhu sa-
noi: «älä, velikulta, ilmoita minua
vain sille, en minä sinun hevos-
tasi pyyöä«. Mies sanoi: «en mi-
nä ilmoita sinua, jollet syö hevos-
tani*.

Kettu tuli metsänrantaan ja huu-
si: «mikä musta se sinun vieres-
säsi on? Karhu sanoi: «sano,
velikulta, että se on tervaskanto.»

«Se on tervaskanto*, huusi
mies.

Kettu huusi: «olet sinä hullu
mies! kun se kerran tervaskanto
on, niin kaaöa se maahan!« Karhu
sanoi: «kaaöa minut maahan!«
Mies kaatoi karhun maahan.
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Kettu huusi: «ole sinä, hullu
mies! kun se kerran tervaskanto
on, niin pane se rekeesi!» Karhu

sanoi: «ole nyt panevanasi niin-
kuin tervaskantoa minua rekeesi!»
Mies väänsi karhun rekeensä.

Kettu huusi: «ole
sinä, hullu mies! mik-
si et sitä köyöellä
kiinni veöä, eihän se
siinä ilman pysy?«
Karhu sanoi: «ole
köyttävänäsi, mutta
älä, velikulta, kovaan
köytä!« Silloin mies
köytti ja veti kar-
hun yhtä kyytiä lujasti kiinni.

Näin karhu joutui miehen saa-
liiksi.

Sitten kettu tuli miehen tykö,
ja he lähtivät yhöessä miehen
kotiin. Kun tulivat kujan suu-
hun, niin mies sanoi: «älä tu-
le meille, siellä on paljon vä-
häisiä lapsia, ne pelkäävät. Var-
ro tässä, minä tuon kananpojat
tähän.»

Mies meni ja vei karhun ko-
tiin, ja kettu jäi vartoomaan.
Mies toi tyhjän pussin ja sanoi
siellä olevan kananpoikia. »Mut-
ta jos minä lasken ne maalle,
niin ne pääsevät karkuun«, sa-
noi se. «Mutta mene sinä itse
ottamaan ne sieltä!» Kettu me-
ni ja mies pisti pussin suun
kiinni.

Kettu huusi: »siinä on hyvän-
tekijän palkka!«
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Äiti hellii hentoa lasta.

JTrioaatko armaan äidin mieltä,
Cunnetko tunteitansa?
Cabtoisi tuskain, turman tieltä
turwata rakkaintansa.

Kukaban tohtii, raaskii tuolta
Hnastaa armastansa?
Suudellen suo bän bellää buolta,
Syleillen aarrettansa.

TOitä bän toivoo, huokaa hiljaa,
Pienoiseen päänsä painain?
Oi Rerra taivaan, pientä liljaa
Uiarjele myöhään, varhain!

Äitiä tuota onnellista
löaaniiko julmain mailat?
Hiljaansa pientä taivaallista
haaskaako kerran hallat?

Siinä hän istuu aatteissansa,
Aarteensa syliin sulkee
harkiten loitos haaveillansa,
Armaansa kuinka kulkee.

Juho Walve.



Paavo.
Paavo Laukka oli köyhän teh-

taalaisen kuuöes lapsi. Hänen
äitinsä myöskin kulki työssä min-
kä missäkin. Isän palkka näet ei
riittänyt lasten elatukseen. Siksi
Paavokin lähetettiin väliin myy-
mään kengän nauhoja, muistikir-
joja, kuvia tai muita pieniä esi-
neitä. Näiltä matkoilta hän toi
aina jonkun kymmenpennisen van-
hempansa niukan palkan lisäksi.
Vihöoin Paavo tuli yhdeksän vuo-
den vanhaksi. Hänet lähetettiin
kouluun. Mutta koulutöihinsä hän
ei sittekään saanut iltapäiviänsä
käyttää. Joka ilta hänen piti men-
nä pientä tavaraa myymään. Sen
ohessa hän kuitenkin luki läksy-
jään, vaikka väliin ne tahtoivat
vähälle jäädä, aluksi tähän oli
syynä se, ettei saanut tavaroita
tarpeeksi pian kaupaksi. Ja eihän
sitä kunnollinen poika tahdo
myyntiretkeltäkään tyhjänä palata.
Tästä syystä jäivät muutamina
iltoina läksyt kokonaan, eikä sii-
hen ollut aamullakaan aikaa; kou-
luun kun piti mennä kello 8.

Ensi kerroilla tästä ei kukaan
huomauttanut, sillä Paavo oli ete-
vä koulussa, Mutta vihöoin opet-
taja sanoi, ettei Paavokaan enää
näy lukevan läksyjään, koska ei
osaa laisinkaan. Paavoa tämä
kovasti harmitti, vaikka hän sillä
kertaa ei sanonut mitään.

Toisille pojille opettajan huo-
mautus kuitenkin antoi ilkkumisen
aihetta. Heti pihalle päästyä ke-
huivat kaikki, että jopa sinäkin
opettajan lemmikki sait moitetta.
Et nyt enää ole parempi muita.
Tästä Paavo suuttui kovasti. Hän
nimitteli toisia jos joksikin.

Seuraavana aamuna tuli Paavo
häpeillen kouluun ja vetäysi jyrjä-
puoleen pihalla. Mutta toiset ei-
vät antaneet sinnekään rauhaa.
Tästä aikain tuli yleiseksi tavaksi,
että pojat kiusasivat Paavoa, ja
aina hän suuttui, jopa kirosikin.
Mutta ei hän sittekään ollut paha,
ei alkanut koskaan riitaa; päättipä
väliin hillitäkin itseään, mutta ei
jaksanut. Pojat olivat niin ilkeitä.

Tuli sitten kevät. Paavon to-
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öistus oli paljon huonompi kuin
jouluna. Laskennossa olivat eh-
dot. Opettaja kehoitti hänen hank-
kimaan jonkun, joka osaisi häntä
ohjata. Kotona neuvoteltiin asiasta
ja isä käski Paavon pyytää Män-
tylän Kallea, joka oli jättänyt kou-
lunsa kesken, mutta oli hyvä las-
kija. Paavo pyysi ja kun Kallella
ei ollut mitään työtä, niin hän
suostui.

Nyt alkoivat Paavo ja Kalle olla
yhdessä. Väliin he myivät tava-
roita, väliin kävivät uimassa tai
leikkivät; laskemisesta ei vaan
tullut mitään. Joskus sitä aiottiin,
mutta Kalle vakuutti, että siihen
kyllä on vielä aikaa. Hän vaan
tahtoi Paavoa viedä hyvien ystä-
viensä joukkoon. Vhdellä niistä
kerran oli ruskeata nestettä la-
sissa. Sitä pojat joivat ja tarjosi-
vat Paavollekin. Hän ei kuiten-
kaan mielellään juonut, kun se oli
pahan makuista. Mutta kun toi-
set sanoivat häntä piimäsuuksi,
niin hänkin ryyppäsi.

Joka päivä Paavo oli sitten hei-
dän kanssaan ja joka päivä heillä
oli jotakin juotavaa, tavallisimmin
olutta. Paperossia poltettiin myös-
kin. Eräänä päivänä sitten ei
ollut juotavaa kellään. Mutta Paavo
oli myynyt kaksi 20 pennin muisti-
kirjaa, ja sen tiesi Kalle. Hän
esitti, että Paavo, joka on aina
saanut heiltä olutta, ostaisi nyt
pullon vuorostaan. Hän ei sitä
tahtonut, mutta toiset uhkasivat
ajaa hänet pois seurastaan, jollei
hän ostaisi. Monen vastustelun
perästä hän vihdoin antoi rahan
Kallelle, joka haki olutpullon. Ja

kotona täytyi Paavon valehdella,
että hänen kirjansa varastettiin
uima-ajalla. Samoin hän teki mo-
nesti myöhemminkin.

Elokuun viime päivänä Paavo
meni suorittamaan ehtojaan, mutta
ei osannut mitään, kun ei ollut
yrittänytkään laskemaan, vaikka
kotona kehui laskeneensa met-
sässä Kallen kanssa. Kalle jäi
luokalle.

Nyt sai Paavo uuöet toverit.
Ne olivat paljon kiltimpiä kuin
entiset. Eivät he koskaan häntä
kiusanneet. ]a Väinö Autio, joka
istui Paavon vieressä, oli hänelle
erittäin hyvä. Väinö kävi myös-
kin raittiuskoulua ja tahtoi kerran
Paavoakin, mutta ei saanut mu-
kaansa. Paavo meni mieluummin
Kallen kanssa. Mutta jo lokakuun
alussa Kalle muutti pois siitä kau-
pungista ja Paavo jäi yksin.

Samaan aikaan otettiin raittius-
kouluun uusia oppilaita, ja taas
Väinö tahtoi Paavoa sinne. En-
sin hän oli vastaan, mutta Väinö
selitti, että siellä hän oli nähnyt
kuinka juopon ihmisen sydän tu-
lee suuren savimöhkäleen näköi-
seksi, maksa kasvaa suureksi ja
rumaksi tai kutistuu kovaksi kän-
säksi, nenä menee punaseksi ja
juoppo sairastuu ja kuolee. Li-
säksi Väinö kertoi nähneensä la-
sillisen roskaa, joka oli otettu
oluesta. Hauskaa hän sanoi ol-
leen myöskin sen, kun opettaja
poltti olutta. Lopuksi hän vakuutti,
että jos pojat ovat kilttejä niin
saadaan väliin leikkiäkin.

Paavosta nämä olivat kummal-
lisia asioita. Kotiin mennessään
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hän ajatteli, että; onkohan hänen
syöämensä savimöhkäle ja nenänsä
punanen. Sisälle päästyään hän
meni heti katsomaan peilistä, mim-
moinen nenä oli. Ulkoa tultua se
näytti punaselta. Paavo luuli tä-
män tulleen juomisesta ja ajatteli
koko illan syöäntänsä.

Tuli sitten pyhä. Kello yksi al-
koi raittiuskoulu ja kun Kallokaan
ei ollut Paavoa hakemassa, niin
hän päätti mennä Väinön kanssa
raittiuskouluun, jotta saisi selville,
onko hänen syöämensä jo hyvin-
kin ruma. Tottapahan raittius-
koulun opettaja tiesi paremmin
kuin Väinö.

Paavo istui raittiuskoulussa hil-
jaa ja kuunteli tarkoin saadakseen
selville, millaiseksi sydän menee,
kun juo yhtenä kesänä väliin
olutta ja «pomppoa«. Sitä hän
oli myöskin halukas tietämään,
kauanko hän vielä elää.

Näihin asioihin ei kuitenkaan
tullut muuta vastausta kuin se,
että moni entinen juoppo on tul-
lut kunnon mieheksi, kun on jät-

tänyt juomisen. Sellaiseksi Paa-
vokin tahtoi tulla. Hän päätti
käyöä raittiuskoulua ja olla ikänsä
juomatta.

Niin kului talvi. Kevätpuoleen
Paavo kuuli, että Väinö aikoi
mennä vuoden päästä lyseoon.
Tätä Paavo mietti kuukausia joka
ilta. Hänenkö pitäisi jääöä Väi-
nöstä? ]o sellainen ajatuskin
tuntui pelottavan. Väinö oli niin
hyvä ja hänestä eroaminen tuntui
ikävältä. Siksi Paavo luki uutte-
rasti ja toivoi jollakin tavalla pää-
sevänsä hänkin samaan lyseoon.

Sinne hän vihöoin pääsikin
Monta puutetta hänellä oli, mutta
Väinö oli rikas. ]a monta kertaa
hän puhui Paavosta isälleen, joka
aina auttoi.

Nyt Paavo on ylioppilas ja pian
hänestä tulee maisteri. Raittius-
koulussa hän jo opettaa toisia ja
vakuuttaa pojille, että hänestä ei
olisi tullut miestä, jollei olisi pääs-
syt raittiuskouluun.

—i —a.

Kun tahdoin tulla mieheksi.
Minäkin olin kerran pikkunen

poika. Ja silloin minä halusin tulla
mieheksi, oikein isoksi mieheksi.
Mutta en vaan kasvanut niin no-
peasti kuin olisin tahtonut, vaikka
kuinka olisin syönyt.

Vaan kun tarkemmin asiaa mie-
tin, niin miehissä ei oikeastaan
muuta niin huomattavaa ollutkaan
kuin se, että niillä oli piippu tahi

paperossi hampaissa. Toiset isom-
mat pojat olivat tämän jo ennen
huomanneet ja pääseet mieheksi
siten, että polttivat tupakkaa niin-
kuin hekin. Ja komealta se tuntui
minustakin.

Vaikka äitini oli ankarasti kieltä-
nyt, niin yritin kuitenkin polttaa.
Isänikin poltti ja näin usein erään
papinkin polttavan. Kait se silloin
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on hyödyllistä pojalle, kuin miehel-
lekin, ajattelin. Eivät vaan soisi
minulle hyvää.

Yritin polttaa. Sain ensin toiselta
pojalta ja sitten otin salaa isältäni-
kin. Mutta voi kauheata, kuinka
pahaa se oli. Hyi sentään! Kun
vähänkin poltin, niin heti tulin ki-
peäksi.

Taisin olla silloin 11 tai 12 vuo-
den vanha, kun ensimmäiset kokeet
tein. Ja silloin tällöin sitä yritin,
mutta en vaan oppinut. Vasta 18
vuoden vanhana kuulin ensimäisen
kerran, että tupakka on myrkyllistä.
Eikä sitä tarvinnut kahdesti kuulla.
Kerrasta sen uskoin, sillä olinhan
itse koettanut, kuinka se oli pahaa
ja kuinka siitä kipeäksi tulin.

Sen jälkeen minä en enää polt-
tanut, vaikka kuka olisi tarjonnut.

Kyllähän minua vähän pilkattiin,
mutta en siitä välittänyt. Ymmärsin,
ettei jonkun myrkyn imeminen poi-
kaa mieheksi tee, vaan kyllä sai-
raaksi.

Nyt minulla on ikää jo yli 40
vuotta. Minulla on 3 poikaakin.
Olen hyvin tullut toimeen ilman
tupakkaa tähän asti, enkä aio sitä
koskaan käyttää.

Ja lopuksi. Pikkuiset Matit, Mi-
kot, Kallet ja minkä nimellisiä pienet
lukijani lienettekin, toivoisin, ettette
olisi niin tyhmiä kuin minä olin
nuorena. Eikä teidän tarvitsekaan,
sillä tässä kuulette juuri nyt sen
totuuden, jonka minä poloinen vasta
18 vanhana sain tietää. Te nyt tie-
dätte, että tupakka on myrkkyä eikä
se poikaa mieheksi tee.

Isä.

s=w_

ENNEN JA NYT.
Mun usein väikkyy muistossain
Laps'-aikain armahainen,
Herttaisin aika elossain.
Valoisa, ihanainen.
Onnea muistokin sen suo,
Rauhoittaa, viihdytystä luo.

Kuin kevät-aamu, selkeä
Taivaani oli silloin.
En nähnyt huolen pilveä,
Se’es oli aamuin, illoin.
Seurassa siskoin armaitten
Pois päivät riens’ kuin lentäen.

Ja mieli harras, hiljainen
Tyyni kuin lammen pinta
Minulla oli, rauhainen

Mun oli silloin rinta.
Ma uskoin, luotin, rukoilin,
Laps'-mielin Herraan turvasin.

Mut aika riensi, nopeaan
Lens' lapsuus ohi multa.
Ma tartuin tarmoin toimimaan
Sain työhöin innontulta.
Ma tahdoin paljon vaikuttaa
Kansaani auttaa, parantaa.

Mi lienee tullut, tiedä en,
Mut näen pettyneenä
Toiveeni suuren, kaunoisen
Murskaksi murtuneena.
Uupuiko voima, vaiko tie,
Min valitsin, ei määrään vie.
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Kivitaulu-harjoituksia.



Mipä meiän paimenien,
kupa karjan kaitsijoien?
Ei ole paha paimenien,
pah’ei* karjan kaitsijoien:
kiikumma joka kivellä,
laulamma joka mäellä,
joka suolla soittelemma,
lyömme leikkiä aholla,

syömmä maalta mansikoita
ja juomma joesta vettä.
Marjat kasvon kaunistavi,
puolukat punertelevi,
vesi ei voimoa vähennä,
jokivesi ei varsinkana.

Kanteletar.

Tampere, Kirjap. O. Y. «Sanoma* Tampereella, 1908.
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