




Pienet wmerit.
"Woi noita lvarpus-rautkoja", sanoi Pikku Anna, katsellessaan

ulos akkunasta lumihankea, jolla »varpuset hyppeliwät. "He uäyttäwät
hywiu nälkäisiltä!" lisäsi hän, ja niin kyllä mahtoi ollakin. Talwi oli
tullut; pakkanen paukkui nurkissa ja lumi pcitteli koko maata. Mistä-
hän »varpuset olisiwatkaan uyt ruokaa saaneet, koska pihlajamarjatkin
jo syksyllä oliwat loppuun kuluneet.

"Kas tästä!" huudahti Annan pieni sisko Mari ja juoksi huoneen
rappusille, helma täyunä jywiä, joita hän ripotteli maahan juuri lähel-
le asuntoa, jossa lumi oli tallattu. Ensin tuli yksinäiucn »varpunen
hypellen, sitte toinen ja kolmas, ja »vähässä ajassa kokoontui siihen ko-
ko parwi »varpusia, jotka noukkiwat suuhunsa jywät. Mutta pieuim-
mästätiu kolauksesta säpsähtiwät he leutoon taas. Marilla oli kuiten-
kin kärsimystä ja joka päiwä ripotteli hän jywiä noille pienille lintusil-
le. Päiwä päiwältä tuliwatkin »varpuset rohkeammiksi, ja »vihdoin ka-
lvavat he niin kesyiksi, että he kohta lcusiwät alas maahan, kun Mari
tuli näkywiiu rappusilla, pieui punancu samcttihattu päässä ja läkkituop-
pinen kädessä, täynnä jy»viä ja siemeniä. Muutaman »viikon perästä
lensiwät he jo rapusillc ja lviiincin tuliwat he sisään porstuaan. Kuu
tuli kesä ja perhe toisinaan söi päivällistä ulkona huoneen edustalla
olcwussa solassa, tuliwat aina »varpusetkin saapumille ja pyysiwät saa-
da osaansa; hyppäsiwätpä »välistä ylös syrjäiselle pöydällekin, jolle »va-
dit tawalliscsti asetettiin, ja kerran oli eräs Pieni »varpunen niin roh-
kea, että hän istahti ruokawadin syrjään ja rupesi louhimaan nokallaan
perunaa. Mutta samassa aukeni lyökin omi ja kissa tuli huonecscn.
Warpuueu huomasi kuitenkin mirrin yhtä pian kuin joku toinenkin ja
lensi nuolen nopeudella ulos huoneesta. Pikkn lintuset eiwät sen peräs-
tä moneen aitaan uskaltaneet lähestyä solaa. Mutta Mari ruokki ruok-
kimistaan pieniä towereitansa ja kaikille oli lystiä nähdä niitä niin ke-
syinä, ja niitä sanottiin "Marin käpysiksi."

"Uh," sanoi Anna," jospa minullakin olisi joku eläin ruokittawa-
na!" Mutta pikku Mari ei sallinut hänen antaa ruokaa »varpusille, ja
Mari oli nuorin kaikista lapsista ja kaikki pitiwät häntä liiankin hy-
»vänii. Niin teki Annan mieli saada jotakin toista pientä eläintä, ja



kun isä kerran tuli kotia, pyysi hän saada pientä walkcawillaista karit-
saa, jolla piti olla kultanen kulknncn kaulassa.

"Karitsan woipi hän saada," arweli isä, "waikkci sillä olisikkaan
kultasta tullusta kaulassa!" Ia min puhein meui häu ja osti walkea-
willaiseu, kauniin karitsan, ja antoi sen Annalle omaksi, että hän sitä
hoitaisi ja syuttclisi. Anuapa tästä komin ihastui. Mutta kosta hän oli
pieni kiltti tyttö, muisti hän kohta siskojansakin ja sanoi: "Ia mitäpä
tulewat Heitti ja Helmi saamaan?" —"Niin, sitä en tiedä," wastasi
isä, "sillä useampaa karitsaa en todellakaan woi hankkia. Mutta jos
heillä malttamattomasti pitää lemmityistä olla, niin woipihan toinen
ottaa Mustin ja toinen hänen penikkansa, Hallin."

Ia siihen se jäi, mutta Musti oli koko talon mäen lemmitty eitä
moinut kernaasti tulla kenenkään yksityisen omaksi. Mutta Anna keksi
pian neuwon. Heikki oli hänen taksoismeljensä ja sentähden pyysi hän
häntä hänen kanssansa hoitamaan karitsaa, johou Heikki marsin mielellään
suostuikin. Helmi sitä wastaan sai yksin pitää huolta Hallista. Sitä
tekikin hän mielellänsä ja istuskeli tuntikausia, koiranpenikka sylissä, niin
että Musti toisinaan lawi käteiseksi ja siwcli suurella käpälällään Hel-
min polwea ja katseli häuccu, ikäänkuin tahtoisi hän sanoa: "nyt on
minun »vuoroni hymitellii pienokaista."

Mitä karitsaan tulee, on tuskin mikään lammas milloinkaan mail-
massa moinut niin hywin. Tuoreinta, lihaminta ruohoa ja kirkkain-
ta, raittiinta wettä sai se yltä kyllin; lapset pienillä käsillään hywäili-
wät ja silittelimät sitä ja jos sen kaulaan ci tosin ripustettukaan mi-
tään knltasta kulkusta, niin sidottiin siihen kumminkin pitkä, punancn
silkkinauha, joka ennen muinoin oli ollut äitin hatun nauhana ja jonka
Anna meti kannujen solmuun karitsan kaulaan.

Halli kaswoi kaswamistansa ja tuli pian yhtä isoksi, kuin hänen emän-
sä oli. Hän ei kuitenkaan ollut yhtä miisas ja matama kuin Musti,
maan juoksenteli huouompaiu koirain seurassa, koska hän oli ilman las-
matusta jailman wakamuutta käytöksessä. Helmi »varoitti häntä kyllä luo-
pumaan tästä pahasta taivasta ja hänen emänsä ärisi ja hälmäsi häntä
lorwaan, kun hän tuli kotia juoksuiltansa. Mutta tästä ei apua lähte-
nyt. Wiimein tuli hän muutamana päiwäuä riitaan pienen pahanilki-
sen rakkikoiran kanssa, jonka omistaja, eräs suuri poika nulikka, otti ki-



















wen ja wiskasi sillä Hallia. Kiwi sattui toiseen etukäpälään ja haamoit-
ti Hallia pahasti. Hän tnlla nilkutti kotia kolmella jalalla, ja suuri
oli Heikiu ja Helmiu suru, kun näkiwät lcunuittynsä uiiu huonossa
tilassa. Sillä Heikille oli myöskin annettu jonkinlainen omistusoikeus
Halliin. Koiran haamoitcttua jalkaa hoidettiin ja sidottiin mitä huolet-
lisimmalla lamalla, mutta kauau kesti cnuenkuiu Halli tuli terwccksi
taas. Tämä kowa ouui teli kuitenkin jonkun »vaikutnkscn, sillä tästä
lähiu pysyi Halli pnljou enemmän kotona kuin ennen.

Alutta tässä perheessä oli kuitenkin wielä mnitatiu rakkaita elä-
miä, ja se, josta nyt täymme puhumaan, oli ehkä rakkain kaikista.
Naulitko, talon kaunis hcwonen, oli niin ystäwällinen ja hywäntapaincn,
että Pikku Marikin uskalsi mennä hänen soimeensa, häntä taputtelemaan.
Lukemattomia sokurin ja leiman palasia ja omenia weiwät lapset Ncm-
tikollc ja uiiu paljou hywäilcmisiä, taputuksia ja maircsauoja ei »var-
maankaan mikään toinen hcmonen mailmassa ole saanut. Mutta lap-

silla olikin syytä olla Rcmtikolle kiitollisia. Jollei Naulitko olisi ollut
niin »viisas ja ymmärtäwäiucn, uiiu olisimat lapset jo ehkä mouta wuot-
ta sitte menettäneet isänsä ja olisimat nyt olleet orpoja, kenties köyhiä
lapsi parkoja. Laita oli nimittäin semmoinen, että kun heidäu isänsä
muutamana pimeänä syysiltana matkasi kotia oikotietä läpi metsän, jos-
sa oli niin pilkkopimeä, ettei »voinut nähdä tuniuaakaau eteensä, sciscch-
tui Rautikko yht'äktui eikä mennyt enää askeltakaan etemmäksi. Täs-
sä ei auttanut mitkään kchoituksct, ci edes ruoskaakaan Naulitko totel-
lut. Hän »vaan kuorsasi, polki maata ja lyttäsi rattaita takaperin. Kum-
mastuen tätä muuten säiscwän ja nöyrän hewoscn outoa käytöstä, as-
tuimat isäntä ja renki alas rattailta, katsomaan mikä hewosta oli peläs-
tyttänyt. Kauau aikaa pimeässä haparoittuansa, hnomasnvat he mih-
doin, että silta, joka kämi kapean, mutta komiu symän »vesikuljun ylitse,
oli rewitty rikki, luultamasti uudestaan laitettamalsi. Ainoastaan pari
seimästä oli pistetty maahan ristiin tämän cnvonaisen haudan aitauk-
seksi; suurempia »varokeinoja e! ollut katsottu tarpeelliseksi tällä harmoiu
kuljettamalla metsätiellä. Jollei Naulitko olisi nähnyt paremmin ja olisi ar-
»ucllnt »vaarna tarkemmin kuin isäntä, niin olisimat sekä hemoncn että
rattaat ynnä rattailla istujat syöksyneet alas tuohon symään hautaan,
jossa kaikki olisimat saaneet »varman kuoleman sen pohjattomassa lie-



jussa. Tämän ticsiwät lapset ia sentiihden pitiwät Rautikloa niin eri-
omaisen hywäuä.

Kerta tuli isä kotia metsästä ja kantoi sylissään jotakin, jota las-
ten oli mahdoton arwata mikä se oli. He niikiwiit waan pari hoikkaa
säärtä ja sorkkaa ja kaksi ruskeata silmää. Siinä kaikki. Mutta Helmi
arwasi heti että se oli joku metsän eläwii, ja niin laita olikin. Se oli
pieni metsäkauris. Joku oli warkain ampunnt sen emän, mutta oli jol-
lakiu tawoiu tullut toimessaan häirityksi, niin että hän oli jättänyt saa-
limsa metsään; nyt oli talon wäki löytänyt tuon ammutun kauriin ja
sen pienen wohlnn, joka määkycn juoksi emänsä ympärillä. "Jos Hel-
mi osaa ruokkia tätä pientä eläintä," sanoi isä, "niin saa hän sen omak-
sensa. Heikki pitäköön yksin huolta Hallista. Sopiikin paljoa paremmin
pojalle leikitellä koiran kanssa, kuin että hän auttelee tyttöjä ruokkimas-
sa karitsaa."

Tähän jakoon kaikki tytyiwät ja Helmi syötteli pientä wohlaansa
maidolla ja hienoilla, tuoreilla ruohoilla, ja wohla kaswoi päiwä päi-
wältä. Kun tämä pieni kauris tuli isommaksi, seurasi se kuin koira Hel-
mcä, nuhin hywänsä hän meni. Kauris sai myöskin kaunistuksekscnsa
nauhan mamman entisestä hatusta, ja toisinaan teki Helmi kuk-
kasista seppeleen ja sitoi sen kauriin hienoon kaulaan.

Eläinten laita on sama kuin ihmisten —kaikki ciwät woi elää yh-
tä hywissä oloissa, ja kaikilla lapsilla ci woi olla eläimiä towerina, ci-
wiitkä woi heitä hoidella niin runsaassa määrässä. Mutta kaikkein
lasten tulee olla armeliaita cläimillc, ja kaikki lapset woiwat oppia ym-
martainaan, että on suuri rikos ja anteeksi antamaton julmuus kiusata
ja kiduttaa niin lurwattomia olentoja kuin eläimet owat, jotka eiwät
edes woi pyytää armoa.

Lu!u painettu N, A. I>lli»cu2'en lirjapllinossa Mipurisf», 187».






