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Gsimaine
kaikille hupaisien satujen armaitsioille/)

Olipa kerran akka, aiwan wanha,
Kuin asui pienoisessa tuwassansa.
Ia tcilwen kylmilläki ahteranna
Hän uupuneena polki rukkiansa.

Niin siewästi ei kehrätä ken tainnut,
Kun iltaisina wanhus kuutamolla;
Niin lemmessä, ei ken ole hawainnut,
Kun perehcnsä illan nuotiolla.

Ia kukaan ci niin tainnut kertoella
Wäestä Wuorissa ja kallioissa;
Ia menninkäisistä kun tanhuella
Haluiwat kentähällä kuutamoissa;

Ia metsänmörköistä tapiolassa;
Messästäjästä yöllä kauhiasta;
Ia lemmintäistä lähde-laksolassa;
Lohikäärmeestä, aarteen wartiasta;

Ia jättien linnoista tuntureilla;
Ia wankituista siellä neitosista.
Niin kuten Ahti laulaa iltasilla.
Ia lemmot liehuu ales taiwahista;

Ia kuinka Nukku-Matti lewittääpi
Wuoteelle pehmiälle ruusujansa,

') Suomennettu Z. Topeliusten «8«zol.?ö!'5t«8»«n!i»
l«n,» alussa löytymän runoelman mukaan.
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Ia kun «e siewät unet lenteleepi
Lapsien luokse heidän nukkuissansa;

Ia kuinka Luoja suopi Enkelinsä
Maailman harhateillä johtajaksi.
Ett' niille kun ei waiwu himoihinsaGi mikään täällä muuttuisi pahaksi.

Nämätpä tiesi wanhus, ja me pienet
Kuulustelimme warsin kummastellen
Siis satujansa, kuten kukat hienotMetsissä puiden fuhinata kuulle».

Jo aikoja ou kulunenua siitä
Ia kuullut olen monet waiheet waineu:
Waan kerronpa nyt mitkä muistan niitä.
Ia kertokaat paremmin ne kun tainnee.
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Kirkko-kukko.
Nyt alotamme kohta merkillistä satua,

jonka woisi nimittää: "La nk e e mus seuraa
ylpeyttä;" mutta ajatelkoonkukin siitä mitä
tahansa. Mpeä saattaa ken hywänsä olla,
ehk'ei waarain-matoa jalompi olisi; mitä sit-
ten, kun ollaan kirkko-kukko!

Olihan terran kirkko-kukko, joka istui
warsin korkean kastarin huipussa. Mistä
hän oli kotoperää ja kuten niin korkialle
maailmassa oli koroiltunut, sitäpä ei olet-
kaan juuri kewiä päätettää. Arwellaan hänen
taattonsa ei tawallisen kukon olleenkaan, waau
erään kirwesmiehen, joka puusta saattoi
meistää liehu-kotkia ja lohikäärmeitä, ja
siispä luullaan weistäjän muodostaneen kukon
pölkystä ja wipuueen hänen köysillä yles
toormlle, koska hän oliki niin laista kun
pölkky, eikä saattanut opetella lentämään.
Kukatiesi ei asia niin ollutkaan; kaiketi oli
kukko muinoin esikutkona waltawan naisruh-
tinaan tantelettareeu tauahuoueessa ja nosti
ylpeän luontonsa kehoituksesta ehkä kapinan
hallilsiatansa wastaan, josta rankaistukseksi
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kaiketi loihtimalla muutettiin puu-kukoksi ja
kiini-naulittiin toormlle. Sitä ei kukaan taida
niin tarkasti tietää. Waan yhtäkaikki; siellä
istui hän toornilla, kaikista korkiannnalle
kuin korkeiu katto ja korkein puu seitsemän
penikulmaa ympärinsä. Ia niin korkialle hän
istui, että koko maa altansa ei paljon rieh-
tilä kyrsää suuremmalta näyttäynyt, ja ih-
miset näkyiwät hänestä kuin kärpäiset kyr-
sällä. Hetkisen näki hän niitten hyörimän,
ja niin ajettiin ne taas pois sillä suurella
kärpäis-siepolla.

Kirkko-kukko oli aiwan suuri. Hänellä
oli korkia punaiseksi siwuttu harjus noukkansa
ylitse, wiheriät lautaisen-kokoiset silmät ja
aiwan lawia pyrstö. Mahaansa mahtui
wähintäki kolme ruis-tynneriä, niin ahnas
oli hän. Saattaneepa uskoa hänen wähän
ylpeäksiki. Ollen niin suuri ja istuen niin
korkialla/ luuli hän ei koko maailmassa löy-
tywänkään hänen korkuistansa herraa. Kaikki
kukot owat pöyhkiöitä, jonka saattaa hawai-
ta heidän käytöksistänsä, koska pöyhistelewät
rikkaläjällä jakuroittawat noukkaansa ilmoille,
kuten haluisiwat kaikille sanoa: mikä hupelo
sie oletkaan?

Mutta kirkko-kukko oli yksi pöyhkiämmis-
tä. Saattaapa arwata tämmöisen ei hywäl-
lä päättymän. Moni suuriluuloinen kukko on
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tullut päätänsä lyhemmäksi, koska isänta-
wäkensä wieraspitoja owat hankkineet, ja
sitten on hän ilman pitempää tarinoimaa
kynitty höyhenettomäkfl, laskettu paistipataan
ja syöty, kuten muutti kana-eläimet lakeen,
kurkka-taswien ja puolahillon kanssa.

Kaiketi tiesi kirkko-kukko ei olemansa kel-
wollinen teloitettawaksi ja syötäwäksi, ja
tästä tuli hän wain entisestä pöyhkeämmäksi.
Hänellä oli tapana, kuten maailmassa ylei-
festiki, kääntää pyrstönsä Wihurin mukana.
Saattoipa siis katsella ympärinsä kaikille
ilma-aloille. Mutta minnekä tahansa tirkis-
teli suurilla »viheriöillä silmillänsä, ei kussaan
maan päällä nähnyt hän wertaistansa. Hän
luuli siis olemansa jotaki parempi kun muut,
ja koko maailman tarwitsewan olla hänelle
alamaisena. Silloin ajatteli hän itseksensä
näin:

Olenpa juuri kukoista suurimpia, aiwan
ylhäinen ja jalo kukko olen tosianki. Ver-
taistani kukkojen seassa ei löydyttää». Olen
todellinen kukko-itsewaltias maailmassa. Sel-
wästi on hawaittawa, että kirttoki on ra-
kennettu juuri minua warten ja siksi että
löytyisi korkiaan arwiooni werrattawa paikka
ollakseni. Kostama istun korkiammalla kirkko-
toornilla, mahtaneewat kai minua kunni-
oittaaki. Miksi muuten kokoontuisiwat ihmiset
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kunaki sunnuntaina tästä ympäristöltä kirk-
koon, josta ei sanoaksensa minua warsin ih-
metellä ja palwella? Niinpä tosi ainaki on,
että suuri kukko olen, aiwan waltias kukko;
korkiammasti ylhäinen kukko olen tosianki!

Mutta ylhäisillä henkilöillä tulee myös
usiasti päiwänfä pitkiksi, ja niinpä myös
kirkko-kukolla. Lentää ei hän taitanut, työs-
kennellä ei hän tahtonut ja syödä ei tar-
winnut hänen. Mitä piti hänen tekemään?
Et paljon puuttunut, ett'ei hän wälistä wä-
hiin kun kateella katsellut rowastin kanoja,
jotka wälistä hyppiwät aina tooruinti juu-
relle ja kuoputtiwat niin siewästi sonnassa
jywän siitä, silloin toisen tällöin poimiessansa.

Eräänä päiwäuä tapahtui, että muuan
waris sattui lentämään kirkoitse ja juuri
läheltä kirkko-kukkoa, joka istui siinä niin
pöyhkeänä ja totisena ja wihastui, että joku
rohkeni lennellä melkein yhtä korkialle kun
hänen halutti istua.

Kwa! twa! kirkui waris. Mi-
tasta kuului, kukkoseni?

Prr! lausui kukko ja kierähti Wihu-
rissa ympärinsä, kääntäen pyrstönsä waresta
kohden. Arwelen, woisit minulle sanoa
edes Teidän ylhäisyytenne.

Näetkö häntä! wirkti wares. Noh
eikö Teidän ylhäisyytenne aika tuntunee pit-
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kältä kaiken ikänne, kun työtöunä siinä yksi-
näisyydessä istutte? Eikö Teidän ylhäisyy-
tenne haluaisi naimaan?

Naimaan! pöyhisteli kirkko-kukko.
Mistä kohtaisin niin korkian ja ylhäisen ka-
nan, että armoani alentamatta saattaisin to-
sioita ?

Teidän ylhäisyytenne puhuu oikein,
wastaisi waris, semmoista olisi työläs
löytää, sillä en muista koskaan kuulleeni
puhuttaman kirtto-kanoista. Mutta Teidän
ylhäisyytenne mahtaisi kumminki työskennellä
jotaki. Niin teen minä. Sillä huwittaa kukin

aikaansa, ja mieli tulee siten iloiseksi ja
rauhoitetuksi.

Työtä! murisi kukk.' taasen ja kat-
seli marista ylenkatseella. Suuri ja yl-
häinen kansa ei koskaan työtä tee. Ei se
sopisi ollenkaan.

Hoo hoo! arweli waris itseksensä
leutäissänsa pois; —sinä herra kukkoni tir-
kistät ja tirkistät ympärisi, etkä tiedä kui-
tenkaan mitä maailmassa tapahtuu. Olenpa
usiasti hawaiuuut korkia-arwoisilla ja ylhäi-
sillä oleman enemmän työtä ja murhetta
kuin alhaisille maan päälle. Mutta tuommoi-
set tyhmän-kopiat herraset, kun kirkko-kukko,
luulemat ylhäisyyden näyttäywän siinä, ett'ei-
wät huoli wähänkään työnteosta, waan is-
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tuwat laiskana, saltiwat muiden itseänsä
palwella ja pitämät niin aikansa ikäwänä.
Kirkko-kukosta näkyy tossaanki, hänellä jo
useampia satoja ikäwuosia oleman, ja hän
ajattelee kai kuten moni hänen nuoruutensa
ajallaki. Mutta nyt älytään paremmin kuin
silloin, että kaikkein olentojen on työtä teke-
minen ja oleminen ahkera, joska tahtomat
onnellisina ja tytywäisinä elää. Tuota ei
kukko kuitenkaan käsitä. Ollen niin läpitse
laiskuri, lausuu hän: se ei ollenkaan sowi.

Ia niin oli todellaki. Kukko oli laiska ja
ylpiä, siinä koko seikka. Monia satoja wuosia
oli hän siten toornin huipulla istunut, mi-
tataan tekemätä; ei hän wiitsinyt edes lau-
laakaan. Tosin oli hän niin laiska läpiko-
tansa, ett'ei paikastansa liikkunut kaikkina
satalukuisina »vuosina; saattaapa siten ar-
wella laiskuutensa määrän. Olisi hän mar-
sin raippa-saunan jo aikoja ansainnut. Mutta
saadaanpa kuulla miten hänen käwi.

Muutamana kauniina päiwänä, koska
kirkko-kukko tawallisunden mukaan istui ja
katseli taiwaan sinertämään awaruuteen ja
näkyi hywinki miettimällä, ehk'ei hän juuri
niitäkään ajatellut, silloin näki hän ihmeek-
sensä suuren kansa joukon kokoontuneena kir-
kon ympärille. Mitähän tämä merkinnee?
arweli hän: eihän tänäpiin» sunnuntaikaan
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ole. Pian sai hän kuitenkin asiasta sel-
wityksen.

Siellä oli toi mainio köydellä hyppiä
Kara matti, joka köytensä kirkontoornm
ja kellokastarin wälille oli pinkoittanut. Sillä
nuoralla tanhusi wähä poika ja wielä ehkä
wähempi tyttönen wastatusten ja tekiwät
kummallisia mutkailuja. Ohoo, ajatteli kukko;
eikö siinä muuta olluttaan. Luulinpa niiden
tyhmien ihmisien taas jotaki uutta juhlalli-
suutta kunniakseni wiettäwän.

Seikan näin ollessa, heitti Karamalli
lentosuutelon kansalle, ja kapusi kun kissa
kirkoutoornia yleskäsin, sillä siellä löytyi rauta-
puikkoja wanhuudelta lyötynä seinään, yksi
toisensa yläpuolla. Mes pitkin puikkoja ka-
pusi nyt siis Karamatti aina korkiammalle
ja korkiammalle, siksskuin ennätti kukon lä-
heisölle. Ohoo! ajatteli kukko ja uäyttäyi
hirweän äkäiseltä.

Mutta Karamatti ei tuosta hämmästy-
nyt waan, kuten siwallettu, oli hän yhdellä
luikkauksella kukon selässä, asettui ratsasta-
maan ja huusi kaikin woiminsa: hei, laukkaa
heponi! hei, laukkaa!

Woidaanpa uskoa, että kukko silloin au-
lasi silmänsä ja hawaitsi itsensä hirweästi
halwennetuksi, kussa hän istui pöyhkeänii,
eikä luullut tetäkään maailmassa wertaiset-
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senja. Ia nyt istui siellä poikcmulikka rat-
sastamalla seleissänsä huutaen: laukkaa he-
poni! hei, laukkaa!

Ensin wuotteli kukko, että koko kirkon piti
raunioksi mullistumaan tämmöisestä hänen
arwionsa ylenkatseesta. Mutta kirkko seisoi
ainaki seisomistansa, ja nyt alkoi kukko Höy-
rytettynä käännellä ja häilyä kulleki ilmata-
holle. Mitasta muuta taisi hän tehdä? Oli-
han ollut niin laiska, ett'ei opetteleinut kos-
kaan lentämään eikä laulamaan; siksi sai
hän tytyä ylpeytensä nöyrytykseen, koska kan-
sasto alhaalla huusi: ompa loi oikein hu-
paista ja naurattamaa, ja arweliwat tuon
warsinki suotuisaksi Karamatille ratsastaa
kirkko-kukolla. Niinpä käy useinki tässä mail-massa: koska joku on laiska ja pöyhkiä,
tulee wiimein Karamalli hänellä ratsasta-
maan, kuten tirkko-kukollati ratsasti. Ole
makuutettu siitä.

Mutta kirkko-kukko ei tässä juuripaljon
»viisastunut. Siellä istui hän waan toornin-
huipulla ajastajan toisen jälkeen; yksi suku
toisensa perästä weisasi wirsiänsä Jumalan
kunniaksi kirkossa toornin alla ja eliwät ai-
kansa, muuttaen sitten hautaansa, ja uusia
ihmisiä tuli siaan ja weisasiwat samoja wan-
hoja wirsiä samassa wanhassa kirkossa. Mut-
ta kukko istui aina wain yhtä laiskana ja
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pöyhkeänä toornillausa, wuotellen, että »vii-
meiseltä joku erinomainen onni häntä koh-
telisi hänen suuren ylhäisyytensä tähden. Ku-
kallesi toiwoi hän että, siellä kun istui, kul-
lataisin kerran kirkkaimmalla kullalla aurin-
ko» »vertaisena loistamaan, eli wuotti hän,
että joku päiwä kaiketi julistettaisiin koko
maan Suuri-sultaani-kukoksi. Niin, ken saat-
taa tuon tarkasti tietää? Hän wuotteli ja
wuotteli, waan koskaan ei tahtonut toi suu-
ri onni lähestyä.

Kuin kauwan hän nyt wuotti, niin tuli
hän kuitenki »viimeiseltä aiwan »vanhaksi ja
lahonneeksi, jotta yksi puunpala toisensa jä-
lestä putoisi hänestä, »vihurin pauhatessa.
Muutamana päiwänä oli myrsky niitä ra-
jumpia. Eräs tuuliainen kiiätti »vihassa yli
kirkon, puhalti pois koko kirtto-kukon toor«
nm huipulta ja lennätti hänen ilmoitse jär-
»ven laineille. Siellä sai kukko nyt, pyörä-
päisenä kun oli tältä kamottawalta »natkalta,
wielä »viilneisen kerran katua tunnottomuut-
tansa lennossa ja laulussa. Sillä olisiko hän
niitä taitanut, ei suinkaan järwehen olisi tar-
winnut waipua, waan sen siaan saattanut
lentää kaupunnin neluvostulvan katolle ja
laskeutua sinne laulamaan, jotta neuwos-
kunta ja koko kaupuuki olifiwat kuinmastu-
neet. Mutta nyt joutui hän järween ja hei-
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tettiin aalloilta sinne ja tänne, jotta hau'it
ja ahweneet kummastuneena katselit häntä/
ihmetellen mikä merikummitus olikaan. Vii-
meiseltä työnsiwät laineet hänen rannalle, ja
sinne jäiki hän makaamaan.

Rannalla oli wähä tupanen, m siinä
asui wanha akka, jolla oli kaksi lasta, poika
ja tyttö. Ia lapset rakentiwat terran ran-
nalle wähäisiä sulkuja, kuten kammioita ka-
loille, jotka sinne uisiwat sisälle ja ulos.
Mennessänsä wähän ulommaksi etsimään so-
pimia kiwiä, löysiwät lapset wanhan kirkko-
kukko-rukkasen, ja silloin oli hän aiwan sur-
kuteltawa nähdä. Aallot oliwat maalauksen
hänestä yltenään liottaneet, ja hän oli ki-
ivissä kohlinut itsensä pyrstöttömäksi ja nou-
kattomaksi. Silloin sanoiwat lapset: mikästä
nyt hätänä? Äiti walittaa aina Wariksien
ja warpuisien wahinkoittawan hernekäynnök-
siä. Mutta tästä saammeki marsin oiwan Wa-
riksen pel'ätyksen. Tule, ottakaamme köysi ja
wetäkäämme tämä suuri kummitus herne-
maahan.

Ia niin asetettiin kirkko-kukko »vanhoilla
päiwillänsä Wariksien pel'ätykseksi hernemaa-
han, sen siaan kuin toiwoi kullattawansa ja
julistettawansakoko maailman suuri-sultaani-
tukoksi. Niin tapahtui, että waris, joka ku-
kon hywinä päiwinä oli häntä kutsunut:
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Teidän ylhäisyytenne, tuli eräänä päiwänä
lentäen sinne, pitsaksensa hywän kestin her-
nemaalla. Hui niin näki hän pel'ätyksen
ja lenti kun henkensä edestä. Mutta pako-
tessansa sattui hän katsahtamaan taaksensa
ja tunsi wanhan tuttawansa. Kwa, kwa!

huusi waris niin korkiasti/että kaikki Wa-
rikset tienoolla sen kuuliwat. Näetkö, kun
Teidän ylhäisyytenne on kummituksena Wa-
riksille. Niin ainaki, lankeemus seuraa yl-
peyttä.

Mutta eräs wanha kaarne, joka siinä
lähellä istui seipään nenässä, torui Warista
ja sanoi: olkoonpa niin, että kukko on ollut
pöyhkeä ja laiska, ja että hänelle siis pahoin
on käynyt. Mutta nyt on hän wanha ja
onneton, ja wanhaa waiwasta älköön kos-
kaan soimattako. Kukaan ei tiedä kuinka hä-
nen saattaa käydä, itsensä kerran wanhaksi
elettyänsä.

Tämän kaiken kuuli kirkko-kukko. Mutta
hän ei saattanut wastata sanakaan: häneltä
puuttui noukka.
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Höyhen luodot.
Pohjanlahden awaralla selan-

neella, melkein Suomen ja Ruotsin raja-
medessä/ löytyy muutamia wähäisiä wiheri-
öitsewiä luotoja, jotka Höyhen-luodoiksi kut-
sutaan. Oi, kuinka ihanata niissä on! Kos-
kaan ei keskellä eksyttämän merta, kussa aal-
lot huoneiden korkuisina häilywät ja suuret
laiwat syysöinä pohjattomaan perikatoon wai-
puwat, koskaau et luultaisi, että niin rait-
tiit, iloiset, wiheriöitsewät luodot siellä wä-
syneelle purjehtialle tarjoisi yscäwMsen sa-
tamansa rauhallisuutta. Siellä ei mikään
myrsky pauhaa, ei yksikään aalto lainehdi,
eikä ainoakaan kalasääski korota kamottawaa
kirkuansa waahtowien kuohujen päällitse.
Kaikessa henkitsee siellä sanomaton rauha ja
suloinen lepo. Wihuri lepää, laineet nukah-
tamat, linnut laulamat Hiljaan, main Hiljaan,
ja kuutama leikitsee kultakellertäwallä lois-
teellansa, hywältä hajaawaisien kukkien ja
tuoksuwien hedelmäpuiden ylitse, jotka hiljai-
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sesti tuuwitetaan ilta-tnulen wienolta hen-
kähdykseltä.

Äh, sille joka wähäisessä purressansa
taistelee lainehissa elämän-merellä, fille on
ainakin hywää ja hupaista wiimein saada
lewätä, niin armahalla ja suotuisella ran-
nalla, kun Höyhen-luodot. Mutta monta,
aiwain monta etsiwät niitä turhaan, ne hai-
lytetään yötä ja päiwää waltawan meren
aalloissa, ja Höyhen-luotoja eiwät löydä
milloinkaan. Ia sanken usiat antaisiwat epäi-
lemätä kultansa ja kalliimmatki tawaransa
maailmassa, joska ne retkellänsä elämän-kor-
wen kautta kohtelisiwat, ja kuitenkin »vaipu-
mat ne hänen edestänsä sywälle, aiwan sy-
wälle meren laineihin.

Sillä nämät Höyhen-luodot owat pe-
räti eriskummaisia ja salaisia. Niin wakaa
ja tiedokasta perämiestä ei löydy ollenkaan,
ehkä maailman ympäri olisi purjehtinut, että
hän, keskellä waloisaa päiwää, koska aurin-
ko loistaa ja ihmiset ja eläimet työskentele-
wät täydessä woimassansa, saattaisi löytää
Höyhen-luotoja. Waan onko hän wäsynyt
työstä ja walwonnasta, rukoileeko hän ilta-
rukouksensa hartaasti ja laskeuu hiljaisuu-
dessa lepäämän purtensa pohjalle, antaen
hiljaisen wirran wiedä sitä tunne tahansa,
silloin tulee hän näihin luotoihin marsin
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wakaasti, ikäskun kompassin ja merikartan
johdolla purjehtisi. Sillä Höyhenluotoihin joh-
dattaa ainoasti kolme tutkimatointa kulku-
juomaa, joita ei millään kartalla löydy ku-
ivattuna, ja ne kutsutaan: "Ahkeruuden ka-
nawa," "Terweyden raitis lahdeke" ja "Hy-
wän omantunnon lewollinen satania."

Saatat arwella tämän seikan yliluonnol-
liseksi, ja kaiketi luulet näitä luontoja ei
löytymän ollenkaan. Kysy kaikilta hywiltä
lapsilta: kyllä ne Höyhenluodot warmaan
tuntemat. Mutta turhaa ollenee niitä kar-
toilla etsiä. Mahdotointa on ollut Höyhen-
luotojen tilaa määritä, koska niiden seikka
on kuten muinaisen Gottlannin saaren; joka
aamu kukon ensierää laulaessa, waipuwat
ne kaiken jalon suloutensa keralla ales meren
suunnattomaan sywyyteen, ja kunaki iltana,
koska marjot pitkiksi wenywät ja tähdet al-
kamat tulostamaan taiwaan awaralla kan-
nella, nousemat ne taas wiheriöitsewänä sy-
wyydestä. Silloin uiskentelemat ne, kemioina
kun untuwat ja höyhenet meren sinertämällä
selällä ja siitä on niillä nimensäki, joska ei
jostaki muusta syystä.

Näissä ihanissa luodoissa ja siellä sywim-
män metsän keskuudessa, kussa yleensä on niin
hiljaista, pyhää, salaista ja suloista, löy-
tyy luola, rakettu simpukoista ja koristettu
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kaikella mannermaan koreudella, kaikella tai-
wahan suloudella ja kaikilla suunnattoman
meren rikkauksilla. Siellä kiiltäwät sinertä-
wimmät ilman tähtiset, siellä loistamat kal-
liimmat kiwet kun Vikyhtissä Sennarin muo-
rilla. Astimia myöten kuuluimmista meri-
koralleista alesastutaan perlemori-saleihin,
kussa kullalla silatut seinukser kuwastelewat
hopialta hohtamaan laattiaan ja kattoon tirk-
kahimmasta kristallista. Tuhannesti tuhan-
sia kalliita helmiä löytyy kuten lukematoin
paljous pienoisia cckkunaruutuja kultaseinuk-
siin sowitettuina ja säkenöisewiä timantteja
rippuu kuten walon-leimuja kristalli-katon
korkeudesta. Kaikki kesän armahimmat kuk-
kaset lewittäwät näissä saleissa lempiöimpää
hywää hajuansa. Hiljainen toiutuma, le-
wollinen rauha maltaa kaikkia niiden hajaa-
waisuutta henkittäwiä. Mutta wäkewämmin
kaikista kukkaisista hajahtaa unikukka eli wal-
mu. Hän ei kaswa täällä, kuten tuolla ke-
doilla kukkapalstoissansa, niin pöyhkeänä ja
tyhmänä kauniilla ruumiilla ja tyhmällä sie-
luulla, maan hänen tummanpunertawasta ja
mustankellertäwästä kukkaruunustansa sewii
uneksuttawa ja juowuttawa, mutta hieno ja
suloinen höyry, makiampi kuin makiain hu-
naja, lawialle ympäri luotojen.

Monia satalukuja, jaa lukemattomia sa-
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leja löytyy tässä ihanassa luolassa. Kaikki
owat ne korkioita, loistamia ja matoisia,
mutta niiden walo ei ole kuten päiwän Mäl-
könen loistama, maan kuten tähtien walo
ja kuutama yöllä kauniiden järwien ylitse.
Siksipä, koska täydestä läpikuultawasta au-
rinkonloisteesta tullaan sinne, luullaan ensiksi,
että samotaan marjojen ja hämärien eris-
kummaiseen maailmaan. Mutta piau hawai-
taan kuinka kaikki esineet siellä tiiltäwät omi-
tuisessa loisteessa, koskaan hämmentämätä
silmiämme. Siinä lempiässä matossa hawai-
taan kewiästi monet rakastettawat ystäwät,
kaikki armaat ja hywät muinaiset tutta»
wamme.

Siellä tulemat parahimmat ystäwäss sinua
wastaan-ottamaan, juuritun kotonansa siellä
olisiwat; ne ottamat sinun helmoihinsa ja
pyytämät sinun olemaan terwetultuna. Niinpä,
ehkä ne kaukana maailman äärissä eläisswät,
sinusta lawioilta mailta ja meriltä eroitettu-
na; jaa joskapa ne olisiwatki nukkuneet ian-
kaikkiseen rauhaan ja sinä olisit itkenyt kuu-
mimmat kyyneleesi wiheriöitsewälle kummulle
heidän hautansa päällä, niin tulemat ne
kuitenkin näissä saleissa luoksesi, ja omat
niin iloisia ja ystäwällisiä, kuten mikään
haikeus teitä ei koskaan olisi toisistanne eroit-
tanut. Sinä tartut heitä kätehen ja arwelet
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kuten kaikki olisi entisellänsä. Silloin leitit-
sette muinaiset leikkinne uudellensa; muinai-sen komean pallin, jonka sait piskuisena ol-
lessasi ja joka aikoja sitten on kadonnut, Ju-
mala tiesi mihinkä, sen saat taasen, ja hän
lentää kun ennenki, eikä yksikään palli maail-massa lennä kuu hän. Ia entinen, armas
nukkeesi, joka aikoja sitten kadotti jalkansa,
päänsä ja kätensä; ja maalattu puuheposi,
jonka muinen sait joululahjaksi, waan joku
sittemmin katkaisi kaikki neljä jalkaansa, ja
kaunis kuwa-kirjasi, jonka pikku sisareesi ker-
ran poissa olessasi paloitteli; ja kelkkasi rau-
doitetulla anturoilla, joka kiiätti kaikkien mui-
den kelkkojen ohitse ja josta surit niin pal-
jon, koska hän sinulta »varastettiin; kaikki,
kaikki on sinulla taas käsilläsi, juuri samassa
kunnossa kuin muinoinki: nukkeesi on puhdas
ja siisti ensimäisessä uudessa puwussansa;
hewoisellasi on kaikki neljä jalkaansakohdal-
lansa; knwakirjasi on ehiä kuten ennenki il-
man tahrauksia ja Wariksen warpaita, ja
telkkasi on jälellä, kuten koskaan ei poissa
olisi ollutkaan. Onpa se warsin hupaista.

Nyt haluat leikitä. Mutta olet kuten
wähän unelias. Lempiä tuulen henki rientää
kukkien ylitse ja laulaa muinaisen kehtolall-
lusi, jonka kuulit aiwan piskuisna ollessasi.
Kaukainen urkujen- ja kanteleiden soitanto
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sekoittaa ihania ääniänsä tuulen suhinaan,
ja sinä kuulet, etkä kuule kuitenkaan mitään;
se on niin merkillisen suloista!

Luuletpa ensin, kaikki ne suunnattomat
korkiat ja loistamat salit läpitse samottuasi,
että yksi sali on toisensa kaltainen. Kaikki-
alla näet kultaa ja hopiaa, tähtiä ja ti-
manttia, kukkia ja koralleja. Itse ruusuwuo-
tehetki, jotka kussaki salissa owat hopialaat-
tialle lewitettyinä »väsyneiden wähäisien lap-
sien leposiaksi, owat melkein yksi toisensa
moisia: muutamat suuria, muutamat pieniä,
mutta kaikki punaisia, hywältähajaawaisia,
orjantappuroista wapaita, pehmossa ja su-
loisia päälle lewätäkse.

Katsoessa enempi saleissa ympärilläsi
kaikkia mitä siellä löytynee, näet niiden ole-
man peräti erinlaatuisia toisiinsa »verrattuna.
Eiwät ne kuitenkaan ole siten asetettuna,
että köyhät asuisiwat halwemmasti, kun rik-
kaat ja ylhäiset. Ei suinkaan. Mutta kaikki
saa»vat asua, kuten parhaimmin haluamat.
Mies, joka päiwän pitkän työskenteli au-ransa ääressä eli ammatti-huoneessa; poika,
joka »väsyksiin juoksi pallin eli konkarin pe-
rässä, löytämät Höyhenluotojen kullatuissa
saleissa peräti erinmoisen asunnon, kun tyttö,
joka tanhusi kaiken yön, eli äiti, joka yöt
piiiwiksensä tuumitteli sairasta lastansa. Kaik-
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ki woiwat täällä niin hywin, kuin sydämen-
sä halajaminen koskaan toiwoa saattaa;
mutta silloin on ymmärettäwä, että niiden
on oikiata tietä Höyhenluotoihin samottawa
pitkin ahkeruuden kanawaa, terweyden lah-
deketta ja hywän omantunnon satamaa.

Sanomattoman hupaista ja ajattelemat-
toman suloista on kaikki Höyhenluodoilla.

Waau ei kaukana niistä löytyy Ohda-
kesaaret. Sinne joutuu moni joka pitää
epäwakaista suuntaa ja jota laiskuus, sai-
raus eli paha omatunto waiwaawat. Myös
sielläki löytyy luola, ulkonäöltä marsin Höy-
henluotojen kaltainen ja moni pettyyki siis
ussasti, luullen oikian sataman saawuttaneensa.
Mutta warsin erinäistä on siellä kuitenkin.
Ohdakesaarilla tullaan niljakasta käytäwää
myöten wuoren sisälle suuriin saleihin, jotka
koronan louheikoiseen kallioon owat hakat-
tuina. Turhaan etsit siellä sitä kauneutta,
jaloutta ja hupaisuutta, joka wiehoittaa sil-
miä Höyhenluodoilla. Liukkaita ja kosteoita
seinuksia pitkin, jotka paksulta homeelta owat
peitetyt, matelee ilkiöitä hämähäkkejä, joi'
denka werkot, kuten warjostimet, rippuwat
pisaroitsewasta kadosta: Päällä on niin
kauhistamaa ja synkiätä. Ainoasti wälistä
loistaa täällä salama, joka waalean keller-
tewällä loisteellansa walaisee pimeyttä ja
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joka yhtä pikaisesti sammuu taasen. Sala-
maa »valaistessa etsii matkustaja turhaan
ystäwällistä leposiaa. Hän luulee hawain-neensa ruusulehtisiä wuoteita, mutta tuskin
on nihin lewolle laskenut, ennenkuin pistel-
lään orjantappureilta ja poltetaan nottoissl-
ta. Hän luulee näkemänsä timattien lois-
teen, mutta ne owat tiikerien silmät, jotka
häntä kurkistellen piilewät pimeässä? Hän
luulee kuulemansa purojen juoksun ja lin-
tujen »visertämän, mutta ne owat ainoasti
käärmeiden suhinaa ja ahnaiden hiirien win-
kunaa kostean kiwilaattian louheikossa ja
koloissa. Silloin heittäyy hän kauhistuksella
yles lyhykäisestä uneksimastansa. Hän kah-
mii ympärinsä yön suntioiden esineitten, ja
hänen edellänsä käy paha omatunto tulikekä-
leellä kirjoittaen pimiöille seinille hänen edel-
lisen elämänsä-erhetykset ja rikokset.

Niin ihanat ja suotuisat kuin Höyhen-
luodot owat, niin rumat jakauhistamat owat
Ohdakesaaret. Luolien edessä siellä istuu noi-
ta-akka lannassa kauriinnahkaisessa nutussa
ja waanii kaikkia purjehtioita, jotka ohitse
matkailewat, joska satunnaisesti ehkä saisi
jonkun niistä kynsiinsä. Ia kosta hän anas-
taa jonkun, johdattaa hän hänen nihin tuka-
huttawaisin luolihin ja laskee lyijyä hänen
fillnälaudoillensa ja lyijyä hänen sydämellensä.
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Silloin nukkuu hän; mutta toi suuri lyijy-
möhkäle makaa hänen rinnoillansa, ja noita-
akka pusertelee häntä ja heittäy hänen päällen-
sä ja kiskoo pitkillä kynsillänsä naarmuja hänen
käsiwarsiinsa. Tämä ei ole ollenkaan hupaista.

Noita-akan nimi on kaikilta tunnettu;
häntä kutsutaan: Syöjätär Mara'ksi.

Paljon ystäwällisemmin wastaan-otetacm
Höyhenluoooilla. Siellä istuu wanha, sanken
wanha ukko luolan suulla; hän on niin wanha,
että esi-isämme Aatami kutsui häntä sedäksi.
Pitkä malkonen parta rippuu hänen laih-
tuneelta leualtansa; se on niin pitkä, niin
pitkä, että hän saattaisi sitä jaloillansa tal-
lata. Import kupeitansa on hänellä wyö pu-
naisesta sametista, ja hänen pitkä takkinsa,
hänen sinertawät sukkansa ja keltaiset ken-
känsä owat kaikin pehmeimmästii untuwasta
tehtynä. Koska hän kuroittaa kätensä, on se
hienointa puuwillaa pehmiämpi, ja koska
hän sormillansa pyyhkii silmilautojasi, tule-
mat ne niin suloisen raskaaksi. Mitataan
niin hienoa, wiehottawaa ei ole kuulla, kun
hänen äänensä, koska hän puiden hiljaisessa
suhinassa eli mehiläisien surinassa laulaa
wähäisiä hywiä lapsia nukkumaan, ja niin
lempiät owat silmänsä, että pelkurimmat pie-
net tyttöiset kernaasti hiipiwät rinnoillensa
ja nojauwat päänsä hänen hywiiän, y«'

,3
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täwälliseen ja sulkku-pebmoseen helmoihinsa.Hänen nimensä on wähimmiltäki lapsilta
tunnettu. Muilla kielillä on hänellä omat
nimensä, mutta Suomen piskuiset lapset kut-
sumat häntä: Nukku-Matiksi.

Hänpä se on, joka waristaa hiekkaa lap-
sien silmiin ja maalaa heidän poskillensa pu-
nertawimpia ruusuja. Hänpä se on, joka wie-
tottaa pojat kiskottelemaan koulussa ja tytöt
haukottelemaan umpelunsa ääressä. Jaa,
hän tulee kutsumata usiasti komioimpiinti
saleihin, kussa oppineet tohtorit waittelewat
latinankielin ja wiisahat neuwosmiehet mietti-
wät kaupunnin eduista; ja kohta tuntemat
nämät hywät herrat kummallisen taipumuk-sen lewätäkse puolipäiwäsen päälle. Akat kir-
kossa owat pahassa pulassa Nukku-Matista,
ne nuokkuwat ja nuokkuwat, ja heidän tör-
missänsä surisee prr prr, papin parhaallansa
saarnatessa. Semmoinen ei ole marsin oi-
kein Nuttu-Matilta tehty, ja eiwät useat
ole niin leikillisiä, machoiksi jouduttuansa.
Mutta kuinka hywä hän muuten on, tietääse parahin, joka kerran Höyhen-luodoilla on
käynyt. Hän johdattaa wieraansa ihanimpiin
ja loistawimpiin saleihin luolassa, si'oittaa
niille suloisimmat wuoteet walkoisista lem-
menkukista ja lähettää armaimmat unensa
niiden ympärillä liehakoitsemaan.
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Unet? Tunnetko niitä? Kuka ei tuntisi
unia? Koska ihmisen silmät waipuwat nuk-
kumaan ja sielun siiwet tointuwat ja ulko-
nainen maailma haihtuu silmistämme/ silloin
kutsuu Nukku-Matti palweluhenkensä niistä
hinnoista luolista esille ja antaa niiden lieha-
koida tuhansilla kumauksilla. Ne pukeuwat
tuhansiin muotoin ja osoittelemat ihmisien
elämää, samaten kun papukaija osoittelee ih-
misien puheita. Ne kantamat sinun yhdessä
silmänräpäyksessä sataki penikulmaa täältä
ja wiewät sinun taas takaisin, ikäskun sem-
moinen matka ei mitään erinomainen oliskaan.
Ne lupaamat sinulle, mitä main parhaim-
min mielit, ja sinä olet niin iloinen, niin
iloinen, mutta seuraamana hetkenä olet taas
kaikki unohtanut. Ne leikitsewät warjokuwa-
uksia edessäsi, ja luultesi olet itse heidän seu-rassansa; ne leikitsewät sokkoa kerallasi ja
koskaan et heitä käsitä. Ne ennustamat usi-
asti wastaisia tapauksiasi; ja tapahtuuko se,
niin se tapahtuu, maan ellei se tapahdu,
niin eipä se tapahdukkaan mitä ennustiwat.
Unet omat epäwakaiset kun wirta.

Ohdakesaarilla asuu main pahoja unia;se rukkanen main kuu heidän kynsiinsä jou-
tuu. Ne johdattamat hänen korkialle yles jyr-
källe katolle, ja Mstämät hänen sieltä pu-
toamaan; ja hän ei putoakkaan, ehkä hän
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luulee putoamansa. Toisella erällä saltiwat
ne hänen käydä pimiää tietä jakohdata ros-
mon; eli härsyttäwät ne hänen päällensä är-
jymän här'än ja ilkiäu kahlekoiran. Rosmo
ei tee pahaa, härkä ei saata puskeaa, koira
ei taida purra, maan siltä se ainaki näyt-
täikse. Sepä on marsin hullua. Ia niin tulee

Mara ja pusertelee, kuten jo tie-
dät. Ala matkusta koskaan Ohdakesaarille.

Siellä loistaa monia kirjoituksia Höyhen-
luotojen luolan kultaisilla seinillä, ja sillä, kuu
on aikaa lukea niitä, hänellä eikoskaan ole puu-
tetta kauniista saduista. Wahinko main, että
niin Harmoin siksi on aikaa, sillä ne liehakoitse-
wat unet omat yhäti käsillä seiniä puhdistamas-
sa pehmiällä tomutusharjallansa, ja silloin la-
kaistaan nämät loistamat kirjoitukset pois.

Tunsinpa ennen wähän polkaisen; hän yö-
pyi joka ilta Nukku-Matin luonna Höyhenluo-
doilla ja taisi sen merkillisen keinon pyydystää
unia. Hänkokoisi niitäruusulankaseenwerkkoon
ja sulki ne sitten unikukista walmistettuin häk-keihin. Siksi oli hänellä tilaisuus kultaisia kir-
joituksia lukea, ja koska hän ne lukenut oli,

päästi hän taas unet unikukkahiikeistä irral-
lensa. Niin taisi hän monta satua, ja yhden
niistä tahdon ensitilaisuudessa kertoa sinulle,
joska haluat kuulla satua: "Mahonki lip,
paasta."


