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PARHAAT PARANTAJAT

Oli kerran nuorukainen, joka asui synkässä, koleassa
asunnossa. Akkunoista näkyi korkeita kivimuureja, likai-
sia lasiruutuja ja mustuneita savupiippuja. Kun hän nyt
aina vaan näitä katseli, kävi hänen mielensä lopulta ala-
kuloiseksi ja masentuneeksi.

Yllänsä oli hänellä paksu, paksu nuttu, jonka läpi
ei ainoakaan auringonsäde päässyt ihoon asti tunkeutu-
maan. Ei ollut hänellä eöes vettä, jolla olisi voinut
itseään pestä. Kaikki tämä teki hänet vihdoin sairaaksi.

Rintaa ahöisti, jotta henki yritti salpautua. Päätä
poltti, ja iho kävi keltaisille rypyille kuten satavuotiaan
vanhuksen.

Naapureista neuvoi mikä yhtä, kuka toista. Nuoru-
kainen seurasikin jonkun aikaa heibän määräyksiään, joi
alkukuusta saöevettä, paranteli itseään loppukuun aikana
suolalla ja leivälL, mutta eivät ne auttaneet.

Eräänä yönä makasi hän taas ankarassa kuumeessa.
Hourailessaan lähti hän majastaan, kulki kauas aavalle
kentälle ja vaipui nukkumaan pehmeälle mättäälle. Pian
huomasi hän nojaavansa päätään ihmeellisen, ruskea-
pukuisen, tummatukkaisen naisen syliin. Ruskeilla sil-
millään katseli tämä ystävällisesti sairasta ja lauloi:

»Nuku, nuku, nuorukainen,
Sylihini nuku vaan!
Maaemonen sua vainen
Tuuöittavi laulullaan.
Tule, tule, auttajani armas,
Poistamahan tuska, kipu karmas!»

Silloin läheni ihmeen ihana hengetär. Hän oli lumi-
valkeissa vaatteissa. Tukka ja puku olivat kukkasin
koristetut, oikeassa käöessä oli sauva, vasemmassa
seppele.
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»Terve, ystäväni Luonto!» sanoi Maaemo.
Ja Luonto lauloi:

»Jo tulen, kuten lupasin,
Kun sinut viimeks' tapasin.
Mä nuorukaisen terveeks' teen
Iloksi muille, itselleen».

Sitten katsoi hän aurinkoon ja lauloi:

»Hei, tyttöni, Valotar taivaan,
Tullos tuomahan apua vaivaan,
Neuvoja anna
Valoa, lämpöä kanna!»

Ja Valotar tuli. Kullasta hohti puku, kultainen oli
hänen käöessään malja, josta levisi suloinen, lämmittävä
valo. Han lauloi:

»Jo tulin kuten lupasin,
Kun sinut viimeks' tapasin,
Tuon valon ja lämmön tullessain,
Monen niillä jo terveeks' sain».

Sairaasta tuntui kummalliselta, iho alkoi nuortua,
rypyt hävisivät, ja keltainen väri katosi.

Taas lauloi Luonto:

»Hei tyttöni, vilpas Vesi,
Ota sairas jo huoleksesi!»

Nyt ilmestyi hengetär niin puhtosen puhbas. Hänen
silmänsä olivat kirkkaat, pukunsa vaalea. Kaikki hänessä
loisti ja välkkyi kuten puhtain kristalli.

Veöen hengeiär lauloi:

»Jo tulin kuten lupasin,
Kun sinut viimeks' tapasin.
On mulla neste ja voimakas,
Elon elpyhyn saapi se suonissas'».

Samalla heilutteli hän hopeamaljaa käöessään. Siitä
läikähti sairaan otsalle vettä. Sillä oli ihmeellinen vai-
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kutus. Veri suonissa alkoi pulpahöella reippaasti kuten
terveillä.

»Hei, Ilmatar tyttöni, hei!
Apu täysikö sinulta? Ei»,

lauloi Luonto.

Pilvistä ilmestyi harsoinen olento, niin läpikuultavan
kirkas, että häntä tuskin eroittikaan. Hän lauloi:

»Jo tulin kuten lupasin,
Kun sinut viimeks' tapasin.
Ilman raittihin mä tuon,
Uuöen hengityksen luon».

]a toöellakin! Sairaan hengitys ei kulkenut enää
hinkuen, vaan kävi keveästi kuten terveiöen. Ei häntä
enää uuvuttanutkaan, sen vuoksi aukaisi hän silmänsä
ja heräsi.

Hengettäret hävisivät äkkiä. Mutta nuorukainen
nousi notkeana ja sanoi: »minähän olen vallan tefve!
Mutta missähän ne parantajat ovat? . . .»

Hiukan siinä silmiään hierrottuaan vastasi hän itse:
»hm! Kyllä ymmärrän. Kun ahtausta, ummehtuneesta
kaupunkiasunnostani pakenen maaemon syliin, enkä pel-
kää luontoa, vaan käytän ahkerasti valoa, ilmaa ja vettä,
niin pysyn nuorena ja terveenä».

Eikä häntä haluttanut enää entiseen asuntoonsa.

JOULUNHALTIJATAR

Oli kerran pieni poika niin ihastunut satuihin, että
hän niitä alati luki ja kuuli. Lopulta ei hän enää tyyty-
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nytkään pelkkään lukemiseen, vaan halusi toöella elää
satujen tapaukset.

Joulun lähetessä kysyi isä, mitä poika lahjaksi
haluaisi.

»Oi, anna minun elää kaikki se, mitä olen lukenut
ja kuullut! Muuta en pyydä», vastasi lapsi.

»Vain joulunhaltijatar voi sellaisen lahjan antaa.
Pyybä häneltä»! neuvoi isä.

Silloin rukoili poika niin hartaasti joulunhaltijatarta,
että tämän täytyi vihöoin ilmestyä.

»Mitä tahöot»? kysyi hän kutsujaltaan.
»Anna minun elää satuelämää: kulkea prinssinä

kultavaunuissa prinsessan kera, kiivetä jättiläisten linnaan,
tunkeutua kääpiöitten luolaan»! vastasi poika.

»Pyyntösi täytän, jos luet, uskot ja seuraat sitä,
mitä näihin papereihin on kirjoitettu», sanoi haltijatar.

»Sen teen»! lupasi lapsi.
Siuoin sai hän paperit ja luki:

»Neuvo tämä mielehesi paina:
Rukoile ja ahkeroitse aina!
Niin on hauska elämäsi retki,
Onnellinen siinä joka hetki,
Vaikk' ois' vaikeitakin kohtaloita,
Satusilmin katselet sä noita».

SUNNUNTAILAPSI

Talossa oli ristiäiset. Pöydällä kapalokääryissään
makasi pieni miehenalku. Hän oli niin pienen pieni, että
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kummit vallan hämmästyivät. Ja kaikki oli hänessä perin
merkillistä: silmät, suu, nenä, jäsenet. Ja sitten oli hän
vie!*, sunnuntailapsi.

»Se tietää jotakin», sanoi muuan.
»Ennustaa suurta tulevaisuutta», arveli syiikummi.
]a jokainen tiesi jotain ihmeellistä. Minkä enemmän

he katselivat täysinäistä leipäkoria monellaisine hienoine
pienine ja suurine leivoksineen, minkä enemmän haisteli-
vat kirkkaan, hopeaisen kahvikannun noukasta kohoavia
suloisia höyryjä, sitä liukkaammin liikkuivat kielet.

»Ei, mutta ristiäiskahvi pitää juotaman kuumana,
muiioin ei käy lapselle hyvin», huudahti vihboin kummi-
täti,

»Niin, niin! Sehän on totta se», myöntelivät toiset.
»Kuinka se on unohtunutkin»! päivitteli lapsen isä.
Ja sitten tuli ihan hiljaista. Ei kuulunut muuta kuin

kuppien kalketta, lusikkain kilinää, hiukan rausketta ja
mausketta. MuoÖot olivat ylen tyytyväisiä, ja se ennusti
lapselle hyvää.

Kahvin juotua menivät kummit matkaansa. Mutta
pienokainen alkoi kasvaa ja lihoa ja kehittyi kuten muut-
kin lapset. Jotakin erikoista hänessä kuitenkin oli. Hän
ei aina seurannut eikä huomannut ihmisten puheita, mutta
hän ymmärsi luonnon salaperäisiä ääniä. Hän rakasti
lintujen laulua, hyönteisten hyrinää, laineiöen loisketta,
purojen porinaa, tuoreen ruohon tuoksua. Hän ei viih-
tynyt ummehtuneessa kouluhuoneessa, hän ikävöi ulos
avaraan maailmaan.

Eräänä päivänä jätti hän kotinsa ja lähti. Matkallaan
näki hän paljon uutta ja ihmeellistä. Kulkiessaan kerran
outoa tietä, mietti hän ihmiskohtaloiöen erilaisuutta. Miksi
on yksi ylhäinen, toinen alhainen, muutamat hyviä, toiset
pahoja, monet rikkaita, useammat köyhiä?

Tätä miettiessään näki hän kummallisen olennon.
Se ei ollut mies eikä nainen, ei ruma eikä kaunis, ei
pitkä, eikä lyhyi, ei hyvä eikä paha, ci peljättävä eikä
houkutteleva, ei juuri mikään ja oli kuitenkin jotakin.

»Olen Vaihtelevaisuus», sanoi se puheen aluksi.
»Huomasin sinun arvailevan syytä ihmiskohtaloiöen erilai-
suuteen, ja tahoon sen sinulle selvittää. Seuraa minua»!
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Nyt kulkivat he tietä mitä kummallisinta. Siinä oli
hellettä jö kylmää, karkaata ja tasaista, orjantappuroista
ja ruusuista, kirkasta ja pimeää, kuului huuhkaimen
huutoa ja laululintujen liverrystä. ]a sitä mentiin niin
nopeaan, ettei ainoakaan ihmisjalka liene ennen sellaisella
kyyöillä kulkenut.

Vihcoin tultiin perille. Ei se ollut mökki eikä linna,
olipahan vaan siltä väliltä. Astuttiin sisälle, tultiin huo-
neeseen, jossa pitkillä tuoliriveillä seinäin vierustoissa
istui eriskummaisia olentoja. Simäkös sihistiin ja suhis-
tiin ja kuiskattiin ja muristiin, kun poika sisään astui.

»Älä pelkää! lohöutti saattaja. Nämä ovat minun
ilkeitä sisariani, jotka ihmisiä kiihoittavat pahoihin himoi-
hin. Siinä istuvat: Valhe, Joutilaisuus, Uhka, Uteliaisuus,
Hitaisuus, Laiskuus, Herkuttelu, Uskottomuus, Panettelu,
Kateus, Ahneus, Kostonhimo, Äkäisyys, Petos, Likaisuus,
Julmuus, Vlpeys, Viha, Varkaus ja Murhanhimo. Nyt
eivät he sinulle kuitenkaan mitään tee».

Poikaa pöyristytti. Tuntuivat niin tikeiltä nuo surul-
liset, ivalliset, häijyt, viekkaat ja houkuttelevat katseet.
Sen vuoksi hän varsin mielellään seurasi saattajaansa
toiseen huoneeseen.

Sielläkin istui olentoja tiheässä toinen toisensa vie-
ressä. Mutta he eivät supatelleet ja kuiskineet vieraan
sisään tullessa, vaan nousivat ja tervehtivät häntä koh-
teliaasti kumartaen.

»Täällä ovat minun hyvät sisareni: Totuus, Uskolli-
suus, Ahkeruus, Siveys, Rakkaus, Armeliaisuus, Sääli,
Rehellisyys, Puhtaus, Kohtuus, Suoruus, Sovinnollisuus,
Nöyryys, Tottelevaisuus, Ystävällisyys ja Viattomuus.
Nämäkin liihoittelevat alati ihmisten ympärillä, mutta ke-
hoittavat heitä hyvään. Jokaisesta ihmisestä itsestään
riippuu, millaista ääntä haluaa kuulla. Ken eöcllisiä kuun-
telee, hän muuttuu pian himojensa orjaksi, ken seuraa
jälkimäisiä, hän saapuu hyveiden tielle. Ymmärrätkö nyt
miksi ihmiset ovat niin erilaisia»?

Poika sanoi ymmärtävänsä. Mutta yhöen asian ha-
lusi hän vielä tietää: miksi oli saattaja itse milloin sitä,
milloin tätä, miksi ei mitään vakavaa, pysyväistä?
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»Olen Vaihtelevaisuus, kuten jo sanoin. Minussa
on kaikkia sekä hyvien että pahojen sisarien! ominaisuuk-
sia. Minäkin seuraan ihmisiä ja paljon on minun kal-
taisiani heiöän joukossaan».

Poika ei halunnut kuulla enempää, vaan jatkoi mat-
kaansa. Hän tutki nyt ihmiskasvoja. Milloin näki hän
niissä hyvien, milloin pahojen olentojen kanssa seurustele-
misen jälkiä. Edellisiä muistiin kirjoittaessaan oli hän
iloinen, jälkimäisiä piirteli hän painunein päin, alakuloi-
sena. Mutta merkillisin kaikista hänen muistiin panois-
taan on tämä nyt lukemasi kertomus.

ITKU-LIISA

Vastakkaiset talot kaöun kahöen puolen olivat hy-
vin erilaiset. Toinen suuri ja komea koristeineen ja
kristallikirkkaine akkunoineen, joista ahkerat käbet pois-
tivat pienimmänkin likapilkun ja tahran. Toinen pieni
ja matala, vain pääskyn pesien ja hämähäkin verkkojen
koristama, himmeä-akkunainen maja.

Ja siellä oli vain yksi ainoa akkuna. Äidin eläessä
oli se aina kirkas, hänen kuoltuaan pesi isä sitä aina
juhlapäivin ja sunnuntaisin. Isän kuoleman jälkeen ei
sitä enää pesty. Mummohan oli melkein sokea, ja hä-
nen kipeille silmilleen olisi kirkas valo ollut vaan haitaksi.
Akkuna oli siis hyvä semmoisenaan.

Tästä ainaisesta puolihämärästä huolimatta loistivat
kahdeksan vuotiaan Ruususen silmät veitikkamaisen kirk-
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kaina kuin tähbet, ja kirkas nauiu helisi aamusta iltaan
sairaan iso-äidin vuoteen ympärillä.

Naapuritalossa oli saman ikäinen lapsi. Häntä ni-
mitettiin »Itku-Liisaksi», syystä, että hän aina itki. Jollei
äiti aamusella seisonut sukkia ja muita vaatteita kan-
natellen hänen vuoteensa vieressä, itki Liisa. Jos maito
oli liian kylmää tai kahvi liian kuumaa, pisti hän poruksi.
Jollei hän koulussa osannut heti vastata opettajan kysy-
mykseen, turvasi hän kyyneliin, samoin silloin, kun it-
kunsa vuoksi seuraamasta lakattuaan ei tiennyt missä
oltiin. Jos ei äiti ollut päivälliseksi valmistanut hänen
mieliruokaansa, köllötti hän iltaan asti, vieläpä yönkin,
sillä useimmiten näki hän niin surullisia unia, että kan-
natti kyllä itkeä. Jos hän sitten joskus unelmoikin jota-
kin iloisempaa, porasi hän aamulla herättyään sitä, että
ei se ollut totta.

Tästä alituisesta kyynelöimisestä pöhöttyivät hänen
silmänsä, kävivät punaisiksi ja tulehtuivat puolisokeiksi.
Lääkäri arvelikin parhaaksi koko silmien poisleikkaami-
sen. Mutta silloin itki tyttö entistä enemmän. Hänen
näkönsä kävi niin huonoksi, että kun äiti aamulla tuli
hänelle hyvää huomenta sanomaan, luuli hän varjon sii-
hen vuoteensa viereen luikuneen.

Huomatessaan sokeutensa piti hänen juuri alkaa
aika poru, kun odottamaton tapaus hänet siitä keskeytti.

Vastakkaisesta talosta, tuosta matalasta majasta, kuu-
lui haikeata itkua. Sellaista ei »Itku-Liisa» ollut vielä
milloinkaan sieltä kuullut. Hän pukeutui häfhätää ja
riensi sinne katsomaan.

Vuoteessa makasi vanha isoäiti kankeana ja kylmänä,
lattialla vuoteen vieressä polvistuneena oli Ruusunen.
Hän nojasi kasvoja käsiinsä ja itki ääneen.

»En luullut sinun itkeä osaavankaan, en ole kuul-
lut sitä milloinkaan ennen», kummasteli Itku-Liisa.

»Paremmin minä nauraa osaankin. Olen itkenyt
vain kolmasti: äiöin kuoltua, isän kuoltua ja nyt mum-
mon kuoltua», vastasi Ruusunen.

Silloin ajatteli Itku-Liisa, että Ruususella oli toki
paljoa enemmän itkun syytä kuin hänellä itsellään, jonka
molemmat vanhemmat, vieläpä isoisä ja isoäitikin elivät.
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Ja niin lakkasi hän vallan itkemästä. ]a kun hänellä
oikeastaan oli hyvä syöän, niin ei hän hennonut tuota
surevaa lapsi raukkaa tänne kuolleen mummon kanssa
kahöer; heittää, vaan otti häntä kädestä ja talutti hänet
kauniiseen kotiinsa. Ruusunen jäikin sinne ainaiseksi,
ja pian helkkyi hänen naurunsa entistään iloisempana.
Mutta hän ei nauranut yksin, Itku-Liisa helkytti mukana.

Silloin Liisan silmät, jotka ennen itkun vuoksi oli-
vat sumuiset ja hämärät kuin Ruususen mummon likai-
nen akkuna, muuttuivat hymyileviksi ja kirkkaiksi kuni
Ruususenkin silmät.

Vetehinen pukeutui taas merimieheksi ja lähti lä-
heisiin ihmisasuntoihin tutkimaan heibän jokapäiväisiä
tapojaan.

Ensiksi tapasi hän emännän, joka sangon pesemistä
varten täytti koko ammeen veöellä, jonka puhöistamisen
jälkeen heitti hukkaan.

»Kuinka sinä noin vettä tuhlaat?» kysyi Vetehinen.
»No ei se mitään maksa», vastasi emäntä kopeasti.
»Vai ei maksa!» hymähti Vetehinen!
Sitten kohtasi hän miehen, joka janonsa sammutta-

miseksi otti sangollisen vettä, josta ryyppäsi vain kulauk-
sen ja heitti loput maahan. Maiskuttelipa hän vielä suu-
taan ikäänkuin olisi jotakin ylen ilkeätä sinne saanut.

»Miksi sitä niin paljon maahan kaasit?» uteli Vete-
hinen.

»Se on niin mautonta», vastasi mies halveksien.





»Vai on mautonta!» hymähti Vetehinen ja jatkoi
matkaansa.

Nyt tapasi hän talonpojan kaatelemassa yhä ja yhä
vaan kylmää vettä koiransa selkään. Koira parka ulisi
surkeasti ja mateli maassa kuten mato, mutta isäntä ei
sitä armahtanut.

»Miksi sinä koiraasi vesin valelet, miksi et käytä
rankaisu välikappaleena keppiä eli hihnaa?» kysäsi Vete-
hinen.

Keppejä täytyy hakea metsästä asti, ja hihnat kau-
pungissa ovat kalliita, mutta vettä on meillä yllin kyllin«,
vastasi talonpoika ylvästellen.

»Taitaa olla liikaakin», arveli Vetehinen ja jatkoi
matkaansa.

Kapakan ohi kulkeissaan kuuli hän huoneesta hir-
veän huuöon ja melun. Uteliaana riensi hän sisälle.

Siellä seisoivat vieraat isännän ympärillä vihaisina
ja uhkaavina. »Tuo mies on meitä pettänyt», selittivät
he Vetehiselle.

»Millä tavalla?»
»Hän sekoitti vettä viinan joukkoon».
»Hyvää se vaan teki, että tuo katkera juonia vähän

laimeni», arveli Vetehinen.
»Vai teki hyvää»! penäsivät vieraat. »Kuka vettä

joisi, mokomaakin lenua»!
Silloin suuttui Vetehinen. Häntä harmitti tuo ääre-

tön veöen halveksiminen, ja hän päätti rangaista ihmisiä.
Äkkiä muuttui hän omaan hahmoonsa, hyppäsi ulos

akkunasta, että miehet hämmästyivät ja katosi veteen.
Sitten tukkesi hän kaikki kaivot ja lähteet, kuivasi

joet ja purot, kasvatti järven ympärille sellaisen kaisli-
kon, etteivät ihmiset sieltäkään vettä saaneet.

Silloin tuli seudulle moniviikkoinen kuivuus, ja se
opetti ihmisiä oikein arvostelemaan vettä.
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