
H) M^
Z. Topelins'elta.

Tekijän luwnll» suomennettu.

I.

Helsingissä,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuian kirjapainossa 1874,

A. Hougbergin kus»»ntam».



Sisältö:
Esipuhe kaikille hywille lapsille Siw, 1,

Warpuinen Joulu-aamuna ~ 5,
Satu Rutimosta ja Pilwiparrasta „ 6.
Kallis kysymys »19.
Hopearahan kertomukset , .

.

„ 24.
Warro wähan „ 44.
Adalminan helmi „ 46.
Kirkonkukko „ 59.



Esipuhe Kaikille hywille lapsille.
Olipa kerran lintu Suomen metsässä. Hän

lauleli hongille ja kuusille, loimuille ja pihlajille;
sinikello niityllä kuuli hänen äänensä ja ruo-
wot rannalla kuunteliwat hänen laulujansa. Hä-
nen oikea kotonsa oli tuo suuri erämaa, tcnwaan
pilwet oliwat hänen weljensä ja sisarensa, kellah-
tllwa kanerwikko hänen kätkyensä ja tuulet ja
aallot hänen lapsuutensa kehtolaulut.

Silloin enkeli käweli metsässä ja sanoi lin-
tuselle: laulcleppas lapsille!

Lintu sanoi: minun ääneni on heikko; tokko-
han lapset kuuntelisiwat minua?

Enkeli sanoi: laulele sydämmesi pohjasta,
niin he kuuntelemat sinua.

Mitä ma laulan? kysyi lintu.
Enkeli wastasi: lauluja ja satuja. Laulele

Jumalan ylistystä; laulele Hänen kaikkiwaltiai-
suudestansa ja Hänen hywyydestänsä. Laulele
luonnon ihanuudesta ja Luojan wiisaudesta;
laulele, kuinka Jumalan henki wallitsee mail-
massa ja waikuttaa kaikki kaikissa. Laulele
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myöskin siitä hywästä, jota löytyy maan päällä,
hurskaudesta ja hymistä awuista, rohkeudesta
ja wilpittömyydestä, nöyryydestä ja armcliai<
suudesta. Laulele wapaasti ja iloisesti. Lau-
lele päiwänpaistetta itse surunkin yöhön, mutta
laulele aina jalosti, että jääpi niinkuin heijas-
tus korkeudesta elämän rajumpiinkin leikkeihin.

Lintu sanoi: hywä enkeli, tahtoisin mielelläni
täyttää tahtosi. Mutta sinä tiedät minnn
Vähäpätöiseksi olennoksi, puuttuwaiseksi, tiedät
minun ainoastaan yhdeksi monesta tuhannesta
suuressa metsässä. Kuka on antama minulle
woimaa niin painamaan toimeen kun laulami-
nen lapsille on? Eiköhän lapset kuulu Jumalan
waltakuntaan? Ia sinä tahdot, että minä, joka
kannan maan tomua sumillani ja myrskyjä
sydämmessäni, puhuisin Jumalan walituille!

Enkeli sanoi: itsestäsi et woi täällä mitään.
Waikka olisitkin walkoinen kun lumi ja maikka
sinulla olisi paratiisilinnun kieli ja salakielisen
suloisimmat liwerrykset, ja taitaisit laulaa aamu-
ruskon laulut mailman alusta asti, niin tämä
kaikki olisi tyhjää ilman Jumalan woimatta, ja
sinun äänesi kuolisi soinnutonna, niinkuin hieta-
jywänen wierii meren pohjaan. Mutta rukoile sy-
dämmessäni ylhäältä woimaa; katso, silloin työ
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ci mää ole sinun, maan Hänen, joka sinnn
lähetti, ja joka on heikoissa wäkewä.

Lintu sanoi: tahdon tehdä, niinkuin olet
sanonut. Ia hän lauloi.

Nyt, hywä lapsi, tulemat hänen laulunsa
ja satunsa sinulle Suomen metsästä, puiden
haituwien lailla, joita tuuli tuopi siemenien
kera kewäällä. Suomen lapset, tahdotteko kuun-
nella sanoja, joita lehdet ja oksat puhumat?

Sinä rakas ystäwä, sinä Jumalan walittu,
sinä, joka kuulut Jumalan Valtakuntaan japie-
nin kirkkain silmin katselet sisään taiwaasm, sinulle
tahdon sanoa sanasen tästä kirjasta. Se on
mitä pienimpiä kirjoja eikä se sisällä paljon
wiisautta. Se lentää linnun siiwillä yli kutkien,
lehtien: se leikkii ajatusten kanssa. Mutta
soisin mielelläni, että enkelin siimestä olisi edes
yksi sulka jäänyt linnunsiipihin. Soisin niin
mielelläni, että tämäkin kirjanen ja hänen -sis-
konsa kuuluisiwat Jumalan waltakuntaan. Jos
joskus huomaisit sen houkutteleman sinua erilleen
Jumalasta, niin heitä se pois tyköäsi, sillä
parempi on, että se upotettaisiin meren sywyy-
teen, kuin että se, niinkuin meidän Vapahta-
jamme sanoo, „pahentaisi yhden näistä pie-
nistä".
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Mutta minä tahtoisin myöskin mielelläni
antaa sinulle raittiin, iloisen ja rohkeamielisen
kirjan. Jumala ei tahdo, että me itkustellen »vael-
taisimme halki mailman, maan päin mastoin,
että tekisimme työtä innolla ja toiwossa, palwe-
lijoina Hänen waltakunnassansa. Mailmassa löy-
tyy ainoastaan yksi suuri suru, ja se suru on
synti, kun rikomme Jumalalamme wastaan.
Rukoilkaamme sentähden, ctt'emme tällä suurella
surulla raskauttaisi Hänen isällistä sydäntänsä,
ja näin me iloisina elämme Hänen ijankaikkisen
armonsa päiwänuaisteessa.

Rakas Isä taiwahissa, Sinä, jonka ääni
ei puhu meille ainoastaan wirsien säweleistä,
maan myöskin linnun »viserryksestä ja lähteen
lirinästä ja lapsen wiattomista leikeistä, anna
myöskin näiden kaikkein pienimpien runolehtien
lähteä ulos, Sinun nimessäsi kylwämään sie-
meniä Sinun waltakunnallesi.

2. I.
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„Ln mä ole, lapzsni,

Olsn pisni
I°ulin t2,ivÄllÄBtll,

Lismsuen

koulia, annoit Kö)'l!31l8n,
Bai Lun pieni
Nnilelsitten inaaZtg,".

Baw RutimoM ja Msmiiiarrasla.
Suuressa metsässä kaukana Suomen erämailla

seisoo aiwan lähellä toisiansa kaksi korkeata honkaa.
Ne owat niin »vanhat, niin wanhat ett'ei kukaan
enää tiedä, koska owat olleet pieniä, ja hywin etäältä
jo woipi ne tuntea, sillä niiden pimeät latwat kohoo-
wat korkealle yli muiden puiden. Kewäällä laulu-
rastas wisertelee suloisia wirsia heidän oksillansa, ja
pienet waaleanpnnaiset kanerwankukkaset luowat niin
hartaan nöyriä silmäyksiä ylös heidän puoleensa, juuri
kuin tahtoisiwat sanoa: „Hywä Jumala, onko mah-
dollista kaswaa noin pitkäksi ja tulla noin isoksi ja

wanhaksi tässä maailmassa?" Mutta talwella, kun
pyryilma peittää koko seudun lumeen, ja nurmi on
muuttunut ja kauerwankukat nulkuwat sywässii nietos-
ten wallean waipan alla, silloin raju myrsky riehuu
honkien latwoissa ja pyyhkii pois lumen niiden ikui-
sesti wiheriöiwiltä oksilta; ja tuulispää hajoittaa suuria
huoneita ja kaataa kokonaisia metsiä, mutta hongat
seisowat järkähtämättöminä, he eiwät huoju eiwätkä
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taitu, waikkll kaikki heidän ympärillään taittuu. Onpa
se jo jotakin, semmoinen jäykkyys ja wahwuus.

Lähiseudulla on kunnas metsässä ja lunnaalla
torpantölli turwckatolla ja kahdella pienellä Munalla,
Siiuä asuu käyhä mökkiläinen waimoincen, ja heillä
on pieni perunamaa sekä pellon-palanen lähellä mökkiä.
Mutta talwella hakkaa mökkiläinen tukkia metsässä ja
wedcittää ne alas suurella sahalle, joka on penikulman
päässä sieltä, ja sillä, ansaitsee hän niin Paljon, että
se töin tuskin riittää woiksi, leimaksi, maidoksi ja pe-
runoiksi: waan sinähän sitä jo onkin. Moni saa
tyytyä petäjäiseen, eikä ole woin muruakaan särpi-
meksi.

Mökkiläisillä on kaksi pientä lasta: poika, jonka
nimi on Sylwesteri, ja tyttö, jonka nimi on Sylwia.
Kummallista on, mistä he owat semmoiset nimet saa-
neet; kenties metsästä, sillä latinan sana mer-

kitsee metsää. Mutta Sylwesteri seisoo almanakassa
ja on wuoden wiimeincn päiwä, joten pojalla joka
wuosi on nimipäiwänsä uudenwuoden aattoua.

Tapahtuipa muutamana talwipäiwänä wieläpa
juuri Sylwesterin päiwänä että molemmat lapset
läksiwät metsään ansojansa kokemaan: sillä siellä oli
Miljalta jäncksiä ja metsikanoja. Ia äläpäs wielä;
«li kun olikin Sylwesterin ansassa jänes, ja Sylwian
ansassa taasen oli metsikana. Mutta sekä jänes että
metsikana cliwät wielä ja oliwat tarttuneet wain ja-
loista kiini ja ne rupesiwat wikisemään niin surkeasti,
että se lapsista kuului kummalliselta. „Päästci minut,
saat jotain hywää!" sanoi jänes. „Niin Päästä mi-
nut, saat jotain hywciä!" sanoi metsikana.
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Lapset päästiwät heidät irti. Nytkös jänes met-
sään kiitämään, minkä ennätti, ja metsikana lentämään,
minkä sllllttoiwat siipensä, ja molemmat hnusiwat:
.Kysy Rutimolta ja Pilwiparralta! Kysy Rutimolta
ja Pilwiparralta!"

„Mitä se merkitsee?" sanoi Sylwesteri suutut-
sissaan; „nuot kiittämättömät weitikat ciwät edes kiittä-
neet".

„He käskiwät meitä kysymään Rutimolta ja Pil-
wiparralta", sanoi Sylwia. »Kettähän ne owat? En
ole koskaan ennen kuullut niin kummallisia nimiä".

„Enkä minä", sanoi Sylwesteri.
Samassa käwi tuima talwitunli kahteen korkeaan

lliwan lähellä olewaan honkaan, ja niiden pimeissä
llltwoissa syntyi kowll kohina, ja lapset kuuliwat ko-
hinassa kummallisia sanoja.

»Seisotko wielä, Rutimo »veikkoni?" sanoi toi-
nen hongista.

„Seisonpa niinkin," sanoi toinen; »mutta miten
on sinun lllitas, weikko Pilwiparta?"

»Rupeen »vanhaksi käymään," wastasi Pilwiparta.
„Tuuli taittoi oksan latwastani".

»Olethan lapsi wain minun suhteeni," sanoi Ru-
timo honka. „Wain kolmensadan »viidenkymmenen »vuo-
den »vanha, ja minä jo olen täyttänyt kolmesataa
kllhdetsllnyhdeksättä. Lapsi wain! Lapsi wain!"

„Nyt palajaa myrsky takaisin", sanoi Pilwiparta
honka. „Paras on, että laulamme pikkusen, niin on
oksillani jotain miettimistä".

Ia niin rupcsiwat he laulamaan myrskyssä:
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Sywciän maan
Sisustaan,
Kauas aikain hämärään
Juuret käy,
Niit' ei uciy
Myrskyt saaman järkkyniään.
Talwi entää,
Kesä kanssa,
Wnodet lentää
Lentoansa,
Ihminen
Alkuns' saapi,
Katoaapi,
Mepä sentään
Seisomme.
Ihmis lapsi,
Tulemaksi,
Kuin me, suurcks
Kaswa woiu,
Peruslain
Wuoriin juures.
Kaswa näin
Rohkeasti
Pilwiin päin,
Tähtiin asti;
Nosta pääsi lorkeellen,
Niinkuin mekin, tciiwaascn.

„Haastclkllllmmepll nyt ihmislasten kanssa", mö-
lähti Rutimo honka.

„Mitähän ne nyt mieliwät sanoa", sanoi Syl-
westeri.

„Ei, mennään kotia", sanoi Sylwia. „Minä
pelkään niin noita pitkiä puita kummine lauluineen".

„Äläs wielä, tuolla näen isän tulewan kirwes
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olalla", sanoi Sylwesteri. Ia samassa tulikin mökki-
läinen.

„Kah, tuossapa seisookin juuri kaksi semmoista
puuta, kun tarwitsen," sanoi hän, ja niin kohotti hän
kirwestänsä hakatakseen maahan Rutimon.

Mutta lapset rupesiwat itkemään., „Alä, isä kulta,
kaada Rutimoa ja Pilwipartaa," sanoi Sylwesteri.

„Hywä, rakas isä, älä kaada niitä," rukoili Syl<
wia. „Ne owat niin wanhat ja omat laulaneet meille
laulun".

„Mitä lapsellisuutta se on/ sanoi mökkiläinen.
„lunri kuin wanhat puut woisiwat laulaa! Mutta
yhtäkaiMpa tuo on; koska rukoilette niiden edestä,
woin ma etsiä itselleni pari muuta puuta".

Ia niin hän läksi etäämmälle metsään, mutta
lapset jäiwät uteliaina paikoilleen, kuullaksensa mitä
Nutimo ja Pilwiparta nyt sanoisiwat heille.

Eikä aikaakaan, niin jo tuli tuuli takaisin myllyltä,
joka oli jauhanut niin rajusti että kiwet kipinoitsiwät,
ja taasen se alkoi suhista honkain latwoissa. Nyt
kuuliwat lapset aiwan selwästi, että puut jälleen rupe-
siwat puhumaan.

„Te olette pelastaneet henkemme," sanoiwat he,
„ja se oli rehellisesti tehty teiltä. Nyt saatte pyytää
lahjan kummallekin, ja mitä hywänsä tahdotte, sen
teille annamme".

Lapset tuliwat hywin iloisiksi, mutta joutuiwat
samalla hywin ymmälle. Ei heillä mielestänsä ollut
juuri mitään toiwottawaa tässä maailmassa. Mutta
lopuksi sanoi Sylwesteri: »Tahtoisin kernaasti että
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tulisi wähan päiwänpaistetla, niin paremmin näki-
simme riekkojen jälkiä lumessa".

„Niin," sanoi Sylwia, „ja minä tahtoisin mielel-
läni että kohta tulisi kewät ja lumi alkaisi sulata, niin
linnut taas rupeisiwat laulamaan metsässä".

„Hullut lapset," sanoiwat puut, „olisitte woineet
pyytää kaikkia kaunista maailmassa, ja sen sijassa
pyydätte mitä kuitenkin tulee tapahtumaan ilman tei-
dän tahdottanne. Mutta, te olette pelastaneet hen-
kemme, ja sentähden pääsette toiwonne perille parem-
malla ja kauniimmalla taivalla. Sinä Sylwesteri,
saat sen lahjan, että missä sinä kuljet ja mihin katsot,
siellä paistaa päiwä sinun ympärilläsi. Ia sinä Syl-
wia, saat sen lahjan, että missä kuljet ja missä munat
pientä suutasi, siellä on kewät ympärilläsi, ja lumi
sulaa. Onko se hywä niin?" sanoiwat hongat.

„On, on," huusiwat lapset suurella ilolla, „se on
enemmän kuin olemme pyytäneet, ja kiitoksia, rakkaat
puut, hywistä lahjoistanne".

„Hywästi nyt lapseni," sanoiwat puut. „Onnea
matkalle!"

„Hywästi, hywästi," sanoiwat lapset ja rupesi-
wat kulkemaan kotiinpäin. Kulkiessansa katseli Syl-
westeri ympärillensä, niinkuin hänen tapansa oli, oliko
riekkoja puissa, ja katso, se oli ihmeellistä, mihin hän
katseli, siellä lensi ikäänkuin auringon säde hänen
edessänsä ja loisti kirkkaasti ja kimaltaen kuin kulta
puiden oksilla. Ihta suuri oli Sylwian kummastus
kun huomasi että lumi alkoi sulata kummallakin puo-
lella polkua, jota astuiwat. „M'etkös, näetkös", huusi
hän weljellensä, ja tuskin oli hän nwannut suutansa,
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ennenkuin ruoho alkoi nousta hänen jalkainsa juurella
ja puiden lehdet alkoiwat puhjeta, ja ensimmäisen
leiwosen kuultiin liwertelewän korkealla sinisellä tai-
maalla.

„Tämäpä on hauskaa!" huusiwat lapset ja tuli-
wat ihastuksesta hypäten kotiin äitinsä luo. Minä
woin nähdä päiwän paistetta!" huusi Sylwester. „Minä
»voin sulattaa lunta!" huusi Sylwia.

„No, woihan tuota kuka hywänsä," sanoi äiti
nauraen. Mutta ei aikaakaan, niin sai äiti snuret
silmät. Waikka ilta alkoi pimetä, ei tullut pimeä tu-
massa, maan siellä oli kirkas päiwänpaiste, siksi kuin
Sylweötcriä rupesi nukuttamaan ja hänen silmänsä
»vähitellen painuiwat umpeen. Ia maikka talwi oli
alussa, lewisi tumassa niin kemäinen ilma, että luuta-
kin rupesi työntämään lehtiä »varrestansa nurkassa, ja
kukko joutui uiman Hannuillensa ja alkoi laulaa ilta-
puhteella. Ia tätä testi aina siksi kuin Sylwia nukkui.

„Kuules, isä/ sanoi akka, kun torppari tuli ko-
tiin. „sasten lana ei suinkaan ole oikeassa; minä
pelkään että owat metsässä joutuneet jonkun haltijan
walto.au".

„Sinä hourailet waan, akkaseni," sanoi torppari.
„Minä tahdon kertoa sullc jotain uutta. Osaatko
arwllta? Kuningas ja kuningatar matkustamat läpi
maan ja tulewat huomenna kulkemaan kirkkomme ohitse.
Mitäs arwelet, jos ottaisimme lapset kerallamme ja
lähtisimme sinne niitä katselemaan". „Se mieleeni,"
sanoi akka. ja kuningatarta ei saa nähdä
joka päiwä".

Seuraamana aamuna oli torpanwäki ja lapset
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hywissä ajoin matkalla kirkolle ja oliwat niin iloissansa
siitä mitä nyt saisiwat nähdä, ettei kukaan niistä aja-
tellut mitä eilen oli tapahtunut. Eiwätkä he huoman-
neet kuinka plliwcinpllistc lensi heidän rekensä edessä ja
kuinka loimujen lehdet puhkesiwat heidän ympärillänsä
tien wieressci..

Kun he tuliwat kirkolle, oli siellä paljon mäkeä
koossa, mutta kaikki oliwat he peljästyneinä ja tuskis-
sansa. Kuningas oli hywin pahoillansa, sanoiwat he,
siitä että maa oli niin autio ja wiljelemätöiu, ja kun
hän oli hywin ankara mies, niin syytti hän siitä kan-
saa ja tulisi »varmaankin komasti tätä rankaisemaan.
Kuningattaresta tiedettiin että hän paleli täällä Suo-
messa ja että hän oli sangen surullinen ja suuttunut
koko matkaan.

Tätä nyt tiesimät kaikki edeltäpäin, ja sentähdeu
wapi-siwat kaikki kun kuninkaalliset re'et ajaa hujahut-
taen tuliwat tietä myöden. Kuningas näytti ankaralta
ja kunningatar itki, mutta kuitenkin wiipyiwät he kir-
kolla niiu kauan kuin muutettiin hewoisia, ja Maikan
katselimat he ympärillensä, sillä rekien hopealla silatut
kuomit oliwat lasketut alas.

„Kas kuinka kaunista päiwänpaistetta äkkiä olemme
saaneet", sanoi kunningas ja nauroi hywin armollisesti
niinkuin muidenkin ihmisten on tapa. „Minä en woi
käsittää miksi nyt yht'äkkia tulin niin iloiseksi", sanoi
hän.

„Se tulee kai siitä että teidän majesteetinne on
syönyt hywän suuruksen," sanoi kuningatar. „Niin on
minunkin laitani. Minusta on kuin olisi sydämmeni
äkkiä lämminnyt".
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„Se tulee siitä että teidän majesteetinne nukkui
hywin wiime yönä", sanoi kunningas. Mutta katsos
waan kuinka kaunis se kuitenkin on, tämä kolkko Suomi.
Katsos kuinka auringo loistaa noihin kahteen korkeaan
honkaan tuolla metsässä. Tähäu pitäisi meidän rakentaa
kuinkaan-kartano itsellemme".

„Niin, tehkäämme niin, herra ja kuningas/' sanoi
kunninglltar. »Näillä paikoin mahtanee olla suopea
ilman-ala. Katsos waan kuinka wiheriät lehdet puh-
keamat puista keskellä talwea".

Samalla huomasiwat he Sylwesterin ja Sylwian,
jotka oliwat kawunncet aidalle »voidaksensa oikein tark-
kaan nähdä.kuninkaallisen perheen, ja Sylwia lawer-
teli iloissansa niin että luiwettunut aita työusi suuria
»viheriöitä lehtiä hänen ympärillensä. „Kas tuolla
seisoo kaksi siewää lasta," sanoi kunningatar. „Tul-
koot tänne re'en luotsi."

Lapset tuliwat. „Kuulkaa", sanoi kuningas, „minä
pidän teista, minä tulen mallan iloiseksi kun näen
teitä, tulkaa luokseni rekeen, niin saatte ajaa meidän
kuinkaalliseen homiimme ja saatte kultawaatteita ja tu-
lette tekemään kaikki ihmiset iloisiksi".

„Ei, kiitoksia, herra kunningas," wastasiwat Syl-
westeri ja Sylwia. „Meistä on parempi ilahuttaa
isää ja äitiä. Ia hoivissa tulisi meidän ikäwä Ruti-
moa ja Pilwi-partaa".

„Eikö käy laatuun että isä ja äiti ja Rutimo ja
Pilwi-parta tulemat kanssanne?" kysyi kunninglltar,
sillä hänen sydämensä oli nyt niin sanomattoman
lämmin.
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Ei kiitoksia, rouwa kunningatar," sanoiwat lapset
uudestaan; „se ci käy laatuun, ne kaswawnt metsässä".

„Mitci lasten päähän woi jnolahtaa", sanoiwat
kunninglls ja kunniiMtar ja nauroiwat niin että kunin-
kaallinen reki hyppi; sitten antoiwat he käskyn raken-
taa tähän paikkaan kuninkaan kartanon ja oliwat niin
iloiset ja armolliset että kaikki sitä ihmettcliwät. Kaikki
köyhät saiwat kukin kultarahansa, ja Sylwesteri ja
Sylwia saiwat paitsi sitä sen kuninkaallisen rinkelin,
jonka howilcipnri oli matkaa warten leiponut, ja joka
oli niin iso että se oli neljällä hewosella kuljetettawa.
Ia lapset jakeliwat rinkelistänsä kylän kaikille lapsille
ja kuitenkin oli heillä niin paljon jäljellä, että torppa-
rin hcwonen tuskin jaksoi wetää kctiin kaikki rinkelin-
palaset.

Kotimatkalla kuiskasi torpan akka miehensä korwaan:
„tiedätkö miksi kunnnMs ja kuningatar oliwat niin
iloiset?" „En tiedä", sanoi ukko. „Se oli sentiih-
den, että Sylwesteri ja Sylwia katseliwat heitä. Muis-
tatko mitä minä sanoin eilen?" „Wcuti," sanoi
ukko, „älä Puhu siitä lapsille, se on parempi ett'eiwät
tiedä niin ihmeellisistä lahjoista".

Mutta Sylwcster ja Sylwia unohtiwat ilois-
sansa tuosta isosta kuninkaallisesta rinkelistä tyttönään
että he osasiwat luoda päiwänpaistetta ja sulattaa
lunta. Eiwät he itse tietäneet kuinka sydämmellisen
iloisiksi ja lämpimiksi kaikki ihmiset tuliwat, kun heitä
näkiwät; ja koska he oliwat sangen hywät ja ystä-
wälliset lapset, niin luuliwat kaikki että se waan oli
sentähden. Warmaa on että heidän »vanhemmillansa
oli suuri ilo heistä ja että koko iso erämaa torpan
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ympärillä »vähitellen muuttui kauniiksi peltomaaksi ja
»viheriäksi laitumeksi, jossa kewääu linnut lauloiwat
talwikaudet, niin ettei heidän »vertaisiansa koskaan
oltu nähty. Lopuksi tuli Sylwesteri linnunpyytäjäksi
uudessa kuninkaankartanossa ja Sylwia sai tekemistä
isossa puutarhassa, sillä niin kummallista oli, että
mihin itänänsä nämä lapset katseliwat ympärillensä,
siellä menestyi kaikki, niin että oli oikein hauskaa nähdä.

Eräänä päiwänä tuliwat Sylwesteri ja Sylwia
katselemaan »vanhoja ystäwiänsä Rutimoa ja Pilwipar-
taa. Silloin raiwosi par'aikaa hirwiä talwimyrsky;
honkien latwat suhisiwat ja kohisiwat ja ne lauloi-
wat taasen erästä »vanhaa »virttä:

Hohoo, Hohoo
Olemme jo wanhat ja Harmajat,
Mut myrskyt me kestämme ankarat,

Syys-satehet
Ia kewäiset,
Ia talwen wilut,
Ia kestin ilot,
Ia lumisäät,
111 tuulispäät,
Ia yöt ja sumut,
Ia päiwän humut;
Hohoo, hohoo,

Olemme jo wanhat ja Harmajat
Mut myrskyt me kestämme . . , .

ja juuri kilin oliwat ehtineet tähän saakka »virressä,
kuului rytinää ja rätinää, ja samassa makasiwat Ru<
timo ja Pilwiparta pitkänään maassa. Rutimo oli
siihen aikaan 393 ja Pilwiparta 355 wuoden wanha.
He eiwät olleet itse huomanneet kuinka heidän juu-
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rensa wähitellen oliwat kuihtuneet ja mädäntyneet, niin
että tmwlllln tuulet saiwat heistä »voiton.

Mutta Sylwcstcri ja Sylwia tapntteliwat ystä-
wälliscsti kuolleitten honkien sammaltuncita runkoja ja
puhuiwat heille niin snloisia sanoja, että lumi suli
pois kaikki ympäriltä, ja »vaaleanpunaiset kanerwat
kaswoiwllt yhä korkeammalle kaatuneitten puitten yli,
ja niin saiwat Rutimo ja Pilwiparta hautansa kukkien
alle.

Paljon on siitä kulunut, luin olen kuullut jotain
Sylwesteristä ja Sylwiasta, ja epäilemättä owat he
jo aikoja sitte tulleet suuriksi, koska monta wuotta on
kulunut siitä ajasta, jolloin joku kuningas ja kuninga-
tar matkusti Suomessa. Mutta joka kerta kun näen
kaksi iloista ja hywää lasta, joista kaikki ihmiset sy-
dämellisesti pitäwät, niin luulen heitä Sylwesteriksi
ja Sylwiaksi ja ajattelen, että he owat saaneet iloiset
silmänsä Nutimolta ja Pilwiparralta. Ei kauan sitte
näin kaksi semmoista lasta, ja ihmeellistä oli, että
mihin hywänimsä he katseliwat ympärillensä, siellä
lensi auringonsäde heidän edessänsä ja loisti pilwisen
taiwlllln yli ja ihmisten suruisten tai huolettomain
kaswojen yli. Siitä eiwät lapset itse tienneet, mutta
heitä oli mahdoton katsoa, tulematta niin kowin iloi-
seksi, kuin tulee nähdessäusä »viattomuutta, iloa ja
hywyyttä maailmassa. Silloin sulaa jää ikkunan ruu-
dusta ja lumi kinoksista ja pakkanen ihmisten kyl-
mettyneistä sydämistä, ja tulee kewät ja »vihanta
keskellä talwea, niin että itse luutakin romunurlassa
alkaa »viheriöitä ja leiwoset rupeewat laulamaan tai-
»vaan korkean katon alla. Kaikesta siitä tulee meidän

2



kiittää Rutimoa ja Pilwipartaa; tahi oikeammin,
kaikesta siitä tulee meidän kiittää hywää Jumalaa,
joka wielä antaa kewään ja ilon wiheriöitä maan
Päällä.

18
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3lassis Kysymys.
Tiedätkö mikä se kysymys on, joka tunkee läpi

taimaan ja maan, elämän ja kuoleman? Mitkä ne
sanat omat, jotka alkamat matalan kätkyen wieressä,
eiwätkä sywän haudankaan partaalla maimu, waan kai-
kumat wielä kaukana siintämässä ijankaikkisuudessakin?
Ne owat ainoasti kaksi pientä sanaa, ja kuitenkin kätke-
wät ne elämän ja haudan salaisuuden:

Rakastatko mimiss?
Rakastatko minua? kysyi kerran äitisi, kun hän

kumarruksissaan istui pienen kätkyesi wieressä, katsellen
sinua lempeästi loistamin silmin. Sinä et woinut
mustata, sillä et tainnut puhua, mutta ehkä taisit jo
hymyillen ojentaa pienet kätesi ja katsoa äitisi silmiin,
ja hän ei waatinut enempää, hän tiesi jo mustauksesi.-
totta ma sinua rakastan! Onnellinen äiti! Onnellinen
lapsi! Ellei hän suloisessa hymyilyssäsi olisi lukenut
wllstaustll kysymykseensä, olisi hänen poskensa Vaalen-
neet, sydämensä hyytynyt, ja surusta olisi hän waipu-
nut kuolemaan. Mutta nyt hän tiesi mitä tahtoi tie-
tää, nyt hän tiesi kaikki, ja kantoi sitten tyytywäisenä
kaikki kärsimykset. Hän oli palkkansa saanut; waatiko
hän muuta?

Kun kaswoit isommaksi ja heitit kätkyesi, kohtasi
sinua taas sama kysymys kodiltasi ja kaikilta ystäwil-
tiisi: rakastatko meitä? Jos et heitä rakasta, ei ole
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kotisi enää sinun kotisi, ystäwäsi jättäwät sinun ja ym-
pärilläsi on tyhjyyttä, tyhjyyttä omassa sydämessäsi.
Mutta jos heitä rakastat, on kaikki iloista ja suotui-saa, wirheesi suodaan sinulle auteeksi rakkautesi tähden,
ja silloin et tahdo rikkoa.

Niin on aina ja joka paikassa. Tiedätkö minkä-
tähden maamme kesällä on wihcriäiuen ja miksi se
meille antaa kodin, waattcet ja ruuan? Kaikki on Ju-
malan lahjaa, mutta maamme wihcriöitsee ja kantaa
hedelmän rakkaudessamme. Jos me sitä ylenkatsoi-
simme ja hylkäisimme köyhyytensä tähden, se ei ikinä
wiheriöitsisi, kuten ennen. Se muuttuisi suuren Nowa
Zemla saaren kaltaiseksi lankana jäämeressä: siellä päiwä
paistaa puolen wuotta lakkaamatta, eikä siellä kuiten-
kaan kaswa ainoatakaan puuta, ei ruohoa, ja koko maa
on ijäisen lumen alle haudattuna. Taikka muuttuisi se
suuren Sahara korwen kaltaiseksi kaukana Afrikassa:
siellä ei koskaan ole talwea eikä koskaan pakkasta, ja
kuitenkaan ei siellä löydy puita eikä kukkia, ainoastaan
polttama hiekka ja erämaan kuumat tuulet.

Kun köyhä paimen-tyttö läwelee metsässä, kuulee
hän lemät-tuulten huminan puitten lehdettömissä oksissa,
ja silloin koiwu häneltä kysyy: rakastatko minua? Totta
ma sinua rakastan, »vastaa paimen-tyttö. Silloin tun-
kee ilon »väristys loimun sisimpään ytimeen, mehu kuo-
huu kuoren alla ja lehti-silmilot puhkeamat oksilla.
Samaten peltokin kysyy kyntäjältä: rakastatko minua?
Totta ma sinua rakastan, mustaa kyntäjä. Silloin itää
pelto ja wiheriöitsemät oraat kuiskaamat toisilleen ilta-
tuulessa: kaswllkllllmme pitkiksi ja uljaiksi, tuottaaksemme
upeita tähkiä ystäwällemme leimaksi!
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Aiwan niin sanoopi laiwa merimiehelle: rakas-
tatko minua? Totta kaiketi, wastaa merimies. Silloin
lewittää laiwa purjeensa, sanoen tuulelle: joudu, joudu,
ystäwälläni on kiire, hän haluaa kotiin, satamaansa!
Ia tulinen ranta ahjossa sanoo sepälle: rakastatko mi-
nua? Sepä kysymys! huudahtaa seppä ja alkaa takoa,
ja tuo kowa, wahma rauta notkistuu kuin pajunwitsa
hänen taitamissa käsissään.

Wilppu istui kerran läksyincnsä, haukotellen, jol-
loin kirja kysyi häneltä: rakastatko minua? En toki,
wastasi Wilppu. Silloin kaikki kirjaimet hyppimään
hänen edessänsä, kuin hyttyset päiwänpaisteessa, ja
hän haukotteli haukottelemistaan koko nuoruutensa ajan.

Rakastatko minua? sanoi piano Minnalle, kun
hän istui soittaen waikeita säwelikköjä. En, wastasi
Minna, en tiedä säwelikköjäst ikäwämpciä. Katso, sil-
loin alkoi Piano sälistä, koskettimet juuttuivat kiinni,
eikä ainoatakaan säwclettä kuulunut: kaunis soitanto
pakeni ijäksi päiwiksi Minnan pianon kieliltä.

Mutta kerran tunsin kaksi köyhää lasta, joilla ci
ollut kirjaa, ei pianoa. Erkin kirja oli ihana luonto:
hän kokoili monenmoisia ruohoja ja tarkasteli niiden
kaswamista. Kreetan piano oli pieni kantele, jonka
hän itse oli teräslankaisilla kielillä warustauut. Rakas-
tatko meitä? sanoiwat metsän kaswit Erkille. Rakas-
tan, wastasi hän. Mene sitten kaupunkiin, tuistasi
metsä: siellä löydät toisen, joka meitä rakastaa, ja hän
on antllwa sinulle oppia tullaksesi kerran wiisaimmaksi
mieheksi luonnon tuntemisessa. Sama kysymys suhisi
hiljaa Kreetan kanteleesta: rakastatko minua? Oi, totta
ma sinua rakastan! Ia hänen kanteleensa kaswoi ja
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helisi kuin hopea muorissa, hänestä tuli kaikkein kau-
nihin soittaja ja hän sai ihmiset itkemään ilonkyy-
neliä.

Istuipa taasen köyhä paimen-poika illalla metsässä,
tähtiä katsellen. Kuului silloin hiljainen ääni taiwaan
sädesarjasta, kysyen: rakastatko meitä? Rakastan, ivas-
tasi poika, teitä olen rakastanut niin kauan kuin muis-
tan. Mene sitte louluhun tuonne kylään, sanomat
tähdet, ja Pyydä saada oppia mitä tarwitset. Poika
meni, ja työskenteli kaiken Päiwää, mutta illalla istui
hän taas yksin puhelemassa tähtien kanssa kieltä, mitä
ei muut ymmärtäneet. Mitä he hänelle sanoiwat?
Sitä ei kukaan tiedä. Mutta saammepa nähdä että
siitä pojasta wielä tulee erinomainen mies.

Istuimellaan istuu mahtawa ruhtinas, ja hän
kysyy suurelta »valtakunnaltaan: rakastatko minua?
Rakastan, wastaa waltakunta. Tiedäthän että olen
uskollinen; enkö jo kauan ole sitä osoittanut? Ia taas
kysyy »valtakunta ruhtinaalta: rakastatko minua? Ra-
kastan, wastaa ruhtinas, se on minun wclwollisuuteni
ja minun kunniani, sitä olenkin myös osoittanut. Ia
niin eläwät maa ja ruhtinas uskollisesti yhtenä ilossa
ja murheessa, ja sowintoa ja rauhaa on kaikissa elä-
män waiheissn.

Mutta sama kysymys kaikuu yhä ylemmäksi, eikä
pysähdy ennenkuin Herran, Kaikkiwllltiaan, istuimen
edessä. Rakastatko minua? sanoo maailma Herralle,
ja kaikki olennot, ihmiset, eläimet, kaswit, kiwet,
tähdet ja taiwllllt, awaawat suunsa ja kysywät Ju-
malalta: rakastatko meitä? Ia Herra wastaa pyhässä
sanassaan ja kaikissa hywissä töissään: ettekö tiedä että
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teitä olen rakastanut jo ennen maailman luomista ja
että koko luominen on rakkauteni työtä? Enkö ole teitä
»varjellut, holhonnut ja »voimissa pitänyt alusta al-
kaen? Te olette langenneet syntiin ja pahoittaneet
isäänne taiwaassa, ja kuitenkin on isänne antanut teille
»vapahtajan, joka on kärsinyt ja kuollut synteinne täh-
den, kuitenkin on isänne antanut teille ijaukaikkilsen elä-
män lupauksen, jos uskotte hänen sanaansa ja hädis-
sänne käännytte hänen puoleensa. Enkö, köyhät lasi-
seni, teitä rakastaisi!

Silloin huutamat kaikki maailman äänet: katso,
Herramme ja Jumalamme on täynnä rakkautta, armoa
ja laupeutta. Ei yksikään rakasta niinkuin Hän.

Mutta Jumalan ääni lähenee ihmistä ukkosen jy-
linässä, tuulen hiljaisessa huminassa sekä meidän omassa
tunnossamme, ja tunkee sydämeemme samalla kysymyk-
sellä: rakastatko minua?

Mitä on meidän »vastaaminen? Täytyyhän mei-
dän luoda silmämme maahan, langeta polwillemme ja
sanoa: Herra, totta meidän pitäisi sinua rakastaman
ylitse kaikkia ja koko ikämme sinun tahtoasi noudatta-
man. Mutta tiedäthän että olemme köyhiä, syntisiä
lapsia, ja että usein olemme rakkautesi uuhoittaueet.
Ole meille laupias, Kristuksen tähden, ja suo meille
pyhä henkesi, että päilvä päiwältä oppisimme sinua yhä
enemmän rakastamaan, palwelemaan ja ylistämään koko
elinaikanamme!

No niin, sanoo Herra, jos olette minun lapseni
ja rakastatte minua kaikesta sydämestä, niin rakasta-
kaatte myös toinen toistanne minun tähteni! Kuinka on
mahdollista rakastaa lumalata ja »vihata »veljeänsä?
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Hopearahan Kertomukset.
Myöhään uuden wuoden aatto-iltana istui Kaarlo

Kustaa yksin kamarissansa järjestelemässä rahakokoel-
maansa. Ahne hän ei ollut, päinwastoin oli hän »val-
mis lahjoittamaan nutun päältään, kun joku köyhä,
wilusta wärisewä poika tuli kyökkiin ja rukoili jotakin
ruumiinsa werhoksi. Mutta hän oli monta wuotta
kokocllut rahoja säästöön lippaasensa, nimittäin »van-
hoja rahoja, joita ei nyt enää käytetä, ja joita hän
oli saanut milloin miltäkin, wälistä makson edestä,
wälistä ilmaiseksi. Useimmat niistä oliwat waskesta,
ja rumat ja ruosteiset kun hän ne sai, mutta Kaarlo

Kustaa oli osannut tuli-öljyllä tehdä ne uudennäköi-
siksi. Joukossa oli monta Kaarlo Xll:toista ajoilta,
kummallisilla merkeillä warustettua, ja monta wielä-
kin wanhempaa, mitkä lukkari oli walikoinut niistä
rahoista, joita talonpojat oliwat panneet kirkoukutka-
roon, ja useita ulkomaan rahojakin oli joukossa oudoilla
reuuakirjoituksillll, joita ei kukaan ymmärtänyt. Wiisi
taikka kuusi kappaletta oli oikeata käypää hopearahaa,
jotka Kaarlo oli saanut syntymapäiwinänsä ja muissa
juhlallisissa tiloissa; ja nyt hän par'aikaa järjesti niitä
erääsen laatikkoon, jonka hän wastawarten oli laitta-
nut rahakokoelma-huoneeksi ja jakanut moneen monitui-
seen eri ruutuun ja pieneen laatikkoon. Olipa siinä raha,
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jota hän ei woinut kylliksensä katsella, ja se oli wanha
roomalainen hopearaha, jonka äidin-isä oli antanut
joululahjaksi, ja joka oli Neron ajoilta asti. Se oli
peräti pieni raha ja pahoin kulunut, mutta kuitenkin
saattoi toisella puolella wielä eroittaa tuon julman
keisarin muotokuwan. Kaarlo Kustaa käänteli rahan
toista ja toista puolta, arwellen sitä oikein eriskum»
maiseksi rahaksi, kun se niin kauan oli ollut olemassa
tässä maailmassa. Jospa tuo raha osaisi puhua, ajat-
teli hän itseksensä, niin olisi sillä paljonkin kertomista.
Mutta raha makasi siinä aiwan ääneti eikä hiiskunut
sanaakaan, ja kynttilä pöydällä paloi pitkällä karrella,
ja Kaarlo Kustaa istui ja mietti miettimistään mui-
naisia aikoja, joita raha oli nähnyt. Silloin hänestä
näytti kuin olisi hopearaha rumennut kummallisesti kiil-
tämään, ja syytä siihen hän ei tiennyt, mutta sen ää-
nen hän kuuli, kun se laatikossa kiilsi, ja taisi aiwan
selwästi eroittaa hiljaisia sanoja, wienosti helähtelewiä
kuin hopeakellou ääni. Ia raha rupesi puhumaan, ja
Kaarlo Kustaa kuulteli ihmetellen, mutta wastata hän
ei woinut sanaakaan. Hän kuulteli wcmn; ja silloin
rupesi keisari Neron aikuinen hopearaha kertomaan seu-
raawalla tawalla:

Nyt on kello 12, ja nyt ihmiset kirjoittawat wuosi-
luwun 1858 Vapahtajansa syntymän jälkeen. Me
rahat olemme pakanoita, jotka menemme ulos maail-
maan sekä hywyydeksi että pahuudeksi. Minun hopeani
on muinaisina aikoina tuotu Iberian Wuorista, siitä
maasta, jota nyt nimitetään Espanjaksi. Nyt on tasan
1800 wuotta siitä ajasta kulunut jolloinminä Roomassa
rahaksi lyötiin, ja joka sadas wuosi minä taidan puhua. En
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minä kumminkaan suuresti huoli kertoa sinulle omia elä-
miinwaihcitani. Malista olen maannut pitkät ajat maas-
sa; »välistä olen piilossa ollut saiturin kellarissa ja rik-
kaan silkkikuktarossll ja »välistä köyhänkin tyhjässä tas-
kussa. Se saattaa kaikki olla yhdentekevinä; ihmiset
häwiawät, polwi polwelta, »vaan hopea ei ruostu, raha
elää kaikkina aikoina. Ia kuitenkin minä kadehdin ih-
misten onnea, sillä kun oikein asiaa harkitsen, olvat he
minua kuolcmattomllinmat. Kun hopea ja kulta ja
koko maailman loisto häwiää, elämät »vielä ihmisten
sielut ijllnkaikkiscsti toisella puolen hautaa.

Koska nyt olen tullut sinun luoksesi, poikaseni,
tahdon sinulle kertoa, »vuosisata »vuosisadalta, mitä olen
nähnyt ihinisten parissa niinä aikoina, jolloin he oivat
kirjoittaneet »vuosilnwun 58, ja jolloin olen tainnut
puhua. Kun makaa »uinun tumallani sata »vuotta,
niin tahtoo mielellään awata sydäntänsä, sen »vähän
ajan kuiu sitä on mahdollinen tehdä, ja siitä syystä
aloitan nyt:

Vuodella 1758. Preussin suuri sotaherra, kunin-
gas Fredrik 11, istui teltassaan Silesiassa. Hän oli
hiljakkoin saanut suuren ja »verisen woiton Itäwalta-
laisista Leuthen'issä; haudattu oli monta tuhatta kaa-
tunutta soturia; toisten haawat wuosimat merta; monta
leskeä itki; moni orpolapsi oli kadottanut tukensa. Waan
uljas ja saaliinhimoinen kuningas pesi meren pois kä-
sistänsä ja katseli Silesian karttaa, joka oli leivitet-
tynä hänen edessänsä pöydällä, ja sanoi ylpeällä luotta-
muksella: tämä maa on nyt minun! Hän unhoitti, että
hän oli sen woittanut »vääryydellä ja ihmisten merellä;
mutta paljon ihminen »voi unhoittaa, kun lvoitonpyynti
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ja kunnianhimo omat saaneet hänen maltaansa! Maailma
kiitti suuren kuninkaan teloja, ja imartelijat rohkeniwat
nimittää häntä mutta minä makasin maan
alla ja kuulin sinne hänen omantuntonsa äänen, joka
sanoi hänelle: määrin! määrin Jumalan ja ihmisten
edessä!

Wuonilll 1658. Englannin mahtawa suojelija Oli-
wer Cromwell makasi kuolinmuoteellansa. Hänen ym-
pärillänsä seisoi määriä ystäwiä, jotka oliwat itkewi-
nänsä ja sureminansa, ja hänen wieressään seisoi hänen
ainoa poikansa, joka riemuitsemalla sydämellä ajatteli
itseksensä: nyt minä pääsen maltaan isäni jälkeen! Tuo
suuri mies oli ollut oleminansa hywin jumalinen ja
pidettiinkin aikanansa komin hurskaana miehenä, mutta
kun hänen piti elämästä erota, muistui hänen mieleensä,
että hän oli tehnyt monta suurta pahantekoa ja mes-
tauttanut herransa ja kuninkaansa Kaarlo I:sen. Ia
Maikka Cromwell monessa kohden oli ollut wiisas hal-
litsija, hawaitsi hän, että hänen tekonsa eimät woineet
kestää Jumalan edessä, ja ikäänkuin olisi se malta,
jota hän halusi maailmassa, ollut ainoastaan raukeama
wesikello. Ia minä makasin maan alla, mutta kuulin
sinne asti hänen omantuntonsa äänen, joka sanoi hä-
nelle: määrin! määrin! määrin Jumalan ja ihmisten
edessä!

Wnomill 1558. Toinen suuri mies, joka aika-
nansa oli ollut maan mahtawin, ja jonka »valtakunnassa
aurinko ei milloinkaan laskenut, malasi nyt »vanhana,
woimatonna ja hyljättynä kuolinlvuoteellansa Pyhän
Juslin luostarissa Estremadurassa Espanjan maalla.
Se oli Kaarlo V, entinen Rooman keisari, Espanjan
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ja molempain Indiain kuningas, hän, joka kaksi wuotta
sitten oli kyllästynyt maltaansa ja kunniaansa ja luo-
punut kaikista kruunuistansa ja rumennut munkiksi
eräässä luostarissa. Siellä seisoi muita munkkeja,
mustiksi puettuina, palamat waksikynttilät kädessä »vei-
saten hänen ympärillänsä pyhiä wirsiä ja ylistäen
häntä autuaaksi katumuksiensa ja hurskaiden töittensä
tähden. Mutta kuolemaisillaan olema keisari ei pitänyt
tätä kaikkea kylliksi Jumalan edessä, maan seurasi suru-
mielin tuntiwiisarin käymistä siinä kellossa, jonka hän itse
oli tehnyt lyhentääksensä pitkää aitaansa. Wallan, kun-
nian ja maailman aarteet oli hän wapaa-ehtoisesti hyl-
jännyt, mutta se ei ollut kylliksi; hän muisti, kuinka
hän oli mainonnut Lutherusta, ja kuinka hän oli salli-
nut Espanjalaisten tappaa onnettomat Indianit Mexi-
kossa ja Roomassa, ja kaikki munkkien makuutukset ci-
wcit woineet saada hauen omantuntonsa ääntä »vaikene-
maan. Minä makasin maan alla, mutta minä sen kuu-
lin sinne asti, ja ääni sanoi hänelle: määrin! määrin!
määrin Jumalan ja ihmisten edessä!

Wnomm 1458. Don Henrik, Portugalin infantti,
istui Tcrzanablll nimisessä linnassaan ja kuulteli uu-
tisia niistä tapauksista, jotka oliwat maailman uudeksi
muodostamat. Pohjoisesta kuuli hän puhuttaman ih-
meellisestä Guttenbergistä Mainz'issa, joka oli keksinyt
taidon painaa kirjoja. Idästä tuli hcimmästyttäwici
sanomia Turkkilaisten etenemisestä, sitten kun he wiisi
wuotta takaperin olimat walloittaneet Konstantinopelin,
ja kreikkalaiset oppineet pakeniwat lewittämään wiisaut-
tansa länsimaihin. Etelästä kuuli Don Henrik sen
uutisen, että hänen laiwansa oliwat purjehtineet Gui-
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maan saakka, Afrikan länsirannalla, joka oli pisin matka,
minkä knkaan merimies siihen aikaan oli tehnyt. Sil-
loin tuo wiisas ja jalo ruhtinas loi linnansa ikkunoista
silmänsä suureen Atlantin waltamereen lännessä, pudis-
teli miettiwäisesti harmaata päätänsä ja sanoi: tuolla
waltameren toisella puolella on epäilemättä maata;
woi, jospa silloin eläisin, kun se maa löydetään! —la
minä hopearaha makasin maan alla, mutta minä kuu-
lin hänen äänensä, ja kaiku wastasi siintäwiltä sinilai-
nehilta: on, on, siellä on maata, siellä on Amerika, ja
Kristoffer Columbus käy par'aikaa koulua Genuassa.

Wuomm 1358. Silloin minä makasin erään ri-
tarin arkussa, ja hän puki kultaisen sota-asun päällensä
ja ratsasti turnajaisiin. Kentän ympäri rakennettiin
aitaus, päällystetty purppurawaatteella, ja ylt'ympärillä
oli parwill laitettu katselijoille. Ritari kynnätti tante-
ren kahdellatoista härkä-parilla ja kylwi wakoihin kolme
tuhatta hopearahaa, ja niiden joukossa olin minä. Sen-
jalleen ratsasti monta loistamaa ritaria aitauksen kautta
sisään ja hyökkäsiwät toinen toistansa wastaan täyttä
lentoa, niin että heidän peitsensä taittuiwat kiiltäwiä
haarniskoita wastaan, ja moni uljas taistelija kaatui
ylen-niskojansa hcwosen selästä santaan. Kuninkaat ja
ruhtinaat katseliwat parwelta tätä, ja kauniit neitoset
wiittasiwllt liehumilla »vöillänsä, liput häilyiwät, sota-
torwet soimat, kypärit wälkkyiwät, hemoset karkasiwat
pystyyn ratsastajien kannustacssa ja liilloitetut kypärit
wälkkyimät auringon paisteessa. Mutta kaikki tämä
oli leikkiä maan, sillä ihmiset omat isoja lapsia ja joka
ajalla on omat leikkikalunsa.

Wuonna 1238. Minä makasin matkustawllisen
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kauppiaan kukkarossa. Hän purjehti tawaroinensa pit-
kin leweätä kaunista Nhein-wirtaa, jonka rannoilla he-
leän-wiheriä »viiniköynnös werhoilee harmaita Wuoria.
Koko luonto heloitti rauhallisena, aurinko walaisi ritari-
linnan huippuja ja sen juurella lauloi trubaduuri lau-
lujansa nuorelle tytölle, joka kuunteli niitä pienestä
llwonaisesta linnan ikkunasta. Laiwassa oli munkki,
yhtä musta kuin nimensäkin, sillä hänen nimensä oli
Barthold Schwartz; hän näytti kauppiaalle hyppyselli-
sen mustaa jauhoa, jota ei kukaan tuntenut. Katso-
kaatte, sanoi hän, tämä on tekewä wahwan, ja heikon
yhdenarwoisiksi! Oh, sanoi kauppias, mitä se lienee-
kään? Se on ruutia, sanoi munkki, ja sanoessaan nau-
roi hän niin kummallisesti, kuin olisi jo edeltäpäin tien-
nyt, mitä melua hänen keksintönsä oli matkaansaat-
tawa maailmassa. Heidän puheensa aikana lähti ran-
nasta wesille wenc, joka oli täynnä julmia roswoja,
sillä melkein kaikki linnat Rhein-wirran warsilla oliwat
siihen aikaan roswolinnoja. Nuo julmat miehet pani-
wat kauppiaan »vankeuteen ja ryöstiwät hänen tawa-
ransll ja pakoittiwat häntä wielä lisäksi lupaamaan
heille suuria lunnaita. Sillä wäkiwalta oli oikeuden
sijassa, ja loska jokainen luotti omaan nyrkkiinsä, nimi-
tettiin tätä aikaa nyrkki-oikeuden aikakaudeksi.

Wuonilll 1158. Hurskas piispa Henrik, kristin-
uskon apostoli Suomessa, matkusti talwis-aikana Sata-
kunnan harwllssa asutuissa sydänmaissa ja hänen seu-rassansa oli munkkeja ja palwelijoita. Kun nyt nälkä
rupesi heitä waiwaamaan, pyysiwät he ruokaa rikkaan
Lallin talosta, waan Lalli itse oli poissa. Mutta
Kerttu, hänen häijy waimonsa, ei tahtonut suoda heille
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mitään syötäwää, ja silloin he ottiwat leipää uunista
ja heiniä hewosille ja maksoiwat kaikesta täyden hin-
nan. Ia minä olin yhtenä niiden hopearahain jou-
kossa, jotka annettiin tuolle häijylle »vaimolle. Sen-
jalleen he taas lähtiwät pois, mutta kun Lalli tuli
kotiin, wihastui hän julmasti, ajoi heitä takaa ja löi
hurskaan piispan Henrikin kuoliaaksi Köyliön-järwen
jäällä. Jonkun ajan perästä näin minä Lallin tule-
man kotiiu; hänen mielensä oli synkkä ja raiwokas, ja
kun hän otti lakin päästänsä, lähti koko hänen tukkansa
myötänä. Silloin minä ymmärsin, että hän oli teh-
nyt jonkun kowan rikoksen, eikä hänellä sen perästä
ollnt koskaan enää mitään iloa. Mutta Piispa Henrik
sai suuren kunnian sentähden, että hän oli »vaikuttanut
Jumalan waltakunnan hywäksi Suomessa. Nyt on
seitsemänsataa »vuotta kulunut hänen knolinwuodestansa,
ja Tammikuun 19 päiwä on Pyhän Henrikin päiwä,
sillä silloin Lalli hänet surmasi.

Wnonilll 1058. Siihen aikaan olin Roomassa,
paawin aarre-aitassa, ja minä näin munkin, nimeltä
Hildebrand, joka toimillansa koetti tehdä Paawin maail-
man herraksi. Kuulinpa usein tosin oman-tunnon
äänen, joka kuiskutti tuolle mahtawalle papille, ett'ei

Kristuksen »valtakunta ole tästä maailmasta; mutta sil-
loin Hildebrand »vastasi omalle-tunnollensa: etkös näe,
että maailma on täynnä sotaa ja syntiä, että keisarit
ja kuninkaat surmaawat toisiansa, ja että saaliin-hi-
moiset ritarit ryöstäwcit kirkkoja? Julistakaamme paawi
sentähden kaikkien herraksi ja esimieheksi, niin eiwät he
enää woi turwata kilpeen ja keilMsen, Goliatin taivalla
sotiaksensa Israelin Jumalaa »vastaan. Tämä onnis-
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tuikin Hildebrandillc monen taistelun perästä, ja hän
tuli itse mahtllwimmllksi paawiksi kaikista. Mutta sitten
kun pllllwinwallan aika oli mennyt, kutsui Jumala
Lutheruksen kristittyä kirkkoa puhdistamaan, ja tätä
nykyä on paawi ainoastaan Marjona entisistä ajoista.

Wlwmm 958. Keisari Otto suuri oli kolme
wuotta sitten »voittanut raa'at Unkarilaiset Augsburgin
luona ja matkusti nyt saksalaisessa »valtakunnassansa
käyttämässä lakia ja oikeutta. Kuninkaat ja ruhtinaat
notkistiwat polwensa hänen istuimensa edessä, ja
hänen »valtakuntansa ulottui kauas Euroopan rinta-
maiden rajojen yli, ja minä makasin kätkettynä hänen
lukemattomien aarteittensa joukossa. Kerran näin hänen
alakuloisena astuwan makuukamariinsa ja murheellisena
paljastaman päätänsä Vapahtajan kuwan edessä, tun-
nustaen itsensä »vllhäpätöisimmäksi ja halwunmalsi ih-
misten joukossa. Sillä hän oli saanut tietää, että
hänen rakas poikansa Ludwik oli kuollut ikänsä helteellä,
ja hän sanoi itseksensä: mitä on minun »valtani Ju-
malan mallan rinnalla? Nyt elossa olewista ihmi-
sistä olen minä mahtawin, ja kuitenkin olen heikon
ruowon kaltainen, jonka kailkiwaltias Jumala minä
päiwänä, minä hetkenä hywänansa woi surkastuneena
painaa maahan.

WumiNll 858. Kerran makasin uhri-arkussa eräässä
luostarissa Ranskanmaan ihanallarannikolla, ja munkit
lukiwat hartaudella uuden rukouksen litaniasta: »Nor-
mannien »vihasta »varjele meitä, laupias Herra Ju-
mala!" Mutta heidän rukouksensa eiwät tällä kertaa
olleet Jumalalle ollenkaan otolliset, sillä »varmaankin
nämat munkit oliwat tehneet syntiä ylenpalttisella syö-
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misella ja ahneudella. Ennenkuin rukous wielä oli lo-
petettukaan, juoksiwat nuo raaat pohjois-maidcn wii-
kingit laiwoistansll rannalle ja oliwat hirmittäwät muo-
doltaan, siiwelliset kypärit päässä ja suuret iskmniekat

kädessä. Ia he häwittiwät koko seudun, polttiwat luos-
tarin, ryöstiwät kaikki sen aarteet ja purjehtiwat sittensuuren saaliinsa kanssa pohjoisille maille. Silloin seisoi
wiimcinen jäljellejäänyt munkki yksinänsä rannalla ja
näki wiikinkien purjeiden katoaman näkymistä kaukana
siintämällä merellä, ja hän pani kätensä ristiin ja sa-
noi: Jumala, me emme ansaitse muuta luin rangais-
tusta, mutta luowuta witsaulscsi meidäu jälkeisiltämme,
ja anna Ansgarius'en, kristityn apostolisi, pohjoisilla
mailla saarnata rauhaa ja laupeutta! Niin tapah-
tuikin.

Wuomill 758. Kaukana eräässä Skottlannin-
maan luostarissa istui kaksi munkkia puoleksi-pimeässä
luostarikllmmiossll, jossa oli pieni puolipyöreä ikkuna
kirjoituspöydän yläpuolella. Toinen kirjoitteli sirok-
kaitll kirjaimia sileille nahkalchdille, joita kutsuttiin per-
gamentiksi, ja toinen maalasi kauniita kumia, kullalla
ja hopealla silailtuja, erääsen kirjaan, jonka hän ihan
äskettäin oli walmiiksi kirjoittanut. Minä makasin kät-
kettynä munkkien arkussa, sillä eräs wieras munkki oli
tuonut minun sinne, ynnä koko joukon hopearahoja, jotka
oliwat yhden kirjoitetun kirjan hintana. Nyt on minun
Ciceroni walmis, sanoi toinen munkki; oikein ihastut-
taman on lukea, mitä manhat pakanat owat kirjoitta-
neet, maikka he wielä eliwät suuressa pimeydessä, ei-
wätkä tunteneet Kristusta, maailman walkeutta. Niin
kyllä, sanoi toinen munkki; mutta Jumalan sana on

3
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woimllssa ja kirkkaudessa kaikkia muita ylewampi. Katso,
nyt minä maalaan kauniita kumia kirjaani, johon olen
kopioinut neljät ewankeliumit. Tosinhan se on hywin
waiwaloista kopioida kirjoja, ja tämä kirja maksaa
kaksisataa hopecipenninkiä. Mutta siitähän onkin sitten
ihmisille ikuista iloa. Oi, milloinka se aika tullee,
jolloin ei tarwitse olla rikas mies, »voidaksensa ostaa
Jumalan sanaa? Kärsiwällisyyttä! sanoi taas toinen
munkki. Jumala wielä senkin ajan tuopi, maikka me
emme silloin enää elä. Sillä raamattu sanoo meille:
„köyhille saarnataan ewankcliumia".

Wuouua 638. Kuuman erämaan halki waelsi
lukuisa sotajoukko päiwettyncitä miehiä, walkoiset tur-
baanit päässä ja walkoiset pitkäliepeiset waipat yllä,
muutamat kameeleilla ratsastaen, mutta usiammat kul-
tien jalkllsin. Aurinko paahtoi ja tulikuuma Samum-
tuuli kulki äärettömän ja punaisen hietalakeuden yli.
Moni miehistä kaatui maahan kuumuudesta ja janosta,
mutta muut käwiwät eteenpäin, ja kun heitä käskettiin
lepäämään, wastasiwat he: Paratiisissa me saamme le-
wätä! Silloin tuo ylewä Ali kaliisi ratsasti eturiwien
eteen ja huusi: Ainoastaan yksi on Jumala ja Muha-
med on hänen profeetansa! Kohta koko joukko heittäysi
maahan ja rukoili kaswot kääntyneinä itään päin,
Mekkaan pyhää kaupunkia kohden. Ia rukoiltuansa
nousiwat he seisaalle ja kohtasiwat wihollisten sotajou-
kon, joka tahtoi puolustaa maata. Mutta kaliisi ja
hänen wäkensä ajoiwat »viholliset pakoon ja tappoiwat
kaikki, jotka eiwät tahtoneet tunnustaa Muhamed'ia Ju-
malan profeetaksi. Sen perästä he ryöstiwät koko maa-
kunnan ja häwittiwät kaupungit, ja minun he löysiwät
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maakunnan aarteiden joukosta. Ia sitten he jälleen
laksiwät matkaan kuumalle hietatcmkahalle, lemahtamatta,
taukoomatta walloittamaan ja tekemään koko maailmaa
Muhamedin uskoiseksi. Mutta Jumala salli heille me-
nestystä ajaksi waan, ja sitten Jumala antoi heidän
maltansa rau'eta ja wanhentua, sillä se oli tästä maail-
masta. Mutta kristiu-usko, joka ci ole tästä maail-
masta, ei wanhene milloinkaan, eikä myöskään häwiä,
waan kestää aina aikojen loppnun asti.

Wuonna 558. Kauas Bosforen'in sinisen weden-
pinnan poikitse loisti suuren Sosiakirkon kullattu kupu-
katto Konstantinopelissll. Keisari lustinianus istui
malta-istuimellansa ja kantoi weroa monelta hänen
allensa kuulumalta kansakunnalta. Hänen rahawarti-
jansa kokoili suuret maljat täyteen kultarahoja rikkaasta
Asiasta; mutta tuosta ennen niin kopeasta Roomasta
oli hänellä waan pieni maljallinen hopearahoja. Minä
olin siinä maljassa ja kuulin keisarin sanoman: missä
on nyt Rooman loisto, koska et tuo minulle sieltä suu-
rempia aarteita? Herra keisari, sanoi palwelija, Roo-
man loisto on mennyt, barbarit owat häwittäneet sen
aarteet ja repineet maahan kauniit howilinnat siinä
kaupungissa, jota mainittiin maailman pääkaupungiksi.
Keisari kääntyi pahoilla mielin Pois ja näki kaksi munk-
kia, jotka tuliwat, matkllsauwllt kädessä, »vierailta mailta.
He lankesiwcit pulmillensa keisarin eteen ja tarjoten hä-
nelle saumojansa, sanoiwat: herramme, me pyydämme
sinua katsomaan, mitä nämät saumat sisältämät. Kei-
sari awautti nuo ontelot saumat ja löysi niistä aiwan
pieniä madonmunia. Silloin kirkastuiwat hänen kas-
toonsa, ja hän sanoi munkeille: Te olette tehneet san-
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gen hywän työn, ja minä tahdon antaa teille suuren
palkinnon, silla näissä sauwoissa olette tuoneet silkki-
madon munia Itämailta, ja nyt me woimme kotona
kutoa kaikki nuo kauniit ja kalliit silkkikankaat, joita
meidän tähän asti on täytynyt ostaa ahneilta Persia-
laisilta. Ia keisari ja kaikki kansa ylisti munkkeja
tästä hyödyllisestä lahjasta. Sillä ihmisten walta on
latoawllinen, ja suuret sotasankarit jättäwät jälkeensä
werta ja raunioita; mutta rauhalliset keksinnöt ja hyö-
dylliset toimet, joita ahkerat ihmiset maan päällä saa-
mat aikaan, kantamat pitkiksi ajoiksi hedelmiä, tuottaen
»varallisuutta ja menestystä.

WlUMlll 458. Suuri joukko niitä julmia paka-
noita, jotka nimitettiin Hunneiksi, kulki häwitetyn Eu-
ropan halki takaisin itäisille maille, ja minä olin hei-
dän saaliinsa joukossa. He oliwat häwittäneet mah-
dottoman suuret alat Europan kukoistawimpia maita,
niin ett'ei siellä enää löytynyt kaupunkia, tuskinpa ky-
lääkään jäljellä; joku aika sitten oliwat he haudanneet
rajuluontoisen kuninkaansa, Attilan, erään wirran poh-
jaan. Jumalan aurinko paistoi kirkkaana poltettuihin
autiomaihin, ja nuo julmat miehet litteillä, leweillä
naamoillansa, astuiwat maahan hewostensa seljasta,
rumetuksensa aterioitsemaan. He ottiwat esiin raakaa
lihaa, jonka oliwat panneet satulan ja hewosen seljan
wäliin, jMa se ratsastaessa Myöhistyisi, ja istuutui-
wat syömään; mutta muutoin he hywin harwoin as-
tuiwat maahan, sillä he makasiwat yöt hewosten sel-
jassa. .Heidän näin syödessänsä nurmikolla eräässä
paikassa, missä Attilan hewonen ei ennen ollut astu-
nut sillä missä Attilan hewonen on astunut, siellä
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ci enää kaswa mitään ruohoa syöksi heidän pääl-
lensä joukko sitä germllnilllistll kansaa, jota nimitettiin
Länsigöteiksi, ja tappoi Hunnit wiimeiseen mieheen asti
ja otti heidän saaliinsa. Mutta tuskin oliwat Mnsi-
götit hengähtäneet taistelun jälkeen, kun jo joukkoBur-
gundejä wuorostansll karkasi heidän päällensä ja löi
heidät; ja kun Burgundit pitiwät woittonsa taattuna,
hyökkäsi kolmas germanilainen kansa, nimeltä Suewit,
heidän päällensä, otti heidän saaliinsa ja wei sen maan-
miehellensä, Nikimcrille, joka siihen aikaan hallitsi Roo-
massa, ja asetti Mirkaan sekä luowutti pois wiralta
Rooman keisareita. Mutta Rikimer'in hallussa eiwät
nämät aarteet kauan olleet, ennenkuin ne ryösti neljäs
kansa, jota nimitettiin Vandaleiksi, ja joka kuninkaansa
Gcnserit'in johdolla kulli roswollliwoillansll ympäri pit-
kin merta. Minne nyt matkustamme? kysyiwät Gen-
serik'in merimiehet merellä ollessaan. Ajakoon tuuli
meidät sille maalle, jota taiwas on päättänyt rangaista!
»vastasi kuningas; ja silloin hänen laiwastonsa saapui
Italian rannikolle ja otti koko Rikimer'in saaliin. Kai-
ken tämän minä näin, pieni hopearaha rukka, joka kul-
jin kädestä käteen näiden Barbarein kesken. Ia he hä-
wittiwät maailmaa ja toinen toisiansa, ja se oli hirweä
aika, jolloin toinen kansa alinomaa hyökkäsi toisen päälle
ja asui aikansa milloin siellä, milloin täällä näillä au-
tioilla mailla. Mutta Jumalan aurinko lämmitti niitä
ja herätti eloon uusia aikoja ja uusia ajatuksia tällä
sekaannuksen aikakaudella. Ia kaikki mikä wanhaa oli
raukesi tomuksi, ja kristinusko teki työtä toisen wuosi-
sadan toisensa perästä, saadaksensa kaikki nämät pakana-
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kansat, nämät sinun esi-isäsi, hywiksi ja »valistuneiksi
ihmisiksi.

Wuonull 338. Minä näin miehen, nimeltä Julm-
uus; miuä olin hänen aarteittensa joukossa. Hän oli
maaherrana Galliassa, jota nyt nimitetään Ranskan-
maaksi; ja kolme wuotta senjälkeen tuli hän koko Roo-
man wllltllkunnau keisariksi. Hän eli turmeltuneessa
ajassa ja oli kuitcukin jalo mies, jonka hywiä tapoja
ylistettiin aiwan awaralta. Mutta hänellä oli yksi
wikll, suuri Mika, hän oli pakana sydämmeltänsä eikä
uskonut Kristukseen, maikka Jumalan sanaa jo silloin
saarnattiin kaikkialla hänen maltakunnassansa. Hän
uskoi Jupiteriin ja Minerwaau ja muihin pakanuuden
jumaloihin. Kerran kutsui hän luoksensa juutalaisen
ja kristityn ja sanoi heille: mitä teidän profeetanne
sanowat Jerusalemin kaupungin temppelistä? Juuta-
lainen sanoi: Messias sen on jälleenrakentama. Kris-
titty sanoi: Jerusalemin temppeli ei tule koskaan enti-
seen kunniaansa, sillä Vapahtajamme on sanonut, ett'ei
siitä pidä jäämän kimeä kimen päälle. No, sanoi luli-
anus, miuä tahdon uudestaan rakentaa temppelin ja
todistaa ennustukset määriksi. Kun Julmuus sitten
tuli keisariksi, lähetti hän monta sataa työmiestä, suu-
rella loistolla uudesta rakentamaan Jerusalemin temp-
peliä. Ia työmiehet aloittimat työtänsä, ja keisari
nauroi sydämmessänsci, sillä nyt hän lunli marinaan

tekemänsä kristityitten Jumalan walehtelijaksi. Mutta
katso, silloin rupesi maa tärisemään työmiehien jalko-
jen alla, tulta leimahti maasta ja kaikki mäki heitti

työnsä; ja keisari Julmuus ihmetteli ja hämmästyi;
mutta Wapahtajan ennustus on käynyt toteen.
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Wnonna 258. Siihen aikaan oli suuri sekasorto
Rooman »Valtakunnassa, ja niin moni barbarikansa
ahdisti sitä joka haaralta, että kaikki näytti menewän
pirstoiksi. Eräs keisari, nimeltä Walerianus, rupesi
wainoomaan kristityltä. Karthagossa, Afrikan länsiran-
nalla, oli siihen aikaan kristitty kirkko. Nuori korkeasu-
kuinen roomalaistyttö, nimeltä Placidia, maaherran ty-
tär, wei minun säästölippaassansa kristittyyn kirkkoon
köyhille jaettawllksi. Kun hän oli polwillansa alttarin
edessä jarukoili maailman Wapahtajall, että Hänen pyhä
uskonsa walaisisi häntä, tuliwat hänen isänsä lähetti-
läät julman wihaisina ja polttiwat kirkon, ja toisia
kristityistä he tappoiwat, toisia laahasiwat piinapenkille,
kauheilla kidutuksilla pakoittaaksensa heitä uhraamaan epä-
jumaloille. Mutta kun kristityttä tulisilla raudoilla pol-
tettiin ja heitettiin Petojen raadeltawiksi isolle taistelu-
kentälle, huusiwat kaikki rohkeasti, että Kristus, meidän
Herramme oli kärsinyt ja kuollut heidän edestänsä, ja
nyt he tahtoiwat mielellänsä kärsiä ja kuolla hänen
tähtensä. Placidia oli waukicn joukossa. Silloin sanoi
maaherra, hänen isänsä, hänelle: etkös ole tyttäreni,
jonka pitää totteleman isäänsä? Uhraa siis nyt Jupite-

rille, ja kiellä Kristus herraksesi, niin tahdon jälleen sinna
kohdella isällisellä rakkaudella, ja sinä saat asua kauui-
himmassa linnassani ja käydä kallihimmissä »vaatteissa
ja walita puolisoksesi sen, jotas kaikkein enimmän ra-
kastat. Mutta Placidia »vastasi: isäni, minä olen
walmis tottelemaan sinua kaikissa, enkä pyydä siitä
mitään palkkaa, sillä tiedän kyllä, että lapsen pitää
totteleman isäänsä. Mutta Herra Jumala on meidän
kaikkien isä ja häntä meidän Pitää rakastaman ja totte-
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leman yli kaiken muun tässä mailmassa. En siis wor
milloinkaan kieltää Herraani, Kristusta. Silloin maa-
herra julmistui ja antoi heittää tyttärensä jalopeurain
eteen eläintarhassansa, mutta ne laskeusiwat maseina
maahan hänen jalkainsa juureen, eiwätkä koskeneet hä-
neen. Tämän näki hänen isänsä ja tunsi piston sy-
oämmessänsä, purskahti itkemään ja sanoi: en, en woi
enää epäillä, minä näen nyt selwästi, että kristittyjen
Jumala on ainoa ja totinen Jumala. Ia sitten hän
tuotti tyttärensä luokseen ja sanoi: lapseni, sinun us-
kosi on pelastanut sekä sinun että minun! Ia siitä
hetkestä hän tuli kristityksi.

Wlwnim 158. Keisari Antoninus Pius istui kul-
taisella istuimellansa Roomassa, ja lähettiläitä koko
tunnetusta maailmasta tuli kantaen hänelle aarteita ja
lahjoja. Minä makasin hnnen isossa kulta-arkussaan
ja kuulin kaiken kansan ylt'ympcirillä ylistämän häntä
jaloimmaksi ja parhaimmaksi ruhtinaaksi, mikä ikinä on

hallinnut suurta Valtakuntaa. Kaikkialla hänen ympäril-
länsä kohosi mainion Rooman marmorilinnat ja korkeat
woittokaaret; monta tuhatta ritaria seisoi malta-istuimen
ympärillä, puettuina kultaan ja hopeaan, ja Kreikan-
maan oppineet jarunoilijat pitiwät kiitospuheita keisarille,
ja sinä Päiwänä antoi keisari armon kaikille pahantekijöille.
Kun sitten koko kansa, ylhäiset ja alhaiset, rikkaat ja
köyhät, oppineet ja oppimattomat ylistiwät keisaria ju-
malaksi, pimeni hänen otsansa, ja minä kuulin hänen
sanoman wäwyllensa ja jälkeläisellensä, Markus Aure-
lius'elle: Miksikä ihmiset ylistäwät minua jumalana?
Minä olen maan heikko kuolcwainen ihminen, ja tämä
hopearahanen on eläwä maan päällä paljon kauemmin.
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kuin minä. Ilmoittakaatte kansalle, ett'ei se minua
palwele, waan totista Jumalaa, joka on meidän kaik-
kien ylitse. Oi, jospa itse oikein tietäisin, mikä hän on!

Wlwmm 58, Kristuksen syntymiin jälkeen. Minä
halpa hopearaha olin hiljakkoin lyöty rahaksi rikkaan
Rooman keisarillisessa rahapajassa. Toisella puolellani
oli keisarin muotokuwa päällekirjoituksella Nero Clau-
dius Caesar, ,ja kaikki, joiden hallussa minä olin,
katseliwat salaisella pelolla hänen tumaansa. Hän oli
ollut hywä nuorukaisena, sanottiin, ennenkuin hän tuli
walta-istuimelle; mutta walta ja onni kiusaamat ih-
mistä pahaan, ja Nerosta tuli hirmuhallitsija, jota
kaikkina aikakausina kamoksutaan. Kerran lahjoitti hän
minun lemmityllensä, Poppaealle. Nero, sanoi nmimo
hänelle, sinä olet suuri mies, oupa wahinko, ettäs an-
nat äitisi hallita sinua. Anna senwuoksi tappaa hänet.

Nero oli waiti; tämä oli hänestä hirmuista. Mitä,
sanoi taas Poppaea; etkös jo ole antanut myrkyttää
»velipuoltasi? Silloin Nero rakennutti laiwan, joka
oli niin tehty, että se halkeaisi merellä, ja sitten hän
kutsui äitiusä Agrippinan tekemää» huwiretten laiwalla,
ja hän lähtikin. Laiwa halkesi, mutta Agrippina ui
wahingoitumatta rantaan. Silloin Nero pelkäsi koh-
data häntä ja käski tappaa hänet. Mutta siitä het-
kestä alkaen hänellä ci enää ollut rauhaa. Historia
on täynnä hänen rikoksiansa, ja hänen monien uhriensa
joukossa oli myöskin Poppaea. Eräänä päiwäuä näin

koko Rooman kaupungin ilmitulessa, sillä Nero oli
käskenyt sytyttää tulen, saaduksensa riemahdclla liekkien
loistetta. Kun> tämä tuli tietyksi, wapisi Nero, peljä-
ten kansan raiwoa, ja julistutti, että kristityt oliwat
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»virittäneet kaupungin palamaan. Siihen aikaan oli
»vielä kristityltä »vähän, ja he kokoontuiwat metsihin
ja yksinäisiin wuorenrotkoihiu pitämään jumalaupal-
wclustansll. Nero antoi ottaa kiinni niin monta kuin
»vaan käsiinsä sai, ja muutamat hän ompelutti peto-
jen wuotihin ja antoi »viskata koirien eteen, mutta toi-
sia hän käski ommella säkkeihin, ja säkit »voideltiin
pi'illä ja sytytettiin palamaan tulisoihtuina julkisissa
näytelmissä. Silloin, niin kerrotaan, joutui myöskin
apostoli Paawali tirannin lähettiläiden käsiin ja kärsi
martyrikuoleman Herransa Kristuksen, sekä suuren, ja
jalon laäunytystoimensa tähden pakanain seassa. Mutta
kristityt kärsiwät ilolla kuoleman, ja ylistiwät keskellä
waiwojansa Jumalaa, joka oli katsonut heidät mahdol-
lisiksi kärsimään Hänen pyhän totuutensa tähden. Mutta
keisari Nero tuli tästä lähin yhä raiwokkaammaksi, ja
»vihdoin sotajoukko teki kapinan häntä »vastaan. Silloin
hän muntamana yönä pakeni kauhistuneena erään or-
jansa maatilalle, japaetessansa otti hän minun mukanansa
kullan-kndotussa kukkarossaan. Minä kuulin ukkosen
jyriscwäu hirmuhaltijan Pään päällä, minä näin taiwaan
leimausten salamoiman hänen ympärillänsä. Hänen
hewosensa pelkäsi, ja matkustajat, jotka kohtasiwat hänet
yön pimeydessä tuntematta häutä, huusiwat: Oletkos
nähnyt Neroa? Neron pitää kuoleman! Ia Nero wa-
Pisi niin, että me rahat hänen kukkarossansa kilisimme,
eikä hän uskaltanut mennä portin kautta maataloon,
»vaan kiitkeysi ruowostoon, ja kun häntä janotti, am-
mensi hän kädellänsä »vettä sadclätäkustä. Wihdoin »vii-
mein antoi orja murtaa muurin ja päästi hänet sisään;
mutta samassa tuli sanoma, että hänen »vihollisensa
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oliwat portin ulkopuolella kiinni ottamassa häntä, mes-
tauttllllksensa hänet kaiken kansan nähden. Tämän kuul-
lessansa tuli Nero kalpeaksi ja yritti tappaa itsensä,
waan ei »voinut, ja lopuksi orjan täytyi auttaa häntä
pistämään tikarin kurkkuunsa. Näin hirmuisella lamalla
loppuu tyrannien elämä, sillä Jumalan nuha musertaa
heidät, ja ihmisten kirous seuraa heidän muistoansa
sumusta sukuun.

Katso, sanoi hopearaha, nyt olen kertonut sinulle
kertomuksen jokaiselta menneeltä »vuosisadalta, siihen
aikaan asti, jolloin Vapahtajan opetuslapset eliwät ja
kuoliwat maan päällä, sitten noustaksensa hänen kans-
sansa ijankllikkiscen elämään. Enkä itse ole muuta, kuin
aine maan tomusta, joka kulkee kädestä käteen »vuositu-
hansien »vieriessä, mutta sinun kuolematon» sielusi, joka
elää niin lyhyen ajan maan päällä, on kuitenkin elämä
äärettömät ajat minun jälkeeni, niin iankaikkisesti.
Sentähden, poikaseni, sinä joka käyt maailmaan kaswat-
tamaan sieluasi ijankaikkiseen elämään, muista silloin,
mitä olen sinulle kertonut niiden ihmisten synnistä ja
uhka-mielisyydestä, jotka eliwät menneinä aikoina, ja
elä niin, että Jumalan armo ja ihmisten siunaus seu-
raamat sinua, kun eroat maan päältä. Ehkä wielä tu-
hannen wuoden kuluttua olen muistona entisistä ajoista
jonkun pojan rahakokoelmassa. Tee niin, että silloin
woin hänelle sinusta jotakin hylvää kertoa sinun »vuosi-
sadaltasi ja sanoa hänelle: sen ajan pojat tuliwat rehelli-
siksi kelpo miehiksi, jotka pelkäsiwät Jumalaa ja rakas-
tuvat isänmaatansa ja eliwät ja kuoliwat totuuden ja
oikeuden edestä.
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Varro viillän!

väliän, Banoi lievä,
Lolita olen täällä, näin,
Viel,' on niukzet l>äimäiBenä,
Hui viel' on BilmiBBäin;

vnä NanllotaU,
Viel' en ole
?vvni Ilvvnel väkevä,
Varro KanniB vBtäväin!

Xlä toru, tvöt ns eztää,
Viel' on tentävää:
ILvtvv enzin »ilmat neBtä,
HinllLet enBin silittää;
?äänän Biäon »evnelen,
I,äuteei! Bilmäa liatLsleu.
lliiie ompi. Nliän täBtä
Loimaa lcevät-Mävää!

Vario väliän! on laita,
Hame Kävnvt vänäliB' on,
leninki on liian llaita,
laannoiBeBta Ilelvoton,
I,vnvllL ma Bain,
Xenliiä ei ole lain,
Lukat lilllli, maita
llaittain Läteit' auiin^on.
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H.lä vielä
H.aiuuruLk«W' aikalen,

ruolio, ruin näet tiellä,
ilolla vilpaz tuulonen,
Ilannall' aallon läiskvtvz,
leivon liiitoz-viserrvz,
8e rnin' olen, Liellä
Lilrnäu' nostan taivaaZen.

Vaan inä tulen. Varro lietKi,
Hauni» inetLä, varro vaan!
VarrotKaa te nurozetki,
Xonta luokzenne ina saan.
Varro Keto armainen!
Varro KuKKa-ZarKaueu!
Varro, oääzZ' on talven retki,
Nina liätää laisinkaan.

?oil:a, tvttö pienokainen,
I,ar<B' näet olen ininäkin,
lävtvv olla kuuliainen,

on läKZvt nitkätkin,
Nutta iniel' on iloinen.

laula leivonen!
loivo KuiZKaa KuKKivaiuen:
Xevät lapz' on vieläkin!
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Ädlllminan helmi.
Satu.

Oli kerran kuningas jakuningatar, joilla oli Pieni
tyttö; ja koska hän oli kuninkaan tytär, niin nimitettiin
häntä prinsessaksi. Hän oli Adalmina nimeltään ja
oli wanhempiensa ainoa lapsi. Sen wuoksi he hänestä
pitiwät niin paljon, melkeinpä liiaksikin, sillä Jumala
ei suwaitse että ketään rakastetaan epäjumalan tawalla.
Silloin unhoitetaan mitä katkesmuksessa seisoo, että pitää
rakastaman Jumalata kaikesta sydämmestä jakaikesta
sielusta.

Kun Adalmina prinsessa kastettiin, oli sinne kum-
miksi kutsuttu kaksi hywää haltijatarta, toinen punai-
nen, toinen sininen; semmoinen on tapa satujen kuningait-
ten. Ia nuo molemmat hywät haltijattaret eiwät myös-
kään unhoittaneet antaa pilku-prinsessalle kumpikin kum-
minlahjansa. Punainen haltijatar antoi hänelle suuren
puhtaan helmen, niin werrattoma)! kauniin, ettei sen »ver-
taista ole ikinä nähty, ja sitä seurasiwielä kolme kelpo lah-
jaa. „Tiedä se", sanoi haltijatar, „niinkauan kuin Adal-
mina kantaa helmen tykönänsä, pitää hänen päiwä päi-
wältä tuleman yhä kauniimmaksi, yhä rikkaammaksi
ja yhä älykkäämmäksi. Mutta jos hän helmensa
kadottaa, silloin hän auttamattomasti samalla kadottaa
nuo kolmet lahjansa: kauneutensa, rikkautensa ja älynsä.
Niitä hän ei saa takaisin, ennenkuin on jälleen saanut
helmensa".



Adalminan helmi
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Niin se oli. Sininen haltijatar sanoi: „Adal-
minll on saanut kolme niin suurta lahjaa, että moni
ei mitään suurempaa haluaisi maailmassa. Wielä on
kuitenkin yksi lahja, joka on kaikkein paras, ja sen annan
minä Adalminalle, mutta ainoastaan yhdellä ehdolla.
Niinkauau kuin prinsessalla on hclmensä jonuo kolmet lah-
jat, niin kauan ei minun lahjallani ole laisinkaan woimaa.
Mutta jos hän kadottaa helmensä, kauneutensa, rikkau-
tensa ja älynsä, niin saa hän palkkioksi minulta neljän-
nen lahjan, ja se on nöyrä sydän. Niin on, näet,
sen asian". Ia samassa uyökäyttiwät molemmat
haltijattaret jäähywäisiä ja katosiwat kuin kaksi pouta-
pilweä siniseltä kesätcuwahalta.

Kuningas ja kuningatar oliwat hywin mielissänsä.
He lljatteliwat itseksensä: „kunhun maan pikku-priuses-
samme tulee kauniiksi, rikkaaksi ja älykkääksi, niin on
yhtä kaikki, millainen hänen sydämmensä on. Me kyllä
pidämme huolen hänen helmestänsä, ja näin woi hän
olla ilman tuon sinisen haltijattaren halpaa lahjaa.
Punainen haltijatar sepä totta paremmin tiesi, mitä
prinsessan-tapainen tarwitsee! Hänen lahjansa oliwat
knnninkaallisia lahjoja, wcmn tuo sininen haltijatar oli oi-
kein saita, se täytyy sanoa; hän antoi lapsi-hywälle armon-
lahjan, aiwan niinkuin kcrjäläis-tytolle maantien mur-
retta heitetään pennin-raha".

Nyt laitatutti kuuingas kultakruunun, joka tarkal-
lensa sopi pienen Adalminan päähän, ja joka oli niin
tehty, että prinsessan kaswaessa kaswoi kruunukin sa-massa ja sopi yhtä hywin kuin ennen. Mutta kaikille
muille oli tuo ihmeellinen kruunu joko liian suuri tai
liian pieni. Kruuun yläpäässä oli suippu, ja suippuun
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oli Helini liitetty niin tukewasti ja lujasti, että sen
oli mahdotonta siitä pudota.

Kruunu nyt pantiin Adalminan päähän, ja sitten
hän alati sitä piti, sekä maatessaan pienessä kullatussa
kehdossansa, että walweilla juoksennellessansa ympäri
linnassa. Mutta koska kuningas ja kuningatar, hänen
wanhcmpllnsa, niin suuresti pelkäsiwät helmen kotoawan,
niin oli kowasti kielletty laskemasta prinsessaa kauem-
maksi kuin sille suurelle weräjälle, joka oli kuninkaan
kartanon ja puiston wälillä; ja kuitenkin häntä aina
ulos mennessä seurasi neljä kamaripalwclijaa ja neljä
kamarineitsyttä, ja palwelijoita oli lujaan käsketty pitä-
mään tarkasti silmällä prinsessaa ja hänen helmeänsä.
He älkööt koettakoklllln olla huolimattomia, sillä tuo
hirweä puuawiittainen mestaaja julmalla parralla ja
hirmuisella mcstauskirwcellä ei ymmärtänyt leikkiä.

Näin kaswoi prinsessa suureksi, ja tapahtui aiwan
niin kuin punainen haltijatar oli eunustauut. Adalmina
tuli kaikkein kauneimmaksi prinsessaksi kuin ikinä oli
nähty, niin kauniiksi, niin kauniiksi, että hauen pienet
silmänsä heloittiwat kuin kaksi kirkasta hopeatähteä ke-
wät-iltanll, ja minne hän tuli, loi hän päiwänpaistetta
ympärillensä, ja kaikki kukkaset kaswitarhassa kumarte-
liwat hänelle ja lausuiwat: „sinä olet meitä kauniimpi!"
Ia hän tuli niin rikkaaksi, niin rikkaaksi, että hänen ym-
pärillensä ikäänkuin kaswoi pelkkiä aarteita. Hänen
kamarinsa lattia oli knllasta ja simftsukan kuorista;
seinät oliwat pelkkää suurta peililasia, ja katto oli kul-
lasta ja kiiltokiwillä koristettu; woi, miten se säihkyi
lamppujen walossa! Adalmina söi knlta-astioilta, ma-
kasi kulta-wuoteella ja pukeutui kulta-waatteisin; niin
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jospa olis ollut mahdollista syödä kultaa, niin olisi
hän tehnyt senkin, maan se oli liian karkeata hampaille.
Ia niin älykäs oli hän, niin älykäs, että osasi arwata
kaikkein »vaikeimmat arwoitukset ja muistaa kaikkein
pisimmät läksyt, kun waan kerran niitä silmäili; ja kaikki
»viisaat miehet kuninkaan waltakunnasta tuliwat ko-
koon tekemään prinsessalle kysymyksiä, ja kaikki oliwat
yksimieliset siinä, ettei niin älykästä ja ymmärtäwciistä
prinsessaa kuin Malmina koskaan ennen ole ollut maail-
massa, eikä »vastakaan koskaan tule olemaan, niin kauan
kuin maailma seisoo.

No niin, kaikki oli hywin; se ei ollenkaan ole
syntistä olla kaunis ja rikas ja älykäs, kun waan ym-
märtää käyttää näitä lahjoja Jumalan tahdon jälkeen,
mutta siinäpä se waikeus on. Kuningas ja kuningatar
luuliwat ihastuksissaan Adalmina prinsessan parahim-
maksi ja täydellisimmäksi olennoksi koko maan päällä;
ja onnetonta oli, että Adalmina itsekin rupesi samaa
luulemaan. Kun kaikki hänelle alinomaa sanomat,
että hän oli tuhatta wertaa kauniimpi, rikkaampi ja
älykkäämpi muita ihmisiä, uskoi hän itsekin mielellänsäsm, ja siitä tuli hänen mielensä ylpeäksi, niin että hän
piti kaikkia muita, jopa omia wanhempiansalin, itseänsä
huouompiua. Adalmina parka, se oli suuri, julma
tahra, joka sokaisi hauen taimentensa loistoa; se oli
suurta köyhyyttä kaikessa hänen rikkaudessansa; se oli
kaikkien suurinta älyttömyyttä kaiken hänen älynsä
rinnalla' ja melkeinpä hän sen kautta oli joutua koko-
naan kadotukseen.

Sillä jota »vanhemmaksi hän tuli, sitä ylpeäm-
mälsi hän tuli, ja ylpeyttä seurasilvat kaikkein hiiijyim-

4
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mät wiat, niin että Adalmina samalla tuli ilkeäksi ja
kowasisuiseksi, ahneeksi ja kateeksi. Kun hän näki kau-
niin kukkasen kaslvitarhassa, kiirehti hän sitä jaloil-
lansa surmomaan, sillä kaunis ei saanut olla kukaan
muu, kuin hän yksin. Kun Adalmina tapasi toisen
prinsessan, joka ajeli kullatuissa Maunuissa, niin se
suututti häntä sanomattomasti, sillä rikas ja ylhäinen-
kään ei saanut olla kukaan muu kuin hän. Ia jos
toista tyttöä sanottiin siiwoksi ja ymmärtäväiseksi, niin
itki Adalmina harmista katkeria kyyneleitä, sillä kuka
käski toisen olemaan niin älykkään? Adalmina torui
kaikkia, jotka eiwät hywitellect häntä, ja teki kaikkia,
mitä Päähän pisti; mutta kuitenkin hän kaikkein enim-
min halweksi niitä, jotka oliwat knuliaisimmat hänen
tahdollensa. Hän oli hirmuwaltias, jota kaikki pelka-
siwät eikä kukaan rakastanut; kuningas ja kuningatar
oliwat »valtakunnassa ainoat, joita hänen kopeutensa ei
harmittanut.

Kun prinsessa oli »viidentoista wuoden wanha, meni
hän eräänä päiwänä kaivelemaan kuninkaan puistoon.
Kun hän »veräjälle tultuansa yritti käydä puistoon, oli
weriijä lukittuna, eikä kukaan rohjennut sitä aukaista
mastoin kuninkaan ankaraa kieltoa. Nuo ueljä kama-
rineitsyttä ja neljä kamaripalwelijaa oliwat seurassa;
ensikerran eläisscinsä he eimät luwanneet noudattaa prin-
sessan käskyä. Silloin tuli Adalmina »vihaiseksi, niin
»vihaiseksi, että päimiinpaistc hänen kauniissa kaswois-
sansa kokonaan pimeni. Hän löi uskollisia palwelijoi-
tansa wastcn silmiä, juoksi heistä pois, kiipesi weräjän
ylitse; ja kun palwclijat seurasiwat jäljissä, juoksi hän
yhä kauemmaksi puiston sisälle, siksi kunnes ei ainoata-
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kacm palmelijaa enää näkynyt wihcrioiden puiden
wälistä.

Silloin tunsi Adalmina ensikerran eläissänsä ja-
noa ja wäsymyötä, ja istuutui lähteen wiereen huokaa-
maan. Wieläpä hän toipui luomaan lähteestä wettä
hienon-walkealla wapaasukuisella kädellänsä ja juomaan
sitä ihan niinkuin muutkin ihmiset tekewät, kun ei ku-
kaan kumarrellen tarjoa heille lautaselta lasillista wettä.
Mt'iikkiä hän huomasi tumansa lähteessä, „woi, miten
olen kaunis!" sanoi hän itsekseen, ja näin sanoen kal-
listi hän päätänsä yhä lähemmäksi lähteen kalmoa,
paremmin nähdäksensä kurvaansa, kunnes loiskis,
siinä nyt koko kultakruunu helminensä putosi Adalmi-
nan päästä ja katosi kuin nuoli lähteen »värähtelemään
helmaan.

Tuskinpa Adalmina sitä huomasikaan, niin hänen
oma kauneutensa hurmasi häntä. Waan kuinka käwi?
Lähteen mesi oli tuskin jälleen tyyntynyt ja kirkastu-
nut, kun Adalmina sen kalmossa näki ihan toisenlaisen
knwan kuin oman itsensä. Hän ei enää nähnyt tuota
ihmeen kaunista prinsessaa kullan-kudosta hameessa, kal-
liita kiwiä hiuksissa ja korwarenkaat mälkkywistä ti-
manteista; hän näki ainoastaan ruman ja köyhän ker-
jäläistyttö-raukan, paljain Päin, paljain jaloin, ryy-
syisissä waatteissll ja hiukset kampaamatta. Silmän-
räpäyksessä katosi myöskin hänen suuri älynsä; hän
tuli niin taitamattomaksi ja yksinkertaiseksi kuin kaikkein
oppimattomin ihminen, ja sepä ihmeellistä, että hän sa-
massa tuokiossa kadotti kokonaan muistinsakin, ett'ei
hän enää tiennyt kuka oli ollut, mistä tuli ja mihin
aikoi mennä. Hän tunsi maan himeästi, että suuri
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muutos oli tapahtunut, jll se peloitti häutll Ulin, että
hän juoksi pois lähteeltä ja juoksi juoksemistaan yhä
kauemmaksi metsään, tietämättä minne tiensä kulki.

Näin tuli illalla pimeä, ja sudct alkoiwat ulwoa
metsässä. Adalmina rupesi yhä enemmän pelkäämään
ja juoksi yhä kauemmaksi, kunnes etäältä näki kynt-
tilän »valon. Sen lähelle tultuansa, näki hän pienen
mökin, ja siinä asui wanha ja köyhä eukko. „Lapsi
parka", sanoi eukko, „mistä tulet näin myöhään illalla?"
Maan Adalmina ei tainnut hänelle »vastata. Hän ei
edes tiennyt kuka oli ja missä wanhcmpansa asuiwat.
Sitäpä eukko oikein pani ihmeeksensä, ja surkutellen
lasta sanoi hän: „koska olet niin köyhä ja yksinäsi
suuressa maailmassa, niin saat asua minun tykönäni.
Tarwitsen juuri jonkun »vuohiani kaitsemaan metsässä.
Sen sinä saat työksesi, lapseni, jos olet siiwo ja tot-
televainen, ja tyydyt syömään wettä ja leipää ja hiu-
kan wuohen maitoa lisäksi, kun meillä on pidot".

Niin, hywiupä kyllä, siihen oli Adalmina sangen
tyytywäinen ja suuteli suuresti kiitollisena eukon kättä.
Sillä hänen tietämättiinsä oli sininen haltijatar pitänyt
sanansa: Adalmina oli nyt saanut sen, mikä oli pa-
rempaa kuin kauneus, äly ja rikkaus, nimittäin hywän
ja nöyrän sydämen. Paljon onnellisempi oli hän nyt
kaitesslllln wuohia ja syödessään halpaa leipäänsä ja
maatessaan lomalla »vuoteellaan olkien ja sammalten
päällä. Paljon parempi oli hän nyt kuin ennen, sillä
nöyrää sydäntä seuraa monta oiwallista lahjaa, esi-
merkiksi hywä omatunto ja tyyni tyytywäisyys, lepo
ja rauha, hywyys ja rakkaus, minne hywänsä maail-
massa joutuu. Ia missä wa.au Adalmina kulki, tuli
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jälleen päivänpaistetta hänen lähistöönsä, mutta se
paiste ei enää ollut hänen ulkonaisen katoawan kaune-
utensa, wllan sen rauhallisen kirkastuksen, joka paistaa
maan päällä kaikkien hywien ja hurskaitten ympärillä,
joitten sielut heloittawat känneinä, kuin enkelien kaswot,
silloin kun ne suurilla, walkoisilla silmillänsä laskeuwat
tämän maailman laaksoihin.

Mutta kuninkaan kartanossa tuli hirweä melu,
kun prinsessa oli poissa. Ei siitä apua, että nuo po-
loiset kanmrincitsyet ja nuo säikäykscstä höpclömäiset
kllinaripalwclijat, jotka häntä weräjällc oliwat seuran-
neet, wiskattiin pimeään linncmtorniin, johon ci päiwä
paistanut eikä kuu kumoittanut, ja jonka uwella tuo
punawiittainen, rumapartainen mestaaja seisoi kirwes
olalla. Kuningas ja kuningatar suriwat lohduttomasti.
He käskiwät koko Valtakuntansa pukeumaan murhewaat-
teisin ja kuuluttiwat kaikissa kirkoissa, että se, joka woisi
saada selwan Adalmina prinsessasta, saisi prinsessan
»vaimoksensa, jos ei Vähempään tyytyisi, ja lisäksi puo-
len Valtakuntaa kaupanpäällisiksi. Se oli tapana sii-
hen nilaan, minkä jokainen tietää.

Ne oliwat kuitenkin hywät löytäjäiset, ja monella
kuninkaanpojalla ja ritarilla oli halu ansaita niitä.
Kolme pitkää wuotta peräkkäin, suwet ja talwet, rat-
sastiwat he halki awaran maailman ja etsiwät etsimis-
tään, mutta eiwät waan löytäneet, eiwät edes Adal-
minan kultaista kengän korkoakaan. Wihdoinpa sattui
niin, että nuori ja reipas Frankinmaan prinssi Sigis-
mund etsintöretkillään joutui wanhan eukon mökkiin.
Siellä eukko istui murhepuwussa, ja se ei tosiaankaan
ollut hienon hieno, mutta musta se oli, oliwntpa wuo-
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hetkin kiwikkomäellä mustat ja »valkoiset. „Ketä su-
rette, eukkoseni?" kysyi prinssi. «Kuningas on käske-
nyt kaikkien suremaan kadonnutta prinsessaamme", »vas-
tasi eukko; „mutta eipä hänestä suurta »vahinkoa ollut.
Kyllä hän kaunis oli ja rikas ja älykäs, »vaan ihmi-
set hotewat hänellä olleen ylpeän sisun, ja se oli sen
pahempi, sillä sentähdcn ei häntä kukaan ihminen oi-
kein rakastanut".

Samassa tuli Malmina kotiin wuohiucusa met-
sästä. Prinssi katsoi häntä eikä woinut käsittää mitenkä
tyttö, waikka oli niin köyhä ja ruma, kuitenkin woi
hellyttää hänen sydäntänsä niin ihmeellisesti, että hän
melkein jo piti hänestä, ennenkuin oli nähnyt enempää
kuin hänen korwansa nipukan. Hän kysyi häneltä, oliko
hän nähnyt prinsessaa. „En", wastasi Adalmina. „Sc
on ihmeellistä", sanoi prinssi, „kolmeen pitkään wuotecn
en ole ketään muuta ajatellut kuin pientä prinsessaani.
Vaan nyt en häntä enää etsi. Nyt mielin rakentaa
itselleni linnan tänne metsään ja asua täällä kaiken
elinaikani". Sanottu ja tehty. Prinssi rakensi linnan
ja sen ihan lähelle sitä lähdettä, jonka luona Adalmina
eräänä päiwänä oli toiseksi muuttunut. Nytpä kerran
tapahtui, kun oli aiwan lämmin, että Prinssiä rupesi
janottamaan, ja hän kumartui alas juomaan lähteestä.
„Mikäpä tuo lie, joka uiin ihmeen kauniina kiiltää
tuolla weden pohjassa?", sanoi häu itsekseen. „Mielinpä
katsoa, mitä se on".

Prinssi kumartui alas, Pisti käsiwartensa lähtceseu
ja nosti sieltä kultaisen kruunun, jonka suipussa oli
ihmeen kaunis puhdas helmi. Nyt johtni hänen mie-
leensä eräs seikka. Entä jos se olisi Aoalminan helmi!
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Sitten hän lähti kruunuineen kuninkaan linnaan, ja
tuskinpa oliwat kuningas ja kuningatar nähneet kal-
leuden, kun jo molemmat huusiwat yht'aikaa: ~Adalmin-
an helmi! Adlllminan helmi! Woi, missä on hän itse,
missä on kaunis, rakas, pieni prinsessamme?"

Silloin laski kuningas päässään, että prinsessan,
jos hän wielä eläisi, pitäisi olla kahdeksantoista wanha.
Hän muisti punaisen haltijattaren ennustuksen ja ru-
pesi arwelemlllln niin tapahtuneen, kuin todella oli ta-
pahtunut. Sen wuoksi hän uudestaan kuulututti kir-
koissa kaikkia tyttöjä, jotka oliwat kahdeksantoista »van-
hat, kokoontumaan hänen kartanonsa pihalle kruunua
koettamaan. Ia se jonka päähän kruunu ihan sopisi,
se olisi tunnustettawa oikeaksi ja kadonneeksi prinses-
saksi, ja Frankinmaan prinssi Sigismund oli hä-
nen saawll waimokseusll.

Tietysti kaikki tytöt oitis riensiwät kuninkaan kar-
tanoon; ja ne, jotka oliwat alle tai päälle kahdeksan-
toista, eiwät olleet tuota muistaminansa. Oli kaunis
kesäpäiwä, ja wähintäkin tuhannen tyttöä tuossa seisoi
pitkissä jonoissa onneansa koettamassa. Aamusta »var-
hain myöhään iltaan asti kulki kultakruunu päästä pää-
hän, ja kaikki sitä kocttcliwcit, waan kenellekään ei se
sopinut. Wiimein rupesiwat kaikki tytöt nurisemaan ja
sanomaan: „kuningas tekee meistä pilkkaa; lyökäämme
arpaa, ja kuka »voittaa, hänen pitää saaman kruunu
ja prinssi".

Sitäkeinoa piti Sigismund prinssi sangen pahana,
ja kasti heitä odottamaan Päiwän laskuun asti. «Ol-
koon menneeksi" sanoiwat tytöt.
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Wähää ennen auringon laskua pantiin wartija pi-
tämään silmällä, oliko ketään wielä tulossa tuolla maan-
tiellä. Prinssi huusi: „Ilta kuluu; näetkö, wartija, ke-
tään tiellä tuleman?"

Wartija »vastasi: „näcn kukkasten kallistuman nuk-
kumaan, sillä yö on tulossa. Mutta ketään en näe
tiellä tuleman".

Taasen kysyi prinssi: „Ilta kuluu; näetkö, wartija,
ketään tiellä tuleman?"

Wartija sanoi: „pilwi kulkee laskeman päiwän eteen,
ja lintu metsässä kätkee päänsä wäsyueen siipensä alle.
Dö on kohta käsissä, ja ketään, ketään en näe tiellä
tuleman".

Wielä kerran kysyi prinssi: „Ilta on kulunut; war-
tija, etkö näe ketään tiellä tuleman?"

Wartija sanoi: „näen pienen tomupilwen tuoll»
kaukana metsän rannalla. Nyt se lähenee; näen köy-
hän paimentytön ajaman wuohia maantiellä".

„Koettakllllmmepll kruunua paimentytön päähän",
sanoi prinssi. Toiset tytöt, jotka kaikki pitiwät itsensä
paljon parempina, huusiwat: „ei! ci!' Waan kuningas
tuotti paimentytön, ja katsoppas, kuu kruunua koetettiin
hänen päähänsä, niin sopi se ihan.

Samassa meni päimä maillensa, ja pimeä tuli,
ett'ei oikein woinut eroittcm paimentytön muotoa. Waan
Sigismund prinssi ajatteli mielessään: „näet, hywä
Jumala tahtoo miuua ottamaan köyhän mainiokseni,
ja sen minä teenkin, sillä hänen olen ennen nähnyt
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eukon luona metsässä, ja tiedän että ympärillänsä pais-
taa Päiwä, minne hywänsä hän käynee'.

Ia kaikki kansa huusi: „Kauan eläkööt Sigismund
prinssi ja Adlllmina prinsessa!" Mutta moni ajatteli
itseksensä: „tnohan waan on köyhä paimentyttö!"

Sitten wietiin paimentyttö, kruunu päässä, kunin-
kaan saliin, jossa loisti tuhansia wahakynttilöitä. Mutta
kaikkien tuhansien kynttilöiden loiston woitti Adalminan
ihmeteltäwä kanneus, kun hän yht'älkiä seisahtui niiden
kaikkien keskelle, kultaiseen pukuunsa puettuna. Sillä
saadessaan takaisin helmen, sai hän myöskin jälleen
kaikki punaisen haltijattaren lahjat. Ia koska hän sai
takaisin myöskin hywän muistonsa, niin muisti hän
wallcm hywin, kuinka ilkeä hänen sisunsa ennen oli, ja
kuinka hän sitten toiseksi muutettiin, ja kuinka köyhä ja
ruma on paljon onnellisempi rauhallisella omalla-tun-
nollaan, kuin rikas ja kaunis kaikessa ylpeydessänsä.
Senwuoksi hän nyt lankesi pulmilleen isänsä ja äitinsä
eteen ja pyysi heitä antamaan anteeksi hänen entisen
ylpeytensä, ja osoitteeksi muuttuneesta sydämmes-
tänsä talutti hän nyt esille köyhän metsätorpan-eukon,
syleili häntä ja sanoi: „Armelias on rikkaana köyhyydes-
sänsä, maan rikkaalla, jonka sydän on kowa, on tar-
wetta ja puutetta kaikkicu aarteittensa keskellä".

In kaikki, jotka tämän näkiwät, uskoiwat tuskin
silmiänsä. Mntta Sigismund prinssi sanoi: „Minä
tiesin niin käymän. Adalmincm helmi on knnnis, waan
paljon kauniimpi on nöyrä sydän".

Sitten pidettiin häitä ja suuria iloja kuninkaan
kartanossa, ja nuo neljä tamarineitsyttä ja neljä ka«
maripalwelijaa päcisiwät »vapaiksi tornista, ja tuo puna-



iviittaiucn mestaaja rumalla parralla asetti kirwecnsä
nurkkaan häpeämään, ja kaikki huusiwat mailla, man-
tereilla: „Kaunis, kaunis on Aoalminan helmi, waan
paljon kauniimpi on nöyrä sydän!"

58
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3l ir K o n K u K K o.

Nyt lllowmmc kummallista satua, jota woisi ni-
mittää näin: „ hukka ylpeän perii", mutta jokainen aja-
telkoon siitä, mitä tahtoo. Alpeä saattaa olla, Maikka
ei olisi muuta kuin madclmamatoncn; mitäpä kun saa
kunnian olla kirkonkukkona.

Oli kerran kirkonkukko, joka istui kowin korkean
tornin päässä. Mistä hän oli kotoisin ja miten hän
oli tullut niin koroitetuksi maailmassa, ei ole helppo
sanoa. Arweltiin hänestä, että isänsä ci ollut mikään
oikea kukko, waan puuseppä, joka taisi puusta wuolla
kotkia ja lohikärmeitci, ja niin luullaan hänen Pölkystä
wuollecn kukonkin ja köydellä »uuvuttaneen sen tornin
päähän, koska kukko oli niin tyyni laiska, ett'ei »voi-
nut oppia edes lentämään.

Kenties tämä luulo oli perätöin; kenties kukko
muinoiu oli päällikkönä mahtaman haltijattaren Gili-
miliadolglln kanakopissa, mutta nosti ylpeydessään ka-
pinan hllllitsijatartausa »vastaan, ja rangaistukseksi siitä
muuttui hän puukukoksi ja kiinnitettiin kirkontorniin.
Näitä kaikkia ei »voi kukaan aiwan tarkoin tietää. Oli
kuinka oli, siinä istui hän tornin korkeimmassa huipussa,
Paljon korkeammalla knin korkein huonccnkatto ja kor-
kein puu seitsemän peninkulmau alalla. Niin korkealla
hän istui, että maa hänen allausa ci näyttänyt pannu-
kakkua suuremmalta, ja ihmiset oliwat ikäänkuin kärpa-
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sinä pannukakulla. Hetken aikaa näki kukko niiden siinä
hyristclcwän, ja sitten ne jälleen tarkoitettiin suurella
lärpäis-läpsällä.

Kirkonkukko oli hywin suuri. Hänellä oli korkea,
punaiseksi maalattu harja nokan yläpuolella, lautasen
kokoiset, wiheriäiset silmät ja erittäin tuuhea pyrstö.
Natsaansa mahtui kolme tynnyriä rukiita, niin ahnas
oli hän.

Tietysti hän oli hywin pöyhkeäkin. Koska hän
oli niin iso ja istui niin korkealla, ei kukaan hänen
mielestänsä ollut niin suuri herra kuin hän itse. Kaikki
kukot owat ylpeät; sen kyllä näkee heidän käytökses-
tänsä, kun he rikkatunkiolla rchentelewat ja nostawat
nokkansa ilmaan, ikäänkuin jokaiselle tahtoisiwat huutaa:
mikä huitukka sinä olet? Mutta kirkonkukko oli kaikkein
pahimpia. Saammepa nähdä, ett'ei semmoisen koskaan
käy hywin. Moni kopea kukko on päänsä menettänyt,
kun herraswäkensä on pitoja walmistellut, ja sitten on
kukko parka säälimättä kynitty, pantu paistinpannuun
ja syöty, niinkuin siipi-eläin ainakin, kastimen ja mar-
jahillon kanssa.

Ehkä kirkonkukko tiesi, ett'ei hänestä ollut mestat-
tawaksi ja syötciwäksi, ja sepä teki hänen muita kukkoja
kopcammaksi. Hänellä oli muutama omituisuus, jota
usein tllwataan tässä maailmassa, nimittäin, että hän
aina käänsi pyrstönsä tuulen mukaan. Sillä tawoin
taisi hän katsella ympärilleen joka ilmansuuntaan. Mutta
mihinpä hywänänsä hän kurkisteli suurilla, wiheriäisillä
silmillään, ei hän missään maailmassa nähnyt »ver-
taistansa. Sentähden rupesi hän uskomaan olewansa
koko joukon parempi kaikkia muita, ja että koko maail-
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man pitäisi oleman hänelle alamaisena. Hän ajatteli
itsekseen näin:

Minä olen hywin suuri kukko, erittäin korkeasu-
kuincn ja komea kukko olenkin. Vertaistani ci löydy
kukkojen joukossa. Minä olen todellinen keisari-kukko.
Tämä kirkko on silminnähtäwästi rakennettu wasta-
warteu minun tähteni, sopiwaksi sijaksi korkealle arwol-
leni. Mistä muusta syystä ihmiset joka pyhä lokoun-
tuisiwat tänne kirkon ympärille, luin minua ihaile-
maan ja palwelemaan. Niin, suuri kukko olcu »var-
maankin, mahtawa kukko, sangen korkeasukuincu ja ih-
meellinen kukko minä olen.

Mutta korkcasukuisten on toisinaan jokseenkin iläwci,
ja niin oli kirkonkukonkin. Lentää hän ei taitanut,
työtä hän ci huolinut tehdä ja syödä hänen ei tarwin-
nut. Mitä oli tekeminen? Hän milt'ei wähän kadehti-
nut rowastin kanoja, jotka joskus tulla teputteliwat
tornin juurelle asti ja kuoputtiwat sukkelasti sannassa,
löytääksensä sieltä jonkun jywäseu.

Eräänä päiwänä tapahtui, että Waris sattui len-
tämään kirkon ylitse, aiwan likeltä kirkonkukkoa, joka
istui siinä iireänä ja ynseänä, suutuksissaan siitä, että
kukaan uskalsi lentää niin korkealle kuin hän tahtoi istua.

Kwaa, kwaa, waakkui waris. Kuinka woit kuk-
koseni?

Brrr, ärjähti kukko, pyörähti tuuleu mukaan ja
käänsi pyrstönsä Warikselle. Minusta sinä ainakin
saisit sanoa: teidän ylhäisyytenne.

Kas wlllln! sanoi waris. No eikö teidän ylhäi-
syydellenne ajan pitkään tule jotenkin ikawäksi istua
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noin yksin, mitään tekemättä. Minun mielestäni pi-
täisi teidän ylhäisyytenne naida.

Wai minunko naida! sanoi kirkonkukko. Mistä
löytäisin kanan, niin komean ja korkeasukuisen, jot»
arwoani loukkaamatta sattuisin kosia?

Teidän ylhäisyytenne on oikeassa, wastasi waris.
Semmoista kanaa on tosin waikea löytää, sillä en muis-
taakseni koskaan ole kuullut puhuttaman kirkoukanoista.
Mutta teidän ylhäisyytenne pitäisi kumminkin johonkin
työhön ryhtymän. Niin minä teen. Se lyhentää
aikaa ja tekee mielen sekä raittiiksi että iloiseksi.

Työhön! örisi kukko ja katsoi ylenkatseella Warista.
Korkeat ja mahtawat eiwät koskaan tee työtä. Se ei
ole sowelillsta.

Wai niin, ajatteli. waris itsekseen, kun lensi tie-
hensä, sinä ehtimiseen kurkistelet ympärillesi, herra kukko,
ja tiedät kuitenkin niin wähän kuinka maailmassa me-
netellään. Olen usein nähnyt korkeilla ja mahtumilla
olewan enemmän työtä ja enemmän huolta kuin alhai-
silla maailmassa. Mutta tuommoiset tuhman pöyh-
leät weikaleet kuin sinä, pidätte sen arwokkaana, joka
ci pane kortta ristiin, waan läpi-laiskana wetkuttelee
muitten pllssattawana ja Mwystyy päiwihinsä. Huo-
maakin jo, että kirkonkukko on monen sadan wuoden
wanha, ja ajattelee aiwan niin kuin moni muinoin hä-
nen nuoruudessaan ajatteli. Mutta nyt ymmärretään
jo paremmin kuin ennen, että jokaisen pitää työtä te-
kemän ja oleman ahkera, jos haluaa tulla onnelliseksi ja
tyytywäiseksi. Sitä kukko ei ymmärrä. Sen touoksi
kun on niin tyyni laiska, sanoo hän waan: ,se ei ole
sowelillsta". Ia niin oikein olikin. Kukko oli laiska
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ja ylpeä, siinä toko asia. Monta sataa »vuotta oli hän
tuolla toruin huipussa istunut »vähintäkään tekemättä;
hän ei ollut edes laulanutkaan. Niin laiska oli hän,
että ei ollut paikaltaankaan liikahtanut satoihin »vuo-
siin. Kohtuullinen selkäsauna olisi ehkä wirwoittanut
häntä nutternutecn ja työhön. Mutta kuka olisi roh-
jennut semmoista yrittää? Sitäpaitsi oli hän puusta,
ja semmoiseen ei mikään »vitsa pysty. Saamme kohta
kuulla, kuinka hänen käwi.

Eräänä päiwänä, kun kukko totuttuun tapaansa
istui tuijottaiu sini-tailvasta kohden ja näytti sangen
lljattclcwalta, »vaikka ei paljo mitään ajatellut, niin
näki hän ihmeekseen suuren »väkijoukon kirkon ympärillä.
Mitähän tuo merkinnee, ajatteli hän, eihän tänään pyhä
ole? Pian hän kuitenkin sai siitä seimiin.

Se oli mainio nuoran-tanssija, Karamalli nimel-
tään, joka oli nuoran jännittänyt kirkontornin ja ta-
pulin wäliin. Nuoralla hyppi pieni poika ja Pieni
tyttö; he hyppelitvät »vastatusten, tehden mitä kummal-
lisimpia käännöksiä. Wai niin, ajatteli knkko, eikö tuo
muuta ollut? Minä luulin sen olewau jonkun uuden
juhlallisuuden, jota nuo tyhmät ihmiset taas täällä
wiettäisiwät minuu kunniakseni.

Mutta yht'ätkiä heitti pieni Karamalli sormi-suuk-
kosen kansalle ja kiipesi kuin kissa ylös kirkontornia
myöten, sillä »vanhastaan oli rautapuikkoja lyöty tornin
kattoon toinen toistansa ylemmäksi. Näitä myöten kii-
pesi nyt pieni Karamatti yhä korkeammalle ja tuli »vii-
mein lähelle kukkoa. Hohoo, ajatteli kukko ja uäytti
»vimmatun »vihaiselta. Mutta Karamatti ei ollut tuosta
millänsäkään, waan mir niks, dir niks, yhdellä hyp°
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päykscllä oli hän kukon selässä, istui siihen ratsasta-
maan ja huusi kaikin »voimin: „Hopsan heponi! Hei
hopsan heponi!" Nytkös kukko sai suuret silmät. Hän
Piti tätä kaikkea äärettömänä loukkauksena, hän, joka siinä
kopeana istui eikä pitänyt ketään koko maailmassa »ver-
taisenansa. Ia nyt tuossa istui pieni poika nulikka
ja piti häntä kannuslurissa, huutaen: „hei hopsan he-
poni!"

Ensin kukko luuli kolo kirkou hajoaman kummas-
tuksesta, kun tämmöistä häwyttömyyttä tapahtui. Mutta
kirkko pysyi kauniisti paikoillaan, ja nyt knkko rupesi
kowiu masentuneena käänteleimään, wäänteleimän joka
taholle. Mitä oli tekeminen? Hän oli ollut min laiska,
ett'ci ollut oppinut lentämään eikä laulamaa»,, ja nyt
sai pitää hywänäusä sen kolauksen, jonka hänen ylpe-
ytensä sai, kuu koko kausa alahalla huusi: „hywin, hywin,
oiwallisesti", ja katsoi sitä oikein sukkelaksi, että pieni
Karamatti piti kirkonkulou kannuskurissll.

Niin tässä maailmassa käy: jos joku on laiska
ja ylpeä, tulee »vihdoin-wiimein pieni Karamatti ja
pitää häntä kannuskurissll. Usko Pois se.

Mutta kirkonkukko ei tullut siitä paljon »viisaam-
maksi. Tuolla istui hau tornin huipussa wuosikaudet
peräkkäin; Polwi polwelta ihmiset tuolla alahalla kir-
kossa weisasiwat wirsiänsä Jumalan kunniaksi, eleliwät
aikansa ja waipuiwat hautaau, ja uusia ihmisiä tuli
sijaan, ja he weisasiwat samoja »vanhoja wirsiä sa-massa »vanhassa kirkossa. Mutta kukko istui aina
waan yhtä laiskana ja ylpeänä tornin huipussa, yhä
odottaen, että »viimein kuitenkin joku ihmeellinen onni
olisi häntä kohtllllwa, hänen suuren isoisuutensa tähden.
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Kenties toiwoi hän tulewansa kullatuksi kirkkaimmalla
kullalla, jotta loistaisi kuin aurinko, taikka odotti hän
tulewansa julistetuksi koko maailman tukkojen suuri-
sultaaiiiksi. Niin, kukapa scu uiin tarkoin tiesi? Hän
odotteli odottelemistaan, waan ci tuota toiwuttua onnea
kuulunutkaan.

„Toiwossa aika lnluu", niin kukonkin. Wiimcin
tuli hän kowin wauhaksi ja lahunnccksi, niin että kap-
pale kappaleelta putosi hänestä, kun tuuli käwi. Eräänä
päiwänä oli kowa myrsky. Tuulen puuska kulki win-
kucn kirkon yli, puhalsi maahan kukon tornin huipusta
ja wci sen halki ilman Miiassansa järwcen. Siellä
sai nyt tukko, pyörrytsissään kuin oli oudosta matkas-
tansa, wihdoiu-wiimciscn kerran katua, ett'ei ollut op-
pinut lentämään ja laulamaan. Sillä jos hän olisi
sitä taitanut, ei hän olisi pudonnnt järwcen, waan olisisen sijaan lentänyt raastuwan katolle ja siellä laula-
nut niin, että maistraatti ja koko kaupunki olisi ihme-
tellyt. Mutta nyt wei tuuli häucu järwcen, ja aallot
ajcliwat häntä sinne tänne, niin että hauet ja ahwcnct
töllistäcn ihmctteliwät, mikä merikummitus tuo lienee.

Wiimein aallot hänen wiskasiwat rannalle, ja sii-
hen jäi hän makaamaan.

Rannalla oli pieni motti, ja siinä asui wanha
eutto, jolla oli kaksi lasta, tyttö ja poika. Eräänä pai-
wänä lapset rakensiwat rannalle pieniä sulkuja, ikään-
kuin kammioiksi kalasille, jotka niihin uiskenteliwat tul-
len mennen. Kun nyt lapset kulkiwat wähiin mat-
kaa pitkin rantaa, kiwiä kokoilemassa, löysiwät he
kirkonkukon, tuon wanhan-waiwaiscn, joka siihen ai-
kaan oli marsin surkean näköinen. Laineet oliwat to-
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konnan huuhtoneet maalin hänestä, jakiwiä »vasten hies-
taantuneena, oli hän menettänyt sekä nokkansa että pyrs-
tönsä.

Lapset sanoiwat: nyt ci ole hätää. Äiti aina wa-
littcici Waristen ja warpustcn wahingoittawan herne-
maatamme. Mutta tästäpä saamme hywiin pcljätti-
mcn. Juoskaamme hakemaan köyttä, niin wedetään
tuo suuri rotkäle hernemaalle. Ia niin nyt kukko wan-
hoilla päiwin pystytettiin aidan seipääscn Wariksen pel-
jättimeksi hernemaalla, eikä toiwomistakaan cnään tulla

kullatuksi ja julistetuksi kaikkien maailman kukkojen suuri-sultaaniksi. Tapahtuipa silloin, että Waris tuli leutäen,
ja sattui juuri olemaan sama waris, joka kerran kukon
hywinä päiwinä oli häntä kutsunut teidän Ylhäisyy-
deksenne. Hui, nyt huomasi waris peljättimen ja
lensi pakoon minkä siiwct kannattiwat. Mutta lentäes-
sään sattui hau taaksensa katsomaan ja tunsi wanhan
tuttawansa. Kivaa, kwaa! waakkui waris. Kas waan
teidän ylhäisyytenne on tullut warikseu pcljättimcksi!
Niin, niin, ylpeys sen teki; niin tässä maailmassa käypi.

Ole waiti! rääkkyi taitawa korppi, joka istui siinä
likellä petäjän kannolla. Kukko raiska on ollut laiska
ja ylpeä, ja sentähden on hänen käynyt huonosti. Nyt
on hän wanha ja onnetuin, ja wanhoja ja onnettomia
ci saa pilkata. Kuka tietää, kuinka itse kullekin w«i
wanhoilla päiwillä käydä.

Tämän kaiken kuuli kirlonkukko. Mutta hau ei saanut
sauaakau sanotuksi, sillä hän oli nokattomana ja pys-
tytetty aidan seipääsen. Siinä hän luultawasti istuu
wiclä tänäpäiwäna.


