




Lasien hnwituksia.
Ulkona ja sisällä

1. Galwtpäiwä.
Oli kylmä, lunta satoi. Lapsst eiwät tahtoneet pistää

nenäänsä ulos owesla, Hnllä olikin niin paljo hnwituksia,
että he hywin woiwat olla sisällä. Anna oli saanut uuden
nuken, jolla oli „oikeat" waatteet,joita hänwoi ottaapäältä
pois ja taas pcinra päälle. Irjöllä oli tykki, jonka sijään
pantiin herneitä ja ammutiun maaliin. Laurilla oli
palli ja keppi, ja pltku Alfred istui tuolilla leittien hel-
mien kanssa. Lauri tameli hän oli olewiransa
tamarincuwos. joka käwi kyläilemään. Anna näyni hänelle
nuken, ja kertoi sen äsken tulleen kaswllluskoulusta Parisieta.
Irjö oli muka kenraali ja ampui niin paljo herneuä
ympäri lattiaa, että wanha lapseniyttö oikeen suuttui siilä.
Mutta lasten oli lysti, ja aita kului niin sukkelaa, etlä
he ihmetteliwät kun pimeni ja Leena sytytti lampun.

2. Aesäpöiwä.
Pitkä, kylmä talwiaikll lyhyine, pimeine päiwineen,

oli aitaa sitten kulunut mutta lumellaan häu oli antanut
mehua ja ravintoa maalle. Kylmyydellään hän oli pakotta-
nut puut ja yrtit lepäämään, jotta sitten kun krwiit tuli,
ja lämpimyydellään ajoi mehut maasta runkoihin ja
oksiin, silloin taitoit olisi heti työhön walmiita. Nuput
vliwat paisuneet, puhjenneet ja tulleet lehdiksi ja kukkaisiksi.



Kukkaisista tuli taas hywiä hedelmiä. Ensiksi lypsyiwät
tirsikkaat Irttitarhassa oli isoja muhkeita kirsikkapuita,
joiden riippumat oksat, lannistuneena hedelmistä, tahloiwat
ikäänkuin tarjota aarteitansa lapsille.

3. Ailjaa! Isä nukkuu!
Oli ehtopäwä. Anna istui pallilla ja neuloi uutta

päällystakkia uutelleen. Lauri istui ja käänteli lehtiä
kirjaosaan. Mjö tiiweli ympäri lattiaa mitään tekemättä.
Samassa awattiin owea äkkiä jaAina juoksi sisään. „Hiljaa!
Pappa nukkuu", sanoi Lauri ja katseli ylös kirjastaan.

ja silloin
hän tahtoi olla raudassa. Sen tiesi myöskin Aina, joka
nyt kameli niin fiemästi warpaillaan. Mutta hän ei tietänyt
mitä hänen piti tehdä. Hän antoi piparkaatkua Käärölle,
heittäen sitä hänen suuhunsa, mutta silloin hyppäsi Kaaro
ylös niin että pöytä oli kumoon meneniäisilläiin. Anna
pelästyi jyslinästä. „Tämä ei kelpaa," sanoi hän, pojat
ja Aina saamat mennä ulos ja ottaa Kaaron seuraansa,
sillä minä olen luwannut mammalle pitää huolta että
pappa saa olla rauhassa. Arjö otti oitis lakkinsa, Aina
houkutteli Kaaroa ulos, Anna istui paikallaan, ja niin
pian kun jolu tuli sisään, sanoi hän heti: »hiljaa! Pappa
nukkuu!" Sillä lamalla sai hänen isänsä rauhassa nauttia
lepoansa, jota hän niin hywin tarwitsi, sillä hän oli aina
työssä ja toimessa, sanoaksensa lapsilleen kaikkia mitä olisi
heille hyödyksi ja iloksi.

4. Aaywipidol.
Neiti Helmi, jota asui linnassa, täytti kolmetoista

Muotia, ja hänen äitinsä, kreiwinna, antoi hänen kutsua
pienet ystäwänsä Anna, Lauri ja Irjö tuhmille. Ilma























oli hywin ihana ja kahwipöytä oli walmistettu yrttitarhaan.
Wohwelia ynnä muita hienoja leipomulsia oli pantu leipä-
loriin ja wadilla oli makea torttu. Neiti Helmi kaatoi
lahwia kuppiin, ollen hywin kohteliainen emäntä. Kah-
min jälkeen tarjottiin hedrlmiä ja sitten saiwat lapset juosta
ja .ieilkiä puistikossa. Siellä oli suihkukaiwo, jonka wesi
lKisti niin wilpcesti. Riikinkukko lewitti kaunista pyis<
töänsä päiwän helteessä prnkeryksellä.

Myöhempään ehtoolla laittoiwatHelmin weljetleiltitu-
lia, jotka oliwat sangen kauniita, aunngoita. tähtiä ja
muita koreita raketteja. Niin hauskaa Annalla ja hänen
weljellään ei ollut loskaan ennen ollut, ja he halusiwat
Helmin syntymäpäiwän olewan joka, tahi tumminkin, joka
toinen wiitlo.

5. Smpuapallol.

,Mitä tänään teemme?" sanoi Anna. „Ilma on
niin ikiiwä, että ei ole hauskaa mennä ulos. Nukellani
olen leikkinyt niin kauan että olen siihen kyllästynyt.
„
Lainaa se minulle," sanoi Aina, „ja te pienokaiset woisitte

huwitella itseänne saipuapalloilla." Siihen myönfiwiit
kaikki; he oliwat aikoja sitten saaneet luwan äidiltä joskus,
sopimalla ajalla, saada puhaltaa saipuapalloja, ja nyt
oli juuri sopima aika. Anna toimitti saipuaa ja mettä
ja wtlpasi niin paljo kuin jaksoi. Kohta oli laitti
järjestyksessä Anna puhalsi palloja, ja pojat katseliwat
tuota. Lauri tahtoi malttamattomasti ottaa wiwahtawaa
palloa säästiiäksensä sitä, mutta kun hän koski siihen, katosise ja pieni märkä pilkku jäi jälelle. Lauri ihmetteli tätä,
mutta hänen äitinsä sanoi: „sillä lailla usein tapahtuu!
Sinun pallosi on tuwa onnesta, joka usein katoaa silloin
tun luulemme sen olewan käsissämme."



6. MenHemallin.
Anna ci woinut Unhottaa, kuinka hauskaa lapsilla

oli ollut linnassa, ja kuinka hywä Helmi oli ollut heille.
Hän tahtoi mielellään jollakinlailla näyttää kiitollisuuttaan.
Lopuksi oli hänen äitinsä luwanimt, että hän myös saisi
kutsua ystäwänsä kahwille pienelle saarelle, johon oli wä-
häinen matka jiirweä. Siellä oli pieni wenhe, jota pojat
itse osasiwat soutaa. Sillä he aikoiwat tuoda Helmin
ja H2nen pienen siskonsa Elinan saareen. Helmi ci
pelännyt, mutta Elin ei tahtonut astua weneeseen. Irjö
pyysi häntä niin kauan, että hän wiimein myönsi. Lasten
wanhemmat oliwat menneet edellä saareen, ja nyt sai
Anna tarjota kahmia pieniltä lupeistaan myöskin wanhoille
»vierailleen. Sitten soudettiin toiseen saareen. Siellä
Annan mamma tarjosi mansikoita isoja yrttitarhasta
ja pienempiä metsästä, ja ne syötiin kermalla ja soturilla.
Sitten lähdettiin kotia juuri auringon laskiessa, jolloin
koto järwi kiilsi kuin meri kullasta auringon loisteessa.
lärwi oli tyyni tuin peili, ja rannat lehdikloineen ja
tulkaloineen tuwantuiwat 'medessä. Samassa alkoi pieni
lintu wiserrellä lehdikossa se oli ihanaa! Annan äiti
lupasi lapsille monta wenhematkaa, jos he olisiwat hywiti,
mutta mansikoita he eiwiit saisi joka kerta.






