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Esipuhe.

«i/ama Kirja on suomentama Peä-Pispa wainoan
I. Tengströmin ansiollisesta Ruohtalaisesta Kirjas-
ta: Nidsfördrif för minä bar n, joka jo
menneellä wuosisa'alla painettu, kuitenkin wielä on
pysynyt mainiona lasten kirjana.

Tästä keännöksestä olen jättänyt pois melkeen
kaikki runoilemat. Syy siihen on etten ole waro-
nut niijen oikeen minun kasissani luonistuwan.

Sawon puheenpartta, jota jo monessa kirjassa
tawataan, olen tässä pannut ikäänkun perustukseksi,
woan olen sitä wäliste muutellut ja lisännyt muil-
lakin puheenparsilla; olen siis kirjottanut sanoja wä-
liste wähan erilailla, kun niitä tawallisesti kirjote-
taan.

2ästa seuroa muutamia sanoja werrattawiksi e. m.
Soari yhtä kun saari.
Moa y. k. maa.
Teälla y. k. taalla.
Weannän y. k. waannan.



Nuloo yhtä kun tulee.
Menöö y. k. menee.
Tahon y. k. tahdon.
Teijan y. k. teidän.
Rakkauwen y. k. rakkauden.
Sa'e y. k. sade.
Sa'an y. k. sadan j. n. e.

Laweamp! selitys taitasi tässä olla sopimaton.
Siis waikenen toiwoen kirjalleni lukian suosion.

Suomentaja.



Lapsien pitää aina ja mielusesti
wanhempiaan totteleman.

weljestä, witppu ja luonas saiwat
syksy-iltana, koska ilma oli erinomaisesti kau-
nis ja hyö ahkerasti oliwat lukeneet,' isäl-
tään luwan mennä puutarhaan iloilemaan
sillä kotvalla eholla, että pysysiwät puutar-
hassa, eiwätkä juoksisi kauwemmaksi.

Puutarha oli iso ja kaunis, ja pojilla
oli siellä hetken aikoa warsin hupanen 010.

Mutta samalla NAlppu hawahti, että
puutarhan takanen hila, *) jonka ulkopuo-
lella oli suuri tiheä mehtikkö, oli auki.
"Huonao," se sano, "kahto! hila tuonne me-
tistöön päin on auki; mennäänpä sinne!
Siellä wasta juoksu käwisi loatuun,"

luonas. Mutta eikö isä kieltänyt meitä
menemästä puutarhan ulkopuolelle?

*) Hila, toisin paikon portti.
**) loatuun, yhtä kun laatuun.

Ajmiwiete Lapsille. ,



wilppu. Niin; se warotti meitä woan
kauwaS juoksemasta; tullaanki kohta takasin,
niin emme sitä tarwihte pelätä. Woi, kah-
toppa luonas, se sano, samassa kurkistaen
hilasta mehtikköön kas, teällä on kaunis!
Joka ihte mielusesti teköö eli haluaa jotain,
sitä ei paljon tarwihte wietellä, sanotaan
wanhassa sananlaskussa; niin nvt oli Juo»
naankin kanssa. Wasten isänsä kieltoa me-
niwät pojat mehtikköön, jossa juoksenteli-
wat ristiin rastiin. Mutta jo rupesi ilma
kolkkonemaan ja illan pimeneminen muis»
tutti heitä menemään kotiin.

Mutta pojat oliwat jo juosseet niin kau-
was tiheässä mehtistössä, etteiwät eneä osan-
neet puutarhaan. Ilta pimeni pimenemistään,
ja hetki, jona niijen piti oleman »vanhem-
piensa luona, aikoa sitte siwute. Hä'äösaän *)

rupesiwat itkemään ja korkeasti huutamaan
apua.

Koska lapset tviiphwät yli mearäthn
hetken, meni isä puutarhaan niitä hakemaan.
Onneksi sattu se kuulemaan Heljän huutoan-
sa, ja meni siis sitä kohen. "Nyt ihte neät-
ten," se sano heitä Hiljankin löywettyä, "kuin-

) Hä'Hssään, yksi kun hädässään.
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ka kayfti tottelemattomille ja ymmärtämät-
tömille lapsille, kun eiwät kuule lvanhem-
piensa käskyjä ja warotuksia! Minä kyllä
ajattelin että tämä eli wielä jotain pahem-
pata soattasi teille tapahtua; sentähen käs-
kin teijän pysymään puutarhassa. Mutta
kun ette minua totelleet, niin ette tästä lä-
hin millonkaan ') peäse kahenkesken puu-
tarhaan iloilemaan.

Isä piti myös tämän uhkauksen; sentä-
hen koska ei isä eli äiti joutunut seurata
lapsia, täyty heijän olla huoneessa/ katuen
tottelemattomuuttaan.

Yhtenä päiwänä kun ikään istumat äi-
tinsä suojassa, puhu äiti niille seuroawan
saun, **) että tarkemmasti tulisiwat tietä-
mään, kuinka tarpeellinen on, että lapset tot-
telemat »vanhempiansa.

Satu.
Rikas Kauppias, joka kaukaiselta ulko-

moalta oli tuottanut ihtelleen kolmet pientä
ja warsin kaunista kultakaloa, "*) peästi

*) Millonkaan on Sawon puhessa yksi kun kos»
taan Hämeen ja muijen.

**) Sa'nn, yksi kun sadun.
"*) Indian meressä löntyy pieniä kaloja, jotka

kullin-näkösyytensä tähen kuhtutaan kultakaloiksi.
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niitä pieneen, sitä warten kaiwettuun lam-
mikkoon, josta puro oli juoksetettu isoon
järween. Sinne niitä peästaissään hän an-
to niille seuroawan opin eli warotuksen:
"kalat! kalat! jos tässä uuwessa asumukses-
sanne aina tahotten olla onnelliset ja tyh-
thwäiset, niin kätkekea mieleenne nämä kaksi
asiatat ensiksi, ei koskaan piä uimanne teal-
tä tuonne isoon järween, joka on tämän
wieressä, ja toiseksi ei koskaan oleman wein
pinnassa niinkuin nyt, jos en minä ole
soapuilla."

Se käwi joka päiwä lähtömassa pieniä
kalojaan, istu toisinaan rantapenkereelle, wis<
kasi niille wehnasen eli nisun murenelta, joi-
ta ne näfteästi söiwät, ja uuwisti joka ker-
ta hywyywellä warotuksen, jonka hän anto
niille, ensin niitä sinne pannessa.

Ensimmältä ne tarkasti kuunteliwat hä-
nen warotusta,ja oleskeliwat myös mielui-
sesti sen jälkeen; mutta aiwan wäleen kyl-
lastywät etuinsa ja pieneen lammikkoonsa,
ja puheliwat siis ihmetellen ja nurisemalla
isäntänsä opista, eiwätkä ymmärtäneet min-
kätähen niitä oli kielletty nousemasta wein *)

pintaan, tahi puroa myöten uimasta isoon
) «ein/ yksi kun weden. <
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järween. "Käyhän se ihtekkin tuolla hlääl-
la ja iloitteloo," sano yksi niistä, ''miksi hän
kuitenkin kieltää meitä olemasta ies *) pik-
kuruisen ylempänä?" "Ia meijän aina täy-
tyy olla tässä ahtaassa potakossa," sano
toinen kala; "mitä haittoasi jos wähän ja-
loteltasimme isossa järwessä?" "Tosin
hän on kotva ja meitä kaehtiwa," sano toaS
ensimmäinen, "koska hän ei soisi meille sitä
iloa." "Minä en hänestä eneä huoli,"
lausu toinen, "mutta menen hänen kiusalla
isoon järween, ja näytän ettei siellä ole tvaa-
rasa olla." "Ia minä nousen sill' aikana
wein pintaan, annan auringon ihteäni läm-
mitellä ja pulauttelen ifosesti."

Mutta kolmas kultakala oli toisia »vii-
saampi; se arweli ihtekseen: "Totta hhwälla
isännällämme on syyt, joijenka tähen olem-
me soaneet nämä warotukset. Epäilemätä
hän paljon meistä pitää ja suopi onneamme,
ei suinkaan hän muuten niin usein tulisi mei-
tä terwehtimään, antasi wehnästä, ja olisi
ilossaan kun syömme joka mureneen. Ei
ikään hän ole kowa meitä kohtaan, mutta
hänen neutvot lieneewät meille hyöwhlliset;
waikka en minä niijen hyötyä ymmärrä, olen
kuitenkin hänelle kuuliainen."

') Edes, Auvossa ies
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Tämä hylvä ja ajattelewa kala pysy
kauniisti lammikon pohjassa, mutta toiset
tekiwät uhkauksiensa jälkeen. Ensimmäinen
ui puroa myöten isoon järween, ja toinen
iloili weinpinnalla päiwänhelteessä, ja kum-
panen nauro shwämmen pohjasta kolmannel-
le, joka ei nain ymmärtänyt ihteään huwi-
tella.

Mutta mikäs tapahtu? Tuskin ennätti
ensimmäinen tulla isoon jarween, kun sa-
malla tuli suuri nälkäinen hauki, joka mela-
si sen. Sissiwä kalalokki äkkäsi toisen kul-
takalan leikastelewan weinpinnassa, otti si-
tä kynsiinsä ja nielusi sen kohta.

Kolmas kultakala, joka totteli isänteän-sa, oli lewossa eikä tietänyt weljiensä kuo-
leman tuskasta.

Shwämmessään oli isäntä ilonen tä-
män hhwän kalan tottelewaisuuwesta, ja
toi sillen aina paraimman elatuksen. Sen-
tähen se myös eli wanhaksi ja thytywäises.
ti pienessä lammikossaan.

"Lapseni! seuratkoa aina," sano äiti
lopetettuaan tämän jutun, "sen hywän ja
kuuliaisen kultakalan esimerkkiä, että teillen
maalimassa *) käwisi hhwin, ja wanhem-

') maalima, yksi tun maailma»
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panne teista saisiwat pitkällisen ilon ja ikui-
sen huwituksen.

Kauniit woatteet.
Pieni Raroliina oli äijiltään äsköttäin

soanut kotona tehyt puummuliwoatteet, ja uu-
wet kengät, että se olisi siististi puetettu, kun
se jonkun kerran äitinsä kanssa peäsi terwehti-
mään tuttawiaan. Hänen peän kaunistuk-
sella ei äiti paljon waiwannut ihteään, woan
keäräsi tyttärensä luonnosta kauniit hiukset
palmikolle peänla'elle.

Mutta kun Raroliina kyläilemässä olles-
saan, näki lapsia silkkiwoatteissa, koreissa
hatuissa ja soreissa woatekengissä, niin se
häpesi kun ei hänellä ollut niin kaunis puku
kuin niillä, ja rupesi siis kotiintultuansa kiu-saamaan wanhempiansa ostamaan hänelle-
kin yhtä kauniita woatteita, kuin oli muil-
lakin pienillä neijoilla. *)

Mutta isä saneli: "Se ei tie mitään
kuinka kauniit woatteet owat, kun woan owat
eheät ja puhtaat. Kauniit woatteet owat
lapsille warsin sopimattomat, sillä hyö eiwät
osoa niitä warottoa, ja sattuwat useen sem»

*) Neito, toisin paikon neitsyt.
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mosen turhan koreuwen kautta wahinkoon."
Mutta Raroliina kiusasi ehtimiseen, ja lu-
pasi parauwen jälkeen tvarotella soreata pu-
kuaan, jos isä hänelle ostasi semmosen, ja
lupasi whös isommalla huolella ahkeroija
bhwyhtta ja kuuliaisuutta wanhempiaan
wasten.

Isa piti paljon tyttärestään ja myöth
siis tässä asiassa nouwattamaan Karoliinan
mieltä, jotta se ihte tulisi tuntemaan, ettei
kauniit woatteet soata ihmisen onnellisuuteen
ja autuuteen.

Jo oli Raroliinan uusi komea puku wal-
mis, jossa se halusi kohta naytteä ihteänsä.
Tämä toiwottu hetki tulikin pian. Huo-
menna se kuhtuttiin äitinsä keralla käwele-
mään eli lysteilemaan kaupunnin ewustal-
la olewallen ihanalle tantereelle, muijen hä-
nen ikäsien pienien tyttöjen seurassa. Ku-
kin arwannoo Raroliinan nyt kaikella mo-
komin tahtoneen olla puettu uusilla komeilla
woatteillaan.

- Mutta mitä tästä? Ilta rupesi jo lä-
hestymään: ruoho oli kasteesta kostea ja il-
ma kolkkoni, jonka tähen ohuissa silkkiwoat-
teissa puettu Raroliina wäleen wiluuntu.
Kaipauksella se jo muisteli lämpösiä puum-
muli-woatteitaan, ja äiti sitä nuhteli tm-
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han kopeutensa Kun toiset lapset
ilosesti ja kepperästi juoksenteliwat e'esta<
kasin ") nurmella, noukkien ihania kukkasia,
joilla niityt ja mehtät runsaasti oliwat kau-
nistetut, teki Karoliinankin mieli Heljän jouk-
koon, mutta kun sille sanottiin, että hänen
siwakkaat kengät ja kauniit hameensa helmat
jo oliwat kastuneet, ja warsin pilauntusi,
jos se menisi tien wiereen, tävth senerkaun-
tua toweriensa seurasta ja yksinään jouti-
laana outtaa heijän takasin tuloa.

Nyt meni tie kummun ylite tiheätä koi-
wikkoa myöten. Toiset lapset peäsiwät hel-
posti wiijakon lawite, mutta kauniissa puet-
tu Karoliina oli joka hetki woarassa liehu-
wasta silkkihameestaan tarttua oksiin. Pa-
raillaan kun se koki warotella helmojaan, se
ei äkännyt tien ylite kaartunutta puuta,
woan meni sitä wasten, löi ohtansa ja rikko
samassa peräti korean tuparakennuksensa.
Muut lapset ruftesiwat nauramaan Karo-
liinalle ja tämä pila wihlasi niin sen sy-
wäntä, että se oli puheta itkemään. Nyt
rupesi sen ruumis ahtaista woatteista käy-
mään niin helläksi, että hän tuskin peäsi
liikahtamaan. Tyttö rukoili siis äitiänsä

*) E'estakasin, toisin edcstafasin.
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menemään kotiin, mutta hänen tähtensä yk-
sinään ei soatettu rikkoa koko seuran iloa.
Sentähen se istu itkussa silmin outtamaan
siksi kun toiset paloasi, silla se ei enea jak-
sanut käwella etemmäksi ahtaassa puwus-
saan.

Muita outtaissa oli aika aiwan vitka,
ja se ajatteli monasti ihteksensä: "Kyllä isäl-
lä oli oikeen! Kumpa olisin ottanut hänen
weuwot warteen!"

Hetken perästä palasiwat toiset, etääl-
lä jo huutaen: "Juokse, juokse Raroliina!
Tuossa paikassa rupeaa satamaan; kahto
tuonne! tuo musta, mehewä pilwi lahestvy
meitä ehtimiseen!" Raroliman täyty siis
rumeta juoksemaan niin siewään kun taisi;
mutta toiset lapset juoksiwat pian sen siwu-
te ja ennättiwat pois sateen alta, mutta
kömpelö Raroliina jäi kauwas jälkeen, kastu
ihoa myöten, puotti toisen kenkänsä ropak-
koon ja tuli wasta ison aikoa jälkeenpäin
itkien ja leähöttaen kotiin. Wielä peälli.
seksi hän sai niin kowan yskän tästä on-
nettomasta lhsteilemisestä, ettei moneen wiik-
koon tohtinut mennä pihalle.

Hänen uuwet soreat woatteet tuliwat
sateelta niin soastutetuksi eitteiwät eneä kel-
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loanneet piteä. "Wieläkö nyt, tyttäreni!"
lausu sillen isä, "tahtosit silkkiwoatteita ja
aina olla yhtä korea kun tviimen, ollessasi
kyläilemässä?"

"Ei, isä kultani!" ivastasi Karoliina
ujosesti," kyllä jo tiijän, ettei autuus ole ko-
meassa puwussa. Dlen siis paljon tyhty»
wäisempt jos hywät wanhempani antawat
minun kähwä entisissä kotikutosissa woat-
teissani, ja unouttawat tämän lapsellisen
ymmärtämättömyyteni."

Elä koskaan luota omaan Viisau-
teesi.
Monasti oli pieni Lauri isältään kuul-

lut, että lapsien pitää seurata wanhempien
ja hmmärtäwämpien ihmisien neuwoja, sii-
lon koska ihte wielä owat pienet, osaamat-
tomat ja ymmärtämättömät. Mutta se ei
ottanut warteen näitä hyöwyllisiä muistu-
tuksia, woan unoutti ne heti.

Isan luwalla oli puutarhan-hoitelia teh-
nyt Kaurille ja hänen »vanhemmalle weljelle,
Niilolle pienet puutarhat, johon ihte saiwat
istuttoa mieleisiä kukkasia, eli mitä ikänä
lhstäsiwät. .
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Niilo, muistaen isänsä muistutuksia ky-
sy siis heti hoitelialta mitä hänen piti is-
tuttaman Puutarhaansa. Puutarhan heite-
llä, jonka nimi oli Perttu, anto hälle mo-
nenlaisia pieniä taimia, joita Niilo huolella
istutteli ja hoiteli tarkasti Pertun neuwoijen
jälkeen.

Perttu tarjosi Laurillenkin yhenkaltasia
taimia, mutta Lauri luotti woan omaan »vii-
sauteensa, ja hlenkahto Pertun neuwoja, sa-
noen! "Mihinkä tuommoset rumat taimet
kelpoa? Minä näytän että minun puutar-
hani tulee paljon koreammaksi kun Niilon."

Se taitto nyt monenlaisia kukkia, pisti
niitä moahan, ja isoili *) sitte korean puu-
tarhansa peältä. Mutta toisena päiwäna
oli kaikki hänen soreat kukat lauhtuneet ja
näiwettyneet. Se repi ne sentähen pois ja
pisti toisia siaan; mutta niijenkin käwi yhel-
lä lailla. Näin Lauri monta päiweä istutti
ja toas hyljäsi hilwisthneet, mutta tuskas-
tu wiimen puutarhaansa, ja jätti sen sikseen,
kaswamaan wesiheineä ja muuta mitätöntä
ruohoa.

Aikoa tätä jälkeen oiwalsi hän jotain
punertawata, joka kuumotti lehtien wälista

*) isoilen, isoittelen, ylpeilen.
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Niilon puutarhassa. "Woi, Niilo, tuleppa
tahtomaan," hunsi Lauri kummastellen, "mi-
kä teältä punottaa." Nyt näkiwät pojat
isoja mansikoita, jotka jo oliwat joutumai-
sillaan. "Woi kun en minäkin istuttanut
tuommosia," sano katuwa Lauri, "niin olisi-
wat minunkin mansikat joutuneet!"

Montaan päiwän perästä Niilon puu-
tarhaan toas puhkesi monenlaisia ihanoita
kukkasia. Nyt käwi Laurin mieli warsin
pahaksi; se ajatteli katuwalla sywämmellä:
"Kumpa minäkin olisin ollut niin lviisas
kun Niilo, ja totellut Perttua, niin olisi mi-
nunkin puutarha yhtä kukostawa!"

Mutta hytvä sywämminen jasiwea Niilo
lohutteli weljeään, lausuen: "Elä ole mie-
lipahoissasi; pietään minun puutarhani yh-
teisesti ja pannaan marjat ja kukat kahtia!"
Mutta Pernu nuhteli: "Elä toiste luota
omaan wiisauteesi, Laurini! mutta opi täs-
tä seuroamaan ymmärtäwämpien ihmisien
neuwoja, kun rupeat jotain tekemään, kuta
et ihte ymmärrä, eli johon et ole warttu-
nut."
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Kowasywämminen Poika.
Anm oli köyhä mäkitupalainen asuen

moalla. Hänellä ei ollut hewosta, jolla olisi
»vetänyt puita kotiin; siis täyty sen ihte
roahoaman polttopuunsa mehtästä.

Yhtenä pakkais - päiwänä wiiph Anm
tawaMomasti kauwan mehtässä. Sill'ai-
kana ajatteli hän ihtekseen: "Kyllä nyt tai-
taa hywa waimoni murheksia, kun wiiwyn
näin kauwan? Ia mun pieni Heikkini, se
hywä lapsi, joka minusta pitää niin paljon,
kyllä sekin nyt taitaa itkeä ja huutoa iseän-
sä? Kohta toki peäsen kotiin: kuinka ne
ihastunewat kun näkewät minua! kuinka toas
halannewat minua!"

Anm astu majaansa. Hänen puoliso
istu murehtien ja wesisilmin latvan reunalla
kyynäskolkkasillaan, nojaten peätä kättään
wasten ja Heikki seiso itkien sen wieressä,
pitäen käsissään äitinsä toisen käen, mutta
jonka tämä näytti wetäwän pois poikansa
käsistä.

Anm, joka luuli waimonsa ja poikansa
olewan pahoillaan hänen wiiphmisen tähen,
puhutteli heitä hstäwällisesti, ja toimit-
ti, tiellä tawanneensa wanhan köyhän ukon
heijän naapurista, joka oli wäsynyt raskaas.
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ta puukuormasta. Tätä oli Anni ensin aut-
tanut kotiin, ja sentähen tviipynyt yli ta»
tvallisuuwen.

"Se oli warsin kiitettäwä työ," sano
waimo itkussa silmin, "ja se on toas to'is-
tus hhwästa shwämmestäsi! Mutta minua
huolettaa, ettei meijän pieni Heikki ole sinun
kaltasesi!"

"Mitenkä," khsäsi Antti, "soattasiko mi-
nun Heikkim olla paha? Sitä en olisi us-
konut. Tosin se tvälistA on wallaton ja
pikanen, mutta toiwon kun hän tuloo wan-
hemmaksi ja hmmärtäwäisemmäksi, että se
tasmettuu helläsywämmiseksi ja sitveaksi ih«
miseksi."

Am. Kun sillen ikeä enenöö, sillon se
lvasta tuloo oikeen julmaksi jakowa shwäm-
misiksi!

Isa. Mitä kuulen Heikistäni Tuletän«
ne poikani! keännät woan pois silmäsi.
Etkö julkee kahtoa peälleni? Totta nyt lie-
net ollut aiwan pahankurinen?

Äiti. Soisin ettet koskaan saisi sitä
tieteä.

Isä. Puhu kuitenkin mikä on tapahtu-
nut; koska se näyttää katuwan ja häpeäwän
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rikostaan, niin toiwon hänen kuitenkin ojen-
tawan ihteään.

Äiti. Niin kuule siitte HeiMmme rikos.
Poisollessasi aukasin useasti owen, kuun-
nellen josko sinua jo kuulusi tahi näkysi.
Siina aiwotuksessa auwastuani owea, len-
ti pirttiin pieni pakkasen käsissä köntettynyt
lintunen. Minä otin sen volosen, lämmit-
telin sitä hengehtimällä käteni wälissa, syö»
tin ja hhwäilin sitä niinkun taisin. Sa-
massa tuli pieni Hetu itkein, näyttäen mi-
nulle sormeaan, jota hän wahingossa oli
leikannut että weri tippu, ja pyhsi minun
sitomaan kipeätä sormeaan. Minä annon
linnun Heikin huostaan, kaston riewun tuo-
hon pieneen walkoseen lasiin, joka riippuu
tuossa ikkunan pielessä, ja solmesin sen
Hctun sormen hmpärillen. Eikö se ollut oiken?

Isä. Warsin oikeen hhwä puolisoni!
Mutta mitä Heikki teki?

Äiti. Sill'aikana kun minä sion Hetun sor-
mea, pistiin Heikki nurkkaan linnun kanssa
ja ----- -

Isä. Mitä hän teki?
Hm. Repi ylenet pois siitä Pölösestä.
Isä. Kaikki Mhenet?
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Äiti. Ainuastaan siipiin se jätti muu«
taman kynän, ja lviskasi siitte linnun pi«
halle. Kyllä sen arwannet kuinka se kitu
kauheassa pakkasessa. Hetkensä kuulin sen
siipiään liepsuttawan ja surkeasti tvisertä-
lvän, ikaänkun olisi se walittanut kuinka hir-
weästi sitä Heikki käsitteli; mutta sillon oli
jo niin pimeä, etten sitä eneä löytänyt; ehk'ei
se tohtinut tulla tänne kun sitä teällä reä-
kättiin niin pahasti. Siitä asti on miele«
ni ollut niin paha, etten sinun kotiintulos-
takaan taitanut oikeen ihastua, enkä huolta-
ni unouttoa. Useen on toiwo, että Heikkikin
olisi yhtä hellä ja hhwäluontonen kun sinä,
minua ihastuttanut', mutta tämä toiwo on
minua pettänyt. Et sunkaan sinä lapsena-
kaan ollut min kowashwämminen kun Heik-
kimmes Pelkeän sen wanhemmaksi peästyä
tulewan warsin jumalattomaksi ihmiseksi!

Isä. Ole murehtimata, hywä ystäwänil
Tosin on Heikki tehnyt warsin hirweän ja ju-
malattoman työn, mutta toiwon kuitenkin
hänen parantawan ihteään. Mutta jos ei
hän täytä tätä toiwoani, niin hän ennen
kuolkoon, että ies peäsisimme häntä pahan-
tekiänä näkemästä! Tule luokseni, Heik.
ki! Neätkös kuinka olet soattanut wan«
heMpasi mureeseen! Sinä itket; kyllä on-

Ajanwicte Lapsille. , 2
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kin sinulla syytä itkeä! Julmuutesi sitä
pientä lintua kohtaan liikuttaa minuakin.
Jos minä tekisin sinun kanssa samalla lail-
la kun sinä linnun kanssa, riisusin sinua
alastomaksi ja heittäsin pihalle pakkaseen,
mitähän wirkkasit? Nyt minulla olisi syy-
tä suuttua sinuun ja rangasta sinua, mut-
ta toiwon wasta olewasi Hellempi luonto-
kappalille. Kuule, waimo kultani! nou-
kitaan nyt höyhenet, äskön repl
linnusta, siotaan ne Wffkoon ja pannaan
owen päälle naulaan riippumaan. Olkoon
Heikille rangastUs että hän joka päiwä täy-
tyy näha tämän muistutuksen rikoksestaan,
ja hän siis tulisi ajattelemaan ansahteneen-
sa tämän rangastuksen.

Heikin wanhemmat kokoiliwat höyhenet
ja paniwat naulaan riippumaan. Heikki it-
ki katkerasti kun hän näki ne naulassa, sil-
lä, se atwelt: "Wieraat jotka toisinaan tu-

meille, soattawat kysyä, minkätähen
nuo höyhenet riippumat naulassa, ja wan-
hempani ehkä ilmottawat syyn."

Siitten anto isä sille seuroawan waro-
tuksen: "Aina pitää muistamasi, että luon-
tokappalilla, niin suurilla kun pienillä, on
tunto ikäankun meilläkin. Siis ei niille
millonkaan piä tekemän pahoa, sillä ne tun-
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tewat siitä kiwun min hhwin kun sinäkin,
jos joku sinua töisi. Jumala holhoo niitä
niinkuin meitäkin isällisellä rakkauwella, ei-
kä salli että myö niitä waiwataan ja reäkä-
tään. Se pieni lintunen, joka wilussaan
lenti tupaamme lämmittämään ihteään, ei-
hän se tehnyt mitään pahoa; miksi sinä siis
reattäsit sitä niin kauheasti, noukit siltä
höyhenet ja wielä peälliseksi wiskasit sen
pakkaseen kärsimään lvilun kauhean kuole-
man? Etkös sillon ollut warsin jumalaton
ja kowasywämminen?"

HeiM katu kaikesta shwämmesta tätä
rikostaan, pvysi itkien anteeksi isältään ja
äijiltään, luwaten ei koskaan eneä kowasy'
wämmisyytensä kautta huolettoa hywia wane
hempiaan.

Ensimmältä eiwat wanhemmat luotta-
neet tähän lupaukseen; mutta wiimen koska
hän oli antanut monta esimerkkiä hellästä
sywämmestään, warsinkin köyhiä ja wiheliäi-
siä kohtaan, unouttiwat wanhemmat surul»
lisen tapauksen linnun kanssa, toiwoen lap-sensa wuosia myöten warttuwan auttawai-
seksi ja helläksi luontokappaleita ja tarwih«
tewia ja wiheljäisiä imeisiä *) wastaan.

*) Ihminen, Sawon puheenparren jälkeen «metnen.
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Yhtenä päiwanä kun Heikki huolellises-
ti kahteli owen viimalla riippumia höyheniä,
sano hänen äitinsä: "Jos isäsi mhötyy,
niin otetaan pois nuo muretta *) herättä-
wät höyhenet, koska iloksemme olemme ha»
ivanneet sinun päiwä päiwältä harjauntu-
wan hywissä tawoissa."

Isä. Mielusesti, hywä poikani! nyt o-
tamme pois höyhenet ja kun iltasella tehään
walkea takkaan, poltamme ne, to'istukseksi
että nyt uskomme sinun olewan taipuwa
kaikkeen hywyyteen.

Niin sanottu ja niin myös tapahtu.
Heikki ihastu kuultuaan wanhempiensa nyt
ajatteleman hänestä niin hywästi, eikä mil-
lonkaan eneä antanut heille syytä huoleen.

Onnettomat Pojat.

Pariisissa, Rankriikin peäkaupunnissa,
oli kauppias, jolla oli kaksi poikoa, nimeltä
Tuomas seihtemän ja loakko kuuwen wuo'en
wanha. Näitä poikiansa rakasti isä isälli-
sellä helleywellä. Useen täyty hänen kauppa-

') Mure, yksi kun murhe.
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asioitaan toimittaen matkustella pitkiä mat<
koja, ja sillon sen myötä aina oli kaksi lant-
tua pistuolia. Mutta kun hän tuli kotiin
laukasutti hän ne tawallisesti eli poisotatti
laijingin/ ettei niijen kautta soattasi tapah«
tua wahinkoita.

Kuitenkin oli hän kowasti kieltänyt poi-
kiaan koskemasta näihin ampuaseisiin, silla
lapset eiwät ymmärrä niitä käsitellä ja tai-
tasiwat wäleen wahingoittoa ihteään ja mui»
ta ihmisiä. Se oli myös wakaasti warot-
tanut heitä wastawanhemmakWin tultua hy-
pistelemästä ja leikihtelemästä niin woaralli«
silla aseilla/ koska useen semmosen huolimat-
tomuuwen kautta on isot wahingot ja suu-
ret onnettomuuwet tapahtunut.

Ahtenä päiwänä kun Kauppias toas pa-
lasi tawallisista matkoistaan, käski hän yhen
palwelian heti laukasemaan pistuolit, ja siit-
te panemaan niitä hänen huoneeseen tawal-
liselle paikalle. Että pojat niitä käsittelisi,
eli ies niihin koskisi, sitä ei hän uskonut,
koska se heiltä oli kowasti kielletty.

Mutta kuinka talvi? Seuroawana oa«
muna kun isä oli toimituksillaan pois kotoa,
Hujahti Tuomas ja loakko isänsä suojaan,
jossa heti äkkäsiwät pistuolit. "Dllaanpa
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fotasilla!" sano Tuomas nuoremmalle weljel-
leen, samassa sillen antaen hhen pistuolin,
ja ihte pitäen toisen.--"Mutta etkö muis-
ta," sano loakko, "että isämme on kowasti
kieltänyt meitä niihin koskemasta?"
"Muistan kyllä!" lausu Tuomas, "mutta
tiijän myös ettei, nämä ole la'attuna, silla
ilä laukasuttaa ne tawallisesti, ennenkun nii-
tä soa tuuwa huoneeseen. Olisitko näitä
siis wöarallinen käsitellä" ? Neätkö Ioakko!
kyllä minä osoan wiritteä," se sano, samas-
sa wirittäen kumpaset pistuolit. "Isämme
tarkotUs lie ainuastaan, ettemme käsittelisi
la'attuja pyssyjä. Seiso nyt siinä, minä
seison teällä; kuuntele tarkasti kuten käsken,
ja kun sanon: Laukase, niin pitää pai-
namasi tuota rautoa, että Pyssy laukioo."

Pojat seisomat nyt wastatuksin jakäyt-
tiwät ampuaseitaan Tuomaan komannon jäl-
keen: "Warolta! Kunniaksi! Täh-
teä! Laukase!" Yht'aikoa laukesi kum-
panen pistuoli suurella paukauksella, ja po-
jat koatuwat päin toisensa wereen. Pal-
welia muka oli unouttanut eli huolimatto-
muuwesta jättänyt pistuolit laukasemata.

Poikien äiti, joka sattu kuulemaan pau-
kaukset, hyppäsi säikähtyneenä puolisonsa
suojaan; mutta Jumala! mikäs onnettomuus



23

teällä aukeni äiti Pölösen silmien eteen! Se
waipu tainiona werisien poikiensa wiereen,
juur samassa kun wetiwät wiimesen henken-
sä. Hiljankin äiti tointu, mutta sillon oli
poikien henki jo sammunut.

Hellän äijin kauhea tuska, ja isän kat-
kera mure, joka hänen tullessa kotiin häntä
kohtasi on arwattawa. Kun hän ankasi suo-
jansa owen näki hän rakkaat poikansa hen-
getöinna, werisillä ja säretyillä muo'oilla. *)

Ihtepäinen Kärpänen.
Satu.

Msi/ ainuastaan muutaman päiwän wan-
ha, kärpänen, istu äitinsä kanssa tulvan
orrella; hiiluksessa kuohu kiehuwa liemikatti,
la. WanHa kärpänen, jolla oli muuwalla
toimittamista, ja siis piti lentämän pois,
sano samassa tyttärelleen: "Istu tässä kau-
niisti lapseni, eläka liiku paikasta ennen kun
minä tulen takasin."

"Miks niin?" kysäsi nuori kärpänen.
"Sentähen," sano äiti, "että pelkeän me-

newäsi kowin likelle tuota kiehuwata sywhyt-
tä" Sillälailla kuhtu se kattilata.

*) Muovilla, yksi kun muodoilla.
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Tptar. Olisko se niin woarallinen?
Äiti. Olispa kyllä, silla soattasit puota

siihen, ja siis hukkua.
Tptär. Miksikä siihen putoasin; eikös

minulla ole hhwät siiwet?
Am. Shhtä en taija selitteä; mutta

useen olen nähnyt, että joka kerta kun ylel-
lisesti rohkea kärpänen on yrittänyt lenteäsemmosen höyrhwän ylite, on se puonnut
sinne, eikä millonkaan tullut takasin.

Nyt luuli äiti sanoneensa kyllä tyttä-
relleen warotukseksi, ja lenti sentähen pois.

Mutta nuori kärpänen, joka juur ei ol-
lut tyythwäinen tällä warotuksella, puisteli
peatään arwellen: "Aina ne wanhai owat
turhat! Nyt ei äitini sallisi minulle sitä
wiatonta iloa, että lenteä wähäsen ympäri
kahtellen moaliman ihanuutta, ikäänkun ei
minulla olisi yhtä hywät siiwet kun sillä ih-
tellään, tahi ikäänkun en osoasi ihteäni wa-
rottoa! Mutta sanokoon mitä lhstea, minä
kuitenkin sen poisollessa lähen lhstäilemään
tuonne hänen mielestä niin woaralliseen paik-
kaan; olispa lysti tieteä kuka minua siihen
puoltasi s" Nyt se lähti lentämään höyrhä-
wän pa'an ylite.
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Mutta haiku ja kuuma höyry wiemmi
sitä niin, että se putosi päin kuohumaan kat-
tilaan, johon se hukku tottelemattomuuten-
sa kostoksi.

Helläfywämminen tyttö.
Kerran sai pieni Riikka äijiltään pieno-

sen seästö-arkun, jossa se säilyttäsi rahoja,
joita wanhemmat sille toisinaan antowat.
Ahtenä päiwänä näki äiti seästö-arkun ole-
wan tyhjänä. Se kysy siis mihinkä Riikka
oli hukannut rahansa?

Riikka. Tänään, äiti kultani! minä lah-
jotin niitä.

Äiti. Kellenkä?
Riikka. Yhelle pahankuriselle pojalle.
Äiti. Pahankuriselle pojalleko annot ra-

hasi? Ehkä sen wuoksi että se jättäsi pahat
tapansa?

Riikka. KM kait minä sen soisin! Mut-
ta kuuleppa hywä äitini, soammekomyöphy-
tea nuita pieniä lintusia, jotka ilmassa len-
telewät ja kuinka hhwin niitä reäkätä?

Äiti. Ei ikään; ilman syytä, eli ainu-
astaan tehäksemme pahoa, emme soa niitä
reäkätä.
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Riikka. Niin minäkin arwelin; sentähense pahankurinen poika teki warsin jumalat,
tomasti, kun hän otti kiini pienen linnun
pojan, joka ei wielä osannut lauloa, elikkä
muulla latvalla häntä hhöwhtteä, tuskin len-
teäkkään; ja sitä se minulle kaupotteli. Lin-
tu raukka huusi niin surkiasti ja olisi lentä-
nyt Pois, mutta poika puristi sitä niin lo-
ivasti kouraansa ettei se woinut liikkua, ei:
ka walittoa.

Hm. Mutta mitä sinä teit?
Riikka. Minä heti hyppäsin suojaani,

aukasin seästö-arkkuni jaannon pojalle kaikki
kootut rahani. Se anto heti minulle linnun,
ja minä laskin sen toas wapauteen. Kuin-
kas ilonen oli näha sen riemua, kun se peäsi
kourastani!

Hm. Aina on ilosa tehä hywea niitä-
kin kohtaan, jotka olvat pahankuriset.

Riikka. Mutta ehkä poika köyhyhwen
pakolla oli niin kowasywämminen? Totta
hän linnulla toiwo saawansa jonkun äyrin?

2liti. Niin minäkin waron, ettei hän
ainuastaan halusta tehäkseen pahoa, reäkän-
nvt pientä wiatonta linnun poikoa.

Riikka. Eikö siis ollut oikeen että an-
non hänelle rahani lukematakkin?
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äiti. Ei juur warsin oikeen; silla jos
nyt toas tulisi toinen poika kaupottelemaan
sinulle pientä lintua, niin ei sinulla olisi ra»
hoja ostoa sitä wapaaksi.

Niikka. Niin phytäsin hywältä äijiltäni.
Am. Mutta jos ei minullakaan sattusi

olemaan?
Riikka wastasi epäillen: "Niin - -

niin - - - niin olisin warsin neuwoton."
Äiti. Sentähen sinun aina pitää ym-

märryksellä ja taiten jakaman ihmisille seäs-
tetyt rahasi, silla olla tuhlari on yhtä suuri
wika, kun olla liljan ahnas. Sentähen kos-
ka pienistä tawaroistaan antaa jollekulle
köyhälle, pitää aina muistaman että tar-
wihtewia on monta, joita myös olemme wel-
wolliset auttamaan, ja siis kullekkin anta-
maan waraimme jälkeen. Mutta tunsit-
ko sitä poikoa? mikä sen nimi on?

Riikka. En tuntenut; ja eikös äiti mi-
nua ole opettanut, ettei piä kysymän nimeä
kun taitaa tehä hhweä?

Am. Lapseni! tässä asiassa kostaa hel-
lä shwämmesi pienen tuhloamisesi. Missä
nyt on seästö-arkkusi? Anna sen minulle,
niin toas panen sen täyteen.
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/

Riikka. Kost' Jumala, hywä äitini!
Sepä kyllä olisi hhwä!

Äiti suuteli sitä ja sano: "Jumala si-
nua siunatkoon, hhwä tyttöni! Koita aina
olla hellä köyhiä kohtaan."

Hywä thttö.
Miina puhuen ihtekseen nukillensa: "Wai

et sinä, pieni neitoni, taho minua totella!
Millon on peä jäpässa, millonka jalat sisään
päin ja käsiwarret nuin lengollaan. Niin
kauwan minua ärsytät, että wiimen sinuun
suutun niinkun äiti toanon *) suuttu minuun,
kun löin wierasta koiroa."

"Mikä sinussa on, pieni Miina?' kysäsi
äiti, joka samassa hänen oiwaltamata oli
pujahtanut huoneeseen, ja kuullut kaikki kun
se puhu nukilleen. "Sinä näytät niin yksi-
lvakaselta; eikö nukkisi ole mieltäsi myöten?"

Miina. Ei; se on ihtepäinen, eikä Pia
peätään, jalkojaan ja käsiään niinkun minä
tahon.

Äm saneli hksitotisesti: "Sentähen uhkoat
siihen suuttua?"

Toanon, myös tuonon.
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Miina ivastasi hämmästyneenä: "Siihen
suuttua? Mitenkä - - - minä suuttusin! - -«

Äiti lie ehkä kuullut kun nukkiani nuhtelin?
Äin. Mutta jos en olisi kuullut, ja nyt

tähtösin tietea mitä sille wirkot, etkö sitä
minulle sanosi, tahikka saloasitko sitä mi-
nulta 3

Miina. En ikään; paha tyttö olisin jos
wanhemmiltani pitäsin ajatuksiani satasena.

Äiti. Aiwan oikeen lapseni! Tule sy-
liini ja sano mitä nukillesi hoastot.

Nyt puhu Miina äijilleen kaikki mitä jo
ennen olemme kuulleet hänen puhuwan nu-
killeen.

Am. Luuletko siis minun öhlön *) si-
nuun suuttuneen?

Miina. Koska äiti ei minullen ollut niin
sulonen kun tawallisesti, niin luulin äijin
suuttuneen.

Äiti. Enemmän olin pahoilla mielin ja
mureessani kun wihoissani; sillä minua huo-
letti että niin kowasti hakkasit koira parkoa,
ja pelkäsin sen wiimen sinua purewan, kun
et ikään tauwonnut lyömästä. Sentähenuseen olen pyytänyt sinua luopumaan lval-

*) öylön, toisin paikon eilen.
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lattomuuwestasi, mutta kun et totellut tu-
lin pahoille mielin, jonka tähen lienet luul-
lut minua suuttuneeksi.

Miina. Eikö äiti nytkään suuttunut mi-
nuun waikka silla lailla puhun nukkini kanssa.

Äiti. Ei sunkaan, Munaseni! Lienet sil-
lä lailla puhunut ainuastaan lapsellisesta
hmmärtämättömvvwesta. Erittäin sain tas:
ta loman *) selitteä weärän luulosi, ja an-
toa sinulle wakuutoksen- äijillisestä helley-
ivestäni ja rakkauwestani sinua kohtaan. Ol-
letko nyt tyytywäinen?

Miina. Hywin thytywainen! Jospa woan
ansahtesin niin hywän äijin rakkauwen! Kum-
pa toki taitasin warttua niin kuuliaiseksi äi-
tiäni kohtaan, ja niin hywäksi kun lahtosin
ja pitäsin olla!

Aici. Se ei ole waikea, jos woan to'en
perästä seuroat neuwojani ja sywämmeesi
kätket warotukseni.

Miina. Mielusesti tahon tästä puoleen
parauwen jälkeen seurata äitini neuwoja,
ettei äiti eneä tarwihtesi olla tyytymätön
Miinansa kanssa.

Hän piti myös rehellisesti tämän hhwän
lupauksensa; ja jos se jonkun kerran unoutti

*) loma, yksi kun tila. ") To'en, toden.
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wanhempiensa warotukset, niin ei äiti tar-
winnut muuta kun wiittoamalla ojentoa hä-
nen erhethksiä. Äijin poisollessa se oli yh-
tä siweä ja hiljanen, kun hänen lässäkin ol-
lessa, aina muistaen äitinsä antamat neu-
wöt ja warotukset.

Silla lailla se pälwä paiwaltä harjaus
tu hywyhteen, eikä äiti koskaan tarwinnut
sitä nuhella, ja woitti sen kautta thythwäi-
syhwen, muijen ja äitinsä korotetun rak-
kauwett.

Aina pitää tekemän hyweä ja kart'
taman pahoa salasuuwessakin.

Lämpösenä ja selkeänä shkshftäiwatta sai
hieni Roaprel luwan isänsä keralla käwellä
kaupunnin ympäristölle, jossa oli monta kau-
nista ja poraillaan he'elmöitä kantawia puu-
tarhoja. "Minua janottaa niin julmasti,"
sano Roaprel isälleen, kun vliwat hhen puu-
tarhan kohalla. "lanottaappa minuakin,"
sano isä/ "mutta meijän täytyy kärsimän ja-
noa siksi kun tulemme semmoseen taloon, jos-
sa rahalla soamme juomista."

Roapriet. Ennen kun sinne ennätämme
kuolen minä janoon. Mutta kahtoppa isä,
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tuossa on iso omenapuu niin suurilla ja iha-
nilla omenoilla; ne sammuttasiwat ies wä-
häsen janoamme.

Isä. Kyllä minäkin sen neän; mutta
se on toisen miehen puutarhassa.

Roaprel. Mikä sitte? Piste ei ole war-
sin korkea; kyllä sen ylite pian peäsöö lvar-
sinkin kun on semmonen jano kun minulla
nyt. Eikö Vitasi kokea?

Isä. Lapseni! elä puhu eläkä ajattele
sillä lailla! Tiijat aiwan hywin ettei tämä
puutarha ole meijän; se olisi siis seka synti
että häpeä, että warastoa toisen omaisuutta.
Jos haltia sattusi meitä näkemään, mitä
luulisit hänen lvirkkawan?

Roaprel. Tokko tuo moniaasta omenas-
ta Wirkkasi mitään. Mutta eipä sitä nyt
näykkään, eikä näy eikä kuulu muitakaan,
jotka sille tästä soattasi hiiskua.

Isä. Nyt sinä, poikani, erehtyt. Yksi
on kuitenkin joka meitä näköö, ja Hän pa-
hastusi ja meitä rankasesi, jos tahalla teki-
simme pahoa.

Roaprel. Kuka se on? Eihän teällä nal)
ketään.

Isä.
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Isa. Hän, joka jokapaikassa on lässa-
olewa, joka meitä aina näköö ja tietää sa-
laisimmatkin työmme. Tunnetko Sitä s

Roaprel saneli hämmästyneenä alenne-
tuilla silmillä: "Jumala! Hhwä kaikkea nä-
kemä Jumala! Kas, Häntä en ollenkaan
muistanutkaan! minun mielessäni oli woan
kauhea janoni."

Samassa nousi yksi mies,' joka oli pii-
lottanut ihteään pisteen takana olemassa
nurmikossa, ja siellä kuullut mitä Roaprel
isänsä kanssa oli hoastanut. Tämä mieS
oli juur puutarhan haltia. Sentähen häm-
mästy Roaprel wielä enemmän; mutta wie-
ras nuhteli sitä aiwan laupiaasti: "Lapsi!
kiitä lumalata, että hywä isäsi esti sinun:
kipuamasta minun puutarhaani ja koskemas-
ta minun he'elmäpuihin; sillä, että warjellct
niitä warkailta, olen puutarhaan wirittä-
nyt ketunrautoja, joihinka olisit tarttunut,
ja siis katkassut jalkasi. Mutta koska tot-
telit iseäsi, niin soat rikoksesi anteeksi, ja an-
nan mielusesti sinulle paratta omenoitani,
niillä suutasi kostuttoa, koska kuulen sinul-
la olewan ankaran janon."

Se meni wähän matkoa, puisti isoa
omenapuuta ja toi Roaprelille koko lakillisen
makeita mehusta omenoita. Isa tarjosi niis-

Ajanwiete Lapsille. 2
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ta maksua, mutta se ei ottanut rahoja, pait
saneli: "Jumala, joka ei salli pahoa tet>
tvämme, on runsaalla mitalla luwannut pal-
kita sen hhwän, kun lähimmäisellemme tai»
jamme teha. Sentähen toiwon, etteiwät nä-
mäkään omenat, Jumalan siunauksella, ole
minulta hukassa."

Isä kätteli ja kiitteli sywämMellisestl
rehellistä miestä hywhhtensä e'estä ja läh-
ti toäö poikineen käwelemäan.

Heit sano Roaprel isälleen: "Se oli lvat-
sin rehellinen ja hywa mies.''

Isä> Se on aina ollut rehellinen, ja se
dn hänetlen ilo että tehä hyweä, sentähen
on Jumala myös runsaasti siunannut sitä.

Roaprsl. Mutta olisko Jumala meitä
rangassut, jos luwata olisimme ottaneet sett
omenoita?

Isä» Etkös kuullut missä woarassa oli-
simme dlleei/ jos luwata lähestyimme hänen
he'elMäpuita? Mö oltsi ollut kyllä kowa
tangastus> jos jatkamme olisi katkenneet, ja
Mä ikämme toajartkkona täytynyt wietella
päiwiämme?

Noaprel. Mutta ei se kangastus olisi
Jumalalta tullut; silla eikös se äskönen Mies
lie wirittänyt ketunrautvat s

* E'esft, yksi kun edestä.
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Isä. Aiwan niin, poikani, mutta lu<
malan sallimisen kautta; silla Jumala wal-
lihtoo moalimata ja käyttää tapaukset niin,
että kaikki kun tapahtuu on hywille palkaksi
ja pahoille kangastukseksi. Eitä tarkem-
masti setitteä tätä, tahon kertoa tapauksen
oman lapsuuteni ajasta.

Koska wielä olin wanhempieni luona,
ja olin melkeen sinun ikanen lapsi, oli meil-
lä kaksi puutarhanhoiteliata lähimmäisinä
noapurina. Sen nimi, joka asu oikealla
käellä oli Luikkancn, ja Mauksnen oli wa-
semmalla käeltä asuwa. Luikkasella oli poi-
ka, jonka Nimi oli Risto, ja Maukosen poika
oli Penttu.

Ristolla oli se paha ja ruma tapa, että
hhtenään heitteä kiwiä, ilman arwelemata
jos hän sen kautta soattasi tehä wahinkoita.
Isänsä puutarhassa hän alinomoa heitteli/
että kaikki noapurit pelkäsiwät hänen kiwiä.
Luikkanen oli khllä kowasti kieltänyt Ristoa
kiwiä wiskomasta; mutta tahikka hän ei huo-
linut isänsä warotuksista, elikkä hän ei luul-
lut woaralliseksi että tehä pahoa, kun taisi
sitä tehä salasuuwessa. Siis harjauntu se eh-
timiseen pahassa tawassaan.

Abtenä päiwänä kun hän toas oli puu-
tarhassa, kiihkosi se kiwiä heitteä, ja koska
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hän tiesi isänsä olewan pois kotoa, niin se
luuli ihtellään olewan wallan tehä mitä mieli.

Samalla ajalla sattu myös Maukonen
poikineen olemaan omassa puutarhassaan,
pcntulla oli sama paha tapa kun Ristollakin:
niin kauwan kun sitä joku näki, oli se warsin
taukea ja siweä; mutta kun woan waro ole-
wansa yksinään oli hän wallaton ja teki kai-
kellaista koirankuria, jonka kautta se wii-
men soatto ihtcnsä ja Riston onnettomuus
teen.

pentun isä oli muka ottanut la'atun hau-
lipysshn myötänsä puutarhaan, sillä ampuak-
seen ahnaita warpusia, jotka joukottain ra-
wihtiwat ihteään bänen marjapensaissa; mut-
ta fill'aikana kun se oli lehtewän puun ta-
kana piilossa outtaen warpusien toas kö-
kountuwan/ sai Pemun isä sanoman että hä-
nen luona oli wieras, joka kaikella mokomin
fitä tahto puhutella. Se meni siis pois/pa-
ni pyssynsä puuhun ja kielsi kowasti pent-»
tua siihen koskemasta.

Nyt jäi Pentw yksinään. "Wahingoit-
tasiko se minua," arweli poika, "jos taita-
wasti käsittelisin tätä pyssyä? Enhän mi-
nä sillä tie mitään pahoa, ja wielä toiseksi,
ei isänikään neä minua, jotta soattasi tulla
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pahoille mielin ja torua minua." Se kihusi
siis puuhun, otti pyssyn ja rupesi sitä käyt-
tämään niinkuin sotamiehet. Hän wiritti
sen myös, laski sen oksalle, suu Luikkasen
puutarhaan päin, —silla pyssy oli niin ras-
kas ettei se muuten jaksanut sitä käsitellä.
Samassa lenti teräwä kiwi, jonkaRisto heit-
ti isänsä puutarhasta, wasten pentun silmeä,
josta tämä faikähtyneenä tapaturmasesti lau-
kasi puoleksi wiritetyn pyssyn. Kohta kun
se paukahti kuulu Luikkaftn puutarhasta kau-
hea woiwotus ja hätähuuto.

Ikänsä oli Pentw toissilma tämän on-
nettoman tapauksen jälkeen, ja Riston jalka
tuli pyssyltä niin haawotetuksi, jotta se liik-
kasi elinaikansa.

Aoaprel. Woi, tvoi niitä poika polosta!
Isä. Mutta ei kukaan niitä surkotellut,

sillä hyö oliwat tottelemattomuutensa kaut-
ta soattaneet ihtensä näin onnettomiksi. Eh-
kä se myös oli heillen onneksi ja hhwäksi,
että saiwat tämän koston wallattomuutensa
tähen.

Roaprel. Mitenkä, onneksi? Eikö se e-
nemmin ollut niille kotva rangastus?

Isä. Suureksi onneksi on useen pahoille
ja wallattomille, että Jumala niitä wähän
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kurittaa/ ja semmosen isällisen kurin kautta
estää 'niitä isommista rikoksista ja wahin»
goista. Muuten olisi nämä pahanelkiset po-
jat ehkä wielä kauwan salaisuuwessa har-
jottaneet pahuuttaan, ja siis taitaneet mat-
kaan soattoa wiela useampia ja isompia wa-
hingoita, eikä ainuastaan ihtelleen, mutta
myös mullienkin. Mutta kun jonuoruuwes-
saan saiwat näin ankaran kurituksen, oppi-
wat hyö pelkeämäan kaikkeanäkewäta ja tie,
tawatä wanhurskasta Jumalala, jokatietää
rangasta salasestikkin tehhn pahan. Siitä
päiwästä rupesiwat pojat harjauntumaan si-
wehteen ja hywyyteen. Neät siis, että ran-
gastus, jos kohta kowa, soattaa olla onneksi
ja hywäksi.

Roaprel. Sentähen ompi parempi to-
tella ja kätkeä mieleensä sulosta warotuksia
ja neuwoja, niin tulewat suuret rikokset ja
onnettomat tapaukset kartetuiksi.

Isä. Muista aina tämän opin, ja ol-
koon kiihkosi, että opin ja hywien tapojen
kautta ansaihta Jumalan ja lähimmaistesi
rakkautta.

Roaprel rupesi iltasella lewollisella ja
thhtywäisellä sywammellä wuoteelleen, toi-
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lvoen monasti soawansa näln sekä hho!vhl«
lisiä että huwittawia neuwoja.

Uneton lapsi.
"Lapseni et makoal" sano äiti pienelle

Sohwille, "woan heitteleit lewotonna wuo-
teellasi; oletko kipeä? wai mikä sinua wai-
lvoa?"

Sohwi. Kyllä olen terwe, woan mi«
NUlla on kowa nälkä.

Aiei. Annonhan sinullen aika lvoileitvän,
ennen moatapanoa?

Sohwi. Hywa äitini! kyllä kaitZ mutta
soatuani woileiwän, tuli meille kerjäläistyttö,
ja kun ei sitä kukaan älynnyt, eli joutanut
sillen antoa ruokoa, niin minä annon woi-
leipäni. Jospa äiti olisi nähnyt kuinka se
ihastu, kuinka hartaasti se minua kiitteli!
Totta sillä lie ollut suurempi nälkä kun mi?
nulla?

Äiti. Jumala sinua siunatkoon, lapseni!
Hywä on olla hellä köyhiä kohtaan, ja siinä
teit kiitettäwän työn. Mutta minkätähen
et sanonut minullen, ihtesi jeäneen iltaseta?

Sohwi. Minä ajattelin niin paljon köy-
hän tytön peällen, etten ihteani muistanut;
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sutten minua rupesi raukasemaan, ja nuka-
hin siihen paikkaan. Kuka siitte lienöö mi-
nua riisunut ja tawallisuuwen jälkeen pan-
nut minua pieneen latvaani?

Am. Siis olet nyt soanut kokea, kuin-
ka hywä on nälässä moata. Mutta kuiten-
kin monen köyhän lapsen täytyy iltaseta ru-
tveta moata.

Sohwi. Ne lapsi raiskat! Sentähen
pitasi meijän joka päiwä niille seästämän
palasta, ja kun luoksemme tulewat, aina
niillen antaman jotain. Warsin tukala on
nälässä ruweta wuoteelleen.

Hm. Mielelläni, Sohwini, minä tässä
asiassa nouwatan mieltäsi, ja olkoon sinun
huolena, ettei kukaan peäse luotamme awu-
ta. Mutta koska sinulla on nälkä, niin
nousen heti sinullen antamaan ruokoa.

Sohwi. Kost' Jumala äiti kulta! Siit-
te toas makoan lewollisesti kun peäsen il-
keän nälän. Kas nyt woileipä maittaa!

Kumpanenko oli wiisaampi?
Kaksi poikasta käweli kerran puutarhas-

sa, jossa ampiaiset oliwat tehneet pesänsä
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ilomajan kattoon. Puutarhan hoitelia kielsi
hksitotisesti poikia koskemasta ampiaisten pe-
sään, silla kun niille teköö rauhattomuutta,
ampuwat ne wihollisiaan/ josta soawat kär-
siä hirmusen tuskan.

"Minua ei millonkaan ampiaiset ole am-
punut," sano uskaliaasti yksi pojista, sa-
massa kepillä surwasten ampiaispeseä. Heti
tuli joukko närkästyneitä ampiaisia, jotka
ampumalla kostiwat pojan järettömän. roh-
keuwen; mutta tästä wahingosta tuli poika
Wiisaammaksi. .

, ,

Toiselle pojalle, joka ottipuutarhanhol-
hojan neuwot warteen, ei ampiaiset tehneet
mitään.

Kumpanenko nyt pojista oli lviisaampi?

Nimipaiwä.
"Mhuomenna, elikkä ensi keskiwiikkona

VN weli Jussin nimipHiwä," sano pieni Raisa
uijilleen. "Mielusesti lahjottasin hänelle jo-
tain, joka olisi sen mieleistä, mutta en wie-
lä ole keksinyt mitään, jota taitasin antoa.
Eiköhän äiti tietäsi mitään antimeksi Pie-
nelle Jussillei"
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Äiti. Miks eikasl mutta minkätähen mi.
nun pitäsi sinun kautta antaman Jussilleni
Etkö luule minunkin mielelläni fillen anta,
wan jotain? Jos minä antasin sinulle jo,
tain antoaksesi Jussille, niin se olisi minä
joka antaa lahjan, etkä sinä.

Raisa. Kyllä niin hylvä äiti; mutta an-
tasin niin mielusesti weljelleni jotain.

Äiti. Eikö ihtelläsi ole mitään sowelias,
ta antimeksi weljellesi hänen nimipäiwällä?
Arwellaanpa wahän! Pieni mhrtipuusi,
joka kaswaa kauniissa posliini-astiassa? Se
on sinun.

Raisa huokasi ja lausu: "Mutta se on
niin mieleiseni!"

Am. Se pieni tvuonna, jonka tuonon
minulta sait; anna sen.

Raisa. Piitä en millään muotoa hiinno-
fi luopua!

Hm. Anna siitte ne kaksi Pientä kyyhkys-
tä, joita joka päiwa niin ahkerasti syöttelet
ja hywittelet.

Raisa. Kaikesta omaisuuwestani, äiti
kulta, owat ne minusta rakkaimmat.

Am. luur sentähen pitäsit niitä anta-
man weljellesi. Jos Jussia rakastat, niin
pitäsit hanellen antaman jotain, joka myös



43

on sinunkin mieleisesi; muuten ei lahjasta
paljon ole.

Raisa. Pitäfikö minun siis antaman
Jussille kaikki kun on minun mieleiseni?

H«i. Ei ikään, lapseni! Anna hänelle
mitä ihte tahot, ja niin paljon kun lysteät.

Raisa arweli ensin wähän aikoa, mutta
sano sitte: "Pienet rakkaat kyyhkyseni minä
annan weljelleni, ja sion hänelle kukistostani
Myös kauniin kukkapätineen." *)

Nyt otti äiti tyttärensä hellästi syliin-
sa, sanellen: "Sen kautta ilahutat seka mi-
nua että Jussia."

"Mutta ihtelleni se on wielä ilosempi,"
sano Raisa wilkkaasti. "Kuinkas lysti nähä
Jussin tloa, kun soa kyyhkyset ja kukkapäti-
neen l"

Hm. Mihuomenna soat myös kuhtua
Jussin ja omat tuttawasi wieraiksenne, ja
puutarhassa hywitellä heitä omenoilla jamuil-
la makeilla, joita minä sillon teillen annan.
Dle sinä emäntä ja Jussi isäntä.

Raisa suuteli kiitollisesti äitinsä kättä,
jakippaili ilosta, suoten Juhannuksen olewan
jo huomenna.

*) Ruohtista lainattu sana kukkaranssi ehkä tm
tumpi kun kukkapatine.
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Totuuteen harjanntuneet
lapset.

Kun Wilhelm ja Hannu kauniina syksy-
päiwänä ahkerasti oliwat lukeneet ja siis-
tisti ja wireästi toimittaneet pienet aska-
reensa, saiwat hyö äijiltään luwan, jälkeen
puolenpäiwan kahenkesken mennä puutarhaan
iloilemaan.

Pojat iloiliwat siellä hetkensä kauniisti
ja taitawasti, niinkun hywien lapsien tapa
aina on sillonkin kun owat yksinään/ rupe-
siwat sitte juoksemaan ympäri puutarhoa,
jossa kaswo monta he'elmapuuta, ja niijen
seassa yksi nuori omenapuu, joka nyDnsim-
mäisen kerran kanto omenoita, erinäisen hh-
wiä; mutta äiti ei wielä noukkinut niitä,
sillä se seästi tämän ilosan työn puolisol-
leen, jonka istuttama puu oli, mutta nyt
matkusteli asioitaan toimittamassa.

Poikiensa, jotka aina oliwat tottuneet
hänelle kuuliaisiksi, ei hän uskonut koskewan
eli maistawan näitä omenoita, koska heitä
oli kielletty.

Mutta kun pojat juoksiwat tämän puun
siwute, huomasi wilhem kaksi moahan puon-
nutta omenata, joista se heti, unouttaen ")

Unoutan, yksi kun unhotan.
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äitinsä kiellon/ anto vhen Hannulle ja piti
Ihte toisen.

Wasta syötyänsä omenat, juohtu Hannun
Mieleen, että äiti oli kieltänyt heitä koske-
masta tämän puun he'elmiin. "Woi toki,
wichcm," sano siis Hannu, "nyt olemma ol-
leet tottelemattomat ja syöneet isämme ome-
noita! Mitähän äiti nyt wirkkaa? Miten-
kä paraiten peäsisimme tästä pulakasta?"

Wilhem. Mitä joutawia! Eihän se tiija
että myö olemme niihin koskeneet.

Hannu. Mutta pitäsimme sille ilmottoa
tämän rikoksemme; tiijät sen ihtekkin aiwan
hhwin, että hywa äitimme paraiten antaa
anteeksi, jos hänelle tunnustamme rikoksem-
me ja erhetyksemme.

wilhem. Mutta kun olemme olleet näin
tottelemattomat äitiämme wastaan,niin soam,
me ehkä wihtoja. Tuo sunkaan ei olisi
hauska.

Hannu. Mutta kuitenkin hywin ansaittu.
wilhem. Kyllä niin lie; mutta äijin on

aina sillon paha mieli, ja sitä en mielelläni
soisi.

Hannu. En minäkään; mutta eikö se
huolettasi sitä wielä enemmän jos hän soapi
tietea rikoksemme, waikka myö salattasimme
sitä häneltä? Minä en mitenkään ilosena
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tallasi äitiäni lähestyä, jos sywammessäni
tietäsin tehneeni pahoa, jota en wielä olisi
hänellen ilmottanut, ja soanut siltä anteek-
si. Eikö meijan pitäsi punistuman ja häpiä-
män, kun se meitä rakastaa ja puhutteloo
hywiksi lapsikseen/ kun kuitenkin rikoksilla,
joita siltä saloamme, olisimme mahottomat
hänen hywhhteen s

rvilhem. Uiwan oikeen, Hannu kulta t
Mennään siis hänen luokse tunnustamaan
tottelemattomuutemme! Ehkä soamme an-
teeksi.

Weljelli/esti lähtiwät huolelliset pojat
käsi käessä hakemaan äitiään. Kun löysiwät
hänen, sano Hannu wapisewalla alaisella eä-
nella ja ujosilla silmillä: "Hywa äiti, toas
olemme olleet tottelemattomat, josta ansaih-
temme rangastuksen; mutta elä kuitenkaan
meihin pahastu, sillä emme muistaneet että
teimme tahtoasi wastaan."

Sitte tarinoi NAlhem mitä jo tiijämme
puutarhassa tapahtuneen. Mielellään hywä
äiti anto anteeksi totuutta rakastamille lap-
silleen, sillä muistutuksella, että toiste tar-
kempaan panisiwat mieleensä hänen neuwot
ja käskyt, etteiwät eneä rikkosi niitä was«
ten.
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Gnsitt pitää työtä tekemän, siitte
leikihtemän.

"Tänään olisi mielestäni warsin ilosa
leikitellä," sano pieni luoseppi isälleen. "Ei-
köhän isä antasi minun iloilla kaiken päi«
weä?''

Isä. Kmkett päiweäs
luoseppi. Mn, hywa isäni, jos saisin

tulvan? Toisena päiwänä olisin sitä ahke-
rampi.

Isä. Luuletko olewan rattosan leiki-
tellä niin kauwan?

luoseppi. Kyllä se olisi hupasa, jos woan
isäm on siihen mhötywä.

Isä. Etkö siis tänään ollenkaan taho
tukea eikä kirjottoas Tie miten mielit!
Mutta minä waron, että päiwä sinullen on
Warsin pitkä ja ikäwä.

luoseppi. Kost Jumala, isä kulta! Ei
sunkaan tule ikäwä.

Samalla laski poika täyttä jalkoa ha-
kemaan leikkikalujaan.

Siitte leitihti luoseppi hetkensä iloses-
ti, ja oli warsin riemussaan, että oman tah-
tonsa jälkeen soaha iloilla. Mutta kun ei
hänen sisaret, jotka oliwat koulussa, jouta-
neet hänen kanssa leikkiä tekemään, rupesi
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hän tviimen kyllästymään että yksinään lei-
kitellä, ja meni siis pyytämään äitiään kans-
saan kirmailemaan, *) eli tarinoimaan hä-
nelle satuja eli muita senkaltasia kertomuk-
sia. Mutta äitikään ei joutanut olla poi-
kansa huwiksi, sillä hänellä oli kaikellaisia
tärkeitä talouwen toimituksia.

Sentähen istu poika nhrpeissään out-
tamaan sisartensa lupa'aikoa, jona hyö tai-
tasiwat iloilla hänen kanssa. Kun hyö Hil-
jankin tuliwat, hyppäsi luoseppi Heljän ivas-
taan, toimittaen kuinka hän oli heitä ikä-
wöinyt.

Jokainen terwehti sitä ystäwällisesti, ja
rupesi sen keralla leikihtemään, että se wä-
hän wirkistysi ikäwhywestään; mutta luo-
seppi ei ollenkaan tullut ilosemmaksi, woan
haukotteli eikä ihtekkään tietänyt mitä hän
tahto.

Sen wanhin sisar Anni oli lukemaan
ahkera, ilonen ja siwea tyttö, se lausu nyt
hhwyywellä weljelleen: "Inoseppi, mikä si-
nussa tänä päiwanä on? Sinulla on ikä-
wä, etkä ote ennollasi. Totta et tänään
ole lukenut ahkerasti?

luo-
*) Kirmailen, yksi kun leikihtelen.

Ennollasi, toisin mielihywissäsi.
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luoseppi. Se on tosi! Isä anto mi»
nulle luwan leikihtea kaiken pälweä.

Anni. Et lie mielmht lukeaZ luuv
sentähen sinulla nyt on niin ikäwä, ettei ole
lysti ollaksesi sisaristesikaan kanssa. Muis-
teleppa kuinka hupanen aika on ollut e'es-

päiwinä, kun luit ahkerasti? Neat
nyt myös kuinka iloset myö olemme koulus-
sa luettuamme; sentähenpä meillä nyt! ah«
keruutemme tahen on luva leikitellä.

Samassa tuli isä lapsiansa terwehti-
mään, ja kuuli siis kaikki mitä Anni wel-
jelleen wirkko. "Sisaresi puhuu totta," sa-
no isä luosepille. "Jo minä sulle ennustin
ikawäta, kun et koko päiwänä tahtonut lu-
kea, pait leikitellä woan. Ota siis opiksi,
että aika aina on pitkä ja ikäwä työttömäl-
le, ja että hywällä lapsella on lystimpi, kun
ensin teköö työtä ja siitte leikihtöö/'

Sisarusten keskinäinen
rakkaus.

Selkeänä kewatpäiwänä saiwat Rallu ja
luwan seurata iseään johonkuhon kau-

punnin ympäristöllä olewaan puutarhaan. I-
sän puetessa iloiliwat lapset eteestuwassa,'

Ajanwiete LapsiUe. i



50

jossa Rallu, ilossaan keikkuen Ympäri, ta-
paturMasesti kepillään taitto kalliin ja iha-
nan kukan, jonka isä kauwatt omassa huo-
neessaan suurella huolella oli hoijellut ja
säilyttänyt, kerran siitä soahakseen joutunei-
ta siemeniä.

"Woi, mitä nyt teit s'' sano huoletettu
Hcm, nostaen lattialta kukan, jonka se wie-

piti käessään isän samassa tullessa tu-
paan. Mielipiboissaan se kahto häneen, sa-
noen: "Mitä, kauniin kukkaseni olet katkas-
sut? tiesithän mitenkä sitä hoitelin?''

"Hywä isäni," sano Hetu wähän
mästyneellä eänellä, tarttuen isänsä käteen,
"elä ole pahoilla mielin; pelkean isän Mihin
suuttuwan."

Laupiaalla eänellä wastaeli isä: "En
ole suutuksissa; mutta pelkeän kun tulemme
wieraaseen puutarhaan, sinun sielläkin rupea-
wan taittamaan kukkia, joita neat. Nyt en
sinua tohi ottoa mukaani."

HetUn silmät aleniwat ja se lensi puna-
seksi, mutta ei sanallakaan pitänyt puoltaan
kowoa peätöstä wastaan. Nyt ei Rallu kau-
wemmin taitanut salata totuutta. Itkien
se tuli isänsä luokse, suuteli sen kättä ja sa-
no: "Hem on wiaton, mutta minä, katkasin
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kepilläni tapaturmasesti isän sorean kukan.
Minun siis rangastukseksi pitää jeämän ko-
tiin, ja Hem soa mennä kerallasi."

Isä, joka sywämmellisesti tuli liikute-
tuksi näijen hywien lapsien helleywestä toi-
nen toistansa kohtaan, syleili kumpasta, an-
to suuta ja lausu: 'Molemmat oletten mi-
nun hywät lapseni, ja molemmat soatte mi-
nua seurata. Oli kyllä pahasti tehty Ral,
lulca niin huolimattomasti särkeä kukkastani,
josta olen nähnyt niin paljon waiwoa; mut-
ta mielelläni unoutan tämän wahingon, kos-
ka neän teijän niin hhwastä ja totisesta sy-
wämmestä rakastawan toisianne."

Rallu ja Hcm ihastuwat, eikä hywä isä
tarwmnut katua ottaneensa heitä mukaansa
wieraaseen puutarhaan.

Imeisen arwo on sitä myöten kun
hanta lapsena opetetaan.

'Moalimassa on niin monta walistukseen
enemmän ja wähemmän harjauntunuttakan-
soa," sano kerran ajattelema Isso isälleen,
"ja niin iso erotus ihmisien ajatuksissa ja
tawoissa; mikä on syy heijän erilaisiin aja-
tuksiin ja tapohin?"
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Isa, joka a'ina mielusesti harjotti poi«
kansa opin halua, neuwo häntä siis tässäkin
asiassa. "Kansakuntien erotus," se saneli,
"tuloo siitä ettei hyö lapsuuwesta kaswa y«
Maisessa kurissa, eikä heitä opeteta yhellH
lailla." Tätä totistoakseen kertosi isä, pie-
nen poikasen eksyneen wanhemmistaan awa-
raan svwänmoahan, jossa karhuilla oli wa-
paa 010. Karhut ei tehneet pahoa lapselle,
woan antowat sillen osan ruumistaan. Sen-
tähen warttu lapsi wiimen niijen kanssa
«lehteä kuleksimaan, tuli yhtä williksi kun
nekin ja kun kaswo isommaksi tuli se yhtä
karwaseksi kun karhut, käwAi neljällä jalalle,
elättäen henkeään kaikellaisilla moan kas-
tvuilla, mutta ei millonkaan oppinut puhu-
maan, eikä soanut mieltä.

Toinen lapsi oli toas yhtynyt milliin
lammasparween. Tämä lapsi tuli toas niin
lampaijen kaltaseksi, että hän meäki kun lam-
mas, eikä syönyt muuta kun marjoja ja heiniä.
Sekään ei oppinut puhumaan ja oli aina
järkeä wajoalla. —Kuinkas sinä olet onnel-
linen, lapseni, joka olet kaswanut imeisiin
seurassa, ja mikä on wielä sitäkin parempi,
walastuijen ihmisten seassa. Sentähen si-
nä mvös osoat puhua ja ymmärrät mitä
hoastetaan, ja tulet wielä, Jumalan awul-
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la, älhkkäämmäkfi. Lapset owat enimmiten
semmosia, kun heijän ylöskaswattamisen loa-
tu on; ihmisen seka arwo että taito owat
ylöskaswattamisen he'elmät. Jos ei kukaan
olisi sinua opettanut lukemaan, et suukaan
ihtestäsi olisi oppinut. Ilman opita et tie-
täsi erottoa ei pahoa ei hhweä, ei oikeutta?
ei weäryyttä. ZHoni kansa ei wieläkään ym-
märrä, että warastoa, tappoa ihmisiä j»
heitä syywä on synti ja häpeällinen tapa.
Sentähenpä Heljän lapsetkin kaswawat yhel-
laisessa tietämättömyywessä ja sokastukses.
sa. Lapseni, kuinkas ilonen sinun siis pitä-
si oleman, koska jo lapsuuwesta olet soanut
eleä ymmärtäwien ihmisten seurassa, ja jo
pienestä pitäin oppia tuntemaan mikä on
hyöwyllinen ja tarpeellinen!"

losossa wahwistu tämän puheen jälkeen
hänen hywä peätöksensä, että aina olla ah-
kera oppimaan ja sywämmeensa kätkeä wan-
hempiensa neuwot, aina kokea harjauntua hy-
wissä tawoissa, että muka sen kautta kos-
toa wanhempiensa hellän huolenpion ja hy-
wäntahtoset warotukset.

Wähasta saikähtawa poika.
Joku ymmärtämätön oli pienelle Her-

mannille joaritellut kaikellaifta tyhmiä ja jär-
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jettömiä satuja kummitoksista ja muitta ole-
mattomista hengistä. Musta ukko oli kum-
mitos, jota warsin saiwat pojan pelkeä-
mään.

Sentähen kun hän ensimmäisen kerran
näki yhen noenlakasian, juoksi hän wapisten
pelosta pakoon kyökkiin, tuulten siellä ole-
wansa häjyltä piilossa) mutta noenlakasia
tuli sen jälessä kyökkiin, sillä se aito sieltä
alotella työtään, koska sieltä paremmin wa-
ro peäsewänsä toisiin takantorwiin. Tus.
kassaan hyppäsi Herman toiseen huoneeseen
ja pistiin lawan alle, waroen nyt löytäneen-
sä ankarimman piilopaikan. Mutta wähän
ajan perästä näki se kauhistuksekseen mustan
noenlakasian laskeuwan takantorwen kautta
tähänkin suojaan. Heti lähti Herman, sy-
wän suussa, pakoon puutarhaan, jossa hän
piilotteliin ison puun suojassa, ja kahteli
hämmästyksellä ympärilleen, josko musta ukko
wielä ilmauntusi häntä ajelemaan. Samas-
sa tuli noenlakasia katolle ja rupesi laula-
maan, niinkun heijän tapansa on.

Nyt rupesi Herman wärisemäan kun hoa-
wanlehti ja huutamaan apua niin korkealla
eänellä, että isä tuli kiireesti ja säikähty-
menä lähtömaan mikä pojalle oli tapahtu-
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»

nut. Mutta tämä ei kauhistukselta soanut
puhutuksi, pait wiittasi käellään huolellisilla
ilweillä katolle pain.

Waikka isä oli mielipahoissaan, että
hänen poikansa oli opetettu niin suotta pel-
keämään, ei hän kuitenkaan enstmmältä tai-
tanut muuta kun nauroa. Siitte selitte hän
pojallensa että ftmmosen miehen työ on tar-
peellinen ja wälttämätön/ warsinkin suurissa
kaupUnnissa, jos tahtoo esteä walkean wa-
hingoita. Sillälailla se Hiljankin sai Her.
männin uskomaan/ että on warsin turha pe-
lätä noenlakasiata sentähen että se on musta.

Herman ujosteli tätä ymmärtämättö-
myyttään/ ja lupasi ihtekseen ettei millonkaan
eneä kuunella ja uskoa ymmärtämättömien
ihmisien joutawia joarituksia kummitoksistq^

louln-osttto.
wilhemin ja Emman wanhemmat oliwat

joulu-oattona, tawallisuuwen jälkeen/ lahjot-
taneet lapsilleen kaikellaisia pieniä antimia,
jonkatähen nämät hywät lapset nyt oliwat
ilossaan. Mutta wilhem ei kuitenkaan ol-
lut niin tyythwäinen ja ilonen kun hänen
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sisarensa olisiwat suoneet. "Mikä sinussa
on, Wilhem?" khsäsi Emma. Etkö ole thyty-
wäinen joululahjoillasis"

rvilhem. Olenpa kyllä! Minä olen soa-
uut enemmänkin kun ansaihten, ja juur sen-
tahen olen ala-ulonen, sillä en taija olla niin
kiitollinen hywiä wanhempiani kohtaan kun
minun pitäsi. Meillä ei ole muuta pait kuu-
liaisuutemme ja hhwhytemme, jolla taijam-
me kostoa Heljän hywyytensä ja holhomisen-
sa, mutta kuitenkin tiemme min useen Hel-
jän tahtoa wastaan.

Emma. Tosin niin on! sillä joka päi->
Wä rikomme monella tawalla! Ia waikka
minä toisinaan ihtekseni peätän tulla pa-
remmaksi , unoutan kuitenkin niin wäleen hy-
wät peätökseni, ja tien kaikellaisia, joita siit-
ts ka'un, enkä soisi tehneeni.

VAlhem. Ia paljon kun pitäsimme te-
bä/ heitämme tekemätä.

Emma. Mutta kuitenkin pitämät wan-
bempamme Meistä niin paljon, eiwätkä kos-
kaan kyllästy tehä meille hyweä.

"Niin hywiä wanhempia ei taija monel-
la lapsella olla," sano wilhem liikutetulla
sywämmellä ja hoiperoiwalla eänellä; kyy-
neleet nousiwat sen silmiin, eikä isoon ai-
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kaan soanut puhutuksi; mutta wirkisty toas
wähitellen.

Isä, joka lapsiltaan tietämätä, ole kuu-
nellut Heljän tMkinäisen puheen, astu nyt
ilosena ja ystäwällisena huoneeseen, johon
lapset oliwat kokountuneet, ja nyt parail-
laan kahteliwat soutuja joululahjojaan. Pie-
nemmät lapset oliwat warsin iloset, mutta
wilhem ja Emma eiwät olleet niin ilosta.
Siis kysy isä mikä heissä oli?

wilhem lausu huoleentuneella muo'olla
isälleen, niinkun äsken sisarelleen, kuinka
tyytymätön hän useen on käytöksensä kans-
sa wanhempiaan kohtaan, sanoen: "Jos isä
tietäsi kuinka paljon m>'na rikon isäni ja
äitini wastaan, niin ei sunkaan isä olisi an-
tanut minulle niin monta ja koreata joulu-
lahjoa."

Isa. Rikoksesi ja lapsellisuutesi unoutan
mielusesti, koska tiijän totisesta shwammesta
katuwasi ja pyytämäsi tulla hywemmäksi.

wilhem. Mutta maikka koetan ojentoa
wikojani, niin en kuitenkan mielestäni tule
paremmaksi; wäliste rikon ymmartamättö-
myhwestä, toisinaan toas pikaisuuwesta; u-
seen unoutan kaikki hhwät peätökseni, toiste
toas olen puuttuwa halua ja woimia niitä
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seurata. Hywä isäni! kuinka minun Pilasi
olla, että tulisin hywemmäksi.

Isa. Lapseni, koeta aina walttea pahoa
ja tehä mikä hywä on; ota wastaan hywia
esimerkkiä, elakä millonkaan unouta että ru-
koilla lumalata jotta Hän joka päiwä an-
tasi sinun harjauntua wiisauteen ja' hywiin
tapohin. Jos niin tiet, niin HänMlä si-
nua auttaa joka päiwä ojentamaaWvirhei-
täsi, että joka päiwä tulet hywemmäksi.

wilhem. Kumpa minä woan oikeen tai-
tasin rukoilla lumalata! Koska isä on opet-
tanut niin monta kaunista rukousta, niin
ehkä isä wielä on niin hywä ja opettaa mei-
tä, kuinka meijän Pitäsi rukoilla Jumalalta
armoa ja woimia että tehä mikä on hywä.

Isä- Jos et omilla sanoillasi taija ru-
koilla, niin pane mieleesi seuroawan lyhykäi-
sen rukouksen. Tawallisesti opit wäleen nii-
tä rukouksia, joita sinun ja sisaresi e'essa
olen lukenut;

Kaikesta sywämmestä pitäsi meijän totte-
leman Sinua, hywä Jumala! ja suuri
on tuskamme kun unoutamme käskyjäsi ja
huoletamme wanhemftamme koska poik-
keamme awun tieltä. Siis rukoilemme
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Sinua, taiwaallinen Isa, että tulisim-
me Sinun kaltasiksi! Koska olet meil-
le hella ja armelias, anna meillen ar-
moasi, että joka päiwä tulisimme hy-
wemmiksi. Anna elämämme olla Si-
nullen otollinen, ja rakkauwesta meitä
heikkoja kohtaan unoutarikoksemmejawir'
heimmel

rvilhem. Kost Jumala, isä kulta! tä-
män hywän joululahjan e'estä; kyllä se on
parempi muita, kun tänä iltana olen soanut!
Ia kuule Emma, nyt meijän kohta pitää
oppia sen ulkoa, että muistamme sen hytvin
koska pietään oamu- ja ilta-rukouksia. Hy-
wä Jumala meitä sutten auttaa tulemaan
hywemmiksi, kun tähän soakka olemme olleet.

Emma. Minä Pyhwän iseä wielä muu-
taman kerran lukemaan sitä eissämme, niin
ehkä opimme sen ulkoa.

Isä. Mielusesti lapseni, minä sen tien.
Antakoon Jumala sen olewan teille siuna-
ukseksi ja joka päiwällisekst harjauntumiftksi
hywhywen tiellä.
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Hywät tawat owat suuremmasta
arwosta kun kauneus.

Lowiisa oli pieni kaunis tyttö. Mutta
aiwan wahingollinen oli kehuminen, jonka se
yhtenään sai kuulla tytöltä joka sitä puki,
kaikelta talonwäeltä, ja warsinkin entiseltä
ämmältään, silla jokainen kehu sitä niin kau-
niiksi ja ihanaksi, ja että hän jokapäiwä kau-
nistu kaunistumistaan, niin jotta hän kohta
olisi kauniin koko tienualla.

Lowiisa kuunteli mielusesti tätä järje-
töntä puhetta ja ansaihtematonta ylistystä,
ja luuli siis ansahtewansa suuremman ar-
won kun muut lapset, joille kowa onni ei
lahjottanut semmosen kauneuwen kun hänel-
le. Sentähen kun se näki hhtä-ikäsiensä ole-
wan rokonarpisia, rumia eli muuten rampo-
ja, niin se kartto Heljän seuroansa, eikä tah-
tonut leikitellä niijen kanssa, woan pilkkasi
heitä Heljän rumuutensa tähen ja nauro Hel-
jän onnettomuuwelle.

Murheekseen hawahti isä ja äiti kohta
Lorviisan häpiällisen ylpeywen, ja ko'ettiwat
siis monella keinolla taiwuttaa tytärtään sii-
tä pahasta tawasta. Kerran kun se isänsä
keralla meni puutarhaan, pyysi se häneltä
omenoita Heljän wieressä kaswawasta ome-
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napuusta, jossa kaswo mehunen he'elmä,
waikka se oli weärä ja ruma, ja siis peältä
nähen ei mistään arwosta. Likellä tätä kas-
wo kaunis, suora ja monella tawalla imei-
siltä koristettu omenapuu, mutta sen he'el-
mät oliwat wihawia ja karwaita, waikka ne
peältä nahen oliwat ihania. Isa tarjosi
sille kaksi kauniin puun omenoista, mutta
Lowiisa tahto weärän puun he'elmia, jotka
oliwat mainion hywiä.

Siis neät kuinka wäleen imeinen tuloö
petetyksi, kun hän ainuastaan kahtoo kan-
neuwen peälle,'' sano isä. "Ikäänkun tuo
suora ja kaunis puu kantaa wihawan ja kar-
waan he'elmän, samaten on myös useen ih-
misienkin kanssa. Kaunokainen soattaa sy-
wämmensä ja tapoinsa puolesta olla warsin
ruma, kowa ja paha; mutta ruma ja ram-
pa olla helläsywämminen, siwea ja hywä-
tapanen. Sentähen opi tästä puoleen ettei
ruumiin ihanuuwesta arwata kejlnenkään si-
sällista ansiota, ettei kauniin aina ole
paras, ja että ruman ja rososen kuoren
alla mehunen htin."

"Sano minulle, Lowiisam," khsäsi isä,
"mlksi et mielusesti leikihtele serkkusi Arwsn
ja Pir/on kanssa Z"
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Häpien ia soperoiwalla eänellä saneli
Lowiisa: "Niin - - - - serkkuni Armo - - -

ja Pirjo" - --- Se lensi punaseksi ja tah-
to moahan ikaänkun ujostellen sanoa mitä
hän ajatteli.

Isä. Kyllä minä ymmärrän mitä ajat-
telet; hyö eiwät ole niin kauniit kun sinä,
eiwätka warainsa wuoksi taija käywä niin
kauniissa ja hienoissa woatteissa, kun Perttu
ja Sohwi joijenka kanssa niin mielusesti
leikihtelet; eikös niin? Arwon selkä on kou-
kussa ja Pirjolla oli wakaisena rokko, josta
sen silmät tuliwat turmelluiksi ja kaswot
arpisiksi; mutta onko se naijen hywien lap-
sien syy?

Lowiisa. Ei sunkaan.
Isa. Onko siis oikeen että sentähen nii-

tä ylenkahtoa? Etkö tiijä että jokainen ke-
huu Armoa että hän on ahkera lukemaan ja
kirjottaa kauniisti? Mutta Perttua moittii
kouluttaja »vallattomaksi ja niin verin lais-
kaksi lukemaan, että Arwon useasti pitää
häntä auttaman ja opettaman, ja monasti
Arwo ainuastaan houkuttamalla taitaa esteä
sitä wallattomuuwessaan tekemästä wahin-
koita; eikös niin?

Lowiisa. Kyllä on tosi että Arwo ott
ahkera ja hywä poika^



63

Isä. pirfo samaten- Et sinä eikä Sohwi
osoa neuloa niin siewästi jakauniisti kun se.
Ia useen tukussanne se selittää teille paikko-
ja, joita ihte etten ymmärrä. Kun teillä on
ikäwä niin Pirjo tarinoi jonkun juttm ja
lystiä satuja, tahi moaloa huiviksenne kaikel-
taifia eläwien kuwia ja kukkia. Mutta kui-
tenkin on ikäänkun häpiäsitten leikitellä sen
kanssa ja sen seurassa. Onko tämä
vlkeen?

Nyt hawahti Lowiisa että hän oli käyt-
tänyt ihteäan Warsin pahon Armoa ja Pir-
joa wastaan. Se seiso hetkensä waiti ja
pahoilla mielin että hän oli ollut niin ym-
märtämätön; mutta kun se Hiljankin piti ru-
peaman puoltamaan käytöstään heitä koh-
taan, puuttu siltä puhe ja kyyneleet kiilu-
ivat sen silmissä.

Isä, waikutettu tyttärensä katumuksesta
jarikoksensa tunnustamisesta, anto sillen ano-
tut omenat. Thytywäisellä mielellä se nyt
otti nämä wastaan suuteli kiitollisuuwella
isänsä kättä, eikä epäillyt ettei isä häntä ra-
kastasi ja antasi hänellen anteeksi.

Isä unoutti mielusesti mitä hänen tyt-
tärensä ymmartämattömhywessä oli rikko-
nut hywiä serkkujaan wasten, ja kysäsi HY-
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WVYWella: "Wielakö nyt, Lowiisani, olet
tyytömätön olla Arwon ja Pirjon seurassa?"

Lowiisa. En koskaan, isä kulta! Kum«
pa minäkin taitasin olla niin siweä, ahkera
ja hywä kun hyö owat!

Samassa tuli namät hhwät lapset puu-
tarhaan terwehtimaan Lowiisoa. Että näyt-
teä heille kunniata ja hstäwhyttä, ano se
nyt isältään omenoita Arwolle ja Pirjolle.
Tähän mhöty kohta hywä isä. Heti tarjosi
Lowiisa ilosesti ja vstäwällisesti omenoita
Wierailleen, ikäankun wakuutokseksi, että Hys
nyt oliwat sywämmellisesti t»rwetultuja.

Tästä lähin oli Lorviisa kernaasti nii-
jen seurassa; ja wiimen hyö oliwat fiwehten-
sä ja hywyytensä tähen sen mielestä rak-
kaammat, kun muut leikkikumppanit. Se
vppi myös ettei koskaan woatteijen koreuwen
jälkeen peatteä imeisen sisällista arwoa, ja
että ainuastaan älyk, hywät tawat ja si-
weys owat ihmisen kunnia ja totinen arwo.
Se hawahti myös kuinka turha on ylpeillä

kauneutensa tähen, sillä kaunis muoto ei ole
ihmisen oma ansio, mutta Jumalan anta-
ma lahja; ja että siis pitäsi opin, taijon ja
hywien tapoijen kautta kokea ansaita ih-

misten
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misien rakkaulven; silla ymmärrys ja alvut
owat jokaisen ylistettäwin ja parain kau-
neus.

Jo lapsuuwesta pitää kokeman
harjauntua puhtauteen ja jär-

jestykseen.
Eljas ja Taawem oli kaksi »veljestä,

mutta Heljän talvoissa ja käytöksissä oli
lvarsin suuri erotus. El/as>joka oli tvan-
hempi, oli aina puhas, mutta Taawetti aina
likanen ja huolimaton.

Heti oamusilla kun M/as hawahti puki
hän ihtensa kohta ja siewään; silla .hän oli
tottunut iltasella riisutessaan panemaan woat-
teensä yhteen paikkaan/ ettei hän oamusilla
tarwihtesi niitä hakea.

Taawetti halvautettiin hhellä ajalla kun
wanhemfti weli, mutta melkeen aina oli El,as
jo täysissä woatteissa ennenkun laawem ker-

kesi nousemaan wuoteltaan. Mutta kun se
Hiljankin rupesi pukemaan ihteään piti hä-
nen ympäri huonetta hakea woatteitaan, ja
löysi niitä useen lawoijen ja rahien
jos ei ILI/as, niinkuin monasti tapahtU/ sitä
ennen kokoillut niitä.

Mnwiett Lapsille.
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Kohta kun iMjas oli woatteissaan kam-
Pasi se heti peänsä, pesi silmänsä ja käten-
sä, että hän puhtaana taitasi alkoa tawal-
lista työtään. Woatteitaan se aina piti
kauniisti ja warotellen, harjasi ja tomuutti
niitä ihte, ja warotti, seka syywessään että
leikitessään sisariensa eli toweriensa kans-
sa, ettei woatteet likauntusi ja tuhrauntusi.

Mutta Caawetti oli harwon puhas; sen-
tähen täyty wanhempien monasti ajoa sitä
pois pöywästä, kun se tuli ruuwalle likasil-
la käsillä ja takkusella peällä. Yhtä oli hä-
nen mielestä jos woatteet oliwat eheät eli
rikkinäiset. Syhwessä se tiputteli ruokoa
peällensä, ja kun se toisinaan sai luwan
lystäilla towerinensa, juoksi se wallattomas.-»
ti wefilammikkoihin; siis oliwat hänen woat-
teet aina rikkinäiset, soastatettlt ja likaset.
Uhtä huolimaton oli Taawctci kirkkowoat-
teinsakin kanssa. Sentähen hän aina oli
niin soastatettu ja tuhrattu että wanhem-
mat useen saiwat häweta hänen tähen, ei-
wätkä millonkaan taitaneet ottoa Taawettia
mukaansa, kun meniwat käwelemäan eli ter-
wehtimään hstäwiaän ja heimojaan; Taawe-
«n piti tawall sesti jeämän kotiin rangas-
tukseksi huolimattomuutensa tähen.
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».

Mutta ilonen oli heillen ottoa puhtaan
ja siistin Emäksen myötään, ja kaikki wan-
hemmat sallimat mielusesti hänen iloilelvan
lapsiensa kanssa. Kun muut lapset eiwät
olleet puhtaat, sano Heljän wanhemmat: "Kah-
tokoa Eljasta kuinka siisti hän aina on; har-
jauntukoa hänen jälkeen puhtauteen ja kaik-
kiin hywim tapoihin.

Tosin ei ollut Taawecin mieltä myöten,
ettei koskaan peästä wanhempiensa ja sisa-
riensa keralla kyläilemään; mutta koska se
oli hänen oma syynsä, ja hän myös hawah-
ti että wieraat ihmisetkin häntä karttoivat
ja häpäsiwät soastasuutensa ja huolimatto-
muutensa tähen, niin se Hiljankin peätti eri-
tä pahoista tawoistaan ja harjauntua puh'
lauteen ja hywihin tapohin, wanhemman
weljensä wertaseksi.

Ensimmälta oli hänestä warsin raskas
luopua wanhoista tawoistaan; mutta kun se
joka päiwä seurasi wanhempiensa neuwoja
ja warotuksia ja El/aksen «simerkiä, harjaun-
tu se wiimen puhtauteen ja siweyteen että
sitä ei olisi tuntenut entiseksi huolimatto-
maksi Tapetiksi.

Wanhemmat ihastuwat akätthaan poi.
kansa muuttuneen nain siistiksi käytöksissään
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ja puhtaaksi lvoatteinsa puolesta, ja rakaZ-
tilvat häntä siis yhtä hellästi ja sywämmel-
lisesti kun muitakin lapsiansa.

Laiska ja suruton Poika.
Oapc> ei ollut paha, mutta niin laiska

sa ajattelematon, että hän useen ei oiwal-
tanut mitä sille sanottiin. Wanhemmat ja
opettaja oliwat monasti sitä nuhtelleet täs-
tä huolimattomuuwesta, woan se ei ottanut
Heljän nuhteita eikä warotuksia korwiinsa,
ja sai siis useasti katua tätä wirhettään.

Kauniina kesäpäiwänä, kun Vapo wiela
luki sisariensa kanssa tawallisessa lukusuo-
jassa, tuli isä ilosena sisään, sulosesti pu-
hutellen lapsiaan: "Koska tänään on lämmin
ja selkeä ilma, on äitinne ja minä aikonut
mennä järwelle lhstäilemään/ ja myös ter-
wehtimään hstäwiämme, jotka asumat tuol-
la järwen takana; ne teistä jotka ahkerasti
lukemat otamme mielusesti myötämme, jos
woan lysteätten tulla."

110 leimahti lapsien silmissä ja nht
koettiwat lukea kilpoa, kuka ennen ennätiäsi
ja paraiten osoasi meärätyn lukunsa

Pihasta kuulu huuto ja jhhäkta, Vapo
meni ikkunaan tahtomaan mikä siellä olisi.



69

Kaksi keriäläispoikoa kisaili muka pihassa
ja tekiwät faikellaista wallatonta koiranku-
ria. Näitä kahteli Oapo niin uutterasti
että lukeminen unehtu, eikä sen koummin
muistanut isänsä warotusta, että joka, ah-
kerasti luettuaan, sai opettajalta tulvan tul«
la mukaan, pitäsi tunnin perästä tuleman
wenetalaaseen.

Toiset lapset oliwat jo lukeneet meärän-
sä, ja oliwat nyt walmiit isänsä keralla
menemään rantaan. Wasta Oapo sai kii-
reen, sillä!setm olisi mielusesti lähtenyt lys-
täilemään. Se rupesi siis ahkerasti luke-
maan meärättyö lukuaan, ja peäsikin siitä
Hiljankin wapaaksi; mutta kun hän tuli wal-
kamaan oliwat wanhemmat ja hänen ahkerat
sisarensa jo kaukana järwellä. Sentähen
täyty hänen häpien ja itkussa silmin keän-
tyä kotiin, katuen laiskuuttaan ja ajattele-
mattomuuttaan.

Toisen kerran tapahtu sille juur saman
syyn kautta hhellainen seikka. Se oli muka
kauwan halunut soahakseen kelkan, jolla hän
saisi laskea mäkeä tulemana talwena. Isa
oli myös antanut hänelle rahoja, että ensi
markkinoilla ostoa kelkan ihtelleen. Kun
markinat tuli, sano sillen isä että hän ren-
gin kanssa warain oamusella pitäsi menemän
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ostamaan/ että saisi walita paraimman en-
nenkun kaikki oli mhöty. Mutta Oapo ei
pannut tätä neuwoa mieleensä, eikä ollut
milläänkään waikka isä jarenki monasti muis-
tutti että aika myöhästy ehtimiseen, ja jo
pitäsi menemän ostamaan. Mutta kun hän
Hiljankin peäsi pukuunsa jameni markkinoil-
le, oli jo toiset pojat ostaneet kaikki kelkat,
kun oli markkinoilla kaupan; siis meni se
nyrpeissään kotiin ja sai kaiken talwea ka-
tua tottelemattomuuttaan. Isa oli rangas-
tukseksi kieltänyt toisia poikia lumoamasta
Oapolle keikkojaan.

Wta huolimaton se oli tarkemmissakin
asioissa. Se oli myös warsin kankea oppi-
maan, ja jos sille selitti semmosia paikkoja,
joita ei hän ymmärtänyt, niin hän harwon
wiihti kuunella mitä sanottiin. Jos kärpä-
nen lenti, kissa nauku, tahi pihalta kuulu
wähänkin eäntä, unoutti Oapo kirjan ja
opettajan, miettien woan kaikellaista lap-
sellista, eli kuten hän paraiten taitasi olla
hywin wallaton.

Isä koetteli palkinnoilla ja makeilla hou-
kutella sitä ahkeruuteen ja ajattelemiseen.
Siis koska hän osasi selitteä mitä isä eli
opettaja oli opettanut kehu sitä isä ja anbo
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sille kaikellaifia pieniä lahjoja. Mutta ei
tämäkään keino auttanut Oapoa ahkeruuteen
ja ajattelemiseen.

Wtenä päiwänä tarinoi opettaja isän
lässa-ollessa lapsille tapauksia Ruohtin mainio
kuninkaa wainoan Gustaf 11. Adolphin
elämästä. Isä/ jonka mieleiset nämä tari-
nat oliwat, otti heti seinältä kuwia, joissa
juur samat tapaukset oliwat kuivailtuna, ja
lupasi näitä niille lapsille, jotka muistiwat
mitä kouluttaja oli kertonut. Kaikki lapset
pait Oapo toimittiwat nyt kukin yhen tapauk-
sen niistä kun opettaja oli kertonut tästä
kuulusaasta kuninkaasta. Isä anto heille
luwatut kuwat ja kehu wielä peälliseksi lap-
siensa ahkeruutta ja oiwaltawaisuutta.

"Entä sinä, poikani," se sano, "etkö si.
näkin muista mitään?" "En minä eneä
muista mitä opettaja toimitti," sano häviä-
tvä (!)apo.

"Warsin paha on," sano huoletettu isä,
"että olet niin oiwaltamaton, sillon kun pi«
täsit pystyllä korwalla kuunteleman mitä o«
petetään. Sentähen sinun nytkin pitää kär-
siä häpeän ettei soaha näitä kuwia, joita yh-
tä mielusesti olisin antanut sinulle kun toi-
sillekin lapsilleni, jos et toas olisi ollut niin
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oiwaltamaton. Eikö ole suuri häpeä/ että
nuoremmat »veljesi ja sisaresi osoawat pa-
remmin kun sinä, etkä siiitenkään luowu
huolimattomuutvestasi ja ajattelemattomuu-
westasi s"

Nyt rupesi Oaps häpiämään huolimat-
tomuuttaan/ ja kärsi raskaalla mielellä ran-
gastuksen/ jonka hän sen kautta ihtelleen oli
soattanut/ ja uhkasi ihtekseen toiste olla oi-
waltawampi; mutta tämä häneseen piitthnht
tapa/ ei millonkaan hänestä tyyten luopu-
nut. Siis oli hän kaiken ikänsä niin huo-
limaton imeinen, ettei hänen peälle kukaan
tohtinut luottoa, sai sentähen monasti kär-
siä pitkoa ja häpeätä, ja katua ettei hän
lapsena ottanut wanhempiensa oppia ja neu-
woja warteen.

Turha on lpelätä pimeässä.
Pienen Rustaan wanhemmat oliwat hh-

winHrikkaat, ja auttowat köyhiä warojaan
myöten. 'Hyö asuwat likellä kaupuntia isos-
sa talossa, jossa elättiwät wanhoja uskolli-
sia palkollistaan.

Riitta oli yksi niistä. Se oli wanha
hhwansuntanen akka; sentahenpä lapset hä«
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nestä piti paljon, mutta se oli myös war-
fin herkkä-uskonen, ja tiesi kaikellaisia sa-
tuja mörkölöistä ja kummitoksista. Näitä
se taitamattomasti ja arwelemata puhu pie-
nen Rustaan huwiksi, joka katki näitä mie-
leensä totena ja kalliina tawaroina. Kos-
ka ei kukaan tietänyt kielten poikoa usko-
masta semmofia joutawanpäiwäsiä ja tur-
hia satuja, ja hän ihte wielä oli kowin nuo-
ri niitä ymmärtämään perättömiksi, niin se
luuli moolimassa olewan semmosia olentoi-
ta, jotka pimeässä ja warsinkin yön aikana
tekewät ihmisille pahoa. Sentähen hän ei
tohtinut olla yksinään huoneessa kun rupesi
hämärtämään; ilman kyttilätä ja johattaja-
ta ei hän uskaltanut mennä pihalle.

Wiimen wanhemmat hawahtiwat poi-
kansa näin turhaksi pelkuriksi; mutta hyö
luuliwat tämän pahan tawan katoawan kun
poika tulisi »vanhemmaksi ja ajattelewam-
maksi, eiwätkä ensimmältä tästä paljon huo-
lineet; kuitenkaan eiwät eneä peästäneet Rus-
taam Riitan luokse. Mutta kun ei siitä ollut
apua, ja poika woan päiwä päiwältä tuli
pelkeäwämmäksi,rupesiwat hyö wiimen,
ka aiwan myöhään, to'en perästä wartut»
tamaan lastaan hänen lapsellisista uskois-
ta; mutta Heljän waiwa oli turha. Isä
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koki kowuuwellakin oijasta Rustaan ymmär-
tämättömyyttä. Toisinaan se salpasi hänen
pimeaseen huoneeseen, mutta se itki ja par-
ku täyttä kulkkua niin kauwan, että sitä wn-
men piti peästämän pois.

Monasti sitä häwästiin, että esimerkkien
kautta soaha häntä luopumaan tästä moititta-
wasta tawasta. Kerran pantiin muka pal-
jon pienempiä ja nuorempia lapsia kun Rus-
taa pilkkosten pimeaseen huoneeseen. Siellä
oliwat iloset ja thytywäiset nauraen Rue»
malle; wäliste oliwat sokkosilla ja nukkumat
wiimen wäsyttyään kukin sopfteensa. Tätä
näki ja kuuli Rustaa, mutta ei tohtinut eikä
tahtonut seurata Heljän esimerkkiä.

Se oli kaheksannella wuo'ella kun hä-
nen isänsä wanha hstäwä kuoli, ja jätti pe-
räänsä hheksän wuotiaan, Pen/am nimisen
pojan, jollenka ei jeänyt muuta perintötä,
kun hywä yleskaswatus. Rustaan isä otti
hänen siis luoksensa, pojallensa ratoksi, jol-
ta hän myös oppi monta hyweä tapoa; sil-
lä Pen/amin mielestä oli ilosa että awuijen
ja hywien tapoijen kautta ansaihtoa hhwän-
tekiänsa suosiota ja hywhyttä.

pen/am koetteli monella lailla soaha
Rustaata luopumaan turhasta pelostaan, ja
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kerto hänelle kuinka monta ihmistä owat
joutuneet onnettomiksi ja suuriin wahinkoi-
hin, sentähen, että hyö oliwat ylöllisesti pe-
länneet mörköjä, kummitoksia ja muita sem-
mosia, järettömiftä. imeisiltä walebteltuja
wahingoittawia joita ei ollenkaan
moalimassa. Totistoakseen tätä hoastetta
tarinoi hän seuroawan jutun.

"Minä olin nuin seihtemän wuo'en pai-
kolla," se lausu "kun kauniina syksy.iltana
sain luwan mennä käwelemään isäni ja muu-
taman hänen ystäwän kanssa, joilla myös
oli poikansa keralla. Myö lapset juoksim-
me aina isäimme e'ellä/ ja tulimme heistä
wiimen niin kauwas ettemme eneä kuulleet
heijän puhetta. Yhtäkkiä rupesi yksi pojis-
ta huutamaan täyttä kulkkua; tämän pojan
nimi oli Niko. Säikähthneinä kysymme mi-
kä hänessä oli? "Ettenkö mä tuolla tuota
hirweätä mörköä?" se sano, käellään osot-
taen sinne päin, johon meijän piti menemän.
Myö lähtömme sinne, mutta ei nähty mi-
tään. "Woi! tuolla se tuloo!" parkasi
Niko toas;. "nyt se tuloo peälleni!" Nyt
se rupesi juoksemaan niin paljon kun pit-
kisikään jakso, ikäänkun sitä olisi joku ajel-
lut. Myö pyysimme häntä taukoamaan eli
tulemaan takasin luoksemme; mutta hän ei
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innossaan joutanut meitä kuulemaan. Sa-
massa kuulimme polskeen ja Niko huusi apua
niin paljon kun jakso. Siis juoksimme täyt»
tä karkua häntä auttamaan; mutta kun tu-
limme hänen tykö oliwat wanhemmat jo siel-
lä, roahaten Nikoa sywästä hauwasta, joka
oli täynä sawista ja likasta wettä, ja johon
Niko kiireessään päin oli langennut. Nyt
kysywät minkatähen myö olimme eronneet
yhestä seurasta, siis toimitimme kuin-
ka Niko äkkiä meistä erosi, eikä huolinut
waikka sitä pyysimme ja huusimme taukoa-
maan.

Kun Niko wähän tointu hämmästykses-
tään, kysyttiin häneltä minkatähen hän niin
äkkiä meistä juoksi? Niko sano tiellä näh-
neensä kauhistawan kummitoksen, nimittäen
suuren mustan ukon, lewitethillä koprase-
willa käsillä, pitkällä parralla ja sarwilla,
ja Jumala tiesi kuinka hirweä se wiela muu-
tenkin oli pojan mielestä. Tätä se niin
kauheasti säikähti ja juoksi pakoon, mutta
lankesi tuskassaan ja kiireessään sywään tve-
sihautaan. Jos ei meijän olisi tullut surko
Nikoa, niin olisimme hänelle nauraneet, silla
se oli yleensä rapakossa ja oli langetessaan
wahingoittanut polwensa, että hän meijän
awulla työn tuskin peäsi liikkeelle.
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Siitte rupesimme tarkempaan kaihtele-
maan mikä niin suhottomasti mahto Nikoa
saikäytteä, ja hawahtimme wiimen tien me-
ressä olewan mustan kannon kahella kuiwan-
neella oksalla, jotka pelästetty poika luuli
ukon pitkiksi sarwiksi. Monta kuukautta sai
nyt Niko, kostoksi turhan pelkonsa, sairas-
toa polweansa. Mutta minä, sillon ja ivas-
takin, muistelin mitä isä wainoani minullen
oli sanonut: "Jos ei eläwät tie meille pa-
hoa, niin emme sunkaan kuolleita tarwihte
pelätä; sillä kun imeinen kuoloo ja hauwa-
taan, niin hänen ruumis matänöö mullaksi,
eikä nouse hauwasta ennenkun Jumala moa«
liman wiimesellä hetkellä, toas herättää hä-
nen uuteen elämään. Kuinka siis kuolleet
taitasiwat eläwille kummitella? Ia toiseksi,
olemmehän myö aina, niin päiwällä kun
pimeälläkin, kaikkiwaltiaan ja tietäwan wan-
hurskaan Jumalan huostassa; ketä siis tar-
wihtesimme pelätä?"

Mutta waikka Pen,am näin wiisailla
neuwoilla koki opettoa Rustaaea, oli hän kui-
tenkin aina pimeässä yhtä pelkeäwa, jota
seuroawa tapaus totistaa. pen,am oli
muka yhtenä päiwänä kun ilma oli kaunis,
suurella waiwalla soanut sitä houkutetuksi
kerallaan kuuwalolla käwelemään puutarhas-,
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sa. Samana päiwäna oli puutarhanhoitelia
leikannut puutarhassa olewien isoijen kuu-
sien oksia. Nämä kuuset luuli nyt Rumaa
olewan joukko kummitoksia ja mörköjä. Se
tvärisi kun hoawan lehti, tarttu Penjamm
käteen ja rukoili häntä tulemaan kotiin,
penjam sano että ne, joita hän piti kummi-
toksina, ainuastaan oliwat kuusia, ja hänen
pelko siis aiwan turha; mutta tätä puhetta
ei Rustaa joutanut kuuntelemaan. Se hyp-
päsi wapisken pois eikä moneen wiikkoon pi-
meällä tohtinut liikkua pihalle suojastansa.

Luultawasti olisi hän kaiken ikänsä ol-
lut näin joutawa pelkuri, jos ei seuroawa
tapaus olisi hänessä wahwistanutpeätöksen
että luopua tästä häpeällisestä ja »vahingol-
lisesta tawasta.

Yhtenä iltana kun kaikki talonwäki oli-
wat kotoa pois, tuli äkistään Rustaan isä
kipeäksi. Weri nousi hänen muotoon, silmät
painumat umpeen, kylmä tuskahiki puhkesi
ruumiista ja hän olisi herwotonna koatunut
istumeltaan lattialle, jos ei Rustaan häm-
mästynyt äiti olisi soanut sitä syliinsä. Kor-
kealla eänellä huusi nyt äiti apua. Rustaa
ja pen/am, aumat kun talossa oli kotona,
tuliwat säikahthneina juoksien huoneeseen.—°
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"Jumala meitä auttakoon!" sano huoletettu
äiti. "Isänne on kauheasti kipeä, eikä yh-
tään Tohtoria ole soapuitta! Mitä nyt pi-
täsimme tekemän?"

Heti tarjous: Penjam juoksemaan kau-
puntiin Tohtoria hakemaan. 'Mutta et
tiijä missä hän asuu; juokse sinä, Rustaa,
pen/amin kanssa, sinä tiijät Tohtorin ta-
lon - - - luoskoa, hywat lapseni, niin sie-
wään kun ikään woitten! Pelkeän isänne
muuten kuolewan."

Murheinen Ruoma otti kauhistuksessaan
takkinsa, tarttu pen,amin käteen alkaen juos-
ta kaupuntiin. Mutta tuskin peäsiwät o-
westa pihalle niin Ruoma rupesi huutamaan
niin paljon kun pitkisikään jakso: "Woi,
woi, niinhän teällä on pimeä kun säkissä! Ia
peälliseksi tulemme menemään kirkon moan
siwute. En minä tohi tulla mukaan," sa-
massa se toas hyppäsi äitinsä huoneeseen,
pen/am juoksi hänen perässä, itki ja pyysi
sitä Hellimmällä tawalla tulemaan kanssansa.
Äitikin rukoili poikoansa sanoen: "Taijatko
kylmällä sywämmellä naha isäsi kuolewan,
ilman ettet hänellen apua hakisi? Se olisi
sinulle murhe ja häpeä, jota elinaikasi saisit
kärsiä!" Mutta turhat oliwat äijin ru-



80

koukset; Rusma tutisi woan eikä taitanut
sortoa pelkoansa.

"Niin minä menen yksinäni Tohtoria
hakemaan," sano hhwä Penfam. "Paras
onkin että Rustaa jeä kotiin äitinsä ratoksi.
Minä en tiija kussa teijän Tohtorinne asuu;
mutta sen luokse hylvin osoan, joka hoiteli
isä wainoatani." "Kuhtu tänne jonka
woan ensin taftoat," sano Rustaan äiti;" ja
ole niin siewä kun suinkin taijat."

pensam lenti kun lintu, ja wähän ajan
perästä tuli hän rattailla Tohtorin kanssa
takasin, joka sano tautia aiwan woaralliseksi/
iski heti suonta ja hoiteli sairasta taita-
wasti, antaen sille kaikellaisia hänen tautiin
soweliaita rohtoja. Wasta oamupuoleen ru-
pesi sairas lvirkoamaan, ja tuli »vähitellen
paremmaksi, että Tohtori jo moniaan päi«
wän perästä sano hengen woaran olewan
ohite. Mutta jos ei apua olisi soatu näin
wäleen, niin Jumala tiesi mitenkä olisi
käynyt.

Jokainen kiitteli ja kehu nyt Pen/amia,
että hän näin wäleen nouti Tohtorin kau-
punnista. Hauwan partaalta pelastettu wan«
ha mies halasi poikoa, sanoen: "Sinua/ hh«

wa
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Wa Pen,am, tuloo minun jälkeen Jumalala
kiitteä että wielä elän! Jumala sinua siu«
natkoonl" Rustaan äiti oli yhtä ilonen
jakiitollinen/ suuteli Pen/amia äijillisellä hel-
lehwellä, ja sano: "Ilman sinuta olisi ra-
kas puolisoni ja Rustaan hellä isä kuollut.
Hhwyytesi tähen sinä aina pysyt mielessäni,

-ja siunaten muistan hetken, jona ensimmäi-
sen kerran tulit luoksemme l" Kaikki pal-
kolliset ja aluswäki kiitteliwät häntä myös
itkussa silmin, että Heljän hywä isäntänsä,
jota hyö suhattomasti rakastiwat, oli hänen
kautta tullut pelastetuksi kuoleman kotvista
kourista.

Mteiset ylistykset ja kiitokset ilahutti,
ivat tosin Pen/amia, mutta ilahuttawampt
oli hänestä, että hän taito ttähtteä kiitolli-
suutensa hywäntektälleen. Hän olikin Pen-
jammille ihankun oma isä ja rakasti sitä kun
omoa lastaan, anto hänen oppia mitä hän
halusi, ja suojeli sitä puutteista.

Pelkeäwä Rustaa tuli tästä onnettomas-
ta tapauksesta niin liikutetuksi että hän tvä-
hitellen rupesi luopumaan turhasta pelkeä-
misestä; Mä se hawahti nyt että tämä moi-
tittawa tapa useen matkaan soattaa suuria
wahinkoita ja häpeitä; ja että sen kautta

Ajcmwiete Lapsille» 6
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useen tuloo estetyksi koska aikoo teha hhweä
ja olla lähimmäiselleen autlawainen.

Lapset ja eläwäiset.
Kun selkeänä ja lämpösenä kesäpäiwänä

Menin käwelemään nä'in pieniä lapsia, jot«
ka wiattomasti iloiliwat Nurmisella pien-
tareella. Näistä oli pieni wappu warsin
minun mieleiseni, ei kauneutensa tähen, silla
moni kaunis lapsi on tawoistaan ruma, mut»
ta sentähen että wappu näytti olemansa
helläluontosempi ja hywäsywämmisemvi, kun
hänen leikkikumppalit. Juostuansa ihtensa
wäsyksiin ja palamaan hän istu wiheriäisel-
le mättäälle. Samassa oiwalsi thttö ihanan
perhosen, jota ahnas warpunen sissi nielas-
takseett. wappu rupesi nyt matalalla ja
Wiattomalla eänellä laulamaan perhoselle seu-
roawan warotuksen, jota minä phsahnnyn
kuuntelemaan.

Perho pieni lennä luoks/
Lennä parmohini!
Kahto warpu konna luo
Tuolla sua waijyy.
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Etkö kuule kuinka jo
Noukkoaan hiwoopi,
Herjä hurtta nielläkseen
Sua sukkelasti?

Wiela warstn wakainett
Moaliman menoissa/
Tiijät tuskin ollenkaan
Kunne siipes kiitää.

Etpä perho elawä
Kauniimpi kun sinä,
Kun nopeesti nuolena
Kultasiiwill' kiijät.

Tule tänne, perhonen!
Tule turwihini;
Mmä sua suojelen
Paremmin kun kukka.

Pia woan nht warolta,
Kauniist sua käsken.
Kun on woara kaukana
Lennä minne mielit.

Ilolla kuunteli perhonen wiattoman tv-
tön kaunista laulua, laukulle hetken hstä-
wällisesti hänen ympärillä ja istu wiimen
hänen käellen, ikäänkun kiittäen häntä tästä



84

hvwästä neuwosta. Lapsellisella ilolla kah-
teli rvappu pientä ihanata perhosta ja sen
monella karwalla soreasti kuivattuja loista-
ma siipiä, ja oli mielihhwissa ettei ahnas
warpunen soannt melasta tätä soreata ke-
sän lasta. Kun warpunen wähan ajan pe-
rästä lenti pois, peästi wappu lupauksensa
jälkeen perhosen wavaasti laukuilemaan kun-
ne mieli.

Jos minä ihastun wapun hellasywäm-
mishywestä, niin toas huoleennun sitä enem-
män Maunun kowasywämmishywestä yhtä
myös wiatonta eläwätä kohtaan. Uksi pie-
ni kaunis ja kiiltäwä kowakuoriainen, joka
tekemäta kellenkään pahoa ja tietämätön
woarasta, hiljasuuwessa hankki elatustaan
pähkinäpuun lehellä. Kewhtmielinen Mau.
nu ei kuitenkaan taitanut antoa sen olla
rauhassa, woan otti sitä kowasti hhppisiin-
sa, solmisi hienon silkkilangan säikeen sen
jalkaan, ja kun se rupesi mantimaan pois,
nhkäsi hän sitä niin kiiwaasti takasin, jotta
sen pieni jalka lohkesi. Tästä julmuuwesta
wiaton kowakuoriainen kitu hirmusesti, i-
käänkun walittaen Maunun luonnotonta ko-
wuutta. Samassa tuli pieni wappu, ja
oiwalsi kituwan kowakuoriaisen. Hän fur-
kotteli sitä ja lausu hksitotisesti Maunulle:
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"Mutta jos ihte, Maunu, olisit kowakuoriai<
sen asemissa, mitä wirkkasit jos sinulta re-
wästäsi toinen jalka? Ihte arwannet minkä
kauhean tuskan se Pölönen sinun »vallatto-
muutesi tähen karsii! Jumala loi kowakuo-
riaisen tunnelmilla niinkun meijätkin, eikä
siis salli että niitä kiwutetaan ja niille te-
haan pahoa ilman syytä."

Tämä wapun kaunis muistutus liikut-
ti Maunua, että hän katu kowuuttaan ko-
wakuoriaista kohtaan, ja lupasi tästä päi-
wästä luopua kewytmielisyhwestään ja tun»
mlmattomuuwestaan.

Totinen lapsi.
Kerran »vanhempiensa poisollessa sattu

pieni Mikko tapaturmasesti särkemään hhen
warsin sorean juomalasin. Rahoja sillä ei
ollut joilla olisi taitanut ostoa toisen, ja
kuka tiesi jos rahallakaan olisi soanut sem-
mosen. Huoleisena se kahteli lattialla ole-
tvia lasinkappaleita, eikä tietänyt mitenkä
hän tässä asiassa ihteänsä auttasi.

"Että salata wahinkotani ei käy loa-
tuun," ajatteli Mikko ihtekseen;" sillä lvan-
hempani soattasiwat peätteä wahinkotani

*) Asemissa, yksi kun siassa.
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lviattoman syyksi; paras on siis että tun-
nustan rikokseni kohta kun wanhempani tu,
lewat kotiin. Jos minua siitä kuritetaan-
kin, niin olen kyllä ansaihtenut rangastuk-
sen; mutta ehkä myös soan anteeksi/ kun
heille wakuutan, jotta wahinko tuli tapatur?
masesti, eikä huolimattomuuteni tähen.

Iltasella tuliwat wanhemmac kotiin.
Heti meni Mikko alennetuilla silmillä äitin?
sä luokse, sanoen alaisella eanellä: "Äiti
kulta, elä minuun suutu, jos tunnustan wa-
hingon, joka minulle tuli tapaturmiossa!"

"Ei ikään, Mikkoni!" lausu äiti; "kun
et tahallasi tie pahoa, niin annan mielullises»
ti sinullen anteeksi. Mutta mikä wahinko
sinullen on tullut?"

Mikko,, Minulla oli jano, ja otin siis
juuwakseni korean hiotun lasin; mutta sa-
massa lankesin kynnykseen ja lasi meni kap?
pateiksi.

Äiti. Oli kyllä paha että särit sen la-
sin, joka oli niin isäsi mieleinen! Sinun
olisi pitänyt ottoa toisen lasin, eikä juur
kauniimman; mitä siihen nyt soahaan? ole
toiste taitawampi?

Ilolla lupasi nyt Mikko olla warotta-
wampi, suuteli kyllä kymmenenkin kertoa
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äitinsä käsiä, ihtekseen ajatellen: "Kyllä se
pli paljon parempi, että heti tunnustin ri-
kokseni; muuten en sunkaan olisi nain ilo-
nen ja thythwäinen."

Hänen hhwä äitinsä muistutteli häntä
wielä kuinka kaunis ja kiitettäwä on, että
lapset puhuwat totuutta, sillon kun sattu-
ivat rikkomaankin; sillä kun hhö tunnusta-
wat rikoksensa, taitaa heille mielusemmin
qntoa anteeksi, ja neuwoa heitä luopumaan
lvirheistäan. Kun äiti lopetti warotuksensa,
tarinoi hän wielä seuroawan jutun, josta
Mikko felkeämmästi tuli ymmärtämään kuin-
ka hhwä on ilmottoa rikoksensa, ja siihen
siaan kuinka niijen saloamalla imeinen poa-
tuu pahuuteen, soattaa ihtensa, ja wielä peäl-
liseksi, muitakin onnettomuuteen.

. /

Omqmm wanhemmat puhu äiti
olitvat kerran kyläilemässä. Ainuastaan wan-
han uskollisen palwelian, nimeltä Mani, jät-
tiwät OatssmiK hoitelemaan, ja antowat myös
awaimensa hänen haltuun. Kerran kun hän
siiwosi isäntänsä suojoa, juohtu sen mie-
leen joku tärkeä asia, jonka hän puutarhas-
sa piti toimittaman, ja juoksi siis kiireesti
sinne, mutta unouti awaimen oween. Oatam
tuli samassa huoneeseen Matille toimitta-
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maan jotain asiata; mutta Matti ei ollut-
kaan siellä.

Oammin isä rakasti kukkia; sentähen
sillä mvös oli kaikellaisia kukkia kaswamas.
sa hhellä lauwalla, joka oli nauloilla lyöty
ikkunan ylä pielilauwan kohallen. Oatamin
teki mieli että kerran Memvätä kahtella näi-
tä kukkia/ ia kipusi sitä warten ikkunan peäl-
<e, koettaen Piteä ihteään kiini lauwasta,
jonka peällä ne kaswowat. Mutta hän tart-
tu niin nawakkaasti lautaan, että naulat
peästwät irti, ja kukat ja lauta putostwat
Oammin peälite permannolle. Kukat taittu-
ivat ja soreat posliiyi-astiat, joissa ne kas-
wowat meniwat tohjoksi.

Nht seiso Oatam hämmästyneenä, miet-
tien mitä pitäsi tekemän. Monasti juoksi
se pihalle huutaen Mattia, ja toas huonee-
seen tahtomaan wabinkotaan. Mutta Mm«
tia ei kuulunutkaan; Oatam oli siis yksinään
hämmästyksilleen ja huolineen.

Wiimen hoksasi hän olleensa yksinään
huoneessa kun wahinko tapahtu, ja arweli
rikoksensa saloamalla paraiten taitawansa
wältteä isänsä toria. Heti peatti hän piteä
koko asian satasena, pujahti siis pihalle, pa.
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ni owen lukkoon, eikä ollut niinä miehinään-
kään, kun hän olisi tehnyt pahoa.

Mutta tuskin ennätti hän lukuhuonee-
seensa kun Matti tuli näkhwiin ja samassa
lvanhempienkin waunut pyörähtiwät pihaan,
isä meni heti suojaansa "Woi, woi! mi-
tähän nyt isäni wirkkaa?" ajatteli hämmäs-
tynyt Oatam, «kun hän näköö ihanat kukkan-
sa taitetuin» ja kauniit astiansa saretyinä?
Ei sunkaan minulle olisi ilosa jos hän tietäsi
sitä minun työkseni! Mutta suureksi onnek-
seni ei Mam', eikä isäni nähneet mitenkä
lauta putosi lattiaan. Kyllä minä nyt pian
zvarolta etten tunnusta, jos minulta kysyt-
Minkin!"

Näin häpiällinen oli ilkipilasen Oata.
min peätös, waikka se kuuli isänsä kiilvaas-
ti toruwan wiatonta Mattia turmelluista
kukkasistaan. Mam wakuutti kyllä suuttu-
Neellen isännälleen olewansa wiaton, arwellen
ehkä tuuliaispean eli hiiren tahi tärinän, fii«
tä kun «raitilla ajettiin, puoltaneen ikkunan
peälla olewat kukka-astiat. Että tämä tva->
hinko olisi Oatamin syy, ei hän ollenkaan
ajatellutkaan. Tämä puhe oli isännän mie-
lestä niin perätöntä että hän suuttu Mamin,
ja kiiwauksissaan ajo hänen talosta, sillä
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hän ei suwannut walehtelioita ja wilkkurictz
palwelluksessaan.

Pelolla ja omantunnon tvaitvalla meni
Oatam Hiljankin terwehtimaän kotiintulleita
wanhempiaan, mutta kuuli heiltä kauhistut-
fekseen/ että uskollinen tNam jo oli ajettu
talosta pois rikoksen tähen johonka hän oli
ihan wiaton. Mureella ja itkussa silmin se
äskön oli lähtenyt talosta. Oatam arweli
jo tunnustoa rikoksensa isälleen; sillä hänen
shwän oli puheta kun hän oatteli *) wiat«
jomasti soattaneensa hywän Ulatin onnetto-
muuteen, waikka hän niin kauwan uskolli-
sesti oli palwellut hänen wanhempia, ja oli
raastettu kaikilta tuttawiltaan. Mutta Oa.
tam pelkäsi suuttuneen isqnsa rangastusta,
ja kärsi siis ennen ihtensa olewan häpeälli-
sen walehtelicm, kun totuuwen tunnustami-
sella ehkä soaha hywin ansaihtetun rangas-
tuksen,

Kun ruwettjin iltaselle niin ei käynyt-
kään huoliwan Oatamm syöminen. Hän pa-
ttiin siis heti wuoteellen; mutta hänen Pahan-
teko ja rehellisen Matin onnettomuus että
tulla erotetuksi palwelluksestaan, jossa hän
kunnialla ja uskollisuuwella oli toimittanut

*) Oatteli, yksi kun ajatteli.
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tehtäwänsä, laukuililvat hhtenään sen e'essä
ja karkottiwat koko yön aikana unen hänen
silmistä. "Mihinkä nyt Matti Pölönen jou-
tunoo," walitti poika "kun se nain
keski wuo'essa ajettiin palwelluksestaan? Ia
kuka näin laittomalla ajalla ottaa luokseen
hyljätyn palwelian? Wiela peälliseksi on
hän köyhä ja ilman mitään elatusta. Mut-
ta se minua warsin huolettaa, että hän wiat-
tomasti ja minun tähen kärsii niin kowan
kangastuksen. Eikös minun pitäsi tunnus-
taman rikokseni; ehkä Matti sitte saisi tulla
meille? Kuka tiesi jos hänellä nyt on ruo-
koa ja suojoakaan jossa, hän olisi, ja ehkä
jokainen sitä hhljeä ja hlenkahtoo. Woi
kuitenkin onnetonta Matti polosta!"

Nämmöset ajatukset roateliwat kaiken
hötä Vammin lewotonta omatuntoa; mutta
oamusella oli hän kuitenkin yhtä phshwa
moitittamassa peätöksessä, ettei tunnustoa
rikostaan. Sillälailla kulu kaheksan wuoro-
kautta, joilla hänellä ei ollut ruuwan halua
eikä soanut unta. Pahanteon katkera muis-
to waiwasi sitä yhä; sen entinen ilonen mie-
li katosi, hänen muoto käwi kalpeaksi ja
kumman näköseksi, eikä kukaan ymmärtänyt
mikä ala-ulosessa Oacamiosa yli.
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Wiimen peättl huoletettu isä kysyä neu-
woja Tohtorilta, joka asu wastapeätä toi-
sella puolen raittia, ja tawallisesti jokapai-
wä kawi talossa, mutta nyt ollut moalla
näw.ö kaheksan wuorokautta. Heti sen ko-
tiintultua kuhtu huolellinen isä häntä luok-
seen päiwälliseksi soahakseen apua Oatamin
tautiin. Ollessa päiwällisellä kaipasi Toh-
tori wanhoa Mattia, joka tawallisesti toi-
mitti pöhwässä ruok'ajan ajalla tapahtuwat
askareet, ja khsäsi sentähen missä se nyt
oli. Isä puhu nyt ajaneensa Matin pal-
weluksestaan, sentähen että hän oli särkenyt
hänen kukat ja kukka-astiat, ja kuitenkin hä-
peällisillä wateilla tahto salata rikostansa.

Tohtori. Tiijätkö warmasti että Matti,
eikä joku muu matkaan soatto tämän wa-
hingon s

Isä. Sen minä tiijän; sillä kukas muu
olisi taitanut tehä semmosen wahingon? Hä-
nellä oli minun huoneeni awain, talossa ei
ollut kissoa eikä koiroa, lauta oli kowasti
naulattu ikkunan *) pieleen, ja ikkunan ha'at
oliwat myös kowasti kiini. Sano siis ihte
mitenkä muut taitasiwat olla tämän rikok-,
sen alaset?

*) Ikkuna, ylsi kun akkuna.
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Tohtori. Tosin nämä ilmotukset to'is-
tawat Matti polosen rikosta; mutta uskon
kuitenkin hänen olewan wiattoman, ja että
joku, jota et taija arwellakkaan on tehnyt
tämän wahingon.

Isä. Nyt en sinua ymmärrä! Mutta
eM sinä tiijät paraan selingon?

Tohtori. Clä ole hätäinen! kohta tvaron
soatawamme asian ilmeen.

Tämän puheen aikana oli Oatam hir-musessa tuskassa, sillä Tohtori kahto kaiken
aikoa tarkasti hänen silmiin. Kauwan ei
se kärsinyt tätä tuskoa, woan sano olewan-sa kipeä, ja pyysi siis peästäkseen pöhwästä.
Wanhemmat luuliwat tämän olewan uuwen
to'istuksen hänen sairauwesta, ja käskiwät
poikansa rupeamaan khlelleen, siksi kun Toh-
tori jälkeen puolenpäiwan joutasi tulemaan
sen luokse,

Jälkeen puolenpaiwän kun Tohtori Os-
tamin wanhempien keralla oli isän suojassa,
kerto tämä kuinka hän, sinä päiwäna kun
wanhemmat tuliwat moalta kotiin, oli näh-
nyt pienen Oacamm kipuawan ikkunaan isän-
sä suojassa, ja käyttänyt ihteään niin tai-
tamattomasti että lauta, jonka peällä kukka-
astiat oliwat, hänen peallite putosi moahan.
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Mutta koska Tohtori samana iltana lähti
kaupunnista/ niin ei hänellä ollut lomoa *)

ilmottoa tätä tapausta.

Wanhemmat tuliwat warsin paholle mie-
lin kun saiwat kuulla, että heijän rakas poi-
ka näin kauwan kowasywämmisestl oli sa-
lannut rikoksensa. Huolen asia oli heille
myös että heijän uskollinen palwelia niin
wiattomasti oli ajettu palwelluksestaan, ei-
wätkä murheessaan heti hoksanneet kuinka
tämä asia eneä olisi autettawa. Mutta ai-
wan hywin nyt hmmärsiwät Oatamm sai-
taloisuuwen ja snnottomuuwen. Tohtori
lupasi taitawasti soattoa sitä tunnustamaan
ja katumaan rikostaan.

Slll'aikana oli Oaeam huoneessaan kau-
heassa tuskassa, puhuen ihtekseen: "Epäile-
inatä tietää Tohtori wahinkoni, koska se
ruok'alkana minua kahteli niin tarkasti. Eh-
kä hän jo on sanonut isälleni että minä o-
len särkenyt hänen kauniit kukka-astiansa ja
turmellut hänen ihanat kukkasensa, ja kohta
taijan soaha ansaitun rangastuksen? Wol,
woi minua onnetonta! —Mikä neuwoksi?
Mitenkä minä ihteäni nyt pelastan ran-
gastuksesta? Ei kukaan ole niin onneton

*) Loma, ylsi kutt tila<
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kun minä!" —Se kälveli tuskassaan hles
ja ales suojan lattiata, huokasi, itkijä woi-
wotti, ja pelkäsi joka hetkellä isänsä tule-
wan. Jo kuulu askeleita porstuassa, lukko
narisi, owi aukeni ja Tohtori astu suojaan
wakaalla kahtannolla.

"Mikä sinussa on, Oatsm?' se sano.
"Olet niin kalpea! Wapiset ja silmäsi owat
punaset, ikäankun olisit itkenyt! Oletko hy-
wln kipeä?"

Pelosta ja hämmästyksestä ei Oamni
taitanut puhua sanoakaan. Tohtori kuhttt
sitä luokseen, ottl sen käen ja lausu: "Oa>
tam/ aina olen luullut sinua hhwäksi pojaksi
ja siis pitänyt sinusta paljon j mutta nyt
olet poatunut häpeälliseksi walehteltaksi."

Öaeam< Herta Tohtoril Tosin ölett
tehnyt suuren rikoksen ja ansaihten myös
kowan rangastuksen/ mutta ehkä olen kyllä
taNgaststtu tällä kauhealla tuskalla ja lelvot-
tomuuwella/ jossa nämä päiwinä olen ollut?
Ei öillä/ eikä paiwillä minulla ole ollut le-
poa, ja rikokseni on yhtenään kalwanut o-
matUntoanl.

Tohtori. Ia kuitenkin olet niin kauwan
wanhemmiltasi salannut rikoksesi, ja kyl-
mällä sywämmellä nähnyt rehellisen Matia
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wiattomasti ajettawan palwelluksesta,jatie«
teä että hän sinun tähtesi ylenkahtotaan, on
köyhä ja wiheliäinen.

Oamm. Tosin olen tehnyt- pahasti, ai-
ivan pahasti! Kyllä heti olisinkin tunnus-
tanut wahinkoni, mutta pelkäsin ihteäni ran-
gastawan, ja kun siitte hoksasin olleeni yk-
sinäni suojassa kun wahinko tapahtu, niin
luulin ihteni paraiten peäsewän rangastuk»
sen, jos en olisi tietämäni koko asiasta.

Tohtori. Sillon sinä ajattelit aiwan
lvearin ja järjettömästi! Etkö tiijä että
sinulla on hywäUsä, joka mielellään antaa
anteeksi rikokset, jotka sywämmestäsi ka'ut
ja hänelle tunnustat s Kyllä hän olisi an-
tanut anteeksi tämänkin rikoksen jos kau-
niisti häntä olisit pyytänyt ja luwannut
toiste olla taitawampi. Elä koskaan luule
että pahanteko kauwan pysyy salassa. Useen
sattuu imeisiä näkemään ja kuulemaan, sil-
lon kun ei ollenkaan luultasi heitä soapuilla.
Samaten nyt tämänkin asian kanssa; minä
nä'in ikkunasta aiwan selwästi, ja kuka tie-
si muutkin ka'ulla, kuinka isäsi huoneessa elek-
selit. Mutta jos ei sitä ihmisetkään olisi
nähneet, niin tiijäthän että taiwaassa on

Yksi
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5

yksi Jumala, yksi kaikkia näkewä ja tietäwä
Jumala, joka myös oli lässä, ja estää eli
rankasoo kaikki pahanteot? Aina on rikok-
sen alasilla roatelewa omatunto; ei sekään
olisi jättänyt sinua rankasemata.

Oaeam. Tosin on niin, mutta se ei
juohtunut mieleeni. Siitten olen kyllä sa-
takin kertoa yrittänyt tunnustoa wahinko-
tani; mutta woi hywät wanhempani! nii-
täbän nyt minusta ajattelette? Enea en
ole mahollinen Heljän rakkauteen! Jos
woan nyt saisin anteeksi, niin en millonkaan
enea - - - -.

Se ei taitanut puhua enempätä, silla
kyyneleet nousiwat sen silmiin jatukeuttiwat
häneltä puheen.

Tohwri. Oikeen, Oacam! katumuksesi
kostaa sinun rikoksesi, ja taijan wakuuttoa
sinua, että isäsi ja äitisi owat walmiit an-
tamaan anteeksi ja uuvuttamaan tämän ri-
koksesi.--Tule nyt kanssani! Minä tahon
paraalla tawalla suositella wälillänne tä-
män asian.

Oatam. Minä häpiän tulla niin hywien
wanhempien näkyille.

Wapisten ja häpien seurasi Oatam Toh-
toria isänsä suojaan. Kun hän näki huole-

Ajamviete Lapsille, 7
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tetut wanhempansa puhkesi hän toas itkemään,
kahto moahan, eikä tietänyt kuten pitäsi
nustaman rikoksensa ja pyytea sitä anteeksi.
Mutta isä wapautti hänen tästä raskaasta
työstä, sanoen leppeällä ja liikuttamalla eä-
nellä: ''Woi, woi, Oatamim! en ikään olisi
luullut sinun niin poatuneeksi pahuuteen!
Taijat jo ihtekkin ymmärteä kuinka ilkeästi
Slet käyttänyt ikteäsi wanhempiusi ja rehel-
listä Mama kohtaan? Että ensin tehä pa-
hoa, ja peälliseksi niin kauwan salata rikos-
taan , eikä huolia waikka wiaton rehellinen
imeinen kärsii onnettomuutta, - - - eikös se
ilmota niin pahoa ja kowoa sywänta, että
wanhempcisi, joilla on niin pahankurinen
poika, täythwät murehtiman ja häpiämän?"

Oatam. Isä kultani! Sywämmeni poh-
jasta olen murheissani ja ka'un tätä rikos-
tani wanhempiani kohtaan ja kowashwäm-
misyyttani hyweä Mattia wastaan. Tosin
isällä nyt on suuri syy minua wihata ja
rangasta; mutta jos kuitenkin nyt saisin an-
teeksi, niin en eneä millonkaan wanbempille-
ni antasi syytä murehtia minun täheni.

Isä. Tiijät aina olemamme walmiit si«
nullen antamaan anteeksi, koska hawahtem-
me katumasi rikoksiasi ta lupoat toiste olla
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taitawamfti ja järjellisempi. Siis ei sinun
olisi pitänyt pelkeämän että heti tunnuStoa
rikoksiasi ja anoa minulta anteeksi. Sillä-
neuwon et olisi syytäsi suurentanut muilla
isommilla rikoksilla. Mutta mitenkä nyt toi-
wot suosittelemasi Mattia, joka sinun kautta
»viattomasti on joutunut wiheliäisyyteen?

Oman,. Növrimmästi rukoilen iseäni,
jotta se toas saisi tulla meille, ja siitte wan»
hempani ja kaiken talonwäen lässä-ollessa ru<-
koilla sitä anteeksi, koska hän minun kaut-
ta on wiattomllsti häwästy, ja palkinnoksi
hhen wiikon puutteesta, eli jolla ajalla hän
on täytynyt hukata hiellään ja waiwalla
koottuja warojaan, antoa sille kaikki seästö-
arkkuun seästämät rahani.

Ryt kahteli Oatamm wanhemmät poi-
kansa pealle tyytywäisemmillä silmillä, ja
poika makuutettu että hyö nyt oliwat
antaneet anteeksi hänen rikoksensa, hyppäsi
isänsä syliin, suuteli monasti lepytetyn i-
sänsä käsiä, totisella lupauksella ettei eneä,
rikoksiensa saloamalla, antoa wanhemmilleen
syytä huoleen ja tyytymättömyyteen.

Tehäkseen Omamm sowinnon tähwelli-
seksi, ja hänen ilonsa suuremmaksi, lähetti
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isä wielä sinä iltana hakemaan Mama, ja
tarjosi sille toas entisen palwelluksen, jonka
hän, kuultuaan mitenkä asian perustus oli,
ilolla otti wastaan, ja toimitti wielä sama-
na iltana tawalliset askarensa.

Oatam piti myös rehellisesti lupauk-
sensa että suositella Mama, joka kohta
unoutti wihelijäisyhwen, jonka hän Oatamin
tähen oli kärsinyt, ja rakasti sitä ja isän-
täwäkeänsä toas entisellä rakkauwella ja oli
heille uskollinen.

Siitä päiwästä (datam hhwiinth niin,
etteiwät wanhemmat eikä Tohtori senkoum-
min tarwinneet sitä nuhella salatuista ri-
koksista. Mutta jos hän wielä jonkun ker-
ran sattu erhetyksessä ja epähuomiossa rik-
komaan, niin rikoksensa«swirheinsa tunnusta-
minen oli hänelle lohutus ja thythwäishys,
jonka hän muuten olisi kaiwannut; sentähen
se ei millonkaan tarwinnut pelätä etteiwät
wanhemmat antasi hänellen anteeksi.
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Aina pitää karttama» pa-
hoja ja roswo ihmisiä.

Uksinaan on hywemp' olla,
Kun olla pahojen kanssa;
Nepä waleen wiettelööpi,
Pian soattaa pahuutehen.

Santeri ja Liena oli kaksi hywässä ku-
rissa kaswatettua sisarusta. Harwon tar-
wihtiwat wanhemmat niiltä kielteä mitä hyo
pyysi wät, sillä mitä anowat oli heille ta-
wallisesti hyöwyllinen eli niin wiatonta,
että sitä mielellään niille suottiin. Jos jon-
kun kerran sattu ettei käynyt Heljän mieltä
myöten, eiwät kuitenkaan suuttuneet, eiwät-
kä olleet paholla mielin, pait arweliwat ih-
tekseen: "Hywät wanhempamme, jotka meitä
niin suhattomasti rakastawat, ymmärtäwat
paremmin kun mhö ihte mikä meillen on hyö-
wyllinen ja tarpeellinen; muuten kyllä nou-
wattasiwat meijän mieltä."

Kauniina kesä päiwänä oli wanhemmat
kuhtutut muuwan hstäwänsä tykö moalle.
Mielusesti olisiwat ottaneet hywät lapsensa
mukaan, mutta kun ei waunuissa ollut tiloa,
piti Heljän nyt jeämän kotiin seuraksi wan-
halle tätillensä, joka rakasti näitä hywiä
lapsia kaikesta shwämmestään.
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Ennenkun wanhemmat läkfiwät kotoa
khsh Liena äijiltään matalalla ja lauhkealla
eänellä: "Soammeko tänään kuhtua serkku-
jamme, Pekkoa ja Timoa huwiksemme?"

"Siihen en anna luftoa," sano äiti; "lei-
kihtelköa kahen kesken niinkun paraiten tai-
jatte. Huomenna minä toas tulen kotiin
teille huwiksi."

"Etkö muista, Liena," sano Santeri, "että
isältä olemme soaneet luwan sillaikoa iloil-
la puutarhassa?

Liena. Niin wainen; sill'aikana tehaän
pienen puutarhamme walmiiksi, ja kun isä
ja äiti huomenna tulewat kotiin -----

Sanceri. Niin pyywamme heitä tahto-
maan puutarhoamme; woi, kuinkas isä ihas-
tunoo työstämme!

Isa. Mielusesti tulen tahtomaan työ-
tänne, jos myös soan kuulla että poisolles-
sani oletten olleet siweat ja käyttäneet ih-
teänne hywasti.

Nyt lähtiwät wanhemmat pois, jaSan.
terille ja Lienallen oli aika heijän työtä te-
hessä niin hupanen, etteiwät ollenkaan muis-
taneet Pekkoa ja Timoa.

Kun wanhemmat seuroawana päiwäna
tuliwat kotiin, juoksiwat lapset ilosesti hei-
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ta terwehtimään, sanowat woineensa hhwin,
ja kuhtuwat iseään ja äitiään tahtomaan
Heljän pientä puutarhoa, joka nyt oli wal-
mis. Tässä asiassa hyö myös nouwattiwat
lapsiensa mieltä, kehuwat Heljän ahkeruutta
ja pienen laitoksensa järjestystä ja kauneutta.

"Minkätähen," sano äiti Lienalle, "sinä
öylön tahot Pekkoa ja Timoa huiviksenne?"

Liena. Sentähen kun jeätiin yksinäm-
me ja entinen rattomme Akseli on poikessa. *)

2lm. Akseli on hywänsuntanen ja siwea
poika, jonka mielusesti sallin olewan kans.
sanne. Mutta tunnetko sinä Ciinoa ja hä-
nen »veljeänsä?

Liena. Näin minä ne menneellä tvii-
kolla, kun äiti oli heijän wanhempien luona
kyläilemässä.

Am. Kyllä minäkin tiijän että olet nii-
tä nähnyt; mutta minä kysyn jos tunnet
niijen tapoja, ja jos ne owat niin siweät
kun Akseli.

Liena. Sitä en epäile. Tiina kuhtu
meitä useen käymään heillä, elikkä äijiltä
pyyteä lupoaf että saisimme lähetteä heitä
hakemaan meille.

Santeri. Ia Pekka oli yhtä hywä mi-
Poikessa, yksi kun pois.
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nua kohtaan. Se näytteli minulle kaikki
leikkikalunsa.

Liena. Kumpa olisimme soanut olla e-
nemmän aikoa heijän seurassa!

"Soisittenko siis kerran soawanne niitä
lvieraiksenne?" kysäsi äiti. Lapset eiwät wirk-
kaneet sanoakaan, sillä eiwät tietäneet jos
se oli äijin mieleen että olisiwat Pekan ja
Tiinan seurassa. "Jos se on teijän iloksi,"
sano äiti toas, "niin minä huomenna jälkeen
puolenpäiwän, koska olen yksinäni kotona,
lähetän hakemaan heitä ratoksenne?"

Santeri ja Liena. Kyllä se olisi lysti!
Woi, kuinkas ilosen päiwän huomenna soa-
haan! Kost'Jumala, äiti kulta, sen hywän
lupauksen e'estä!

Äiti. Soapa nahä jos se on Niin lysti
kun toiwotte.

Santeri ja Liena. Omfta kyllä! Siitä
ei ole pelkoa; kyllä meille tuloo ilonen!

Seuroawana oamuna kuhtutti äiti Pe-
kan ja liinan luoksensa lapsiensa huwiksi.
Hyö lupasiwat tulla. Mutta jo oli kello yli
kolme, eikä wielä näkynyt wieraita, joita
lapset riemuten outtiwat. Toisinaan hyp-
päsi Santeri, toisinaan Liena ikkunaan, ky-
syen: "Eiwätkö jo tule? Eiwatkö jo näy
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raitilla? Woi kuinka wiipywät! Nyt
tuloo jo niin myöhä!" Ehk'eiwät tulok-
kaan?" Wiimen sano äiti: "Nyt tule-

-

Santeri ja Liena juoksiwat ilosesti nii-
jen wastaan, terwehtiwät heitä ystäwälli-
sesti ja weiwät heti wieraansa puutarhaan,
johon hywä äiti oli wiettänht pöhwän, ja
panettanut sinne kaikellaisia makeita. Liena
talutti Timoa käestä, ja Santeri Pekkoa.
Wähän aikoa istuwat lapset hiljakseen, kau-
niisti puhuen keskenään, mutta nyt sanowat
wieraat: "Käwelläänpä ensin tässä kauniissa
puutarhassa; kyllä wielä ennätämme shhwa
makeita." Siis lähtiwät käwelemään.

"Woi kuinka teällä on koreita kukkia!"sano Tiina, joka käwi Lienan keralla.
"Elä juokse tuollalailla kukkalawoijen

peälle, talloat soreat kukat," sano samassa
Liena; mutta kukat oliwat jo tallatut ennen-
kun hän ehti kieltea.

liina. Woi kuinka ne lemuawat hh-
wälle!

Liena. Tiina kulta, elä koske niihin! Isä
ei salli että kosketaan eli taitetaan hänen
kauniimmin kukkasia.

>,
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Mutta Tiina oli jo rewässyt niitä kou-
rallisen, ja sano nyt tyytymattömästi: "Mi-
ka sitte! Jospa näitä taitto!"

Liena'rupesi nyt tasottelemaan kukka-
latvoa ja kohottelemaan poletuita kukkia,
mutta lima keskeytti häntä, sanoen: "Se
on puutarhanhoitelian työ; hänellä ei ole
muuta tekemistä."

Liena. Mutta sillä ei isä ole tyyty-
wäinen.

Tiina. Kas kuinka sinä olet olewanafi
siweä ja taitalva! Eihän teällä osoa liik-
kuakkaan niinkun sinä tahtosit. Tule meil-
le niin soat nahä kuinka myö elämme ja
olemme w.ipaat. Tosin ei ole meijänkään
isän mieliin että tallataan hänen kukkalatvo-
ja, mutta mitäpä siitä huolimme? Ia tok-
ko se tietänöölckään kuka sitä teköö?

Liena. Mutta eikö hän soattasi luulta
teijän pahantekoja wiattoman syyksi?

Tiina. Sen parempi meille! Useen o-
lemme kuulleet ja nauraneet kun isä on to-
runut puutarhanhoiteliata, ettei se parem-
min wartioi hänen kukkalatvoja. .

Liena. Sitä miesi polosta! Ia sille
tai-jatte työ nauroa? Mutta jos isänne sai-
si tieteä teijän tallanneen hänen kukkansa ja
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teijän siis ansaihteneen torat, mitenkä siitte
käwisi?

Tiina. Sitä emme tarwihte pelätä; sil-
lä puutarhanhoitelia tietää aiwan hywin,
että myö tunnemme hänen warkauksensa, ja
kuinka hän joka päiwä isän tietämätä myö
omenoita, marjoja ja kaikellcrista muuta, ei-
kä tie wanhemmilleni rahoista tiliä.

Liena. Ia semmosta konnuutta etten il-
mota wanhemmillenne?

Tiina. Siitä kyllä ihtemme warotetaan;
silla nyt soamme puutarhassa tehä mitä mie-
limme, ja kun marjat ja omenat kypsywät,
soamme niitä syywä eholta, ilman sen hiis-
kumata isälle.

Liena hämmästy kuultua ilkipilasen Tii-
nan näin hoastawan, ja kahto huolellisesti
ympärilleen, jos joku ehkä olisi kuullut hä-
nen taitamatonta puhetta. Vienan piti juur
ruweta nuhtelemaan Timoa tämän koiruuwen
tähen, kun Pekka samassa tuli kiljuen ja
juo^sten.

Heti kysy Liena: "Missä Santeri on?
Mihinkä se jäi?"

Pekka. Ei hänestä ole mihinkään! TuonZ
m nurkkaan oli hän tehnyt puutarhan nä-
kösen laitoksen, ja siihen istuttanut kaikel-
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laisia kukan taimia ja puun lvesoja. Minä
en taitanut muuta kun nauroa semmoselle
kelwottomalle työlle, ja repäsin siis moasta
koko joukon hänen istuttamia taimiala muu-
taman wesankin. Tästä rupesi hän itkemään
ja tuli niin pahoille mielin, ikäänkun olisi
suuri wahinko tapahtunut.

"Liena lensi punaseksi ja toas walwastu
Pekan puhuissa, ja kysäsi wielä kerran: "Mis-
sä Santeri on?"

Pekka. Se jäi istuttamaan niitä taimia
jotka minä wiskasin pois. Mitäpä semmo-
sesta nenikkäästä huolii. Ei ies yhtä mar-
joa hän olisi antanut minun syywä. Eihänse olisi ollut woarallinen, eikä mikään wa-
hinko ?

"En minäkään tule toimeen tämän si-
Weän mamselin kanssa/' sano Tiina. "Ei
ies näitä kukkia se olisi mielusesti antanut
minun taittoa." Samassa wiskasi se ku-
kat kourastaan, ja puhu niin ruokottomasti,
ettei sen puhetta roahi kirjottoa. "Eikös
ole tosi, Pekka, toisellalailla mhö eletään?"
isoili Tiina.

Pekan piti juur wastoaman kun Liena
samassa lausu: "Ei minun syyni ole että
minun pitää kielteä teiltä semmosia huwi-



l>

109

tuksia. Hhwän isämme mieli on aina paha,
kun hänen kukkalatvoja tallataan eli he'elmiä
warastetaan, eikä myö mielusesti tehä hä-
nen tahtoa wasten. Mennään nyt lehtima-
jaan, niin mietimme, miten meijän paraiten
pitäsi iloileman."

Pekka. Tehään niin koska ei ilo tässä
puutarhassa ole mieltämme myöten. Mutta
mitä nyt ruwettasiin leikihtelemääns

Liena. Weljeni Santeri Puhu sinun o-
soawan niin monta lystiä leikkiä; sano siis
ihte.

Pekka. Se on tosi! Onko teillä kiik-
kua?

"Kas sepä olisi ilonen!" sano wallaton
Tiina. "Mutta Santerin pitää olla kerallam-
me; minä juoksen häntä hakemaan," ja
samassa se laski täyttä jalkoa toiselle puo-
lelle puutarhoa.

Sill'aikana sano Liena heillä ei olewan
kiikkua.

Pekka. Se ei tie mitään; kyllä myö wä-
leen tehään kiikun. Tuolla näkyy olewan
kaksi hirttä, jotka kelpoawat pylwäiksi, ja
tuolla hilan ulkopuolella näkyy olewan lau-
toja. Muita aineita ei siihen tarwita.
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Liena. Mutta ei ole kukaan, joka meitä
outtasi.

Pekka. Se on puutarhanhoitelialle paras
työ. Minä menen heti käskemään häntä
tänne.

Liena. Hänellä on muuta työtä; sitä
emme sunkaan soa waiwata.

Pekka. Niin tehään ihte.
Liena. Etkö neä että nuo lauwat o-

wat likaset, mhö tuhrattasiin woatteemme
jos niitä ruwettasiin käsittelemään, öeikih-
tellään ennen muulla tawalla.

"Woi kun olet tuhma!" sano suuttunut
wallaton Pekka. "Teällä aika tuloo warsin
pitkäksi! Mutta ompa tuolla tyhjiä
kukka-astioita. Pannaan niitä rahille ja wis-
kataan täyteen kiwiä, joita on kyllä tässä
raitilla. Lysti on kuulli kun kiwet helähtä-
wät niihin tyhjiin astioihin."

Liena. Elä usko, Pekka, että puutar-
hanhoitelia antaa meijän sitä tehä! Aotiat
owat räpeat ja soattasiwat siis Hale ta; ja
toiseksi ------

Samassa kuulu Santeri etäällä walit-
tawan: "Woi mun peäni, woi munpeäni!"

Liena, joka tunsi weljensa eänen, juoksi
heti kuulustamaan mikä hänessä oli. Kun
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hän tuli Santerin luokse näki se bänen itkien
seisowan pienen puutarhansa wieressä, pitäen
peätään kumpasilla kasillaan. Hänen wie-
ressä seiso Nina, joka nauroa hekotteli niin
shwämmellisesti että se tuskin pysy seisoal-
taan.

Kysyttyä sai Liena tiettä, että koska
wallaton Nina etäällä oiwalsi Santerin kyyk-
kysillään istuttaman taimia, jotka Pekka oli
kiskassut moasta, meni se hiipotellen San-
terin huomoamata hänen taakse, ja töhttäsi
sitä niin kowasti jotta se koatu päin pis-
tettä wasten, ja sai suuren hoawan peähän-
sa ja kauhean kuhman ohtaansa.

Walliton ja paha Tiina kerto tätä mie-
lestänsä urhollista tekoansa nauraen ja il-
man waikutukseta, waikka Santeri polonen
itki ja weri juoksi peästä. Liena oli pahoil-
la mielin weljensä wahingosta, otti sitä kä-
teen, ja kysy hellällä huolella, jos hänen pea
oli hywinkin kipeä.

"Elä ole pahoillasi, hhwä sisareni;" sa-
no kärsiwallinen Santeri; "kyllä se ehkä pa-
ranoo!"

liina. Niin minäkin luulen. Ei mil-
lonkaan piä leikistä suuttua; kyllä minäkin
useen olen soanut semmosia ja pahempiakin
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pamauksia, mutta en kertoakaan ole itkenyt
ja woiwottanut.

Nyt kokountuwat lapset toas lehtima-
jaan. Suukotellen kahto hellä Liena weljen-
sa silmiin,- joka nyt ei ollenkaan ollut en-
nollaan. Mutta Pekka ja Tiina eiwät olleet
millään Sancerm wahingosta, eiwätkä malt-
taneet olla hhessä köhin syywessä makeita-
kaan, jotka heitä wasten oli tuotu lehti-
majaan. Kun oliwat hotkasseet kaikki her-
kut, ihmeellisellä ahnauwella, phrkiwät toas
puutarhaan juoksentelemaan.

Santeri ja Liena oliwat jo kyllästyneet
tähän wallattomaan ja lewottomaan seuraan-
sa; sentähen olisiwat nyt suoneet wieraijen-
sa suostuman tyynempiin iloihin, ja Pyysi-
wät niitä siis kertomaan kaikellaisia lystiä
satuja ja tarinoita, eli weisoamaan koreita
lauluja, eli tahtomaan eläwien, lintujen ja
kalojen kuwia, jotka isä heillen oli lahjot-
tanut. Mutta ne eiwät olleet wallattoman
Pekan ja Tiinan mieluiset, sentähen eiwät
tyytyneet ennenkun Santeri ja Liena rupesi-
wat ilohuoneessa Heljän kanssa sokkosille.

Wähän aikoa leikihti lapset koreasti;
mutta nyt ei Pekka enea malttanut olla koi-

ran-
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kankuristaan erillään. Kun Liena oli sok-
kona pisti hän jalkansa eteen jotta tyttö
lankesi, löi ohtansa pahasti ja repäsi kais-
taleen uuwesta, hienosta esliinastaan. Pekka
ja Tiina naurowat talle hhwalle työlleen,
mutta Lienan mieli kawi wielä pahemmaksi,
warsinkin esliinan tahen, silla se oli tarkka
woatteilleen ja piti niitä aina puhtaina ja
siiwossa.

Santeri ei tahtonut olla sokkosilla, ja
Liena pyysi myös heitä lakkoamaan tästä
pilasta. Samalla tuli äiti huoneeseen. San-
teri ja Liena ihastuwat kun näkiwät äitinsä,
ja Pekka ja Nina, jotka nyt pelkäsi etteiwät
eneä saisi olla wallattomat, phrkiwät kotiin.

"Hywät lapseni," sano äiti tultua li-
kemmä, "olettenko nyt oikeen osanneet hu-
witella wieraitanne, ja onko teillä ollut lys-
ti niijen kanssa?"

"Hhwin ilonen on ollut, hhwä tätini!"
ivastasi Nina, kokien olla ilonen; "mutta
nyt emme eneä soa wiipyä teällä, sillä äiti
käs.ki meitä tulemaan kotiin hänelle huwiksi."

Äiti. Koska niin on, niin on hhwä että
totteletten äitiänne, ja minä siis en phh-
wäkkaän teitä wiiphmaän iltaselle.

Ajanwietc lapsille. 8
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Pekka ja Tiina heiKwät Nyt hywaöti, ja
Santeri ja Licna meniwät heitä soattamaaN
wahän matkoa. Pekka ja Tiina kuhtuwat
heitä käymään luonaan/ luwaten heillen sil-
lon ilosen päiwän.

Kun olitvat heistä eronneet, sano San-
teri, joka nyt käsi käessä sisarensa kanssa
meni puutarhaan/ jossa äiti outti lapsiansa:
"En minä millonkaan phhwä lupoa mennä
niihen wallattomiin ja ilktpilasien serkkujen
luokse. Totta äiti lie niitä tuntenut koska
hän ei mielusesti tahtonut meitä olemaan
niijen keralla."

Liena. Minä olen juur wihossani ihte
peällent, että kiusasin äitiä kuhtumaan näi-
tä häjyjä luoksemme. Kumpä se tietäsi Hel-
jän ruokotonta puhetta! En minä luullut
niitä semmosiksi. Sinä et tiijä mitä Tii-
na puhu.

Santeri. Jos sinä tietäsit kuinka hawi-
tön Pekka oli minulle kun kielsin sitä kuk-
kiani repimästä. Nyt on pieni sorea puu-
tarhamme warsin turmeltu! Mitä isä nyt
wirkkanoo, kun hän näköö millä siiwolla se
on? Ia kun toas rupesin istuttamaan kau-
nista orjantappurapensasta, jonka minulle
isä lahjotti syntymäpäiwänäni, töhttäsi mi-
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nua Nina sen peälle, jotta oksat ja juuret
taittuiwat ja tuliwat wiallisiksi l ja pieni kau-
nis omenapuunwesa! Kaikki ra-
sitetut.'

Liena. Isompikin omenapuu?
Santeri. Suuremmat oksat owat tai-

tetut, ja pe kolmtt puncsta ja ihanataome-
nata, joita se ensimmäisen kerran kaswo, ne
kiskasi Pekka ja söi suuhunsa, eikä antanut
minun maistoa kiftettettäkään.

Liena. Ia sinä olit niln tonni ja an-
not hänen häileä sillälailla?

Santeri. Mitäpä siihen sain? Kyllä
kait sitä kielsin, mutta huoliko se kiellosta;
jonka enemmin kielsin, sitä enemmän se te-
ki kiusoa.

Näin puhuissa tuliwat lehtimajaan jos-
sa äiti heitä kökötti *). Se kysy nyt kuinka
tyytywäiset oliwat wieraijensa kanssa?

Liena. Minä hapiän Heljän puolesta
kun eiwät olleet stmmosia kun ja us-
koen, minä hapiän myös ihtekkin että niin
halusin heijän seuroa.

2liti. Siis hawahtet minulla olleen hh-
tvät syyt, joijenka tähen en sallinut näitä

*) Kökötti, yksi kun putti.
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wallattomia ja rosmolapsia pvisollessani tel-
jän ratoksi; silla minä tunsin heijaa aiwan
hywin. Mutta koska kiusasitte minua ja
minulla tänään oli joutilas päiwä, niinnou-
watin mieltänne, jotta ihte tulisitte tunte-
maan niijen pahoja tapoja. Elkeä uskoko,
lapseni/ että minä fiunoaman ajaksikaan olen
jättänyt teitä, yksinanne. Tuolla pähkinä-
pensaan takana olin piilossa, josta selkeästi
nain ja kuulin kaikki mitä teitten ja sanoit-
ten. Wiimen tulin esiin teitä pelastamaan
näistä pahankurisista lapsista. Ei taitanut
olfa niin lysti kun toiwoitten?

Santeri ja Liena eiwät wirkkaneet mi-
tään; fitte lähestHwät ujosesti äitiään alen-
netuilla silmillä; mutta äiti lausu: "Eikö
teillä olisi ollut paljon hupasemfti jos tä-
nään olisitten ollut äitinne kanssa? Eli ka-
henkesken leikitellht puutarhassa? Sentä-
hen pllnkoa mieleenne, että mitä minä teil-
tä kiellän, se ei ole teille hhöwhllinen. Mar-
sinkin on huono ja paha seura lapsille woa»
rallinen; niitä teijän pitää karttaman. Wie-
läkö nyt tahottm Pekkoa ja Timoa wieraik-
senne?"

"Ei millonkaan/ ei millonkaan!" sano
kumpaset lapset. "Ennen olemme hywien
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wanhempiemme keralla. Nain ikäwlt.a pai»
tveä emme koskaan soisi soawamme."

Kissa. Wanha ja nuori
Hiiri.

Rissa. Tule, tule pieni hiiri, elä pel-
leä! Minä olen sinulle hellä ja hywä, jos
woan annat minulle suuta.

wanha hiiri. Elä anna sen ihteäst
petteä ?

Rissa. Kas, nämä makeat soat kun
annat minulle suuta.

Nuori hiiri. Kuule äiti kuinka hstätväl-
lisesti kissa minua kuhtuu.

wanha hiin. Elä anna petteä ihteäsi.
Rissa. Ia tämän suuren soturi muri-

kan soat. Woi kuinka makea se on!
Nuori hiiri. Kyllä warotan ihteni jos

hätä tnloo; nyt menen.
wanha hiiri. Elä mene, se pettää si-

nua !

Nuori hiiri. Se on niin sulonen!
wanha hiiri. Sitä pikemmin se sinua

petteä. Warota ihtesi.
Rissa. Tule, tule kultaseni!
Nuori hiiri. Nyt menen « - -
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wanha hiiri. Elä mene! se tappaa si-
nua!

Nuori hiiri. Mutta menen - - - Woi,
woi! Mitä tiet? Woi, äiti auta! Se
teköö pahoa! Se tappaa minut! Kuo-
len! Jo kuolen! --

Uvanha hiiri. Nyt en eneä sinua taija
auttoa, koska et ottanut neuwojani war-
teen.

Lapsena pUää jo oppia neännyt-
tam ään himonsa.

Tämän neuwon oli pieni Esko useen
soanut isältään, mutta siitä ei hänellen ol-
lut hhöthä, sillä hän ei ollut siitä millään.
Se tahto kaikkia mikä sen mielestä oli ko-
reata, maisteli ja söi kaikkia mitä hän luu-
li makeaksi, ja olisi aina leikitellyt sem-
mosia leikkiä joita s? oppi koirankurisilta
kerjäläispojilta, ilman arwelemata )os hän
niijen kautta soattasi ihte.nsä wahinkoon, eli
jos ne siweälle pojalle oliwat sopiwat.

Kerran käweli hän isänsä kanssa joen-
wartta, jossa wanha ukko paraillaan onki.—
''Woi kuinka nuo kalat owat tuhmia, kun
nuin antawat ihteään petteäl" sano Ebko
isälleen.
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Mutta isä wastasi: "Mats on niijen
mielestä makea; siis tarttumat ahnautensa
tähen onkeen, ja kuolemat julman kuole-
man. Mutta sinä, poikani, oletko sinä-
kään wiisaampi, kun monasti yhtä ahnaas-
ti syöt kaikellaisia makeita, joista mahasi
käy kipeäksi, ja siis owat terweywelle
hingolliset? Enkö useen ole sanonut, ettei
sinun pitäsi antaman ma'un wietellä ihteäsi,
etkä kuitenkaan ole paljon taitawampi ja
warottawampi kun kalat?"

Kun Eoko wähän aikoaarweli tätäwer-
tausta hämmästy hän ja häpesi ajattelemat-
tomuuttaan, ihtekseen peättäen ettei koskaan
eneä antoa isälleen syytä tämmöseen muis-
tutukseen ja wertaukseen.

Mutta isä saneli wielä: "Jos tahot,
niin minä kähwessämme kerron sulle tarun,
josta wielä selkeammästi hawahtet, kuinka
tarpeellinen on, että ihminen jo lapsesta
warttuu tukeuttamaan himonsa."

Eoko. Hywin mielusesti, isä kulta, jos
olet niin hywä!

Isä. Monta wuotta siitte tunsin hhen
pojan noapurissa, jonka nimi oli Simo. Lap-
sesta pitäin se jo oli mahottomasti ahnas,
ja järjetön lapsen tyttö, jonka wanhemmat
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oliwat panneet Simoa hoitelemaan, wartut-
ti sitä wielä enemmän ahnauteen, ja syömään
makeita, lvaikka mahallen oliwat warsin woa-
ralliset. Tästä tuli hänen maku niin luon-
nottomaksi, ettei se millonkaan tahtonut syy-
wä ruokia joissa ei ollut sokuria, tahi muu-
ten ei olleet imeliä. Kun hän jonkun
kerran sai makeita, söi hän niitä niin meä-
rättömästi ja ahnaasti, että hän niistä mo«
nasti oli surkeasti kipeä.

Turhaan pyysi ja käski wanhemmat Si-
moa sillon jo luopumaan ahnauwestaan kun
hän oli wanhempiensa tykönä; "Sillä" sa-
nowat hhö, "kun tulet wieraisiin on sinulle
semmosesta pahasta tawasta monta was-
tusta ja useen suuri häpiäkln." Mutta
Simo ei luullut tapansa olewan niin lvoa-
rallisen, eikä siis alussa huolinut tukeuttoa
suihtuwata himoansa.

Kun hän oli kahennellatoista wuo'ella,
kuoliwat wanhemmat, ja Simo joutu asian-
ajajan *) luokse, jossa hänellen ei annettu
herkkuja. Teallä oli elämä ahnaalle pojal-
le tuskasa, kun hän ei soanut makeita.

Niin kauwan kun sillä kesti rahoja osti
hän joka päiwä rusinoita ja muita makeita;

*) Asianajaja, yksi kun Ruohtista lainattu sana
Wörmyntäri.
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mutta kukkaro kuiwi wiimen, eikä eneH löh«
tynyt äyriäkään jolla ostasi makeita. Nyt
tuli hän woan päiwä päiwaltä ahnaammak-
si, eikä woinut tukeuttoa himoansa.

Siitte rupesi hän mhömään ja pane-
maan woatteitaan ja kirjojaan yn-
nä muuta pientä kalua; mutta wiimesel-
tä kun ei tämäkään keino menestynyt, niin
Simo rupesi warastelemaan hywäntekiätään.
Tämä kaipasi useen, toisinaan wähemmän,
toisinaan enemmän rahoja, mutta ei kuiten-
kaan luullut Simon waipuneen semmosen
kauhean rikoksen alaseksi.

Mutta kauwan ei hän taitanut piteä
Warkauttansa salasena. Peläten rikoksiensa
tulewan ilmeen ja siis soawansa ansaitun
rangastuksen ja tulewansa häwasthksi, kar-
kasi hän yhelle laiwalle joka sillon oli wal-
mis purjehtimaan Itä-intian moahan.

Mutta kuitenkaan ei hän taitanut lvält-
tea ansaittua rangastusta; sillä kun laiwa
onnellisesti oli purjehtinut yhteen tämän sa»
tosan moan satamaan, ja Simo toas sai
jalkansa tanterelle, söi hän, waikka toiset
laiwamiehet sitä kielsiwät, niin ahnaasti ma-
keita heelmiä, joita hänellä teällä joka hoa-
ralla oli tarjona, että hän waipu woaralli-
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seen waritautiin, joka muutaman päiwän pe-
rästä lopetti hänen elämänsä.

Sillälailla sai hän ankaran koston, ettei
hän lapsuuwesta wartuttanut himojaan tai-
puwiksi tahtonsa alle. Wälttämätön on että
palawahimowaremmin tahi myöhemmin soat-
taa ihmisen wahinkoon ja onnettomuuteen.

Tämä kertomus wahlvisti pienessä Es.
kossa hywän lupauksen/ että heti neanhttea
himonsa kun ilmauntuwat/ ennenkun suihtu-
neina saisiwat häntä wietellä rikoksiin ja
häpeälliseen elämään.

Tätä puhuissa oliwat jo tulleet kotiin,
ja Eoko oli myös hywästi osannut tawalli-sen mearatyn lukunsa, kun isä, kokeakseen
kuinka kowa Eskon hhwä lupaus oli, kielsi
sitä lupa-aikana leihihtemasta pienillä kau-
niilla Maunuillaan, jotka isä hänellen
tanut ahkeruuwesta.

"Minkätahen," kysy Eoko huoleentunee-
na isältään, "minkätähen en soa leikitellä
pienillä Maunuillani, koska ne owat isän an-
tamat?"

Isä. Tosi on että owat minun anta-
mani, mutta soisin että sinä ilman pahata
mieletä taitasit olla paihti tätä rakastettua
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iloa. Minä tähtösin mielullisesti nähä jos
niin paljon taitasit haluasi neännyttea.

Esko oli muka wasta moniahta tzäiwea
sitte soanut nämä pi'enet uuwet ja soreat
waunut, jotka sentsshen nyt wiela hänen mie-
lestä oliwat niin hhwät, jotta hän lupa-
aikona yhtenään weti niitä ympäri pihoa;
hän maltto tuskin ruoka-aikonakaan olla wau-
nmtaan.

Eoko. Minkätähcn en tänä iltana soa
we'ella waunujani?

Isä. Sinun pitaa oppia, toisinaan ja
kun asiat niin woatiwat, olemaan ilota, jo-
ka mielestäsi on suuresta arwosta.

Esko. Mutta eihän tämä ole mikään
woarallinen ilo.

Isä. Tosin niin on; mutta woaratto-
miakin iloja pitää ainuastaan meärältä naut-
timan, ettei niijen nauttiminen tule tarpeek-
si ja tawaksi josta emme taija luopua, silla
semmosina soatnwat nekin monasti suuriin
wahinkoihin ja onnettomuuteen. Esimerkiksi
kuka luulisi luonnollisemmaksi jahywemmäk-
si kun juuwa koska on jano; mutta tämä,
ehkä kuitenkin warsin wiaton nauttiminen,
soattaa useen ajattelemattomuuwen ja meä-
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rattömhywen kautta olla aiwan woarallinen
terweywelle ja hengellenkin. Etkö muista
kuinka onnettomasti kawi nuoren Suoson,
joka juostuaan ihtensä palawaan, joi meä-
rättömästi kylmeä lähewettä, josta hän sai
waritauwin ja wiimen nukku kuoleman uneen.
Turhaan kiellettiin häntä niin ylen meärin
juomasta kylmeä wettä, ja pyhwettiin sitä
ies tvähän aikaa jeähhttelemään ihteään en-
nenkun joisi, mutta hän oli tottumaton neän-
nhttämään himojaan. Se kuoli siis nuo-
ruuteen ijassä pikaisuuwen ja kowapintasuu-
wen tähen.

Esko. Tämä mureellinen tapaus pysyy
kauwan mielessäni! Kyllä Susso polonen sai-
ras-wuoteellansa lie monastikin katunut juo-
neensa jeäkylmeä wettä muijen kieltoa was-
ten?

Isä. Kyllä kait! mutta sillä ei asia tul-
lut paremmaksi. Joka ei aijon opi neäntä-
mään halujaan, sillon kun tarwitaan, yksin
olla ilman wiattomiakin tarpeita, woan naut-
tii ajattelemata mikä siitä soattasi seurata,
hän soa useen kauwan ja katkerasti katua
ymmärtämättömyyttään.
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AhnaS rankasoo ihtensä.
Pieni Saiamon oli jo wakaisena totu-

tettu syömään makeita, jotka terweywellen
owat aiwan woaralliset. Mitä ikään hän näki
muijen syöwän ja juowan, annettiin epaile-
mäta senkin maistella. Mutta kun hän tu-
li wanhaksi, hawahtiwai wanhemmat tämän
pahan yltywän tawan, tahtoen poikoansa
siitä luopumaan.

"Sinä turmelet terwehtesi," sano äiti
sille, "kun syöt paljon makeita. Se paha
tapa soattaa sinua monasti kipeäksi, jos et
aijossa luowu siitä. Minä tunsin pojan
joka oli yhtä menewa makeisiin kun sinä.
Kun hän tuli wanhemmaksi, ei hänellä aina
ollut rahoja makeita ostoa, ja ilman se ei
tullut aikaan; mitäpä luulisit hänen siitte
tehneen? Se warasti rahoja tähän huo-
noon tarpeeseen mistä woan sai, siksi kun
se wiimen soatiin ilmi. Siis rangastiin
poika ja pantiin ojennushuoneeseen."

Tammösiä warotuksia saiSalamon useen,
mutta niitä ei se ottanut warteen. Tosin
se nyt ei wanhempiensa lassä-ollessa näyttä-
nyt ahnauttaan; mutta muijen näkywissa oli
hän yhtä ahnas kun ennenkin/ waikka maha
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useasti oli warfin kipeä makeijen ylellisestä
syömisestä.

Kerran oli taloutar pannut peällisku-
pin kyökin lauwalle. Wähän ajan perästä
tuli Salamon kyökkiin, älysi kupin, ja kos-
ka ei ketään ollut huoneessa, nousi rahille ja
joi peällisen suuhunsa. Samassa se kuuli
ihteään huuwettawan, siis pujahti hän wik-
kelästi kyökistä kennenkään oiwaltamata, ja
pahanteko jäi tällä kertoa tietämämättömyy-
teen.

Tämä tapahtU niin syksy puoleen/ että
kirsimarjat jo oliwat joutuneet. Äiti oli
poiminut niitä kourallisen että antoa Salamo-
nille, sillä se ei tietänyt mitä poika kyökissä
oli hötkässyt. Siunoaman ajalla oli mar-
jat syöty, ja Salämon olisi suonut soawan-
sa niitä enemmänkin. Mutta wähän ajan
perästä rupesi sen wahtoa puremaan. Äiti
lohutteli sitä kiwun kyllä taukoaman; mutta
tauti äity ehtimiseen, jotta poika oli kau-
heassa tuskassa, ja heitteliin lewotonna wuo-
teella. Nyt kysyttiin siltä mitä hän oli syö-
nyt ennen kirsimarjoja? ja häpeäkseen täyty
sen wiimen tunnustaman kuinka hän kyökis-
sä oli käyttänyt ihteäan. Nyt ei sitä eneä ken-
eenkään tullut surko. Kaiken iltoa ja yötä hän
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ei soanut unta, ja täyty peälliseksi tulewa-
na päiwäna olla huoneessa, ja ottoa kaikel-
laisia karmalta rohtoja; mutta sisarukset sai-
wat luwan mennä käwelemään mehtikköön,
zossa niillä oli aiwan ilonen.

Nyt Salamon koki warotellaihteaän ah-
nauwesta, mutta kauwan ei hän soattanut
olla erillään juurtuneesta tawastaan, ja sai
sentähen toas kerran kärsiä yhtä kowan ran-
gastuksen ahnautensa tähen. Uhtena va-
inuna kun Salamon opettajan pois-ollessa
hksinään oli kou!usuojassa> älysi hän nur-
kassa seisomalla pöhwällä yhessä/lasissa,
jotain maijon ja wein näköstä. Kohta teki
hänen mieli maistoa tätä, ja koska se oli
imeläta ryyppäsi hän puolen. Mutta wä-
hän ajan perästä tunsi poika ihtensä niin
ktfteäksi, jotta hänen täyty ruweta moata;
mutta tauti woan kiintiinty, se käwi walas-
tun palttinan muotoseksi, kylmä hiki puhkesi
öhtassa, ja hän walitti korkeasti kauheassa
tuskassa.

Wanhemmat huoleentuwat tästä. "Mi-
kä sinussa on, Salamon," kyseli äiti; "kun
et toas olisi syönyt jotain wahingollista?"

Salamon. En minä juur ole syönyt/
mutta maistelin minä kuitenkin jotain.
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Äiti. Mitä maistelit? Nyt olet toas
unouttanut monet warotukseni! Jumala ar-
mahtakoon kuinka ahnas sinä olet!

Salamon. Pöywällä kouluttajan suo-
jassa oli hhessä lasissa maijon näköstä ime-
lätä. Koska se mielestäni oli makeata, ryy-
pin mina siitä wahitellen werran.

Äiti. Dnneton poika! Jumala ties mi-
tä toas olet juonut? Entä jos nyt olisi wii-
menen päiwäsi!

Samassa tuli opettaja huoneeseen ja sa-
no huojentuneille wanhemmille, että hän
oli laittanut oksennusrohtoja hhelle,sairaal-
le palkolliselle talossa, ja sill'aikana kun opet-
taja wähän pyörähti pihalle tuli Salamon
huoneeseen, älysi rohot ja ahnauwessaan mais-
teli niitä.

"Siis soat toas," sanowat wanhemmat,
"ansaitun rangastuksen häpeällisestä ahnau-
westasi. Hhöwhllinen on sinullen että soat
nahä kuinka ahnas rankasoo ihtensä.

Peälliseksi waikutti oksennusrohto niin
hitaasti, että Salamon monta tuntia yököt-
teli ja oli kauheassa tuskassa. Wielä toi-
sena päiwanä oli hän niin heikko, jotta hän
tuskin hoiperoimalla peasi permannon poikki.

Tämä/
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Tämä, ynnä muita hhellaisia tapauksia
soattowat häntä wiimen ottamaan tvarteen
lvanhempiensa neuwoja ja warotuksia. Kui-
tenkin unoutti hän wielä toisinaan kehutta-
wan peätöksensä, mutta kun hän Hiljankin
toen perästä tahto siitä luopua woitti hän
kuitenkin himonsa. >

Nyt oliwat wanhemmat toisellaisia sitä
kohtaan, sillä hyö ei eneä tarwinneet panna
piiloon mitä ennen waröwat Salamonin ah»
nauwessaan syöwän ja juowan. Ennen oli
Salamonin nuorempi weli heijän poisollessa,
soanut puutarhan awaimen huostaansa, mut-
ta nyt tohtiwat uskoa sitä Salamonillenkin,
joka nyt oli siweä ja luopunut entisestä ter«
wehwelle wahingollisessä ahnauwesta.

Kuka uskoo walehteliata?
Shksypäiwänä kun ilma oli kolkko ja

tuores oli Tanel niin kauwan juoksentellut
ja leikihtellyt pihalla, että hän iltasella oli
warsin kipeä. Se walitti siis tautiansa äi-
jilleen, joka heti sillen anto isossawiinassa
yhen laisin imeliä rohtoja, että hänen ma-
ha wähän lämpiäsi. Se paranikin moniaatt

*) Wiinia sanotaan muutamissa moan paikoissa
isoksimiinaksi.

Aionwitte Lapsille. L
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«

tunnin perästä. Mutta koska rohot, elikkä
pikemmin makea isowiina oli sen mieleinen/
pyysi hän wielä yksiä rohtoja, joita hänen
järjellinen äiti kuitenkin ei antanut. "Että
juuwa paljon wiiniä," se sano, "ei ole lapsille
terweellinen ja rohtoja pitää ottaman sisään
ainuastaan sillon, kun< on kipeä, muuton
niihin niin oppii etteiwät ollenkaan auta
koska olemme kipeät ja to'en perästä niitä
tarwihtesimme."

Tanel pyysi monta kertoa woan ei soa-
nut. Siis ajatteli hän: "Kyllä toisen ker-
ran olen älykkäämpi, että kuitenkin soan tah-
toni täytetyksi."

Muutaman päiwän perästä tuli hän äi-
tinsä luokse ala-ulosena, istu rahille ja pite-
li käsin mahoansa, ikäänkun olisi ollut ki-
peä. "Mikä sinussa on, poikani," sano äi-
ti, "koska niin pitelet mahoasi ja olet ala-
ulonen?" "Mahani on kipeä niinkun wii-
menkin," wastasi Tanel. "Kumpa äiti olisi
hhwä ja antasi minulle niitä hywia rohtoja,
joista tuonon oli niin siewä apu." Äiti
usko Tanelin puhetta ja anto hänellen ano-
tulta rohtoja. Tanel oli nyt tyytywäinen
kun hän taito äitiänsä petteä, silla tämä
herjä poika oli ihan terwe/ waikka oli ole-
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ivanaan kipeä, ja lviela peälliseksi se Pentti
tällä neuwon useen hankkia ihtelleen naita
makeita rohtoja.

Aikoa tämän jälkeen muistu rohot toas
Tanelin mieleen, ja heti oli hän walmis äi-
jilleen walittamaan ihteään. Mutta nyt ru-
pesi äiti luulemaan hänen woan suotta ole-
wan kipeä. "Kuule Canel," sano siis äiti,
"minä waron sinun woan suotta walittawan
ihteäsi kipeäksi. Puhu totta! Eikö makea
isowiina, sentähen että se on imelätä, soata
sinua walehtelemaan? Tunnusta nyt että
niin on, niin minä annan sinulle wähäsen
isoawiinoa, jos phywät kauniisti, enneNkun
suon harjauntuwasi walehteliaksi."

"Jumala warjelkoon! Wai minä petta-
sin äitiäni!" sano walittaen pahanilkinen räi-
lva. "Niin häwitön en taitasi olla. Kuin-
pa äiti tietäsi kuinka mahoani puroo, niin
kiirehtesit kyllä rohtoja antamaan." Sa-
massa se woiwotti niin surkeasti ja wetiik-
sen koukkuun, jotta äiti wiimen nouwatti
hänen mieltä.

Siis onnistu wiela kerran Tanelin pe-
tos; mutta kohta se sai ansaitun kangas-
tuksen.
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Tulelvana päiwäna hän tuli oikeen ki-
peäksi. Jo puolen päiwän aikana tunsi hän
peätään kiwistäwän; mutta koska hänen si-
saruksensa oliwat soaneet luwan jälkeenpuo-
lenpäiwän mennä Nurmiselle tantereellen lei-
kihtelemään, niin hän ei walittanut ihteään
kipeäksi, silla se pelkäsi täythwänsa jeähä
kotiin, jos olisi tautiaan ilmottanut.

Mutta Tanelin äiti oli sanonut puoli-
solleen, tahi Tanelin isälle pelkeäwänsä po-
jan ainuastaan suotta walittawan ihteään
kipeäksi. Wanhemmat hoastowat juur pa-
raillaan tästä luulosta kun Tanel samassa
tuli kotiin.

V

Isa kysy jos hänellä oli lysti. Dlisipa
kyllä ollut lysti," wastasi Tanel "jos ei peä-
täni olisi kiwistänyt jcr mahoani purrut.
En tiijä ihtekkäan mikä minussa yhtenään
on, en tänään pitkin kyennyt leikihtemään
toisten lasten keraLa."

"Yhtenäänpa sinä olet kipeä!" sano äiti
yksitotisesi!.

Tanel. Woi, woi, äiti kulta! En mil-
lonkaan ole ollut näin kipeä"!

Hänen posket leimusiwat, ohta oli kuu-
NM ia silmät tummat; mutta wanhemmat
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tvarowat kotvin kiiwaan hhppeamisen olewan
svvn tähän. Siis lausu isä: "Sinun pitää
oppia kärsimään pieniä kipuja; muista, olet
jo kohta aikamieheksi tulewa." '-

C<mei saneli itkien: "Mahoani puroo niin
kauheasti; en woi eneä olla yläällä l"

Isä. Niin mene kylellesi, elakä itke;
kyllähän paranet!

Tanel. Kumpa isä ensin antasi rohtoja!
Isa, suuttuneena poikaansa, luullun kon-

nnuwen tähen, wastasi: "Ehkä toas niitä
rohtoja kun pannaan makeaseen isoonwii-
naan? Mutta tiijäppä, poikani, että sinun
petoksesi eiwät aina luonnista. Mene nyt
heti pitkällesi ennen iltaseta sillä eihän
sairas jaksa shhwä - niin toiwon huomen-
na olewasi terwe!"

Isän käsky ja yksitotinen puhe oliwat
Tanelista ouwot; mutta koska hän tiesi ei
olewan hywä tehä wasten isänsä käskyä,
toiwotti hän wanhemmilleen lewollisen yön
ja meni koulusuojaan. Itkussa silmin poi-

ka riisu ihtensa ja paniin wuofelleen. Sen
peätä kiwisti ja mahoa puri kauheasti, mut-
ta enemmän huoletti häntä isän kowuus.
Uni karkkountu sen wuoteelta. Kello löi jo
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kaksitoista, tvoan aina lvalwo Tanel walit-
taen ihteään, mutta kuitenkin niin hiljakseen
ettei hawahteisi opettaja, joka jo heti illas-
ta oli nukkunut. Mutta nyt se puoli-hön
aikana hawahti ja kuuli Tanelin walittawan.

Tämä hhwä nnesi oli monasti mureek?
seen halvannut Tanelin walebtelemisen ha-
lun, ja koska hän monasti turhaan oli ko-
kenut soaha sitä luopumaan tästä moititta-
lvasta tawasta, usko hän ikäänkun isäkin
Tanelin ainuastaan kurillaan sairastawan;
mutta nyt hawattuaan hänen olewan kipeä
to'en perästä, nousi hän antamaan pojalle
sopiwia rohtoja, joita sattu olemaan soa-
puilla. Niistä oli myös heti helppo, ja
tunnin perästä waipu Tanel tvirwottawaan
ja lewolliseen uneen,

Kun poika oamusella hawahti oli peän-
kiwistös paljon helpompi, ja mahakin oli pa-
rempi kun iltasella. "Mutta kyllä isä nyt
taitaa uskoa että tautini oli suotta, koska
näin wäleen paranin?" sano Tanel huolelli-
sesti kouluttajalle. "Kumfta toki kouluttaja
olisi hywä ja makuuttasi wanhemmilleni ol-
leeni totisesti sairas."

Kouluttaja. Dma syysi on ettei isqsi
soattanut sinun puhetta uskoa, kun niin u-
seen waleilla olet uskaltanut häntä pettea,
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Siis oli sullen ansaittu rangastus ettet soä-
nut niitä makeita rohtoja waikka olit kipeä-
kin, silla olet niin monasti petoksella wie-
tellht hywän äitisi suotta suowite sinulle nii-
tä antamaan. Sillälailla soa walehteliat
useen kärsiä waleinsa tähen; waikka puhuwat
tottakin ei heitä kuitenkaan taija uskoa, silla
kukin pelkeä ihtensä tulewan petetyksi.

Tanel. Kumpa isä ei olis wihossaan
minun peälle, niin en millonkaan waleini
fautta antasi hänelle syytä minuun suuttua!

Rouluna/K. Kyllä minä ko'etan soaha
sitä uskomaan sinua paremmaksi, ja puhun
sille kauniin uhkauksesi ettei tästä lähin enea
walehtella ja muka sen kautta huolettoa wan-
hempiasi. Toiwon myös rehellisesti pitä-
wäsi tämän lupauksen.

Kouluttaja piti lupauksensa, ja isä rakasti
siitä hetkestä Tanelia niinkuin muitakin lap-
siansa, sillä hän ei tästä päiwästä puhunut
muuta kun totta, ja otti tarkasti isänsä ja
muijen ymmärtäwien wanhempain ihmisten
oppia ja neuwoa warteen.

Tanel myös puolestaan piti lupauksen-
sa että ei walhella. Siis unouttiwat wan-
hemmat mielellään poikansa lapsuuwen ri-
kokset ja wirheet.
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Että.F>aha tehä mitä ihte lysteä
ei ole parain.

poawo. Appa minä olisin täysi ikänen
ja isän kokon en! .

Isä. Minkatähen sitä soisit, poikani?
poawo. Niin ei kukaan taitasi minua

käskeä/ woan saisin tehä mitä ihte mielin.
Isä. Olisko se mielestäsi niin lysti?
poawo. Sepä wasta oliskin lysti.
Isä. Mitenkä sinun mielestäsi, lewa-!

Mielisitkö sinäkin, niinkuin Poawo, tehä mi-
tä woan lysteät?

lewa. Kyllä se olisi minunkin mieliin!
poawo. Woi lerva kuinka myö leikitel»

tasi; kuinka meillä olis rattosa elämä!
Isä. Koska niin mielusesti tahotten, lap«

feni, niin oletten huomenna wapaat, ja soat»
ten tehä mitä mielitten.

Ilosta keikkuen lausu Poawo ja lewa:
"Huomenna soamme tehä mitä lysteämme."

Isa. Niin soatten; eikä minulla ja äi-
jillänne, eikä muillakaan talonwäestä ole mal-
toa teitä käskeä eli teiltä kielteä mitään.

Poawo ja lewa. Suurkiitos! Kost' Ju-
mala, isä kulta! Kas huomenna ön meillä
ilonen päiwä!
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Isä. Soapa nM kuinka lysti teillä on.
Muistattenko ettei huomenna teistä kukaan
ole millään/ eikä huoli mitä hytvm tietten?

Huomenenpäiwä tuli. Muullon herätet-»
tiin lapset jo kello seihtemän, mutta nyt ei
heitä kukaan hawauttanut; siis makasiwat
kello kymmeneen. Mutta kun hawahtiwat
oli niijen mieli raskas kauwan moattuaan.

Kuitenkin selwisiwät unen kähmästä
muistettuaan tänään soawansa teha mitä
mieliwät. Siis pukiwat ihtensä wäleen/ ja
söiwät oamiaiseksi mitä parainta löysiwät.

'Mutta mitä meijän nyt pitäsi tehäs"
khsäsi' Poawo.

lewa. Mitäpä muuta kun leikitellä kai-
ken päiweä?

poawo. Mitä ensin leikihteltasimme?
lewa. Rakennetaan kortista huoneita.
poawo. Semmosilla lystäilkööt pienet

lapset.
lewa. Ollaan siitte sokkosilla.
Poawo. Se olis wiisaasti! Mhö kahen-

kesken?
lewa. Tahi heitetään noppöa uuwessa

nopporuuhessa. *)

Poawo. Ctkö muista minun jo siihen
kyllästyneen s

*) Nopporuuhi, Ruohtiksi Kägelbana.
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lewa. Niin mieti ihte mikä olis lys-
timpätä.

poawo. Lystimpi olis kaiken päiweä
ratastoa kepillä ympäri niittyjä ja kumpuja.

lewa. Hyi! Luuletko sopimaksi että
tyttö ratastasi? Siihen en minä soata
suostua.

Poawo. Dle sinä hetvonen, minä olen
ajomies.

lewa. Wai niin! ettäkö toas, niinkun
tuononkin, saisit ruoskallasi lhhwä minua
silmiin? En minä semmosiin kajoa.

Poawo. Kyllä sen tiijät, lewa kulta,
etten sinua tahallani lyönyt.

lewa. Olkoonpa mitenkä hhwin, niin
teki kuitenkin marsin kipeätä; minä en eneä
taho sitä kokea.

poawo. Kuinka sitten iloiltasimme? Ol-
laan jäniksillä; sinä ole jänis ja minä meh-
tämies.

lewa, Luuletko minua niin hksinkerta-
seksi, jotta saisit minua wietellyksi semmo-
siin leikkiin?

poawo. Niin en huoli iloilla kerallasi!
lewa. Enkä minä sinun kanssani!
Suuttuneena istumat nhtkumpanen nurk-

kaansa, eikä isoon aikaan wirkkaneet sanoa-
kaan toiselleen.
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Jo löi kello yksitoista; siis oli ainuas-
jaan yksi tunti ihanata oamupäiweä, kun
poawo Hiljankin keanty sisareensa pain sa-
noen: "Tule nyt heittämään noppoa, koska
äskön tahot."

lewa, Kyllä tulen; mutta ensin pitää
sinun maksoa ne wiisi rusinata/ jotka öhlön
jäit minulle welkoa.

poawo. Elä luule minua niin tuhmaksi
että tänään maksan mitä öylön jäin welkoa?

lewa. Miks ei?
poawo. Sentähen ettei kellään tänäpäi-

wänä ole waltoa minua käskeä.
lewa. Mutta kun sanon isälle niin si-

nun täytyy maksoa.
poawo. Eipä isälläkään tänään ole wal-

toa minua käskeä.
lewa. Mutta en heitä noppoa kanssasi.
Poawo. Ole ilman; en minä taho sinua

WäkisteZ
Nyt istuwat toas hetken nurkassaan wi-

hoissaan ja ala-ulosina Poawo wihelteli ja
lewa hyräili yhtä laulua. Wiimen sai
Poawo ruoskansa ja rupesi sillä räiskamään,
mutta lewa puheli matalalla eänellä nu-
killeen.

Aika kulu ehtimiseen; ainuastaan wä-
hän aikoa oli eneä puoleenpäiwään. Poawo
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kyllästy ruoskaansa ja Icwa tuskastu nuk-
kiinsa, ja kumpanen huokasi ikawastä, kun
näkilvat kellon kohta olewankaksitoista. Poa.
wo kahto huolellisesti sisarensa peällen, epäil-
len jos mitään sille laususi.

Wiimen ratkasi lema eanettömhywen,
sanoen: "Kohta on puolipaiwä, tule siis,
poawc», wähäsen aikoa iloilemaan ennenkun
meitä kuhtutaan ruuwalle; minä rupean he-
woseksi.

Poawo. Miksi et heti ruwennut? Täs-
sä on suihtet; ota nyt kuolaimet suuhusi.

lewa. Minkätähen suuhun? Etkö soata
solmita niitä käsiwarsiin?

poawo. Et sinä ymmärrä kuinka pitää
olla hewosena. Etkö ole nähnyt että suih-
tet pannaan hewosen suuhun kun sillä men-
nään ajelemaan, ja että ohjakset owat kiini
kuolaimissa?

lewa. Mutta sinun pitää muistaman
etten minä ole hewonen!

poawo. Sen tiijän aiwan hhwin; mut-
ta nyt sinun kuitenkin pitää käyttämän ih-
tesi kun hewonen, koska olet olewanasi sem-
monen.

lewa. Se ei ole wälttämätön.
Poawo. Aina olet olewanasi niin lvii-
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fas! Tie nyt, lewa kulta, niinkun minä
tahon ja ota suihtet suuhusi.

Icwa. Mutta en ota!
poawo. Ole ottamata! Minä en keh-

toa sinun kanssasi iloilla, koska olet nuin ih-
tepintanen.

lewa. Luuletko että sinua kaihoan?
Nyt niille toas tuli yhtä ikäwä kun äs-

ken. Poawo haki toas ruoskansa ja meni
yhteen nurkkaan, ja lewa nukkineen toiseen;
mutta kummallakin oli warsin ikäwä. Poa-»
wo huokaili, lewa itki ja wiimen puhkesi
poawokm itkemään.

Päiwä oli jo puolessa ja isä tuli huo-
neeseen kysymään jos tahtomat tulla ruu-
walle; mutta koska hän näki lapsiensa itke-
lvän, kumpanen eri nurkassa, khsäsi se
lauhkealla eänellä: "Mikä teissä on, lapseni,
kun itketten?"

"Eipä juur mikään!" wastasiwat, sala-
sesti pylien kyyneleet silmistään ja ujoses-
ti seuraten iseänsä ruokahuoneeseen.

Wanhemmilla sattu sinä päiwänä ole-
maan kuhtuwieraita paiwälliseksi; siis oli
pöhwällä usiampia ruokaloatuja kun tawal-
lisesti ja wiiniäkin.

"Lapseni," sano isä rumetessa ruumal-
le; "jos minulla tänään olisi walta, niin mi-
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Na kieltäsin teitä syömästä kaikkia näitä ruo-
kia ja juomasta isoawiinoa, sillä se ei teillen
ole terweellinen. Mutta koska minulla ei ole
tätä Waltoa, niin tehkeä kuinka Mielitten."

Sekä Poawo että lewa nähttiwät että
heillä nyt oli oma waltansa käskiwät pal-
welioita, söiwät hlenmeärin joka loatua ja
joiwat ylellisesti isoawiinoa, eiwätkä huoli-
neet isänsä kiellosta.

Heljän äitikin anto selkeästi tieteä, että
semmonen ylellisyys on terwehwelle wahin-
gollinen. Mutta koska wanhemmat ihte o-
liwat antaneet lapsillken semmosen wallan,
niin eiwät nyt taitaneet kieltämällä eli muu-
ten esteä heijän ylellisyyttä, koska lapset eiwät
huolineet nouwattoa wanhempainsa mieltä ja
hyöwyllisiä warotuksia.

Nyt nousiwat pöywästä. Lapsien ma-
hat oliwat meärättömasti täywet, ja liljas-
ta isonw.inan juomisesta oliwat humalassa,
jotta *) huone pyöri heijän silmiensä e'essä.

"Tule lewK>" sano humalainen Poawo,
samassa melkeen wäkiste wetaen sisartansa
kanssaan puutarhaan. Mutta isä, joka ha-
wahti ettei ollut oikeen lapsien laita, seurasi
niitä heijän tietämätä, pitäen warolta mitä
rupeasiwat tekemään.

Jotta, yksi kun että.



143

>

Puutarhan läwite lvirtaeli kapea joki,
zossa oli pieni wene jolla nyt poawon teki
mieli mennä lystäilemään.

"Etkö muista," sano Icn?a, "että isä on
köwasti kieltänyt meitä weneellä menemäs-
tä joelle?"

"Kieltänyt?" sano Poawo ylpeästi. "Et-
kö tiija että tänään soamme' tehä mitä ikään
mielimme?"

"Niin mainen!" sano lewa, ointaen kä-
tensä weljelleen> jahyppäsi samassa wenoseen.

Isä seurasi heitä likeltä mutta kuiten-
kin ettei lapset häntä oiwaltaneet; ja koska
hän tiesi joen oleman marsin matalan, toiwo
hän wäleen soawansa niitä yles, jos wallat-
tomuutensa kautta sattusiwat horjahtamaan
jokeen. Siis anto isä niijen mielensä jäl-
keen eleksellä, tarkasti pitäen warolta kun
wahinko rupeasi tulemaan.

Nyt kokiwat lapset woimiensa jälkeen
soaha wenettä rannasta, mutta se oli niin
kotvassa, että heijan yritys oli turha.

"Koska ei tätä soaha irti, niin rume-
taan siitte tällä keijuamaan!" liljasi walla-
ton Poawo, ja samassa rupesiwat heilutta-
maan wenettä kahen puolen niin paljon kun
jaksowat.

Mutta tämä ilo ei ollut pitkällinen, sil-
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la koska niin kowasti ja epätasasesti heilut-
tiwat sitä, horjahtiwat humalaiset lapset
päin jokeen, ja huusiwat nyt kauheasti apua.
Mutta isä, joka oli kätkeinnään lähisen pen-
saan taakse, HYMasi kiireesti niitä auttamaan.
Sitte talutti hän märkiä lapsiansa, jotka it-
kiwät ja oliwat saikäyksissä, lämpöseen suo-
jaan, jossa Heljän piti olla kaiken päiweä,
sillä hyö oliwat warsin kipeät ylellisestä syö-
misestä ja juomisesta, ja peälliseksi wiluun»
tuneet kylmässä weessä. Wiimen nukkuwat
mielipahoissaan ja wäsyneinä.

Tulewana oamuna tuli isä lapsiensa suo-
jaan kysyen jos oliwat moaneet yönsä le-
wollisesti, ja kuinka nyt woiwat?

"Emme woi hywin!" wastasiwat kipeät
lapset surkealla ja matalalla eänellä? "Ei
meillä ollut lepoa koko yönä, sillä mahoa
puroo ja peätä kiwistaä."

> "Minun tuloo teitä surko, lapsi Pölöset,"
sano hellästi hhwä isä; "mutta koska nyt olet«
ten soaneet koston ymmärtämättömyhwestän-
ne, niin toiwon kuitenkin kohta paraneman-
ne, ja siitte taijatten toas tahtoa saman lu-
wan että tehä mitä mielitten; wai kuinka?

"Ei millonkaan, ei millonkaan!" huusi-
wat lapset yht'aikoa.

"Miksei 3"
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'MikS ei?"khsasi isä. "Eikös öhlön ollut
lysti olla omassa mallassanne 3"

"Tosin myö olimme niin ymmärtämät-
tömät," lvastaeli Poawo ujosesti.

"Tosin, isä kulta, olemme olleet lvar-
sin ymmärtämättömät ja tuhmat!" '.saneli
lewa alennetuilla silmillä.

Isä. Ettenkö siis tänäänkin taho olla
lvapaat?

Poawo ja lewss. Ei, hhwä isä; kun tot-
telemme wanhempiamme ja seuroamme Hel-
jän neuwoja ja warotuksia on elämämme pal-
jon parempi ja hauskempi.

Isä. Niin minäkin olen waronut; mut-
ta onko tosi että lupoatten mielellänne ja
ilman wastahakosuuweta totella wanhempain-
ne käskyjä ja nouwattoa minun mieltäni?

poawo ja lewa. Hhwin mielusesti ja
kaikesta sywämmesta tahomme olla isälle
kuuliaiset, sillä isä pitää meistä niin paljon;
miksi emme siis olisi kuuliaiset?

Isä. Tässä on teille kummallekin roh-
toja. Tosin ne eiwät maista hhwältä, mut-
ta owat teille warsin terweelliset. Siis pi-
tää teijän heti ottaman niitä, jos mielitte»
teha minun tahtoni jälkeen.

poawo ja lewa. Niitä pahoja rohtoja!
Ajanwiete Lapsille. t«
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poawo. Mutta isämme on käskenyt mu
ta ottamaan; meijän pitää siis arwelemata
totteleman. Kas lewa, näin mlnä tien, sa-
massa melasi hän tarjotut rohot.

Nyt teki lewakin yhellälailla. Rokot
öliwat niin hywät, jotta lapset jo tulemana
päiwänä oliwat terweet kun ennenkin.

Kuuliaisuuwella ansalhtiwat lapset täs-
ta hetkestä wanhemplensa hywyywen ja hel-
leywen/ sillä hyö hawahtiwat ei oleman hyö-
Wyllisen että mailattomat ja ymmärtämät-
tömat lapset soawat tehä mitä mieliwat.

Luonnoton tohkeus soattaa useen
onnettomuuteen.

Paha on että poika on pelkeäwä pieniä,
useen ainuastaan luultuja woaroja, mutta
pahempi on kuitenkin wallattomuuwessa ja
ilman kowata tarpeeta rohkeasti, lkaänkun
sokea, heittäitä woarohin, joissa useen ter-
weys turmeltuu ja monasti henkikin on woa-
rassa. Semmonen imeinen on marsin
Ma ja mieletön.

Wallaton wihtor ei totellut Niitä wa-
totUksia, jolta hän joka päimä sai hhwiltä
wanhemmiltaan luonnottoman ja ylellisen
rohkeutensa tähen. Mutta wiimett se tuli niin
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kowasti rangastuksi, että hänen onnettomuus
olkoon esimerkkina ja warotuksena muillen
yhtä hurjille pojille..

Muuwalla ei hänellä ollut iloa kun woa-
rapaikossa, niinkun muka kiwuta jyrkkiä ti?
kaportaita myöten, ilmgn arwelemata jos
ne kestiwät, tahi oliwat lahoneet; kiwuta
korkeimpien puijen latwcchin; juoksennella
kattoloilla ja hypätä niiltä moahan, waikka
oliwat kuinka korkeita/ semmoset oliwat sen
tawalliset ilot. Toisinaan lankesi hän jot-
ta ohta oli mustelmissa, muoto ja käet pei-
tetyt werinoarmuilla. Harmon piti hän
jvoatteinsa puhtaina. Viis sai hän useen toria
ja wihtoja wanhemmiltaan, woan ei siitäkään
glllltapua. Mutta wiimen sai hän kowan ran-
gastuksen tottelemattomuutensa tahen.

Hän oli muka kylmänä syksy-iltana lu-
wata pistainnäan hämärässä merenrannalle,
johon äsköttäin oli souwettu hirsilautta. Hir-
ret oliwat jo toisistaan peästetty irti, ja
miehet weti niitä paraikoa myallen. Ilosa
oli roakaluontosen Uvihtonn mielestä juok-
sennella irtanaisien japyöriwien hirsien peäl-
lä, waikka työwäki kowasti kielsi sitä. Mut-
ta huoliko se kiellosta? Työwäki meni ko-
tiin; sepä oli warsin hhwä Wihlorm mielestä,
silla hän jäi nyt yksinään ja sai M eleksella
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niinkun taA. Wiimen pimeässä luiskahti
se mereen kahen oksasen hirren wäliin, kat>
kasi seäriluunsa, ja oli kauwan kainaloihin
asti kylmässä weessä, ennenkun soatiin wa-
pautetuksi woarallisesta tilastaan.

Nyt oli se niin pahasti taittanut jal-
kansa, että hänen täyty hirmuseSsa tuskassa
»vuoteellaan kärsiä monta, monta wiikkoa
kauhean kiwun, ja siittenkin kun hän parani
oli hän elinaikansa ontutva taitettua jal»
koansa. Mutta wanhaksi ei se elänytkään,
sillä hän wiluuntu kylmässä syksyweessä niin
läpi luunsa, että hän jo marsin nuorena sai
hirmusen luuwalon ja jäsenien kolotuksen,
jonka tähen ei se soanut lepoa yöllä eikä päi<
wällä. Tällalailla kitu UAHtor monta wuot-
ta, jakuoli wiimen kaksikymmenen wuotisena.

Lapset, elkeä siis oW tottelemattomat
wanhemmillenne, mutta seuratkoa tarkasti ja
mielusesti heijän wiisaita neuwoja ja waro»
tuksia, silla hyö ymmärtäwät paremmin kun
työ, mikä teillen on hyöwyllinen.

Wesikoarre.
Kauniina kesä-iltana oli pieni Maija

isänsä kanssa jalottelomassa. Hiljanen sa'e')
') Sa'e, yksi kun sade.
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oli äsken wirwottanut kukostalvat niityt ja
touwot, ilma oli wilponen, ja aurinko, jo
laskehtimassa, tapaile säteillään pakenewa»
mehewan pilwen, jota wasten loistikauniin
ti juowattu wesikoarre.

"Woi kuinka ihana tuo wesikoarre on!"
saneli Maija hurmotuksissa; "ei luonnossa
ole ihanuuweSsa sen wertaistal Kumpa to-
ki olisin tuolla kummulla, fossa se koskoo
moahan, jotta tarkemmastl tallasin sitä kah-
tella, koskea siihen ja nähä mitä ainttta se onl"

Isä. Elä usko, lapseni, että tämä iha-
nuus on jotain totista. Kun aurinko pais-
taa wesipisareita waSten ja toinen puoli
taiwasta on peitetty mustalla pilwella, niin
auringon säteet kuwailoo silmäimme eteen
monen karwasen kauniin loistawan wesikoar-
teen. Jos ei ruoho nyt sateesta olisi niin
märkä, niin menisimme tuonne kummulle,
mutta siellä olisi kalkki tämä ihanuus filmil-
tämme kateessa, ja taiwas hhellainen kun
muuwaltakin.

Maiia. Tuopa olis ihmeteltäwäl Wai
on tämä kaunis wesikoarre ainuastaan war»
jo, elikkä sen tapanen? Jos ei isä olis sa-
nonut en sunkaan olis luullut silmäni niin
pettawän.



Isä. Elä sitä niin kummastele, hywä
lapseni. Moalimassa on paljon joka etääl-
tä nähen on kaunis ja hywäksi arwattawa,
mutta kun sitä likempätä jatarkemmasti kah-
too ja tutkii, niin hawahtoo sen olewan hal-
tvan, useen warsin tyhjänkin, eikä siis mis-
tään arwosta.

Vamassa kulki tietä mahtawat komeat
waunut jossa istu rikas, kauniisti puettu,
nainen. Neljä jaloa hewosta hallittiin hhel-
tä ajajalla kullankarrellakaunistetuissa wyat-,
teissa, ja kaksi käskyläistä, yhtä soreassa
puwussa, seisoivat wkunuijen takana.—- Nyt
unehtu Maijalta w?sikoarte?n tutkisteleminen.
Korea nainen 'ja sen mahtawat waunut oli-
wat puoleensa wetänyt Maijan ajatukset,
joka nyt kumastellen saneli: "Woi sitä wai-
moa! Se lie onnellinen jokataitaa?lea niin.
mahtawasti ja on niin rikas?"

Isä. Soisitko olewasi hänen siassa?
Maija. Mitäpä auttaa että sitä suon?

Niin onnelliseksi en kuitenkaan millonkaan tule.
Isa. Mutta minä waron tulewasi on-

nellisemmaksi, hywä lapseni. Tämän rou-
wan päiwillen en sinua soisi?

Maija. Mitä isä nyt puhuu? Tunsitko
sitä, hywä isä? Mitä siltä mahtasi puut-
tua, joka on niin rikas ja korkeaseäthnen?
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Isä. Tosin se on rikas ja korkeaseäty-
nen, mutta ei kuitenkaan onnellinen. Etkö
oiwaltcmut kuinka kalpea, hilwistywä ja huo-
lehtiwa hän oli komeissa Maunuissaan?

Mai,a. Sitä en olwaltanut, silla kahte-
lln woan koreita waunuja.

Isä. Mutta minä kahtott häntä surko-
tellen. Se olt jaloseatynen nainen, ni-
meltä I«m,n,nen, joka kewytmielisyhtensä ja
ylellisyytensä kautta jo nuorena turmeli ter.
Weytensä, hukkasi kauneutensa, katkeroitti
puolisonsa päiwät, kaswattk lapsensa kurita
jahywitä tawoita, rutauntu ystäwiensa kans-
sa, ja siis nyt rikkautensa ja korkean ftatyn-
sä kanssa on ilman ilosta hetkeä ja thyty-
wäistä shwäntä. Semmonen onni ei sun-
kaan ole kateen alanen.

Maifa. Woi sitä waimo polosta! Ia
peältä nähen sitä olisi luullut niin onnel-
liseksi !

Isä. Siitä neät, lapseni, kuinka ulko-
nainen kauneus on pettäwä. Semmosen ihmi-sen loistawa arwo katockpi kun sitä tarkem-
masti tutkimme ja opimme tuntemaan ikäan-
kun ihana wesikoarre. Mitä meitä auttaa
korkea seäty, rikkaus, turhat ilot ja huwl-
tukset, kun tyytymättömyys neännhttäa ilon
sywämmessämme, rikokset ja roatelewa oma-
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tunto katkeroittaa elämämme/ waikka hywa
onni on Ympäri piirittänyt meitä ylellisellä
rikkauwella? Harjauntunut ymmärrys,
hylvä sywän, säilytetty wiattomuus ja pa-
lama rakkaus lähimmäisiämme kohtaan nä-
mät owat paraat ja ainuat autuunen läh-
teet. Eht niitä, niin tulet onnelliseksi!Tämä puhe waikutti shwästi hylvän
Mahan shwäntä. Ajatellen ja miettien se
erkani isästään, muisteli useen hänen hywiä
neuwoja ja opetuksia, ja koki kaiken elinai-
kansa niitä seurata.

P»lnowi«heitä:
Vlw. luow«lla on: lue:

1 15 loatuuu, loatuun.
g 11 joutunnt , joutanut
5 15 isosesti. ilosesti.

10 19 kömpelö kömpelö
14 2 asuen. asuw»
15 11 . wälistä wäliste
16 24ia25hyöhen« höyhenet
21 12 wanhemmaksikkln wanhemmaksilin
42 6 etkä «ikä
48 24 » «

.

°le
57 4 käskinaisen keskinäisen
«4 13 tarwetultuia terwetultuja
55 9 Mj»« Eljas,

100 17 rikoksensa wirheinsa rikoksensa j» wlrheinsi
103 24 lupoai lupoa,
107 22 juolsten. juosten.
113 8 puhtain puhraina
115 21 toiwoin toiwon

22 uskoin, uskon,
115 2 Heljän heijät
117 33 petteä pettää
135 1 vaha foaha
ynnä muit» pienempiä, jotka Lukia ihte «ijaskoon»










