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Wllbelmilmiltll.
„Hyi!" huusi Teresia.
„Hyi!" parkasi Aina.
„Mikä nyt?" huudahti iso sisar.
„Mato!" kirkasi Teresia.
..Wlldelmassll!" huusi Aina.
..Lyö se kuolijaaksi!" kiljasi Lauri.
„Ia tuommoinen meteli pikkusen matoparcm täh-

den!" sanoi iso sisar harmistuneena.
„Niin kun me puhdistimme wadelmia," sanoi Te-

resia
»Silloin se kömpi esiin kaikkein suurimmasta," jat-

koi Aina.
„Ia jos joku olisi syönyt sen marjan", pitkitti Te-

resia
„Niin olisi hän syönyt madonkin," wastasi Aina.
„No mikä sitten?" kysyi Lauri.
„Syödä mato!" huudahti Teresia.
„Ia purra se kuolijaaksi!" huokasi Aina.
„No mitäpä siitä," nauroi Lauri.
„Nyt se matelee pöydällä," parkasi Teresia jälleen.
»Puhalla se pois!" sanoi iso sisar.
„Polje kuolijaaksi!" iwasi Lauri.
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Mutta Teresia otti wcidclmcm lehden, lakasi >va«
rowasti madon lehdelle ja kantoi sen pihalle. Silloin
huomasi Aina »varpusen istuwan aidalla ja ahneena
wäjywän matoa. Heti otti hän lehden matoineen,
wei sen metsään ja kätki sen wadelmapensaidcn alle,
niin ett'ei ilkeä warpnnen woinut löytää madon piilo-
paikkaa.

Niin, mitäs mnuta olisi kerrottaman »vndelmaina-
dosta? Kuka tahtoo panna tikkua ristiin tuommoisen
pienen madon tähden? Jospa maan saisi asua nim kau-
niisti knin hän sellaisessa tuoreeltatuoksuwassll tum-
manpunasessll tupasessa, kaukana hiljaisessa metsässä
kukkien ja wihcriäisten lehtien keskessä!

Oli päiwällisen aika ja silloin söiwät he kaikki »va-
delmia maidon kanssa. ..Sirota sokeria kohtalaisesti,
Lauri," sanoi iso sisar. Mutta Laurin talriM oli kuin
luminietos talwella, josta knumotti wähan punaista.

Heti päiwällisen jälkeen sanoi iso sisar: „Nyt olem-
me syöneet »vadelmat, emmekä ole keittäneet ollenkaan
talwen »varaksi. Olisi hywii jos nyt olisi kaksi koril-
lista tuoreita marjoja; ne pnhdistaisimme kaikki illalla,
ja huomenna keittäisimme ne suuressa malmipcidassa,
ja sitten söisimme wohwelia ja wadelmahilloa!"

„Tule, niin menemme metsään poimimaan," sanoi
Teresia. „Sen teemme," wastasi Aina. „Ota sinä
keltanen kori; minä otan wiheriäisen."

..Älkää eksykö, ja tulkaa kauniisti kotiin iltaseksi,"
sanoi iso sisar.

„Terwehtikäa wadelmamatoa," sanoi Lauri pilka-
ten. „Ensikerran luu tapaan hänen, saan knnuiau
syödä hänen suuhuni."
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Nyt meniwät Aina ja Teresia metsään. Woi, sepä
oli niin kaunis, niin ihana! Tosin oli wnlistä »vai-
keata tiiweta kaatuneiden puiden yli ja tarttua kiinni
oksiin, seka riidellä katajien kanssa ja tapella hyttysiä
wastaan, mutta mitäs se teli? Tytöt astuiwat riwa-
kasti kohottaen helmansa, ja niin he joutuiwat kauas
metsään.

Täällä oli paljon harakanmarjoja, mustikoita ja
kornellimarjoja, mutta aiwan wähän »vadelmia. Ty-
töt kulkiwat yhä kauemmaksi ja»vihdoin he tuliwat. . .

ei, tuota ei woi kukaan uskoa ...he tuliwat suureen
wadclmapensastoon. Täällä oli ennen ollut kulowal-
kea ja uyt oli kaswanut »vadcliunpensas toisensa »vie-
reen, niin pitkältä kuin silmä kantoi. Jokainen pen-
sas oli notkistunut maahan suurien tummanpunaisten
ja mitä kypsimpien wadclmain painosta, niin että
sellaista marjojen paljoutta ei »vielä koskaan ollut kaksi
marjanpoimijlltyttöä nähnytkään.

Teresia noukki, Aina noukki; Teresia söi, Aina söi.
Hetken perästä oli heidän korinsa täynnä. „Nyt läh-
demme kotiin," wirkkoi Aina. „Ei, noukkikaannnc
wielä wähän enemmän," sanoi Teresia. Sitten pani-
wät he korinsa maahan ja alkoiwat noukkia esiliinoi-
hinsa, eikä kauan wiipynyttaän, niin oli esiliinatkin
täynnä.

„Nyt lähdemme kotiin," lausui Teresia. „Niin
nyt menemme," wastasi Aina. Molemmat tytöt otti-
wat korinsa toiseen käteen; ja toisella he kannattiwat
esiliinojaan. Ia niin alkoiwat he kulkea kotiinsa.

Waan tuo oli helpommin sanottu kuin tehty. He
eiwät koskaan olleet kulkeneet niin kauas suureen mct-
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sään, siellä ei löytynyt teitä, eitä polkuja ja pian äly-
siwät tytöt eksyneensä. Pahinta oli se, että puiden
marjot pitemmät pitenemistään ilta-auringon paisteessa,
linnut rupesimat lentelemään kotia pesiinsä, ja kaste
laskeutui. Wihdoin laski aurinko petäjäiu latmojen
taakse, ja isossa metsässä tuli hämärä ja wiilcä.

Tytöt tuliwnt pahoillensa, mutta käwiwät yhä eteen-
päin ja odottiwat, että metsä loppuisi ja sawu heidän
kodistaan näkyisi.

Kun he niin oliwat käyneet ison aikaa, tuli pimeä.
He tuliwat nyt isolle tasangolle, jossa kaswoi pensaita,
ja kun he katsoiwat ympärilleen, niin paljon kuin tai-
siwat pimeässä, huomasiwat he, että he oliwat kulkeneet
ympäri ja että he jälleen oliwat joutuneet noiden mo-
nien, ihanien wadclmapensaidcn keskeen, josta he oli-
wat noukkineet korit ja esiliinat täyteen. Täällä he
istahtiwat wäsyncinä kiwelle ja rupcsiwat itkemään.

.Minulla on niin nälkä," »virkkoi Teresia.
„Woi," sanoi Aina, „oi, jospa meillä nyt olisi

suuret woileiwät, ja lihaa päällä."
Sen sanottuaan tunsi hän jotakin helmassaan, ja

kun hän siihen koski, oli se suuri näktileiwästä tehty
woileipä ja lintupaistia sen Päällä. Samassa sanoi
Teresia: „olipa kummallista: minulla on woileipä
kädessäni."

.Minulla on myöskin," lausui. Aina. „Tohditko
syödä?"

„Tohdin kyllä," wllstasi Teresia. „Woi kun nyt
olisi lasillinen hywää maitoa!"

Kun hän sen oli sanonut, tunsi hän, että suuri
maitolasi oli häneu sormiensa wälissä. Heti sen jäl-
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keen huusi Aina: »Tercsia! Tercsia! Minulla on lasi
maitoa kädessäni! Tämäpä on warsin kummallista."

Mutta kun tytöillä oli nälkä, niin he söiwät ja
joiwat erittäin halukkaasti. Sen tehtyään haukotteli
Aina, ojensi käsiään ja lausui: „woi, jospa olisi peh-
meä muode maatakseni!"

Tuskin oli hän sen lausunut, niin hän tunsi »vieres-
sään hienon, pehmosen sängyn, ja saman huomasi myös
Tcresia. Tytöistä oli tämä hywin kummallista mutta
luu heitä nukutti ja he oliwat »väsyksissä, uiin eiwät he
ajatelleet enempää, waan kömpiwät wnoteille, lukiwat
iltarukouksensa ja wctiwat peitteet yllensä. Eikä kauan
»viipynytkään, cnnenknn kumpikin oli unen helmassa.

Kun he herasiwät, oli aurinko jo korkealla tai-
waalla, oli ihana kesäaamu metsässä ja linnut lcnsi-
wät iloisina puiden oksilla ja latwoissa. 3lyt wasta
tuli tyttöjen kummastus sanomattoman suureksi, kun
he huomnsiwat maanneensa metsässä, wadclmapensai-
den keskellä. He katscliwat toisiausa, he katseliwat
wuoteitaan, jotka oliwat hienointa pellawawlllltetta,
lewitettynä pehmeiden lehtien jakarhuusammalien päälle.
Wihdoiu sanoi Tercsia: „ oletko walwcilla, Aina?"

„Olen," wastllsi Aina.
„Mutta unuä näen unta »vielä," lausui Tercsia.
„Ei," wastasi Aina. „Mutta täällä asuu »värinään-

kin hywä henki näiden wadelmapcnsaiden seassa. Oi,
jos meillä nyt olisi lämpöinen luppi kcchwm hywän
sämpylän kanssa, kahwiin kastllaksemme!"

Tuskin oli se lausuttu, niin heidän »vieressään oli
pieui hopeainen tarjotin, ja sen Päällä kullattu kannu,
kaksi kuppia parasta posliinia, hieno lristallinen soteri-
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astia, hopeainen kerma-astia ja mimtamia erittäin
hywiä wielä lämpöisiä wehnäleipiä. Tytöt kaasiwat
kuppeihin oiwallista kahwia, siihen sitte paniwat soke-
ria ja kermaa ja joiwat hywillä mielin. He eiwät
olleet koskaan jnoneet niin hywää kahwia.

„Nyt tahtoisin kernaasti tietää, kuta meille on kaik-
kea tätä antanut," sanoi Tcrcsia kiitollisen näköisenä-

„Sen olen minä tehnyt, pikku tyttöseni," lausuisamassa ääni pensaista.
Tytöt katsoiwat sinne jotenkin hämmästyneinä, ja

hnomasiwat pienen ystäwällisen walkeatakkisen »lkon,
jolla oli punanen lakki päässä ja joka tuli ontuen
esiin pensaiden takaa, sillä hän arosteli wähäsen wa-
senta jalkaansa. Ei Teresia eikä Ainakaan woineet
hämmästyksestä wirtkaa sanaakaan.

„ÄNää peljästyko, pikku tytöt/' sanoi ukko ja ir-
wisti ystäwällisesti heille, sillä nauraa ei hän oikein
taitanut, hänen suunsa oli winossa. „Terwe tultuanne
waltllkuntaani! Oletteko maanneet hywästi ja syöneet
ja juoneet hywästi?" kysyi hän.

„ Olemme, hywiu olemmekin," waötasiwat molem-
mat tytöt, mutta sanos meille .

.
." ja sitten tahtoi-

wat he kysyä, kuka ukko oli, mutta eiwitt uskaltaneet.
„Mina kerron teille kuka minä olen," sanoi ukko.

„Minä olen wadelmakuningas, joka »vallitsen koko
tätä wadelmapensaswaltakuntaa, ja täällä olen asunut
jo monta tuhatta »vuotta. Mutta suuri henki, joka
on metsän, meren ja taiwnan hallitsija, ei ole tahto-
nut että ylpeilisin kuninkaallisesta »vallastani ja pit-
kästä elinajastani. Sentähocn on hän määrännyt,
että minun pitää muuttua yhteuä paiwäuä, aina sa-
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dan wuodeu kuluessa, pieneksi wadelmamadoksi ja elää
sellaisena heikkona ja turwattomana olentona, aurin-
gon noususta sen laskuun saakka. Sen muutoksen
kestäessä on elämäni riippuwainen pienen madon elä-
mästä, niin että lintu woi syödä minut suuhunsa,
lapsi woi poimia minut marjoissa ja tallata jalal-
laan tnhatwuotisen elämäni. Nyt oli eilen juuri yksi
muutospäiwiäni ja tulin poimituksi waoelmassa ja
olin lähellä tulla kuolleeksi poljetuksi, jollette te. hywät
lapset, olisi minua pelastaueet. Auringon laskuun
saakka makasin turwatonna ruohossa, ja silloin, kun
tulin puhalletuksi teidän pöydältänne, nyrwähti jalkani
sijaltansa ja suuni on mennyt säikähdyksestä winoon.
Mutta kun ilta tuli, ja minä sain oikean muotoni ta-
kaisin, haeskelin teitä, kiittääkseni ja palkitukseni teitä.
Ia silloin löysin teidät täällä waltakunnllssani ja otin
teidät wastaan niin hywin kuin taisiu teitä kowin säi-
kähdyttämättä. Nyt tahdon lähettää linnun metsäs-
täni, osoittamaan teille tietä kotiinne. Hywästi, rak-
kaat lapset, kiitos lempeästä sydämmestänne, wadclma-
kuningas tahtoo näyttää, ettei hän ole kiittämätön."

Tytöt ojensiwat nyt ukolle kätensä ja kiittiwät
häntä, sydämmellisesti iloisina, että he eilen oliwat
armahtaneet pientä wadelmanmtoa. Nyt tahtoiwat
he mennä, mutta samassa kääntyi ukko wielä kerran,
irwisti pilkallisesti winolla suullaan ja sanoi: „ter-
wehtikää Lauria ja sanokaa hänelle, että kun cnsi ker-
ran tapaamme toisemme, niin on minulla kunnia syödä
hänet suuhuni."

„Woi, älkää sitä tehkö herra wadelmamato," huudah-
tiwat molemmat tytöt yhtaikaa, kowasti säikähtyneinä.
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„No teidän tähtenne olkoon se anteeksi annettu,"
wastasi ukko; „en ole kostonhimoinen. Terwchtikää
Lauria ja sanokaa, että hän myös saa odottaa lahjaa
minulta. Woikaa hywin!"

Nyt ottiwat tytöt marjansa ja kiiruhtiwat eteen-
päin metsässä iloisilla sydämmillä, sitä tietä kuin lintu
lensi. Niin näkiwät he wähäscn hetken perästä metsän
harwencwlln ja ihmetteliwät kowin, että eilen taisiwat
käydä niin pitkiä kierroksia. Ia sen saatte uskoa, että
kotona syntyi ilo, kun he kumpikin tuliwat takaisin.
Siellä oliwat kaikki odottaneet, kaikki hakeneet heitä,
iso sisar ci ollut saanut unen rahtuistakaan silmiinsä,
hän luuli niin marinaan, että sudet oliwat syöneet hä-
nen rakkaat pikku siskonsa. Mutta Lauri tuli heitä
wastaan kantaen koria ja huusi: „tulkaa katsomaan,
tässä on jotakin teille, jonka tänne äsken toi eräs
wanha ukko!"

Kun tytöt awasiwat korin, katso, siellä oli kaksi
paria mitä kauniimpia rannerenkaita, tummanpunai-
sista kypsän waadelman näköisistä tiiltokiwistä, ja niissä
oli päällekirjoitukset: Teresialle ja Ninalle; ja niiden
wieressä oli. timanttinen rintaneula, joka oli tehty
wndclmamadon muotoiseksi, päällekirjoituksella: „Lauri,
älä tapa kosko.au turwatonta!" Lauri tuli jotenkin ha-
ulillensa: hän käsitti kyllä tarkoituksen, mutta kuiten-
kin oli ukko hänen mielestään kostanut niin, kuin aino-
astaan hywät henget kostamat. Ia wadelmakunin-
gas oli myös muistanut isoa sisarta, sillä kuu hän
meni päivällispöytää kattamaan, löysi hän kaksitoista
suurta korillista mitä puuaisimpia ja makeimpia wa-
delmia, joita koskaan ou metsästä noukittu, eikä kukaan



tietänyt, mitenkä ne sinne oliwat tulleet, mutta kaikki
arwasiwat sen. Ia sitten tehtiin hilloa ja keitettiin
sokerissa, ja syötiin maidon kanssa, jonka »vertaista
ci ole koskaan nähty, ja jos tahdot, niin menemme
sinne auttamaan heitä hillon keittämisessä, jolloin woi
tapahtua, että mclin saamme osamme, sillä he keittäwät
lunltawasti wiclii tänäänkin.

9
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UlPllKKn.
Olitko kertaakaan kesällä tuolla pienen saaren luona,

jossa tuuli heiluttelee kauniita loimuja ja jossa wesi
on kirkasta, niin kirkasta, että woi nähdä wesieläwicn
uiskenteleman pohjalla malkojen hiekan yli? Jos olit
siellä, niin warmaan näit rannalla suuren harmaan
kallion ja sen juurella malkojen ulpukan, joka meni
kiinni joka ilta ja kätki kukkansa wiheriäisiin lehtiin.
Luultiin hänen oleman kihloissa auringon kanssa, sillä
joka aamu ani warhain awasi se jälleen kirkkaan knk-
kaissilmänsä ja katseli niin lumimalkosena ja Miatto-
mana taiwaan waloa. Waan niin ylpeä ei ulpukka
kuitenkaan ollut, että hän olisi ajatellut niin ylhäistä
snlhllista, joka oli häntä niin paljoa korkeammalla ja
sitäpaitse oli niin paljoa wanhempi, ettei hän uskalla-
nut sanoa sitä edes kummi-isäksikään. Eipä suinkaan,
ulpukka ci katsonut niin korkealle maailmaan. Hän
oli tullut hywälsi ystäwaksi nuoren loimun kanssa,
joka oli lähinnä rannalla ja kumarteli pitkillä meden
yli riippumilla kiharoillaan sinne, missä ulpukka ali-
tuisesti uiskenteli meden pinnalla, irtautumatta juu-
restaan.

Ulputta ei ollut ainoastaan kaunis, Maan wicläpä
hywä ja nöyräkin, ja se on jotakin toista. Sentäh-
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dm pitiwät kaikki hänestä, ja sillapa käwikin, että
hänelle tuli kosijoita koko pataljoona. Wähän matkan
päässä hänestä oli joukko ruohoja ja yksi heistä ku-
marteli aina hänen edessään tun waan pieninkin tuu-
len puhallus kulli järwen yli. „Nöyrin palwelijanne",
sanoi ruoho hänelle ja kumarsi niin sywään että mel-
kein kosketti latwallaan »veteen. Waan ulpukka ei
pitänyt sellaisesta nöyryydestä, joka oli ainoastaan
notkeassa seljassa, sillä hän huomasi, että ruoho sillä
wälin taisi olla kopea ja ylpeä pienille sarille, jotka
uiskenteliwat sen ympärillä ja pyörähteliwät auringon
paisteessa.

Toinen kosija taas oli jäykempi sellainen, mm.
seiwäs rannalla, johon wanha kalastaja kiinnitti werk-
konsa, etteiwät aallot niitä weisi pois. Seiwäs seisoi
aina ihan suorana eikä wäistynyt ihmisten eikä eläin-
ten edestä, ja aina oli hänellä riita milloin minkin
kanssa, joka tuli limu likelle hauta. Siitä ei ulpukka
myöskään pitänyt, sillä hän oli hiljainen ja hywäso-
puinen eikä mielellään riidellyt kenenkään kanssa, ci
Manhan weneenkaän, joka niukoissa käännöksissä kulki
hänen ylitsensäkin, kun niin sattui.

Kolmas kosija oli tuo suuri kallio, jota sanottiin
Rajllkllllioksi, sentähden että siitä kulki kahden kylän
wälinen raja. Kaikkina kauniina päiwinä, joina au-
rinko paistoi, lämpisi rajamerkin tiwisydän, kun se
seisoi siinä ja katseli nipukkaa; mutta se oli niin hir-
weän wanha, sen niskalla lepäsi jokuusi-tuhatta wuotta
ja sammalet kaswoiwat kaikista sen halkeamista. Ul-
pukka piti Rajakalliotll hywin suuressa armossa, waan
ei siitä seurannut, että hän olisi tahtonnt mennä uni-



12

uusiin sen kanssa. Tuo olisi ollut kunnioituksen Pilk-
kaamista.

Lyhyesti sanoen, nipukka piti wähäsen nuoresta ja
wiherillisesta koiwusta, joka aina nyökkäsi niin ystä-
wällisesti hänelle katsellessaan tuwaansa wedessä, ja
sitä se teki melkein liian usein, waan se oli sentiih-
dcn että se näki luwansa wesipeilissä aiwan likellä
tnota walkoista tyttöä, hänen pientä ulpntkaansa.

unohtanut kertoa, mikä nipukka oikeastaan oli.
Se oli wanhan Näkin nuorin ja enimmän rakastettu
lapsi, ja häu oli tuudittanut sitä lasimursillaan kun
se oli pieni, ja wicläkin nosti hän usein sen leweälle
hartialleen, kuu hän sukelsi sywyydcstä kirkkaissa aa-
mulaineissa. Ia kun ilta tuli ja aurinko laskeutui
mereen ja ulpulka kätki walkoisen kukkateriinsä lehtien
sisälle, silloin lauleli wanha Näkki laulujaan hänelle,
ja hän kiikkui hiljaa, aiwan hiljaa laineella, siksi kunnes
hänen silmänsä meniwiit kiinni, ja hän näki waloisia
kcsänniaan, uneksien kaikesta kauniista maailmassa.

„Älä tule liian likelle, sinä wanha wesipeto!" mu-
risi sciwäs Nätille. Mutta ruoho, joka aina oli »val-
mis liehakoimaan ylhäisten edessä, lumartelihe so-
mimmalla tawalla yhä kuiskaten: „Nöyrin palwelijannc
teidän ylhäisyytenne! Kaikkein nöyrin palwelijannc!"

„Älä noista narreista pidä lukua," pakisi Raja-
kallio Näkille, sillä he oliwat wanhoja tuttawia. „Woi-
sithau nostaa pienen tyttösi tänne minulle, miu ha-
uella on hywä olla kuin helmellä kullassa," lausui
hän.

»Kaikkea sitä kuullaan!" sanoi Näkki nauraeu niin,
että wesi ryöppysi parran ympärillä, „No tuohan
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olisi sopiwata, jos muuttaisin walkoisen kukkani sinun
snmmalpesällsi!"

„Wai niin" jupisi Rajakallio, „mitäs siitti, jos
olenkin moniaan wuosituhannen ikäinen? Ainakin olen
wakawa ja täysi-Winen, eikä minua jokainen tnulen
puhallus kuljeta, niinkuin noita toisia nnlikoita."

„Ei," wastasi Näkki," jätä nuo houreesi, ja ol-
kaamme kuitenkin hywcit ystäwät."

Mutta Rajakallio, seiwäs ja ruoho oliwat nyt
saaneet päähänsä, että yhden heistä wälttämättömästi
piti saaman walkosen ulpnkan puolisokseen. Rajakallio
herätti eräänä yönä nuoren ja wallattoman lounattuu-
len, joka oli pannut maata kallion juurelle, ja sanoi
hänelle: „Koska sinulla on yösuojasi minun luonani,
niin on kohtuullista, että teet minulle palweluksen."
„No minkä palweluksen?" kysyi lounattuuli.— „Sen
että huomenna auringon noustessa puhallat kaikin woi-
min, niin että kaadat tuon nuoren wiheriäisen koi-
wun, joka on tässä likellä rannalla, sillä juuri hä-
nen tähtensä ei ulpukka koskaan tahdo tulla awiopuo-
lisokseui."

„Olkoon menneeksi" wastasi lounattuuli. „Oleu-
hau minä katkonut seeteripuita ja palmuja niinkuin
tulitikkuja; miksi eu woisi katkaista pientä wähäpä-
töistä koiwua?"

Ruoho taas puheli meren aallon kanssa, joka uni-
sena ja hiljalleen kirkkaana maininkina tuli salmesta.
„Nöyrin palwelijanne, armollinen meren noita," sa-
noi se. „Ole niin hywä ja tee minulle pieni palwcl-
lus ohimennessasi."

„No mikä se olisi?" haukotteli aalto.
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„Tee niin hywin, että wieryt rannalle tässä likellä
ja kaada siellä olewa wiheriäinen koiwu! Ainoastaan
hänen tähtensä ei pieni nipukka koskaan tahdo tulla
puolisokseni."

»Kyllä sen teen," wastasi laine. „Minä olen kul-
jettanut pois metsiä ja kaupunkia; pieni työhän mi-
nulle on tuollaisen koiwunwesan irti tempaaminen.
Waan nyt minua nukuttaa; woimme heittää tuon
asian huomiseksi."

„Nöyrin palwelijanne," sanoi ruoho.
Seiwäs mietti myöskin pahaa mielessään ja juo-

nitteli ilkeästi kalastajan kanssa, joka samana iltana
sitoi wevkkonsa häneen. „Sinä senkin häpeäpatsas,"
wirkkoi kalastaja «ihastuneena, „etkö herkeä repi-
mästä werkkoani?"

„Woinkos minä sitä auttaa, että olen niin oksai-
nen?" wastasi seiwäs, „Tässä aiwan likellä on koi-
wu, joka olisi sinulle paljoa sopiwampi. Kaada hänet
huomenna ja Pistä järween."

„Woit kenties olla oikeassa," sanoi kalastaja. «Huo-
menna tahdon ajatella asiata."

Siten kului ilta ja tuli yö, ja ulpukka sulki jäl-
leen walloisillll lehdiltään kukkateränsä ja koiwu seisoi
aiwan »viheriänä ihastuksesta katsellen häntä elokuun
ensimmäisen yön kauniissa hämärässä. Ei kumpikaan
heistä aawistanut mitään pahaa ja ulpukka nukkui
niintnin hywä lapsi. Suuri kcltanen yöperho, joka
oli kuullut kallion, ruohon jn seipään tuumat, surisi
lcwotonna toiwun ympärillä, waan koiwu ei sitä huo-
mannut. Sillä oli muuta tekemistä, se pesi itsensä
kasteessa, joka hienoina, kirkkaina helminä sateli sen
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päälle, ja tuumasi pukeutua oikein hieuoksi ja siistiksi
kunucs ulpukka jälleen awaisi wiattomat kuktaissil-
mänsä.

Eikä kauan »viipynytkään ennenkuin punanen juowa
näkyi kaukana koillisessa ja koko seutu rupesi walkene-
inaan. Mutta punanen juowa tuli yhä punaisem-
maksi ja Krkkaammaksi, kunnes kolo pohjainen ja itäi-
nen taiwas oli kuin tulessa ja Pilwen hattarat nciytti-
wät suitsuaman tulta.

Kalastaja heräsi sattumalta ja kurkisti majan itku-
nasta. „No niin," pakisi hiin ihmetellen, „tänään
tulee kowll myrsky; parasta on lähtea werkkojansa
korjaamaan."

Wcmn wielä oli niwan tyyni, niin ettei ainoakaan
koiwun wiheriäisistä kiharoista liikkmmt wiileäsjä
aamu-ilmassa. Ulpukka rupesi awaamaan snljettua
kukkateräänsä, ja lausui, silmät wielä unisina, koiwullc
aamuterwehdyksensä. Se ei ollut loskaan nähnyt kol-
wua niin hienona ja komeana, eitä loimukaan kos-
kaan sitä niin sydämmellisen hupaisena. He oliwat
niin herttaisen iloisia ja onnellisia, ja siinä samassa
nousi aurinko pnnasen pilwen takaa' ja katsoi heihin
siunaten heidän nuorta wiatonta ouneaau »varhaisena
aamuhetkenä.

Silloin rawisti kallio lewotonna yöwierastaan,
rajua lounattuulta, joka kuorsasi pehmeässä heinikossa.
„Nouse työhösi, äläkä makaa täällä!" sanoi Raja-
kallio.

„Anna minuu olla rauhassa!" sanoi lounanen ja
ojensi suuria, pilwen kaltaisia siipiään, jotka hän oli
lewittänyt peitoksi itselleen. Mutta kallio ei antanut
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hänelle mitään rauhaa. „No, nyt lennänkin niin, että
kyllä winkuu korivissasi," ärjäsi lounanen »vihastu-
neena ja unen pyörryksissä, ja kerran potkaisten kiiti
hän ilmassa, niin että »vinkui puiden latwoissa.

Sinä aamuna oli tuo hullu lounattuuli oikein hur-
jalla päällä. Ei wiipynyt kauan ennenkuin hänen
äärettömän suuret siipensä pimensiwät ja »val-
koinen »vaahto rupesi kuohumaan meren pinnalla. Waan
koiwn ja ulpukka eiwät huomanneet wielä mitään.
He huwitteliwat itseään lähettämällä terwcisiä toisilleen
pienen kiiltämän sndcnkorenuon kanssa, joka lenteli
edestakaisin heidän Millillään weden ylitse.

Myrsky kiihtyi, puut ncitisiwat, wesi ryöppysi jär-
wellä ja kohisi kallioita wastaan juurikuin moniaita
satuja tuhansia kissanpoikia olisi joutunut sotaan yhtä
monta koiranpentua »vastaan. Laineet alkoiwat syöstä
sisään salmesta, niin että pieni nöyrä ruoho tullen
pahoilleen kumarteli ja käänteli itseään tuhansissa mut-
kissa päästäkseen pulasta. Tein kenties tuhmasti, kun
houkuttelin meren noidat tänne, ajatteli hän itsekseen.
Mutta nyt oli katuminen jo myöhäistä. Hän näki
etäältä kokonaisen wesi ja waahtowuoren wieriwän sal-
mea kohti. „Tuolla tulee, niin, tuolla, minun laineeni!"
liljasi ruoho säikähtyneenä. Ia samassa wieri wesi-
wuori häncu ylitsensä temmaten hänet irti juurestaan
ja wiimeiset sanat, jotka hän lausui täällä maailmassa
oliwat: „Nöyrin palwclijannc!"

Eikä käynyt paremmin riitaiselle paalullekaan. Se
käänsi kylkensä laineita wastaan ja wastustcli mitä
kauemmin heitä huutaen reippaasti: „tietäkää toki huu-
tia." Mutta kun suuri merenlaine tllli, silloin oli
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seiwäs hukassa. Napsis, ja silloin katkesi se keskeltä
kahtia ja tuli heitetyksi kauas waahdon ja laineiden
sekaan.

Rajakallio, joka oli aikoinaan nähnyt montakin
myrskyä, seisoi aiwan wakawcma tämän metelin kes<
taessa ja nauroi kiwisydämmessään häwitylsetle hänen
ympärillään. Se ei huomannut, että lounattuuliraiwos-
saan oli herättänyt majestcctillisen ukkosen, joka nukkui
pilwissä. Roiskis, niin leimahti pitkä, teräwä ja kauhea
salama kolo taiwaan kannen ylitse ja sattui kallioon ha-
luisien sen tuhatwuotiscn kiwisydämmen keskeltä kahtia,
ja siinä oli Rajakallio!

Wanhalla Näkillä oli täysi työ totonaan sinä Päi°
wänä, sillä laineet wieriwät niin raiwoisasti hänen
torallilinnansll hopeaisen katon yli, että hänen joka
silmänräpäys täytyi naulata katon liistakkeita kiinni.
Waan kun ilta oli tullut ja »voimakas lounanen oli
mennyt tiehensä kääntyen ensin eteläiseksi ja sittc tyyn-
tyen (sillä lounanen itse ci tawallisesti koskaan tyynny),
silloin meni Näkki linnastaan katsomaan pientä, ra-
kastettua »valkoista ruusuaan. Ia hän löysi sen
silloin koiwun juurelta, hento warsi taittuneena ja
walkonen kukkaterä muserrettuna, mutta »vielä woitiiu
uähdä hänen lumiwalkoisista poskistaan ja kauniista
lakastuneista lehdistään, että hän oli taittunut par-
haimman onnensa hetkenä, kun hänen nnori kukkais-
sydämmensä oli täynnä rauhaa iloa ja »viattomuutta.
Silloin itki »vanha Nätti, niin että kyyneleet »varpu-
sen munan kokoisina »valuiwat häueu pitkälle parral-
lensa ja sitte hän lätki ulpukan maahau koiwnn juu-
relle. Ia koiwu itki niin että satoi hänen kiharois-
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taan; ja kiiltäwä sudenkorento itki, niin että sen kul-
taiset silmät tuliwat itkusta sokeiksi; ja kaste itki, niin että
koko niitty tuli märäksi, ja kirkas ilta-aurinko itki pil-
wessä, niin että suuri ja korea taiwnankaari muodos-
tui wiheriäisen metsän yläpuolelle.

Waan Rajakallio ei osannut itkeä jos olisi tahto-
nutkin, sillä se oli haljennut kahtia, ja ruoho oli näi-
wettyneenä kallion juurella. Wanha kalastaja etsi tur-
haan seiwästään ja mietti wähäsen koiwun maahan
hakkaamista, tehdäkseen siitä uutta, waan sitten tuumi
hän, että olisi wahinko turmella niin lannista pnnta
ja antoi koiwun seista paikoillaan, ja siinä kalastaja
teki rehellisesti, eikö niin?

Ensi lewäänä on saaren rannalla kenties uusi ul-
pukka koiwun juurella. Se on kuolleen ulpukan Pieni
lapsi, ja saas nähdä, tuleeko se niin kauniiksi ja
»viattomaksi, kuin sen äiti oli.
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Sydänkesällä.
Sydänkesällä on waloisata ja wiheriäistä elää

maan päällä. Silloin laulawat laitti lintuset, silloin
lchtiwät kaikki puut, ja aurinko kastelee punaiset pos-
kensa järwessä, niin kauan kuin kukou silmät räpsähte-
lcwät orrelta, ja sitten sukeltaa se jälleeu ylös, ennen-
kuin kukko wielä on ehtinyt saada sukkiakaan jalkaansa.

Suomi on niin suuri maa, että pohjoisscuduilla
on kesällä paljon waloisampi ja talwella pimcämpi
kuin eteläisissä osissa. Siihen on syynä maan erilai-
nen etäisyys päiwäntasaajllsta, jota opitaan maan-
tieteestä. Turussa, Helsingissä ja Wiipunssa täy-
tyy sytyttää kynttilä, joS tahtoo lukea pilwisenä In-
hannusyöuä. Oulussa taas woidacm lukea laikeu yötä
ilman kynttilätä kolme pitkää kuukautta, maikka olisi
hywiukiu pilwistä. Oli kerran pieni koira, joka oli
syntynyt Huhtikuun lopussa ja Heinäkuun lopussa oli
se kolmen kuukauden wanha. Koko sillä ajalla ei ollut
kertaakaan pimeätä. Kun Elokuu tuli ja yöt alkoiwnt
pimetä, tuntui se Mustista warsin kummalliselta. Se
luuli että koko luonto oli pujahtanut säkkiin. Ia sen-
tähden asettui se portaille ja rupesi pimeätä haukku-
maan.
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luhaunusaattoiltcma on tawallista, että kaikki po-
jat lyöwät palloa niityllä ja kaikki tytöt leikittele-
wät ja tanssimat. Siellä saawat rahakkaat ostaa tip-
paleipiä, rinkeliä ja simaa, mutta köyhät lapset saawat
olla ilman, jollei joku jakele heillekin. Jolla palaa
kaikilla kukkuloilla tulia, joita Suomessa sanotaan ko-
koiksi, mutta muutamilla seuduin Ruotsissa Baldcrin
rowioiksi, ja tuli merkitsee, että kaikki ihmiset iloitsemat
walkeudeu ajasta. Kun pimeyden aika on jouluna,
palawat kynttilät kirkkaina kirkoissa, ja se merkitsee,
että Herramme lesus Kristus on maailman ikuinen
mallcus, joka loistaa kaiken maan päällä olewau pi-
meyden läwitse. Mutta sydäulesällä on kolo luonnossa
jumalcmpalmelus, siinä owat metsät kirkkoja, siinä
loistaa auringon kaunis lyhty taiwaan laelta, siellä
soittelemat kissankellot, siellä saarnaamat arwokkaat
petäjät, kohisten messuaa kosti, siellä soittamat tuulet
urkuja puiden otsissa, ja pienet lintuset laulamat aina
heiloilla äänillään Mirttä Jumalan kunniaksi.

Esipuhe kesän saarnaan on saatn Isämcidän ru-
kouksen alusta: „Pyhitetty olkoon Sinuu nimes. Lä-
hestyköön Sinun maltatuntcis. Tapahtukoon Sinun
tahtos niin maassa luin taimaassa."

Ia lintujen Mirsiin on sanatkin, maitt'cimät laitti
niitä ymmärrä. Ne owat linnut oppineet Jumalan
enkeleiltä ja ne kuulumat uäiu: „Kunnia olkoon Ju-
malan korkeudessa, maassa rauha ja ihmisille hywä
tahto!"

Mutta tukat sanowat toisilleen: „Kuningas Sa-
lomo ei ollut kaikessa komeudessaau puettu niinkuin
yksikään meistä."
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Tosin on hywä kiittää ja ylistää Jumalala sekä
kirkossa toisten kanssa että totona yksin huoneessaan.
Mutta riemuisata sekin on, kun koko maa ylistää
Jumalan hywyyttä, ja kun seisomme metsässä aurin-
gon paisteessa kunllen puiden kuiskaileman toisilleen:
„katso, mc olemme kaikki lumalau lapsia, ja mitä me
kaikki olemme, sen me olemme Hänen sanomattomasta
armostaan. Kiittäkäämme ja ylistäkäämme Hänen
pyhää nimeään!"

Minäpä kerron teille jotakin hanskaa ja somaa,
joka tapahtni eräänä luhannusaattoyöna.

Kaarle Kustaa ja hänen sisarensa Sofia oliwctt maan-
neet tilapuolella, »voidakseen yön tultua pitää pienet
silmänsä auki. Iltasella kello 6 söiwcit he kumpikin
woilciwän maitolasin kanssa, ja sitten meniwät he nii-
tylle palloineen, tepakoineen ja heittorenkaincen. Ia
isältään oli kumpikin saanut pienen hopearahan, os-
taakseen jotakin hywää muijilta, joita tawalliscsti oli
siellä wohwclia ja piparikakkuja myymässä lapsille.

Niityllä oli jo ennen heitä monta poikaa ja tyttöä.
Oli »vallaton Walter, joka joutui pahaan pulaan hyr-
ränsä tähdeu ja Akseli, joka opetti Tiinalle Euroopan
karttaa *) ja Matti, joka pnolusti Urholan linnaa, ja
Emma, joka kuuli kissankellojen soimisen, ja Aina
seka Teresia, jotka tapasiwat haltijan metsässä. **)

He löiwät palloa, hcittiwät rengasta, lainasiwat tnlta,
oliwat leskisillä ja hiippasilla. Oli hywin hauskaa.
Wicläpä »varpusetkin, jotka istuiwat lähellä ole»van

*) Valterin j» Akselw seikkailut owat kerrotut jo tätä
eunen,

"") Tämä on myöskin jo tätä ennen kerrottu.
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ladon katolla, wiscrteliwät omalla lystillisellä taival-
taan, niinkuin heillä on tapana, kun heistä joku on
hywin huwittawllll maailmassa.

Kun nyt Kaarle Kustaa ja Sofia oliwat juoksusta
wäsyncct, sanoi weli sisarelleen: „tule, niin menemme
maantien »vierellä olemalta muijalta ostamaan woh-
welia minun rahallani!" „Menkäämme »vaan," »vas-
tasi Sofia.

Mutta maantien »varrella istui »viisi eli luusi poi-
kaa ja tyttöä, jotka ahmiwat suuhunsa sen kuin »voi-
»vat! ja riputtiwat sokeria »vohwelieu päälle niin pak-
sulta, että kärpäset olisiwat »voineet wetää lumirekcä
niiden päällä jos »vaan lupa olisi annettu. Heidän litel-
läiin istui pieui repaleiuen kerjäläistyttö jakatseli ääne-
tönna >voh»veleitn. Hän ci »virkkanut mitääu, hän ci
pyytänyt mitään katseli »vaan yhä sinnepäin, ja »vä-
liin hän pureksi pieniä sormiaan.

»Nannaankin sinulla on kowa nälkä?" kysyi Sofia.
»Etkö ole syönyt mitään wielä tänään?"

Pienokainen istui ensiksi ääneti, eikä tahtonut mus-
tata. Mutta »vihdoin sanoi hän: „Eilisen jälkeen en
ole syönyt mitään."

»Tässä, ota minun rahani ja osta ruokaa itsellesi"
sanoi Kaarle Kustaa. „Me olemme jo syöneet tänä il-
tana woileiwän, ja sitä paitse on sisarellani wielä ra-
hansa."

„Säästäkäämme minun rahani kunnes meille tu-
lee suurempi nälkä," sanoi Sofia. „Niin," »vastasi
Kaarle Kustaa. Ia sitten meuiwät he jälleen leikkimään.
Mutta pieni tyttö nyökkäsi: kiitos, kiitos! Eikä kukaan
tietänyt mitä hän rahalla osti.



23

Nyt tuli myöhä ilta ja moniaat lapsista läh-
tiwät totiin makaamaan, mutta toset meniwät metsään
polttamaa» juhannuskokkoa. Korkeimmalla mäenkutku-
talla oli pinottu suuri kasa Pihkasia puun runkoja ja muita
helposti palawia aineita, ja auringon laskiessa syty-
tettiin se ja niin alkoi suuri puuläjci palaa. Hei,
tuopa oli kamusta nähdä! Tummat kuuset oliwat
ympärillä; korkealle sinitaiwasta kohti tuprusi sawu ja
kolon ympärillä tanssimat sekä suuret että pienet.
Laulurastas, joka juuri silloin alkoi laulajaiset met-
sässä, waikeni ihmetyksestä; hyttyset oliwat niin mie-
lissään, että lensiwät tuleen paremmin nähdäkseen, ja
kettu metsässä kurkisteli warowasti kilven takaa, tie-
dustellakseen mitähäu kummallisia laitoksia nämä oli-
watknan.

Kun ensimmäiset Puut oliwat lopussa, niin kaikki po-
jat oliwat walmiit lantamaan sinne uusia, ja silloin loi-
lotettiin, naurettiin ja iloittiin metsässä! Takit ja hou-
suparat, ne saiwat pihtaa ja nokea palkakseen juhlasta.

„Hyi, Kaarle Kustaa!" sanoi Sofia »veljelleen, joka
tuli wetäen perässään suurta puunrunkoa, juuri kahta
wertaa pitempätä kuiu hän itse oli. „Mitä äiti sanoo,
kun sinä tahraat noin pahasti »vaatteesi?"

„Niin, kyllä se on paha," »vastasi Kaarle Kustaa
»voimatta muuta tehdä luin nauraa. „Waan sinun
pitäisi itsesi katsoa peiliin. Tiedätkö mitä, Sofia?
Sinulla on kaksi pitkää »viitseä ja fitäpaitse par-
takin noesta. Oletpa sinä tosiaankin korean näköi-
nen!"

Sofia säikähti, kasteli nenäliinan kulman ja alkoi
Pyyhkiä huuliaan. „loko se on poissa?" kysyi hän.
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„Io ensi kertaan asti," wastasi Kaarle Kustaa. Eila
tauan »viipynyttään niin Sofialla oli uudet wiitset,
sillä hänen piti malttamattomasti puhaltaa siihen,
missä tuli ei oikein tahtonut palaa.

„Nyt menemme ostamaan »voileipää," sanoi Kaarle
Kustaa, „sillä minulla on kauhea nälkä."

„Win, sen teemme," »vastasi Sofia. „Onhan
minulla wielä rahani."

Mutta sillä kertaa seisoi maantien »vieressä pieni
poika, melkein waatteetonna, sillä hänellä oli ainoas-
taan rikkinäinen mekko. Ia seisoessaan tulen ääressä
oli hänellä lämmin, »vaan kun hän tahtoi auttaa
muita puiden kantamisessa, paleli häntä niin että ham-
paat kalisiwat sillä yö-ilma oli »viileä, niinkuin nsein
onkin sydänkesällä. „Miksi et pue enemmän pääl-
lesi?" kysyi Kaarle Kustaa häneltä.

.Minulla ci olc mitään »vaatteita," »vastasi Poika,
ja hän kömpi niin likelle tulta kuin taisi.

„Semmoiset ryysymetot, joilla ei olc edes »vaat-
teita, woisiwat mennä kotiinsa ja panna maata," sanoi
pitkä Tuure, joka seisoi aiwan likellä.

„Minulla ei ole mitään kutoa maata pannakseni,"
»vastasi kerjäläispoika.

„Sinulla on kaksi pitkää tallia," sanoi Sofia Tuu-
relle, jolla oli päällystakki käsiwarrcllllan. „Bainaa
toinen pojalle!"

„Bainaa!" nauroi Tuure. „Kyllä, jos joku tah-
toisi antaa minulle »vuokran, niin woisin lainata tak-
kini auringon nousuun saakka.

„Tuossa on," sanoi Sofia. Ia niin antoi hän
pienen hopearahansa. Poika taas puettiin nuttuun ja
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hänellä oli hywä, hauska ja lysti 010. Mutta ei kel-
lään ollut hauskempi kuiu Kaarle Kustaalla ja hänen
sisarellaan, maikka he oliwatkin ilman seka wohwelia
että »voileipiä ja rahoja.

Niin paloi tuli koko yön, eikä se yö ollutkaan pitkä.
Sillä wähäseu ajan perästä alkoi taiwaan rusko koil-
lisessa punettua punettumistaan ja wiimeintuli se
kirkkaaksi kuin punaisin kulta. „Aiwan heti nousee
aurinko," sanoi Kaarle Knstaa. „Tule, niin kiipeämme
»vuorelle paremmin nähdäksemme!"

„Missä on takkini? Minä tahdon takaisin takkini!"
huusi pitkä Tuure, joka oli ottanut hywästä työstä
maksun. „Oi, minkälainen narri olin!" kiljui hän.
„Nyt olen kadottanut hopearahani, jonka sain takin
»vuorosta."

Ei ole mitään siunausta ansaita rahaa millään,
joka annetaan köyhille. Takkinsa löysi Tuure eräältä

mäeltä, Man ei saanut hywää mieltään takaisin. Hän
oli suutuksissaan ja tiuskui kaikille ihmisille. Ia Mu-
rasta poikaa ci näkynyt enää. Ei kukaan tietänyt
minne hän oli kadonnut.

Kun Kaarle Kustaa ja Sofia tuliwat wuoren kuk-
kulalle, nakiwät he ihmeekseen, että molemmat köyhät
lapset, jotka oliwat saaneet heidän hopearahansa, oli-
wat siellä ennen heitä. Eiwätta he olleet enää köyhän
ja surullisen näköisia. Heidän kaswousa loistiwat
ilosta ja he sanoiwllt: „Koska te olette olleet hywät
meille, tahdomme me kiittää teitä niinkuin ei kukaan
teitä ennen ole kiittänyt. Asettukaa tähän polwilleuuc
meidän »viereemme!"

->
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Kaarle Kustaa ja Sofia laskeusiwat polwillccu,
wllikk'eiwät he ymmärtäneetkään lapsien tarkoitusta.
He unohtiwat olewansa nälissään ja unissaan. He
ajatteliwat: mitähän me nyt saamme nähdä?

Samassa waikeni kaikki metsässä, niin että taisi
kuulla maikka hyttysen surinan. Mutta hyttyset pani-
wat siipensä kokoon, linnut waikcniwat; eikä kowa kos-
kikaan metsän takana kohissut enää kallioita mustaan.

Silloin wälähti yht'akkiä kultanen juowa yli koko
taiwaan kannen, ja suuri säteilewa aurinko kohotti
hiljaa reunansa taiwaan pinnalle ja läpi koko luonnon
kulli nopea ilon säpsähdys. Samalla hetkellä alloiwat
kaikki luonnon äänet jälleen kuulua, hyttyset surisiwat,
linnut lauloiwat, koski kohisi ja snuressa metsässä
rupesiwat lehdet ja oksat suhisemaan.

„Huomatkaa nyt!" sanoiwat kerjäläislapset.
Silloin naliwät Kaarle Kustaa ja hänen sisarensa

kuinka ilma nopeasti tuli täyteen Pieniä läpikuultawia
enkeleitä, joita oli monen monta miljoonaa legiota, ja
ne liihoitteliwat ylös ja alas, kukin turwattinsa luo,
sillä jokaisella puulla on oma enkelinsä ja jokaisella
kukalla ja eläimellä oma haltijansa.

Sofia lausui silloin weljelleen: »Katso, kaikilla luo-
duilla olennoilla on oma suojelija henkensä, joka wic
heidän rukouksensa Jumalalle. Mutta meillä molem-
milla ei ole yhtään!"

' »Niinkö luulette?" lysyiwät kerjäläislapset. „Ia
keitäs me sitten olisimme? Ettekö jo ymmärrä, että
me olemme teidän suojelusenkelinne? Ia waikk'ette
ole nähneet meitä ennenkun nyt, niin olette te usein
tunteneet meidät sydännnessänne, joka kerta kun olette
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rukoilleet Imnalata tahi tehneet jotakin hywää. Me
olemme teidän pieninä ollessanne levittäneet walkoset
siipcmme teidän kätkyenne ylitse. Mc käymme aina
teidän wieressännc ja »varjelemme lesukscn nimessä
teitä - kaikesta pahasta maailmassa. Ia me tulemme
seuraamaan teitä läpi koko elämän, jos waan pel-
käätte Jumalaa ja seuraatte Hänen käskyjään tottele-
maisina ja rakastamina, rauhallisesti ja totisesti elä-
män loppuun saakka."

Heidän näin puhuessaan muuttuiwat nuo köyhät
lapset säteilewän kirkkaiksi ja läpinätywitsi, niin että
heidän läwitsensä taisi nähdä auringon ja puiden leh-
det, tunnes he tatosiwat uiiutuin »vaaleat pilwet kirt-
taascn aamuruskoon.

Ia Kaarle Kustaa setä hänen sisarensa antoiwat
toisilleen lupauksen. He tahtoiwat aina elää niin, että
heidän hywät enkelinsä saisiwat heistä iloa. Ia kun
he nostiwat silmänsä, kuuliwat he metsän saarnan ja
lintujen wirret sydänkesällä: „Pyhitetty olkoon Sinun
nimes. Lähestyköön Sinun »valtakuntasi Tapahtukoon
Siuun tahtos niin maassa kuin taiwaassa!"
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Kuinko metsiin pienet lllpset llWmt lnkemnlln.
Oli kerran suuri sydänmaa; kulowaltea oli kulke-

nut siinä ja polttanut laitti wanhat puut, niin että
siellä oli ainoastaan mustia nokisia kantoja jäljellä
epätasaisten kiwicn wälissa alastomalla maalla, jossa
ci enää tahtonut kaswaa minkäänlaista heinää. Niin
kauas luin silmä kantoi, ja se kantoi tnmmintin pe-
ninkulman joka haaralle, ci näkynyt muuta tuin sa-
moja epätasaisia kiwiä ja samoja mustia lantoja.
Maantie kulki sen läwitse, ja se joka kulki yöllä, ei
saanut olla surullinen, sillä jos hän pelkäsi »vähäsen-
kään pimeässä, näki hän koto sydänmaan täynnä kum-
mallisia pieniä tonttuja, jotta ojensiwat luisia käsiwar-
siaan, ja toisilla oli hewosen päät, ja toisilla sarwet,
toisilla tunsi jalkaa, niinkuin kärpäsellä; mutta nämä
oliwat pelkkiä kantoja, jotka näyttiwät niin kummalli-
silta pimeässä.

Ihden ainoan puun oli tuli säästänyt ja jättänyt
jäljelle. Se oli hywin wanha petäjä, ja kun se oli
niin wanha, oli se kaswanut niin korkeaksi, ettei tuli
saanut sitä maltaansa, waan korwensi sitä ainoastaan
»vähäsen juuresta ja jätti seisomaan. Sepä seisoi siinä
niin yksin kuin kuningas ilman kansaa, ja hänen »val-
latuittansa oli toto sydämuaa, mutta siitäpä ei ollut
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suuresti kehumista. Mitä tekisi hän tiwillä ja kau-
noilla?

Aiwlln liti tietä oli myöskin tupanen. Se oli
rakennettn silloin, knn metsä mielii oli wiheriä sen
ympärillä, mutta nyt oli se siellä yksinään ja katseli
petäjätä, ja petäjä katseli tupaa, ja olihan heitä kum-
minkin kaksi. Jotakin seuraa täytyy olla täällä maa-
ilmassa/

Tupasessa asui wanha waimo, jolla oli pieni tyttö,
ja tyttö oli hänen lapsensa lapsi ja kutsuttiin Este-
riksi, joka nimi oli otettu raamatusta. Koko suuressa
maailmassa ei heillä ollut muita sukulaisin, tuin he
molemmat, Harwoin oli Ester nähnyt muita ihmisiä
kuin mummonsa ja ukon, joka wanhuksellc tawallisesti
toi jauhoja, suoloja ja Pellawia, kun hän kulti ohitse.
Sen sijaan sai hän silloin mitä kuuminta, maltoista
lankaa, jonka muori rukillaan oli kehrännyt. Tosin
oli Ester nähnyt monta matkustajaa tulkewan ohitse
maantiellä, mutta heillä kaikilla oli niin kiire päästä
pois synkältä sydänmaalta, ja he ajoiwat täyttä kyy-
tiä ohitse, paitse kun oli kuuma kesällä ja pienille lap-
sille Matkustajien mannuissa tuli jano. Silloin sei-
sahtuiwllt waunut, ja pienokaiset hyppäsiwät maahan
pyytämään maljallista raitista wettä; se oli sydän-
maan jaloa wiiniä, niin kirkasta tuin kristalli, silläse juoksi »vuorikuninkaan lähteestä, aiwau likellä wan-
haa Petäjätä. Silloin toi pieni Ester wettä mal-
jassa ja silloin sai hän tawallisesti pienen rahan wai-
wastaan, waittei hän koskaan Pyytänyt, sillä hänen
mielestään oli Jumala antanut kirkkaan weden ilmai-
seksi.
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Eräänä plliwänä Heinäkuussa pysähtyiwät jälleen
waunut tiellä; herra nousi niistä taluttaen pientä poi-
kaa kädestä. „Onko täällä mitään juomista?" kysyi
hän; „Ahaswerukscllll on jano."

„Ester, mene hakemaan mettä lähteestä!" sanoi
mummo piktu«tytölleen, ja tyttö meni.

„Ouko hänen nimensä Ester?" kysyi matkustama
herra.

„On, herra, hän on saanut nimensä hurskaasta
Esteristä raamatussa," wastasi muori. „Onto herran
pojan nimi AhasMerus?"

„On," wastasi herra, „häncllä on nimensä siitä
Ahaswerus kuninkaasta, joka otti Esterin puolisokseen.
Poikani woi tulla suuren »valtakunnan kuninkaaksi; ja
silloin löi wieras herra ylpeästi »vyöhönsä, jota oli
täynnä kirkkaita kultarahoja. Kun Ester tuli, antoi
hän hänelle tukaatin »vedestä, ja Ester niiasi ai-
wan yhtä sywään, kuin hänellä oli tapa niiata, jos
hänelle annettiin »vaskinen raha, hän ei ollut koskaan
nähnyt kultaa eitä tietänyt minkä arw öinen keltancu
metalli oli, joka tuntui niin rastaalta »vaikka raha oli
niin pieni.

„Sinä olet hywä lapsi," sanoi wieras herra; „tah-
dotto, pieni Ester, mennä naimisiin minun Ahaswe-
rukseni kanssa?"

Ester niiasi; hän ei ollnt koskaan kuullut ihmis-
ten menewän naimisiin.

„Tahdotko tulla hänen morsiamekseen?" kysyi taas
wieras herra.

„Kiitän nöyrimmästi," mustasi Ester, niinkuin
hän oli tottunut sanomaan, kun hän sai rahan, ja
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sitten niiasi hän jälleen, waikkei hän ymmärtänyt sa-
naakaan.

Wieras herra nauroi ja taputti tytön tukkaa, joka
oli kellertyvä kuin pellawa.

„Kuinka te asutte täällä niin yksinännc rumalla
sydänmaalla?" kysyi hän »vanhalta Maunolta, Esterin
mummolta.

„Woi rakas herra," »vastasi »vaimo, „täällä oli
iso »vehreä metsä kun muutimme tänne, ja täällä sidoin
minä erinomaisia »vastoja ja palmikoin juuri- ja paju-
koria. Mutta eräänä kesäyönä matkusti joukko talon-
poikia tiellä ja, he sytyttiwät tulen meidän maates-
samme. Silloin pääsi tuli Malloilleen suuressa met-
sässä, niin että siitä tuli hirweä kulowalkea, jota ei
kukaan ihminen »voinut sammuttaa, ja sittenkun metsä
oli palanut kolme pitkää wiikkoa, muuttui kaikki niin
paljaaksi ja autioksi, kuin nyt näette. Silloin tulin
köyhäksi, mutta minnekäs olisin.muuttanut? Olihan
minulla tässä toki katto pääni suojana."

„Mutta minkätähden ei pieni tupanne palanut,
kun metsä Paloi sen ympärillä?"

„Sen sanon teille," wastasi waimo. „Täälla oli
neljä »valkoista Jumalan enkeliä, yksi kullakin tuwcm
nurkalla, warjelemassa, ettei yksikään kipinä pudonnut
sille. Minä en niitä nähnyt, mutta Ester näki ne,
ja minä olen »varma, että ne suojeliwat tupasen hä-
nen tähtensä, sillä minä olen köyhä syntinen, mutta
pieni Esterin! on »viaton kuin itse enkelit.

Wieras herra tuli nyt aiwan totiseksi ja seisoi
hetkisen sywissä mietteissä. Wihdoin sanoi hain Kuul-
kaas rakas muori, tahdotteko Pitää Ahasweruksen luo-
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ncmue »vuoden? Hän on rikkaan miehen lapsi ja wä-
hän ylellisyyden turmelema. On hywä hänelle itsel<
leen olla jonkun aikaa köyhien ja jumalisten ihmisten
luona. Minä matkustan nyt ulkomaille ja minulle
on waikcata wicdä poika mukanani, mutta ensi kesänä
palajan tuodakseni hänet ja tässä annan teille koural-
lisen kultarahoja hauen ylläpidotseen.

„Woi, woi," sanoi waimo suomalaiseen tapaansa,
sillä niin hämmästyi hän tästä ehdotuksesta. Mutta
wieras herra taputti häntä olkapäälle ja sanoi: »pitä-
kää hywä huoli pojasta, ja katsokaa ettei hän kärsi
puutetta, mutta älkää lellitelkö älkääkä antako hänelle
muuta, kuin mitä annatte pienelle Esterillenne. No
niin, Jumala olkoon kanssanne. Hywästi poikani,
tottele kuuliaisesti hywää waimoa, ja Pidä huoli siitä,
että hän on sinuuu tyytywäinen, niin tapaamme toi-
semme ensikesänä taas!" —la tämän sanottuaan nousi
hän waunuihin ja matkusti pois.

Woi ajatella, että sydänmaalla syntyi suuri kum-
mastus, ja itse wanhll petäjäkin näytti miettiwäiseltä
seisoessaan kantojen keskellä. Pieni Ahaswerus häm-
mästyi alussa niin, ettei hän saanut sanaakaan sano-
tuksi, mutta kun waunut wieriwät pois ja häu jäi
ytsiu wicraidcu ihmisten kanssa, alkoi hän huutaa ja
juosta wcmnujcu jälkeen; ja kun waimo ja Ester juot-
siwat mutana ja koeltiwat wiedä häntä takaisin, löi
hän heitä ja puri sekä potki. Wihdoiu wäsyi hän ja
uuttui, istuessaan mättäällä tien wieressä. Silloin
kantoi »vanno hänet ilman »vastusta tupaau ja Ahas-
werus makasi niinkuin porsas seuraawaan aamuuu.
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Se teistä, hywät ystäwät, joka on kuullut cli lu-
kenut pienen näytelmän „Olc hywä köyhille," muistaa
kenties wiela, kuinka »vaikeata löyhälle waimolle on
sellaisten lasten hywiu taswattainincn, joita rikkaus ja
ylellisyys on ennestään turmellut. Esterin mummolla
olikin ensi aikoina täysi työ pienen junkkarin kanssa,
joka heti ensi aamuna, tun hän heräsi, tahtoi sokeri-
leipää ja pyysi lullattua piiskaansa hcwosia lyödätseen.
Ia kun hän ei saanut mitä tahtoi, rupesi häu huuta-
maan ja huusi, kunnes hän uudestaan nukkui.

Mutta hän tyyntyi »vähitellen. Ahaswerns ei ollut
»viipynyt »vielä kolmea »viittoa tulvassa, enncnkniu hän
oli unhottanut waunut, hewoset, piiskan, soterileiwät
ja ruman tapansa huutaa; ja kolmen wiiton kuluttua
oli hän pieni tottelewainen Poika, jota wiihtyi hywästi
löyhässä tuwassa.

Siihen auttoi paljon pieni Ester. Hän oli neli-
»uuotias ja Ahaswerns oli »viisi »vuotta »vanha; he
soweltuiwat siis hywiu leikkimään toistensa kanssa.
Ester kuljetti toweriaau wanhan petäjän luo, jota häu
kutsui Wihcritötsi, koska se yksinään oli wehreä koko
sydänmaalla setä talwet että kesät. Lapset toiwat »vettä
»vuorikuninkaan lähteestä ja ratensiwat linnoja ja ta-
loja tiwistä, silla niitä oli kyllältä. Sitten tantoiwat
he palaneita oksia ja punnrunkuja totiin tnwan luo
halkoina täytettawitsi, ja kun he notesiwat itsensä, sai-
»vat he itse pestä »vaatteensa. Tämä rupesi huwitta-
maan Ahasiverusta yhä enemmän, mitä kauemmin hän
oli siellä. Loppupuolella kesää taswoi siellä ja täällä
puolukoita tiwien »välissä, ja syksyllä saiwat lapset
nauriita ukolta, jota toi jauhoja. Ia tun sitten tuli



34

talwi, rakcnsiwat he lumi-linnoja, ja Ahaswerns oppi
»vuolemaan jonsia, liskoinaan päreitä ja ruokkimaan
wuohia sillä »vaimolla oli taksi »vuohta, jotta ei-
wät ensinkään »vihastuneet, tuu Ahaswerus weti heitä
hiljaa parrasta ja sanoi: „Älä puske pukkiseni, älä
sysää sarwincsi, niin saat mnlta soturia."

Sitten tuli tewät ja lumi suli epätasaisilta talti-
oilta, mustilta kannoilta Wiheritön tummilta otsilta,
ja »vuorikuninkaan lähde alkoi porista kiivien »välissä.
Silloin rupesi myös joku »vehreä ruoho tulemaan esiin
alastomllssa erämaassa ja tuuli kuljetti sinne toiwun,
hllllwan ja pihlajan siemeniä, jotta juurtuiwat pala-
neesen maahan. Lapsista oli nyt paljon wchreampätä
luin edellisenä tesänä, ja niin olitin. Silloin altoi
taasen unsi leittiinincn, puiden kantaminen, linnojen ra-
kentaminen ja linnan »viereen rakennettiin nawctta, ja
Wiheritön täwyt oli»vat lehmiä ja lampaita, ja heillä
oli säännöllisesti neljä litkua jalkoina ja taksi sanuina.

Tuli tcsä ja »vaimo altoi odottaa takaisin »vierasta
herraa. Mutta »viittoja ja kuukausia kului, eitä »vie-
ras herra tulluttaan. Kesä loppui, tuli syksy, talwi,
tewät, mutta »vieras herra jäi tulemalta. Toineu
»vuosi wicri toisensa perään, »vaimo tuli yhä wanhcm-
inaksi, lapset taswoiwat sunreinmitsi, nintta »vieras
herra ci palannut. Wihdoin lattasi »vaimo tykkänään
häntä odottamasta. Onneksi oli hänellä wielä suurin
osa hänen kirkkaista kultarahoistaan jäljellä, sillä hän
pittitti tehräämistään ja osti ainoastaan silloin täl-
löin Ahaswerukselle uusia »vaatteita. Itse opetti hän
lapset raamattua lukemaan ja he taswoiwat, tuin tatsi
tuoresta, kaunista kutkaa erämaassa.
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Mutlci erämaassa tapahtui näiden wuosien kulu-
essa suuri muutos. Jumalan siunaus loisti kuin au-
ringon paiste sen ylitse. Missä kaikki ennen oli ol-
lut mustaa, autiota ja häwitcttyä, siellä tuli jälleen
kaikki wihcriäiseksi, ja pienet puut, jotka tuulen tuo-
mista siemenistä oliwat juurtuneet, kaswoiwat yhä
korkeammiksi ja muuttuiwat nuoreksi metsäksi, joka ko-
hosi pienillä yhtä korkeilla latwoilla, niin kauas kuin
silmä kantoi. Wanhan Wiherikön ympärys tuli haus-

kaksi ja miellyttäwäksi. Kun tuuti suhisi hänen tum-
massa latwassaan, tuultiin hänen lausuman pienille
puille: se on oikein lapset, kaswakaa Jumalan lempeän
auringon alla! Kaswakaa suoriksi ja korteiksi; näyttä-
kää, että wanhalla määrillänne on kuuuiata teistä!
Sen tuuliwat pienet puut ja kaswoiwat nopeasti ja
iloisina; ja linnut altoiwat laulaa heidän hennoissa
latwoissaan.

Silloin rupesiwat Ester ja Ahaswerus toulusillc
pnidcu kanssa ja opettamaan heitä lukemaan. He is-
tuiwat raamatuu kanssa nnoren metsän keskelle ja ta-
wasiwat metsälle Jumalan pyhää sanaa. Ia metsä
kuunteli heitä totisena; se alkoi suhista heidän ympi>
rillään lehtien tuhansilla äänillä, ja mitä enemmän
lapset lntiwat, sitä kowemmin snhisi metsä. Tämä
hnwitti Esteriä ja Ahaswerusta; polwillaan pitiwät
he raamattua, ja heidän edessään oli Jumalan toinen
suuri kirja luonnossa ja he opettiwat suurta luontoa
lukemaan Jumalan sanaa. Ei koskaan ole nähty kau-
niimpaa koulua. Puut oliwat niin ahkeroitu, pienet
kultaset nyötkäsiwät niiu iloisina, linnut lauloiwat kau-
niita wirsiä aamuin ja illoin, wanha Wiherittö kuun-
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teli micttiwäiseuä, ja wicläpä nokiset taltiotkin näytti-
wät kuuutclewan uutta oppia hartaudella.

Wicras herra ci tullut takaisin. Ahaswcrus, joka
jo oli iso poika, lähetettiin kaupungin kouluun ja hän
ci matkustanut mielellään Esterin luota ja rattaasta
erämaastaan; mutta kesäksi tuli hän takaisin. Wuodct
wicriwät; Ahaswerus tuli ylioppilaaksi ja kutsui itse-

Eräseksi eli Eräktääksi, koska hän oli kaswatettu
erämaassa. Hän oli nyt kahdenkymmenen wanha ja
silloin tapahtni jotakin kummallista.

Eräänä kauniina tesäpäiwänä juuri wiistoista
wuotta kertomuksemme alusta, tuli wanha herra mat-
kustaen maantiellä muinaisen erämaan läpi, ja katseli
ihmetellen ympärilleen, sillä nyt oli kaikki toisin ja
paljon kauniimpaa tuin ennen. Nuori »vehreä metsä
oli taswanut yli toto seuduu ja waiwoin taisi mat-
kustaja huomata mökkiä lehtieu wälistä. Häu nousi
ja astui wapisewin askelin ja kyseli waimoa joka asui
tuwassa.

Hän kohtasi pittän kauniin tytön; tuo,oli Ester,
mutta ei hän tuntenut enää häntä. Tämä wci wie-
raan mummonsll luo, jota uyt hywin wanhana ja
harmaana istui tuwan lieden »vieressä ja oli melkein
sokea »vanhuudesta. Wieras alkoi sitteu kysellä picutä
poikaa, jonka nimi oli Ahaswerns ja oliko tämä »vielä
elossa. Tätä sauoessaau »vapisi hänen äänensä ja hän
otti silkkisen nenäliinan tattaristaan, pyhtiätsecn hikeä
otsaltansa.

Waimo ymmärsi, että tämä oli wicras herra, joka
oli tullut wicmääu hänen rakasta poikaansa, ja alkoi
itkeä, niin ettei »voinut wastata. Ester itki myöskin,
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sillä hän tiesi tninta asian laita oli, mutta hän was-
tasi heti, että Ahaswerus tulisi aiwan lohta, hän oli
waan mennyt metsään metsästämään. Silloin suuteli
wicras herra häutä otsalle ja syleili »vaimoa ja liitti
heitä kyynelsilmin. Hän oli kauppias ja oli matkus-
tanut kauas wieraisiin maihin, jaa, kanas maan toi-
selle puolen, ja oli joutuuut meriroswojen »valtaan,
eitä woinut tulla takaisin, enncnknn nyt, kuu hän »vih-
doin oli tullut »vapaaksi. Mutta nyt aikoi hän wan-
huilla päiwillään asettautua rauhaan suurine rikkauk-
sineen. Wähän aitaa sen jälkeen tuli Ahaswerus met-
sästämästä, laukku täynnä tetriä ja jäneksiä. Ia sen
woi ajatella, että silloin nousi ilo ja ihmetys, tun hän
niin odottamatta löysi kadotetun isänsä, jota hän ci
luullut loskaan nätcwäusä enää.

Wieras herra wiipyi kolme päiwää tnwassa, ja
siellä nenwoteltiin, mitä nyt tehtäisiin. Ahaswernksella
oli jo tuumansa walmiina ja wähän mietittyään snos-
tni hänen isänsä siihen. Nyt saat kuulla kuinka käwi.

Jo samana kesänä osti wieras herra koko entisen
erämaan ja kuljetti siune useita satoja työmiehiä, jotka
alkoiwat särkeä kiwiä, kaiwa» perustuksia ja rakentaa
huoneita. Ia wnoden perästä oli siellä suuri kauuis
talo, jota hywin woi »verrata ruhtinaalliseen huwiin,
ja ympärillä oli pimiä punaiseksi maalatulta huoneita,
joissa ahkerat työmiehet asuiwat waimoiueen ja lapsi-
neen. Ia suureen huoueeseu muutti ensin wieras herra
ja sitten Ahaswerus ja Ester, joista nyt oli tullut
herra ja rouwa, mutta muori ei tahtonut muuttaa;
häu asui mieluummin wanhassa tumassaan, ainoas-
taan sillä eroituksella, että siellä oli uyt kaikki paljo
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tllimiimftcia, parempaa ja mukawampaa tuin ennen.
Ia siellä asumat he kaikki hywin onnellisina ja elä-
mät wiclä tänäänkin. Ahaswerus on tosiaan tullut
suurcu waltakunnan kuninkaaksi, nimittäin koko snuren
erämaan, mutta tämä erämaa on nyt muuttunnt ku-
koistamaksi maaksi pcltoiueen, niittyinecn ja kylineen,
jotka ilcchuttllwat matkustajaa, joka mitä katselee.
Wanha Wihcritkö seisoo wiclä yhtä jörönä, wchrcänä
ja matamana tuin hän aina oli, ja hänen juurellaan
on muorikuninkaan lähde, joka nyt on kauuis suihtn-
taiwo, ja ympärillä on nnori, kaunis metsä, joka on
kasmcmnt Esterin ja Ahaswerukseu kanssa.

Äskettäin ajoin siitä siMuitse ja toiwoin, että oli-
sitte olleet mukana. Muori istui, niin harmaana,
auringon paisteessa Manhan tupansa edustalla ja mic-
ras herra istui ruohopentillä hänen »vieressään, lukien
ääneensä raamatusta; Ahaswerus tuli kotia suurelta
suolta, joka nyt oli muutettu kauniimmaksi pelloksi, ja
Ester istui siellä kahden Pienen lapsen kanssa, niin
tyynenä ja iloisena huoneen rappusilla. Katsokaa pie-
net lapset, lansui hän, tässä on se iso metsä, jota mc
ennen lapsuudessamme opetimme lukemaan Jumalan
sanaa. Jumalan suuri kirja on awattn meille kesän
wiheriäisyydcssä; Hänen pyhä sanansa ei ole kirjoitettu
ainoastaan raamatun lehdille, wacm myös puidcu leh-
tiin, lähteen lirtkaasen meteen, lammin pieniin »lainei-
siin ja tuimaan kiitämiin pilwiin. Katso, nyt kumar-
taa ja suhisee nnori metsä taas aamutuulessa. Im-
märrättckö sen tarkoitusta? Se kiittää ja ylistää
Jumalaa.
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Mii metslissi «n KiliKizta Kllumilltn.
Niin, sen saat uskoa, että aamu oli kaunis ja »var-

hainen oli myös; enpä luule, että kellu oli enempi
kuin »viisi, silla anrinko oli wiclä alhaalla ja koiwnjen
Marjot oliwat niin pitkät heinikossa. Isä ja äiti ei-
wät sallineet meidän kauan maata aamusilla ja oli
wielä »vanha kalastaja, jota aiua huusi kello neljän ai-
kana kamarimme ikkunan edustalla: „ylös rciwaamaau
ylös reiwaamaan," sanoi hän, kuin merimiehet huu-
tamat toisilleusa kun yöllä tuulee, ja niin mc nou-
simme nopeasti sängystä kuin nuoli sinkoaa jousipys-
systä ja alussa kyllä tuntui waikealta, mutta wiimein
me ymmärsimme todeksi mitä »vanhat ihmiset sanoiwat
että: „aamuhetki kultaa suuhun kantaa." No niin,
sittepä pitääkin mennä koreasti lewollc jo kello yhdek-
sän aikaan illalla.

Usein olen ajatellut, ettei ollenkaan pitäisi makaa>
mau uoiua kauniina ihanoina »valoisina kesäöinä,
jotka loistamat »valusta kun kaste päilyy uurmclla ja
linnut laulelcwat. Sehän on »noncn tunnin makaa-
inista ihanimmastll ajasta koko elämässänsä. Mutta
niin se nyt kerran on, eikä sitä saa muutetnksi. Maata
sutaisen täytyy. Preussi» kuningas toinen FreedriM
oli hywin ahkera mies ja häntä harmitti, että hänen
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piti makaaman kolmannen tai neljännen osan elämäs-
tänsä. Sentähdcn hän kerran päätti wierautua sellai-
sesta »vahingollisesta pahasta taivasta. Ensimmäisen
yön hän teti työtä ja se kyllä täwi päinsä. Toisena
yönä hän myöskin teki työtä, makaamatta wähääkään
ja nyt hän luuli toimittaneensa jotakin warsiu mer-
killistä. Mutta mitenkäs käwikään? Kun hän sen
jälkeisenä päiwänä istui suureu hallituspöytäusa ää-

ressä ja »valtakunnan korkeimmat wirkamichet alkoi'
wat puhua tärkeistä asioista, huomasiwat he. että ku-
ningas alkoi nyökkäcllä
istuen kuninkaallisessa arwokkaisuudessaan.

Sentähden minä arwelen, että meidän pitää tehdä
uiiutniu luonto tahtoo. Ia onpa uni tosiaankin kal-
lis lahja »väsyneelle, sairaalle ja surewaiscllc; mntta
ei sen wuoksi saa laiskotella kauniina aamuun waan
täytyy ajatella, että wanha kalastaja seisoo ikkunan
ulkopuolella huutamassa „ylös reiwamnaau! ylös rei-
»vaainaau!"

Mutta minun piti kertoman miten oli aamulla
metsässä. Niiu, siellä oli wiheriäistä ja raitista ja
hywiu ihanaa. Siellä oli paljon mouellaisia pnita
aina pilwiin ulottnwasta hongasta alkaen, joka wielä
terran tuumasi tulla mastopuuksi, pieneen uystyräi-
seen katajaan saakka, joka lohdutteli itseääu sillä, että
hänkin »voisi tulla puuksi kuu hauet karsittaisiin ja
sidottaisiin paalini»; mutta siitäpä minä en pidä lu-
kua, sanoi hän, minusta on hauskempi olla omassa
»vapaudessani. Ajatteleppas, jos olisin pnu, niin ei-
wät lapset ulottuisi minuun kun he tnlcwat katajan
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hawnja riipimään lewittääksensä niitä tuwan lattialle
sunnuntaiaamuina!

No sehän onkin ainoa, minkä taidat tässä maail-
massa, sanoi kuusi, joka niin ylpeänä seisoi hänen rin-
nallansa. Sinä olet ihau omiasi tallattawaksi, pikku
raukka, saneli kuusi. .

No mitäpä siitä? sanoi katajapensas; johan siinä-
kin on paljon, että ilahutan ihmisiä tuoreella tuoksul-
lani metsästä. Sitäpaitse minä kelpaan hyttyistcn
sawnuttamiseen ja kelpaanhan minä jouseksi poikieu
piilipyssyihin. ja keitetäänpä minnn marjoistani keite-
wettä ja niistä wlllmistetaan myöskin siirappia ja
sittc wielä

Ole nyt jo waiti, sanoi pihlaja, sillä sehän kuuluu
hirweäu itserakkaalta, kuu tuolla tawoin luettelee omia
ansioitansa. Olisi inaar minun hauska tietää, kuka
täällä metsässä on kaunein. Mitäs siihen sanot? ja

samalla rawisteli pihlaja somasti tuuheita malloista
oksiansa, silla se oli paruillaan täydessä kukassa kun
nyt oli sydänkesä.

No niin, on, maar sekin kysymys! huusi tuomi,
sillä se oli niin walkoisena kuin jos se wastitaän olisi
ollut lumisilla; se kukki myöskiu. Miettikäämme tar-
koin, kuka meistä mahtaa olla kaunein, sanoi hän. Ia
samalla sen lumiwalkoisista kukista lewisi mitä ihanin
tuoksu.

Koiwun mielestä tämä oli marsin ymmärtäwäi-
sesti pnhuttu, sillä se oli sykertänyt pitkät wehreät
hiuksensa kähäriksi ja heilutteli nyt kiharia hiussuor-
tuwiansll hiljaisessa aamutuulessa. Minä olen »ar-
maan kauniin, arweli hän salaa itsekseen.
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Mutta leppä, joka seisoi järwen rannalla, kat-
seli lakkaamatta kuumansa wedessä ja arweli ole-
mansa niin sinertämän wehreä ja wiehättäwä, ettei
kukaan woinut olla häntä kauniimpi. Sentähden sekin
nyökkäsi päätään ja sanoi: niin, olipa siinä tosiaankin
arweluttawll kysymys!

'Haapa seisoi hänen wieressaän ja wapisi kauhis-
tuksesta, että joku möisi olla sitä kauniimpi. Aina se
hallpcirauktll wapisi, sillä maikka se oli korkea ja iso,
niin sillä oli pelkuri sydän ja hauraat oksat. Lehmus
nyökkäsi; se ei myöskään ajatellut huonoa itsestään.
Halllwa ja pajupensas seisoiwat siinä wieressä, mntta
oliwat ääneti, sillä heillä oli omat ajatuksensa.

Meidän pitäisi kysyä kukkasilta sanoi waahtera, joka
lewitti wiileän ja tuuhean lehtiwarjonsa yli mättäiden,
joissa kasmoi »vuokkoja ja muuramen kukkia.

Sitä ei ollenkaan tarwita, intti petäjä äreästi.
Ollaksensa kaunis täytyy olla suuri ja wahma. Kat-
sokaa minua; enkö minä ole komean näköinen? Kun
minä rawistelen itseäni, niin pudotan tuhansia neu-
lasia maahan; ja muurahaiset poimimat ne kayttäät-
sensä niitä keihäinä kun he marssimat sotaan. Olen
maar minä komea wesa, sitä en luule kenenkääu woi-
wan kieltää. Ia sitte hän julmisti itsensä saavak-sensa toiset peljästymään.

Tammi seisoi hywin tyynenä kuunnellen patinaa.
Tyhmää on tuomita omassa asiassa, arweli hän.
Minä olen warma siitä, että jokainen teistä arwelee
itseänsä kaikista kauniimmaksi. Kysykäämmepa siis
peipposelta, joka on tuolla koiwuu latmassa. Hän ei
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pidä kenenkään puolta; hän woi parhaiten sanoa kuka
metsässä on kauniin.

Siihen suostuttiin ja peipposen mieltä kysyttiin.
Mutta tämä arweli ja mietti kauan eikä tahtonut wi-
scrtää suoraa totuutta.

Silloiu tuli metsään kaksi pientä lasta, poika ja
tyttö, jotta asuiwllt pienessä tumassa.- Kun he meui-
wät ulos »varhain kauniina kesäaamuna, paniwat he
kätensä ristiin ja sanoiwat: „Hywä Jumala, kuinka
sinun metsäsi o» kaunis! Hywä Jumala, kuiuka sinun
maailmasi on ihana! Hywä Jumala, anna meidän
pienten köyhäin lasten kaswaa sinun unisuudessasi ja
todistaa sinun woimastasi ja kiittää sinun armoasi
kaikkina itäpäiwinämmc!"

Kun puut metsässä kuuluvat lasten rutonkseu, jäi-
wät ne ihmettelystä ja liikutuksesta äänettömiksi; nii-
den humina waikeni hiljaiseksi kuiskaukseksi ja woitiiu
helposti kuulla peipposen liwcrrykset kun se lauleli
koiwun latwassll:

Kaunis, kaunis on wiheriäincn metsäni, ja koko
Jumalan luouto on kaikki kaunista. Mutta minä sa-
non teille, te puut, jotka kyselette mikä on kuuminta
metsässä, että kaikesta kauniista ja ihanasta, minkä
Jumala on antanut kaswaa tälle seudulle, ei ole mi-
tään niin rakastettllwaa ja hywää eikä wiattoman su-
loista kuin nuo kaksi lasta, jotka ylistawät Jumalan
hywyyttä kirkkaana kesäaamuna. Sillä kauneus ja
»voima ja wiisaus ja suuruus, se on kaikkityyni tyh-
jää, jollei siinä ole nöyrää sydäntä, joka unhottaa it-
sensä antaaksensll taiten kunnian ainoastaan Juma-
lalle. Katsokaa, puut ojentawat käsiwartensa taiwasta



lohti, kukat saawllt wariusä auringolta ja lintuset lau-
lelewat luonnon ylistyswirttä. Silla sama ikuinen
henki elää ja puhuu meissä kaikissa. Me kasnmmmc
kaikki Jumalan armosta kirkkaassa puiman paisteessa;
mutta lasten rukous Jumalan tykö on parempi kuiu
lintujen laulu ja puiden wihanuuus ja kukkaisten
tuoksu. Jumala siunatkoon teitä pienet lapset; Ju-
mala siunatkoon teitä, pienet kukkaiset elämän suuressa
metsässä ja antakoon teidän kaswaa wiisaudcssa ja
armossa ijankaiktisesti!

44
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WlllKllVUoKKll.
Puistossa oli kerran walkowuokko. Se ei ollut

»vaaleampi eikä rumempi kuin muutkaan wuokot, ja
koska kaikki wuokot omat kauniit kewäällä, niin se oli
kaunis ja waltoinen kuin kaikki muutkin. Lieneeköhän
ollut hiukau kauniimpi? Sitä minä en tiedä.

Missä kntkia kaswaa, siellä perhoja lentelee: Mis-
säpä ne muualla lentelisiwät? Sehän on wanha juttu:
siitä on niin paljon lauluja, että niistä saisi kullak-
sensa.

Apollo oli suurimman'perhosen nimi. Sillä oli
walkoset siiwet ja keltaset silmäkkeet siiwissä. Perhoset
owat, niinkuin jokainen tietää, jotenkin turhamielisiä;
ne koristelewat itsensä mielellään kaikellaisilla koreuk-
silla. Ei se heidän syynsä ole, että ne owat niin ko-
reat; eiwätpä ne ole teettäneet waatteitansa räätälin
tykönä. Niin se asia on, eikä se siitä muutu,

Eräänä päiwänä tuli Apollo walkowuokon luo ja
sanoi sille: rakastatko minua, niin minä rakastan
sinua?

Kyllä minä sinua rakastan, sanoi wuokko, sillä se
piti tosiaan perhosta eikä ymmärtänyt kursastella.

Onko se oikein warma asia? sanoi perhonen. On,
kuinkas muutoin? wastasi walkowuokko.
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Hywä on, sanoi perhonen, ja sitte se imi kaiken
meden wuokon kukasta. Perhoset pitäwät paljon me-
destä, mutta ne eiwat osaa säästää niinkuin mehiläi-
set. Niin oli sen asian laita, ja sitte Apollo lensi
tiehensä.

Kyllä hän tulee takaisin, ajatteli walkowuokko.
Mutta siinä se pettyi, sillä Apollo jäi tulematta; sillä
oli muita muistettawia.

Eräänä päiwänä se sattui kuitenkin liitelemään
toisen tukan ympärillä aiwan lähellä. Nyt minun
täytyy pitää waralta, arweli walkowuokko. Ia sittcse kohotti wähän lakastunutta kukkaansa ja huusi niin
lujasti kuin wuokko woipi huutaa: rakastatko minua,
niin minä rakastan sinua?

En, en ollenkaan, wastasi perhoueu. Se ci ollen-
kaan sitä ujostellut.

Mutta minä rakastan sinua, sanoi wuokko.
Se wui kyllä olla mahdollista, sanoi perhonen ja

sitte se taas lensi tiehensä. Nyt se jäi wielä kauem-
maksi aikaa pois. Siinä seisoi wuokko yksinänsä hei-
nikossa Mwystyen aikojansa ja alkoi wiimein la-
kastua.

Wihdoinkin tuli Apollo jälleen sattumalta sinne
wielä koreampana kuin ennen.ja walkowuokko kysyi
taas: rakastatko minua?

En, en pikkuistakaan, wastasi perhonen.
Mutta rakllstanhlln minä sinua, sanoi wuokko.

> Niin, mitä se minuun tulee? sanoi perhonen. Se-
hän on sama wanha juttu, jonka olen kuullut jo sata
kertaa ennen. samalla lensi se taas matkoihinsa.
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Kuulcpplls walkowuokko, sanoi nystyräinen kataja-
pensas, joka oli lähellä; sopiiko tuolla tawoiu puhun
sydämmensä tunteista? Pitää olla nenäkäs, (jos sulla
nenää lieneekään). Jos snlle kuka tiuskaisee, min tius-
kaise takaisin ja kun sinua ylenlatsotaau, niin näytä
mikä sinä olet. Katso minna »vaan; uskaltatootpa
»vaan »varpuset tehdä minusta pilkkaa! Ei, walkowuokko,
jokaisella pitää olla kunniantunto: ei nyt enää ole ta-
pana Palkita ylenkatsetta rakkaudella.

Mutta minä en woi sitä auttaa, »vastasi »vuotko.
Täytyyhän minun häntä rakastaa niin kanan knn
elän.

Sinä olet sieni, sanoi katajapensas, ja se oli pa-
hin minkä se tiesi, silla sienillä on huononpuoleinen
maine ja katajapensas oli isosti ylpcissäcm smiresta
maailman tuntemisestansa.

Aurinko paahtoi kuumasti ja walkowuokko tuli
tunti tuuuilta yhä »valkoisemmaksi ja »vaaleammaksi
Silloin tuli poikia leikittelemään puistoon. Dhdcllä
heistä oli haawi perhoisten pyytämistä »varten ja
sitte hän älysi korean Apollon. Tuo on kaunis pis-
tää neulaan hyönteislaatikkoon, sanoi poika ja sitte
hän jnoksi täyttä »vauhtia nurmikon yli.

Nytkös Apollolle tuli hätä. Woi kuinka se lensi
lentämistänsä pakoon! Hui, haawia heilutettiin ilmassa
ja se löi häntä siipeen, niin että hän putosi suin Päin
heinikkoon ihan »vuokon wiereen.

Tässä se lensi, sanoi poika ja kumartui perhoista
etsimään. Mutta kuu hän ei sitä löytänyt, niin hän
juoksi matkoihinsa muita perhosia ajelemaan.



48

Eipä ollutkaan helppo löytää Apolloa, silla wuolko
oli kätkenyt hänen lehtiensä alle: siellä oli hywä pii-
lopaikka. Mutta wuokon oma warsi oli astuttu poitti
ja uyt se oli poikki muun heinän seassa.

Hywäpä oli kun pääsin pakoon, sanoi Apollo ja
kömpi jälleen ylös tiheiden lehtien alta.

Rakastatko minua? sanoi wuokko kuihtucu katkais-
tuille runkoinensa.

Wai sinäkö se oletkin? sanoi perhonen. Ajattelcp-
pas kninka minun silmäkkecni oivat pahasti tahrautn-
neet! En tosiaankaan tiedä kuinka woin enää näyttäy-
tyä hienommissa seuroissa.

Rakastatko minua? sanoi taas »vuolko kuolemaa
sillaan.

Moi kuinka talkiui liepeet omatkaan pölyssä, »virk-
koi jälleen Apollo. Dstäwäiseni, onto sulla kukassasi
kastepisaraa, niin lainaa minulle wähän pesuwettä;
olenhan minä likainen kuin myyrä!

Rakastatko minua? sanoi wuokko wielä kolmannen
kerran.

Hywä ystälvä, joudanko minä sellaisia turhia asi-
oita miettimään? wastasi perhonen. Niin, joha.i minä
sen arwasin: rintamukseni on aiwan kurtussa! Mitä
minusta nyt sanotaan ruusujen howissa?

Mutta minä rakastan sinua! sanoi wuokko ja sittcse kuoli, sillä kaikki lehdet warisiwat sen kukasta.
Katsos waan tuota raukkaa! sanoi perhonen, silläse ei ollut häjynsisuiuen waan lcwytmielinen niinkuin

kaikki toisetkin. No nyt en minä saa mitään pesuwettä
cnnenkun kaste lankee maahan iltapäiwällä. Woi kuinka
minä olen onneton perhonen. Pukuni on turmiolla,



rintamukseni rutussa ja silmäkkeeni owat sen näköiset
kuin wanhat waskirahat. Mika hirweä tapaus! Siitä
»värinään syntyy hirweä melu maailmassa, minnarn-
peawat kaikki säälimään ja onhan silla edes jotakin
woitettu. Tulcchau minusta edes hywin hupaisa olento.
Mitähän minusta nyt sanottanee ruusutarhoissa?

Tämän sanottuaan lensi Apollo taas matkaansa.
Mutta hän ci ollut päässyt kauaksi, cuncnkun hän jou-
tui »varpusen ahdistcttawllksi, joka kauan oli lähim-
mäisen aidan harjalla wäjynyt häntä. Nuuskis, niin
sieppasi »varpunen korean Apollon kiinni ja söi hänet
suuhunsa yhtenä suupalana kaikkine hupaisuuksinensa.

Katajapensas näki kaiten tämän ja sillä oli omat
miettccnsä. Siina wika oli, sanoi se, että walkowuokto
oli liian wähän ylpeä puolestansa. Jokaisen täytyy
pitää puoliansa ja tiuskaista takaisin, niin täällä maa-
ilmassa saa oikean arwon ja kuuuioitutsen. Niinkuin
esimerkiksi minä.

Mutta eipä kaikki ajatelleet samalla tumalla kuin
hän. Kun iltatuuli humisi yli pitkän heinikon, niin
kulki wielä kauan kuiskailema kertomus toisten muok-
kojen kesken. Ne sanoiwat toisillensa: rakastatko mi-
nua, niin minä rakastan sinua. Ia sitte ne jälleen
sanoiwat: jos et minua enää rakastaisikaan, niin ra-
kastan minä sinua kuitenkin.

Tämä oli hywin wanha ja tawallinen juttu, mutta
wuokot arweliwat, että sen taisi warsin hywin kertoa
»vieläkin kerran.

!z
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Elisn.
Oli kerran lapsi pyhässä maassa, sillä seudulla,

jota sanotaan Galileaksi, jossa itse lesus oli asunut
lapsuutensa aikana.

Lapsi oli pieni, mutta ei kukaan tietänyt kuinka
wanha se oli, kenties kolme tai neljä wuotta. Ei ku-
kaan tiedä oliko se poika wai tyttö, eikä kukaan myös-
kään tiedä lapsen nimeä. Mutta uskokaamme, että
sen nimi oli Elisa,joka merkitsee lumalau autuus.
Sillä warnman oli tämä lapsi autuas lumalau lapsi
jo maan päällä ja 'wiclä enemmin taiwaassa.

Elisa oli köyhä lapsi, jolla ei ollut koreita »raat-
teita, eikä ollut milloinkaan kastanut wchuäleipää mai-
toon eikä huutanut sanoaksensa rusinoita, torttuja tai
piparkakkuja. Elisa oli nöyrä lapsi, joka ei milloin-
kaan pitänyt itseänsä muita parempana eikä »viisaam-
pana, Elisa ajatteli aina: minä olen pieni lapsiraukka,
jolla on paljon »virheitä enkä minä tiedä mitään;
miksi minä olisin itserakas ja pahoittaisin Jumalan
»nielen? Elisa oli myöskin tottclewainen lapsi, joka
mielellänsä meni mihin Vapahtajamme käski; ja »var-
maan oli Elisa kuulijainen isälle ja äidille, muutoin
ci olisi koskaan tapahtunut mitä nyt tapahtui.

Eräänä päiwänä kulki Herramme ja Vapahta-
jamme tietä myöten Kapernaumin ulkopuolella. Silloin
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tuliwat hänen opetuslapsensa hänen luoksensa ja oli-
wat wiclä niin ymmärtämättömät, että he keskenänsä
riiteliwät siitä, kuka olisi suurempi ja parempi kuin
toiset Jumalan waltakunnassa. Sentähden he tuliwat
kysymään lesuksclta: Mestari, sano meille, kuka on
suurin taiwaan waltakunnassa?"

Silloin lesus otti lapsen ja asetti sen heidän kes-
kellensä. Ia kun hän oli ottanut sen syliinsä, sanoi
hän heille: sanon minä teille, jol-
lette käänny ja tule niinkuin lapset, niin ette
suinkaan tule sisälle taiwaau waltakuntaau.
Sentähden joka itsensä alentaa niinkuin tämä
lapsi, se on suurin taiwaan waltakunnassa."

Sehän 01l warsin kummallisesti sanottu pienestä
lapsesta. Kuka kuningas tai keisari koko awarassa
maailmassa on milloinkaan Päässyt niin suureen kun-
niaan ja hcrrauteen, että lesus itse sanoisi hauesta:
Katso, tuollainen on se, joka on suurin taiwaan wal-
taluuuassa! Kaikista wiisaiu, paras ja Pyhin ih-
minen ei koskaan ansaitsisi sellaista armoa; mutta
Herramme ja Vapahtajamme walitsi siihen pienen
köyhän lapsen. Miksi hän teki niin? Miksi hän ko«
Hotti tämäu lapsen ci ainoastaan rikkaimpien ja mcch-
tawimpien waan myöskin wiisaimpien ja pyhimpienkiu
ihmisten yli?

Niin, seu hän sanoo meille itse: koska tämä lapsi
oli niin erinomaisen nöyräsydämminen, koska se itse tiesi
olewansll niin köyhä ja tietämätön ja täynnä wirheitä
hywan ja täydellisen Jumalan edessä ja koska se ei
ollenkaan ajatellut omaa kiitosta, waan kiitollisella sy-
dämmellä wastaanotti Jumalan armon suurena ja
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ansaitsemattomana lahjana. Juuri sen »vuoksi otti
lesus lapsen taiwaalliseen syliinsä ja lapsi oli onnel-
linen ajassa ja ijankaiktisuudessa.

Kuka tietää? Kenties Elisalla ci ollut isää eikä
äitiä, weljcä eikä sisarta, ei leipää syödäksensä, ei sän-
kyä maniaksensa eikä kotoa eikä waatteita kun aurinko
paahtoi kuumasti ja kun tuuli ja satoi ulkona tiellä.
Kenties kulki kowasyoämmisiä ihmisiä ja turmeltuneita
lapsia ohitse tietä myöten ja katscliwat ylenkatseella
pientä Elisaa. Mutta Elisa oli onnellinen, Elisa oli
rikas: hywä Herramme lesus oli ottanut Elisan sy-
liinsä ja Elisa tuli siitä waan nöyremmäksi. Elisa
ajatteli: kuiuka erinomaisen hywä meidän Herramme
ja Vapahtajamme onkaan, entä minä köyhä lapsi ole
milloinkaan ansainnutkaan niin suurta hywyyttä!

Katso, sellaiset owat suurimmat taiwaau »valta-
kunnassa. Joka terran kun luulet olemasi parempi ja
»viisaampi kuin muut, niin ajattele pientä Elisaa, joka
piti itseänsä kaikista pienimpänä ja köyhimpinä ja tie-
tämättömimpänä lapsena koko awarassa maailmassa
ja hän Pääsi kuitenkin Icsukscn syliin ja sai lcwätä
hänen suloista, pyhää ja »viatonta sydäntänsä »vastaan.
Siellä sinäkin tahtoisit olla mielelläsi; ja jollei se ta-
pahdu maan päällä, niin se »voi tapahtua taiwanssa.
Ole waan nöyrä niinkuin pieni Elisa oli.

Kenties olet myöskin lukenut kuinka äidit pyhässä
maassa kerran wciwät lapsensa lesuksen lno, että hän
laskisi kätensä heidän päällensä ja rukoilisi. Mutta
opetuslapset arweliwat, että tämä olisi waiwalmsta
heidän mestarillensa ja tahtoiwat estää lapsia tule-
masta hänen luoksensa.
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Silloin lesus sanoi: ..Sallikaa lasten tulla
minun tyköni, älkääkä kieltäkö heitä; sillä
sellaisten on taiwaan »valtakunta."

Ia hän otti heidät syliinsä, laski kätensä heidän
päällensä ja siunasi heitä.

Katso, silloin olisit sinä warmaan tahtonut olla
yhtenä näiden lasten joukossa, että hywä Herramme
sa Vapahtajamme olisi laskenut kätensä sinun päällesi
ja rukoillut sinun kanssasi ja siunannut siuua. Mutta
sen hän tekee wieläkiu, hän tekee niin näkymättömänä
joka paiwä kun waan tnlet hänen luoksensa niin nöy-

ränä sydämmesi sywyydcsta kuin Pieni Elisa oli. Sinä
et näe hänen käsiänsä, etkä kuule hänen ääntänsä,
mutta sinä tunnet, että hän kantaa sinua pyhässä sy-
lissänsä ja laskee kätensä päällesi ja siunaa sinua.
Silloin sinun pitää sanoa niinkuin pieni Elisa sanoi:
oi kuinka hywä meidän Herramme lesus on nunna
köyhää lasta kohtaan!

Wapahtajan opetuslapset oliwat hywiä ja hurs-
kaita ihmisiä, jotka eiwät suinkaan tarkoittaneet lap-
sille mitään pahaa. He waan ajatteliwat itseksensä:
lapset eiwät ymmärrä mitään, ne owat wnau muiden
tiellä ja häiritsewät mestariamme.

Mntta lesus tiesi enemmän kuin opetuslapset.
Hän tiesi Jumala» »valtakunnan olewan sellaisen, ettei
meidän ymmärryksemme sitä käsitä; waan Jumalan
»valtakunta on sisällinen ihmisen rakkaudessa ja uskossa.
Pienet lapset ymmärsiwät niin wähan maailmassa:
tuskinpa he osasiwat lukea tahteenkymmenecnkään.
Mutta he ymmärsiwät sen, mikä oli parempi: he
ymmärsiwät, että lesus rakasti heitä ja he rakastiwat



54

häntä takaisin niin sydämmellisesti. Hc ihastuiwat
niin suuresti kuu lesus katsoi heihin kauniilla hywillä
silmillänsä: oli niinkuin taiwaau Jumala itse olisi
katsonut heihin ja niin kaiketi olikin.

.
Kun he kuuli-

wat hänen lempeän äänensä, niin hc aiwan hywin
ticsiwat, waikkei kukaan ollut heitä opettanut, että mitä
hän puhui, se oli Jumalan omaa sanaa, täynnä ar-
moa ja iknista totuutta. Ei kukaan pienistä lapsista
kysynyt Icsutselta niinkuin manhcmmilla ihmisillä oli
tapana kysellä: kuka sinä olet? mistä sinä tulet? tuta
sinuu lähetti? Kun lesus sauoi: „minä olen tie, to-
tuus ja elämä, joka uskoo minuu päälleni, hän elää
waitkll hän kuolisikin!" silloiu lapset wctäytyiwät
lähemmäksi häntä ja ajattcliwat waan itseksensä: niin,
niin, Herra lesus! Ia kun he kuuliwat hänen sauo-
wan: ..sellaisten on taiwaan waltakunta," silloin
hc taas ajattcliwat: niin, niin, Herra lesus!

He eiwät ajatelleet itseään; hc uskomat aiwau
warmasti, cttä lesus oli Jumalan poika ja maailman
Vapahtaja ja cttä hänen sanansa oli ikuisen elämän
sana. Sitä luulisi hywin helpoksi uskoa ja kuitenkin
siinä on paljon enempi kuin monet oppineet ja wiisaat
tietäwät. Usto se waan täydestä sydämmestäsi, niin
sinulla on kaikki mitä tarwitset ollaksesi Jumalan wal>
tllkllNNllN oma.

Mutta monet muutoiu hywät ihmiset tekcwät niiu-
kuin opetuslapset tekiwät ja estäwät lapsia tulemasta
Vapahtajansa lesuksen tykö. He ajattelcwat: mitä
lapset ymmärtämät? antaa heidän ensin tulla wähän
»vanhemmiksi ja lukea katekismusta.



55

Katso, silloin sanoo lesus wielä tänäkin päiwänii
raamatun sanoilla: „ sallikaa lasten tulla minun ty-
köni, älkääkä estäkö heitä, sillä sellaisten on Jumalan
wciltnkunta!" Ia niin onkin. Jumalaa Vapahta-
jaasi pitää sinun rakastaman siitä saakka luin osaat
lausua haneu nimeänsä, wieläpä siitä asti kuin tulit
maailmaan. Ei pieni lapsi tiedä minkätähdcn pappi
kasteessa panee wettä hänen päähänsä ja kuitenkin se
jo kuuluu Jumalan waltnkuutaau.

Kun tulet isoksi, niin monet syntiset ajatukset tu-
lemat niin helposti sydämmccsi. Silloin on hywä,
että lesns on ollut lapsuutesi yötäwii sillä lapsuuden
ystäwiäusä ei milloinkaan unhoita.

Tapahtuupa myöskin usein, että lesus ottaa lap-
set pois maasta kun ne mielii owat pienenä. Silloin
hän ottaa heidät taiwaalliscen syliinsä ja he saawat
nojautua hänen pyhää sydäntänsä wnstaan ikuisesti.
Onnelliset pienet lapset! Pitäisihäu mcidäu siitä iloit-
seman, eikä sureman, meidän, jotta jäämme jäljelle.
Mutta woi! eipä olckkaan niin helppoa kuin luulisi,
antaa ilonsa lesukselle. Silloin tuutuu usein kuin
sydämmemme olisi pakahtumaisillaan. Mutta meidäu
ei pitäisi katsoa alas mustaan hautaan, pikemmin pi-
täisi meidän katsoa ylös Jumalan kirkasta tuimasta
kohti. Miksi tekisimme niinkuin opetuslapset ja estäi-
simme lapsia tulemasta lesukscu syliin?

Mutta muistakaamme pientä Elisaa. Olisipa ih-
meellistä jos saisi nähdä sen lapsen. Me kysyisimme:
Elisa, sano meille, kuinka tuntui kun Vapahtaja nosti
sinut syliinsä?
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11l silloin Elisa wastaisi: Etkö sinä sitä tiedä?
Eikö lesus ottanut sinuakin syliinsä, knn sinä olit pie-
nenä tässä maailmassa?

Ei, Elisa, sanoisimme me. Siitä on lanan aikaa
kun lesus asui ihmisten seassa.

Silloin Elisa hymyilisi enkelin tawalla ja sanoisi:
Etkö tiedä, että hywa Herramme ja Vapahtajamme
sanoi: „missä kaksi tahi kolme teistä kokoontumat mi-
nun nimeeni, siellä minä olen teidän keskellänne!"
Niin hän käwclee näkymättömänä wielä tänäkin päi-
wänä ihmisten kesken ja puhuu heille pyhässä sanas-
sansa ja tarjoaa heille awoimen sylinsä. Ia pienille
lapsille sanoo hän wieläkin joka Pciiwä: tule luokseni!
Tule Jumalan »valtakuntaan!

Niin; mc tulemme, Herra lesus, me tulemme
niin mielellämme, kun sinä meitä tahdot!
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Kuka Aarina!! hllpeninen milljll.
Ulpukka, joka kaswoi Pähkinälahdcssa, kertoi seu-

raaman tarinan:
Oli kerran tyttö, nimeltä Pikku Liisa. Hänen

isänsä ja äitinsä oliwat kuolleet ja hän asui sokean
isoisänsä kanssa rappeutuneessa mökissä Niittusaarclla
Hirwisalon ulkopuolella Tammisaaren saaristossa. Ju-
mala yksin tiennee mistä he saiwat elatuksensa talwen
Pitkään. Kyllähän isoisä kutoi nuottaa maksun edestä
ja Pikku Liisa teti »vispilöitä, joita hän möi kaupun-
gissa, mutta se tulo ei pitkälle riittänyt, eiwätta he
kuitenkaan kärsineet hätää, sillä he luottiwat lumalaau
joka on isä köyhille ja rikkaille.

Heillä oli wähäinen ruuhi ja neljä werkkoa ja
niillä he mcniwät kesällä kalastamaan. Mutta luu
mansikat alkoiwat kypsyä mäen rinteillä, niin ukko jäi
istumaan wenheesen onkinensa ja Pikku Liisa meni
metsään marjoja poimimaan. Eräänä päiwänä au-
rinko paistoi helteisesti ja he soutiwat Hirwisalon ul-
kopuoleiselle rannalle aukean meren puolelle. Isoisälle
tuli jano. »Pikku Liisaseni," sanoi hän, „ota sawias-
tia ja tuo minulle wettä jostakin lähteestä, sillä minä
en woi juoda meriwetta, kun se on niin suolaista."
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„Kyllä, kyllä," sanoi Liisa, jota aina oli sukkela
ja tottelewainen, ja sitte hän otti astian ja hyppäsi
maalle.

Tämä oli »varsin autiota ja epätasaista seutua,
jossa oli pelkkiä Wuoria ja synkkää metsää. Pikku
Liisa juoksi yli Wuorien ja laaksojen kunnes hän oli
ihan palawisslllln ja punaisena eikä löytänyt mitään
lähdettä, sillä kesä oli kuiwa ja wesi oli kuiwanut
pois. Wiimein hän wäsyi ja astui hiljemmin. Hänen
läwellcssään rupesi hän ajattelemaan niin kummallisia
ajatuksia, joita hän ei ollut koskaan ennen ajatellut.
Hänen mielestään nuo korkeat puut katseliwat alas
häneen niin kummallisesti ja häu tunsi olewansa niin
yksin, ihan yksin koto awarassa maailmassa.

Silloin rapisi jotakin puun oksissa hänen yläpuo-
lellansa ja hän kuuli winkuwan äänen, joka sanoi hä-
nelle: „Kuinka sinä täyt niin yksinäsi Pikkn Liisa, ja
missä sinun on' oma armaasi?"

Pikku Liisa katsoi ylöspäin eikä nähnyt muuta
kuin pyyn, jota istui kiikkuen wanhan koiwun otsalla.
Silloin hän peljästyi ja alkoi juosta mutta kompas-
tui samalla puun kantoa wast«an ja roiskis, siinä
oli hänen sawiastiansa kahtenakymmencnä kappaleena.
Hywästi nyt, kuppiseni!

No niin oli. Nyt isoisä yksinänsä odotti wen-
heessä ja millä woisi Liisa tuoda wettä hänen janonsa
sammuttamiseksi?

Liisa istui kannon päähän ja alkoi itkeä. Silloin
hän taas tuuli toisen äänen, joka kuherteli puiden wa-
tissa: „Kuinka käyt niin yksinäsi Pikku Liisa, ja missä
on sinun armaasi?"
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Liisa katseli ympärillensä eikä huomannut ketään
muita knin orawan, jota ujosti pilkisteli tuuhean
kuusen oksien wälitse. Se häntä suututti. Mitä se
orawaan kuului, jos hän käwi yksin metsässä? Liisa
käänsi sille selkänsä ja kulki toisaanne päin.

Mutta hän ei ollut kulkenut pitkältä enncnkun hän
kolmannen kerran kuuli saman kysymyksen: „Kuinka
käyt niin yksinäsi, Pikku Liisa, ja missä ou armaasi?"

Nyt tämän kysymyksen kysyi kaunis tuntematon
tnltasiipincn lintu, joka lensi ylös sinertäwälle tai-
walllle.

„Mitä tyhmää puhetta se nyt on?" sanoi Liisa.
„Isoisä istuu ruuhessa ja odottaa wettci juodaksensa
ja minä olen rikkonut meidän ainoan maljamme."

»Niin, mutta missä on armaasi?" kysyi lintu si-
niseltä taiwaanlaelta.

„No sepä wasta on oikein tyhmä pöltöpää!" sanoi
Liisa. „Etkö tiedä, että pidän isoisästäni enemmän
kuin kestään muusta maailmassa? Ia kuitenkin kysyt
minun armastani."

Pikku Liisan mielestä sellaiset kysymykset oliwat
warsin turhia ja sitte hän taas meni rantaan isoisän
luo. Mutta saiko hän olla rauhassa? Wieläkö mitä!
Nyt rupesiwat kaikki puut, pensaat ja kiwet elämään
hänen ympärillänsä. Min kannotkin saiwat äänen
ja puolukan warret ratisiwat hänen jalkojensa alla ja
harmaat sammaliset kalliot hänen allansa huokailiwat:
,Mku Liisa, Pikku Liisa, missä on sinun armaasi?"

Liisan mielestä tämä oli liian paljon. Hän lähti
juoksemaan sen kun jaksoi ja huusi harmissaan ympä-
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rilleusä: „Kuuleppas tuota tyhmää metsää! kuules
noita hassuja kallioita! Tuliluliluu ohoi!"

Viimeinkin hän tuli isoisän luo wenheellc. „Woi
woi," walitti hän, „nyt minulta särkyi meidän kup-
pimmc eikä minulla olekkaan wettä isoisälle!"

„No niinhän se käy," mutisi ukko, „niinhän käy
kuu lähettää lapset kylälle. Mutta rakas tyttöseni,
missä olet wiipynyt niin kauan?"

Pikku Liisa kertoi mitä hän oli kuullut metsässä.
„Äla Pidä siitä lukua," sanoi isoisä; „se on waan si-
pisemistä ja sopisemista puissa kun oksat sattuwat toi-
siinsa ja se merkitsee, että huomenna saamme sadetta.
Sinun armaasi, mitä tyhmää puhetta se on?"

„Niiu, mutta on minulla sentään yksi," sanoi Liisa
„Kissa sinulla on!"
„Se on sitte toinen, isoisä. Sillä sinä olet toi-

nen."
„No olkoonpa niinkin. Mutta ota nyt meidän

pieni tyhjä »voipyttymme ja mene wicläkin hakemaan
mulle wähän wettä, silla minä olen hirweän janois-
sani."

PiNu Liisa otti woipytyn ja alkoi taas wacltaa
metsässä ja siellä oli niin äänetöntä ja hiljaista, että
se oli melkein liian hiljaista. Jospa edes kuulisin
wihcriäwarpuscn wisertäwän, ajatteli Pikku Liisa it-
sekseen. Mutta lintuset oliwat waiti ja sitte Liisa
tuli orjantappurapensaan luo, jonka ensimmäiset kukat
oliwat juuri auenneet. Ah kuinka ne tuoksusiwat ih«
meellisen hywälle!

Pikku Liisa taittoi kukan wiedaksensä sen isoisälle,
mutta sen lehtiin oli jotakin kirjoitettu ja kun hän
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rupesi tawailcmaan yhteen noita wiiwoja, niin kas
siinä oli taas sama kysymys: „Kuinka sinä käyt niin
yksinäsi, Pikku Liisa, ja missä on armaasi?

„Wai niin, joko sinäkin siinä matkit samaa tyhmää
juttua?" sanoi Pikku Liisa ja wiskasi Pois kukan.
„En woi ymmärtää, mikä tätä metsää waiwaa. Eikö
sillä ole sen parempaa arwelcmistll?"

Sitte hän kulki ctemmäksi, mutta ci löytänyt mi-
tään lähdettä. Seu sijaan hän löysi mitä hän ei et-
sinytkään, nimittäin kaikki wnoret ja pensaat täyteen
kirjoitetuiksi tuota yhtä Muikuista harmittawaa kysy-
mystä: „Kuinka käyt niin yksinäsi, Pikku Liisa, ja
missä on armaasi?"

„No nythän metsä on ihan hurjana; minun täy-
tyy käydä silmät ummessa," arweli Pikku Liisa. Ia
sitte hän nipisti silmänsä kiinni niinkuin suinkin taisi
mutta hänen täytyi kuitenkin wälistä wcihän tirkistellä
ettei hän olisi kompastunut kiwiä wastaan. Wiimeiu
hän tuli rantaan löytämättä mitään wettä, jota hän
olisi ammentanut isoisän pyttyyn. Hän oli jo toisen
kerran käantymäisillään takaisin wcnheen luo niin hän
huomasi sywän rotkon wuoressa, joka päättyi aiwcm
jyrkästi järween päin ja rotkossa oli wielä sadewettä,
sillä se oli warjossa auringosta.

Pikku Liisa ihastui nyt suuresti ja kiipesi wuorta
myöten niin pitkälle kuin taisi tullaksensa wuoren rot-
koon. Mutta kun hän kurotti alas pyttyä, oli hä»
putoanillisillaan suin päin alas ja silloin Pytty luis-
kahti hänen kädestään ja wieri alas mereen. Tuulcn-
puuskaus puhalsi pitkin »vedenpintaa, sai kiinni pytyn
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ja wei sen pois rannasta ulos ankealle merelle päin.
Hywästi nyt, pytty!

„Kas nyt," sanoi Pikku Liisa; „nyt on asia taas
yhtä Pitkä kuin leweä. Millä nyt tnon wettä iso-
isälle?"

Ia hän istui kalliolle ja alkoi itkeä miu katkerasti,
että kyyneleet wieriwät kuin karpalot alas siniseen
mereen.

Hetken kuluttua arweli hän: Mitä tässä auttaa
itkcmiuen kun isoisä on janoissansa ja odottaa »ven-
heessä? Minäpä teen tuohisen ja tuon hänelle sillä
wettä rotkosta.

No se asia oli sclwillä. Hän teki tuohisen ja al-
koi taas kiiwetä alas wuorta myöten. Silloin hän
sattumalta katsoi, alas mereen ja näki jotakin kiiluman
medessä. Pikku Liisa tuli uteliaaksi, hän kohotti hel-
mojansa, astui wetecn ja ojensi kätensä tawoittamaan
tuota kiiluwllll esinettä. Se ei ollutkaan sywässä, ja
heti sen jälkeen hänellä oli kädessään kaunis malja
hienoimmasta hopeasta.

Meren haltija istui wehreässa salissansa ja hänen
howilaisensll scisoiwat äänettöminä hänen ympärillänsä.
Kuninkaan kaswot oliwat synkät: hän kaipasi nuorinta
tytärtänsä Unda Marinaa, jonka hän oli lähettänyt
poimimaan koralleja Austraalian kareilta. Unda Ma-
rina oli tapansa mukaan leikitellyt kaukaisella ranni-
kolla ja polkenut jälkiä walkoisclle hiekalle. Metsän
haltijan nuori poika, joka oli hänen lemmittynsä, oli
hänelle wistcllyt ruusuja ja narsissi-kukkia aaltojen liiik-
keesen ja Unda Marina oli ottanut ne »vastaan kä-
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siinsä. Niin oli aika kulunut. Unda Marina oli
leikillänsä wistanut hänelle sen simpukan, johon hänen
piti poimiman korallit ja metsän prinssi oli pitänyt
simpukan omanansa. Silloin Unda Marina muisti
isänsä käskyn ja sukelsi mereen hakemaan toista sim-
pukkaa kuninkaan linnasta.

Waan olipa joku meripcikoista käynyt kiclittcle-
mässä kuninkaalle ja sanonut hänelle: „Unda Marina
on wiipynyt armaansa luona ja on hänelle lahjoitta-
nut simpukkansa." Ia silloin oli meren kuningas
suuttunut hirweästi sillä hänen ja metsän kuninkaan
wälilla oli sota. Mutta hän ci ollut oleminansa siitä
millänsäkään, waan sanoi peikolle: „tuo tänne minun
hopeainen maljani!" Peikko toi maljcm ja se oli tehty
niin ihmeellisesti, että jokainen, joka siitä joi, un-
hotti sen mikä hänellä oli rakkainta maailmassa.

Unda Marina tuli hopcalainecua wehrcciän liu-
naau ja niiasi isänsä edessä. „Missa sinä olet ollut
niin kauan?" kysyi kuningas. Prinsessa wastasi:
„Minä olen leititcllyt hiekalla ja olen wislellyt kukka-
sia. Mutta metsän prinssi otti minun simpukkani ja
nyt minä tulin hakemaan itselleni uudeu."

»Tottelematon lapsi," torui kuningas, »olkoon nyt
tällä kertaa sillansa, mutta älä tee niin toista kertaa!
Kas tässä on minun hopcamaljaui simputan sijaan ja
tuo minulle jostakin lähteestä pohjolassa oikein rai-
tista ja suolatonta wettä, sillä minä suutun alinomaa
juomaan suolaista meren wettä." Itsekseen arweli
knningas: tyttäreni juo warmaan maljasta ja nnhot-
laa nuoren prinssin ikipäiwiksi.
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Unda Marina otti maljan ja kulki taas kauas yli
meren selkieu kunnes hän löysi lahteen Hirwisalon
rannalla. Siellä hän täytti maljan lähdewedcllä, laski
sen heti pienille punasille huulillensa ja joi, sillä hän-
kin oli saanut janon kesän helteessä. Samassa hän
unhotti sen mikä hänelle oli rakkahinta maailmassa,
ja se oli metsän kuninkaan nuori poika. Mutta tämä
oli tarttunut niin lujasti hänen sydämmcensä, että hän
samalla unhotti kaiken mnnnkin ja nyt hän mitään
ajattelematta wicryi pois mniden tuhansien lainciocu
mukana, jotka wierywät toistensa Päällitse äärettö-
mällä merellä.

Mutta Undll Marinan hopeamalja jäi »valkoiselle
hiekalle Hirwisalon rannalle ja siellä Pikku Liisa sen
löysi hakiessaan wettä janoawalle isoisällensä.

Pikkn Liisa käänteli maljaa kaikin puolin kummas-
tellen sitä eitä ymmärtänyt muuta kuin että se oli
merkillisen korea. Kas nytpä kelpaa tnoda wettä iso-
isälle, noin kauniissa maljassa, arweli hän itsekseen.

Heti hän täytti maljan wedcllä wuoren rotkosta.
Ah, kuinka se wesi päilyi kirkkaana niinhän se oli kuin
kirkkain hopea. Pikku Liisa ei woinut »vastustaa ha-
luansa maistaa siitä, ja hän joi

Samalla hän tunsi weren wuotawan suonissaan
kuin Mpuron. Hänen ympärillänsä tuli niin kum-
mallisen wiilcäksi ja äänettömäksi: Kaikki merkilliset
ajatukset, jotka äskeu oliwat pyöriuect hänen lapselli-
sessa Päässään, raukesiwat äkkiä kuin siipisadot linnut
ja siinä istui Pikku Liisa ikäänkuin uuissansa muista-
matta enää metsän puhetta taikka isoisää »venheessä,
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sillä olihan iso-isä kuitenkin paras mitä hän tiesi
maailmassa olewan.

Kuinka kauan hän siinä istui, sitä ei kukaan tiedä,
mutta kaiketi hän lienee istunut kauan, sillä hän las-
woi sillaikcm pitkäksi tytöksi. Metsän lintuset wiscrtc-
liwät kuin ennen ja pnut jutteliwat tyhmiä ja wiisaita
puheita, mutta Pikku Liisa ei kuullut heitä. Mitäpä
silloin huolii tyhmistä tai »viisaista puheista, kun ei
ole ketään, jota rakastaa tässä maailmassa.

Monet soutiwat siitä ohitse ja sauvat juoda Unda
Marinan hopeamaljasta, sillä pitihän Pikku Liisan te-
kemän jotakin hyötyä, minläpä tähden hän siinä muu-
toin istuisi, arweli hän. Kerran tnli sinne kalastcija-
enkko, joka oli itkenyt kaksikymmentä wuotta mereen
jäänyttä nlkowainajaansa; eukko ryyppäsi pitkän ryyp-
päykscn Nnda Marinan hopeamaljasta eikä itkenyt
enää. Toisen kerran tuli turhanpäinen tyttö, joka ei
koskaan ajatellut muuta kuin kampailla kaunista tuk-
kaansa ja kun hän oli juonut, kadotti hän kampansa
mereen. Tulipa wielä kerran eräs herra, joka onki
kaloja, ja hän rakasti koko maailmassa enimmän itse-
änsä ja kun hän oli juonut, muisti hän elämänsä isoi-
sesti joka päiwä, waitka hänen köyhä äitinsä ja sisa-rensa tärsiwät wilua ja nälkää. Woi kuinka moucn
tarwitsisi juoda Unda Marinan maljan pohjaan asti,
nnhottaaksensll itsensä!

Pahin oli isoisän olla, sillä hän oli sotca. Ken-
ties hän wielälin istui ruuhessa odottamassa sitä ijän
iknista wettä, joka ci tahtonut loskaan tulla häucu ja-
noansa sammuttamaan.
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Eräänä päiwänä tuli nuori merimies Hirwisalon
rannalle hakkaamaan itsellensä airopuitä. Hän huo-
masi Pikku Liisan istuwcm yksinänsä ja hänen Pää-
hänsä pisti laskea leikkiä ja hän sanoi: „Kuinka sinä
istut niin yksin, Pikku Liisa, jn missä on armaasi?"

Pikku Liisa katsahti ylös ja hän tunsi merimiehen
warsin hywin, sillä he oliwat leilitcllect ennen yhdessä
kun he oliwat pienet. Liisa katsoi häneen hän katsoi
Liisaan ja samalla alkoi koko metsä »visertää. Kaikki
puut ja oksat, kaikki pensaat ja lehdet oliwat taas yht-
äkkiä täyteen kirjoitetut noita samoja käsittämättömiä
sanoja, jotka ennen oliwat niin snnrcsti ärsyttäneet ja
suututtaneet Pikku Liisaa, kun hän meni lähdettä etsi-
mään Hirwisalossa.

„Woi nyt isoisä istuu odottamassa ruuhessa!"
huudahti Pillu Liisa ja samalla hän hypähti ylös is-
tualtaan ja juoksi niin kiiruusti yli kiwien ja kanto-
jen, että toinen puoli wcdcstä läikkyi maahan Unda
Marinan hopcamaljasta.

»Katsoppas sitä maan!" sanoi merimies ja samalla
hän iski kirineensä kiwecn, niin että terästä lohkesi iso
kappale.

Pikku Liisa juoksi kaikin woimin ja olipa tuolla
wielä isoisä ruuhessa odottamassa. „Missä olet niin
kauan ollut?" torui hän.

Pikku Liisa kertoi yhtä ja toista ja kuinka hän oli
löytänyt hopcamaljan, mutta merimichestä hän ei pu-
hunut ainoatakaan sanaa, sillä hän oli perin unhotta-
nut, että ketään merimiestä olikaan koko maailmassa.
Ia samalla kuu hän oli tämäu unhottanut, muisti
hän isoisän.
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~luo nyt isoisä!" huudahti hän ja piti maljan
ukon huulieu edessä. Isoisä joi ja unhotti niinkuin
kaikki muutkin, sen mikä hänelle oli rakkainta maail-
massa; se oli hänen silmiensä näkö. Hänen mieles-
tään oli ihan luonnollista, että hän oli sokea, eikä enää
muistanut, että häu koskaan oli nähnyt auringon,
kuun, tähdet ja sinertämän järwen ja »viheriän metsän.

Sillä wälin meren kuningas istui wihertäwässä
linnassaau turhaan odottaen takaisin tytärtänsä. Sil-
loin hän lähetti meripcikon häntä etsimään, mutta
peikko palasi takaisin tuoden sen sanoman, että Unda
Marina oli unhottannt kaikkityyni ja wieri ajattele-
mattomana laineena aawalla merellä. Kuningas jul-
mistui ja muutti meripcikon luodoksi Suomen lahteen:
siinä moni laiwa hukkuu, kun syksyllä myrsky liikkuu.
Mutta eipä hän sillä saanut tytärtänsä takaisin. Ty-
tär M palajamattll ja ilawästä ja kaipauksesta muut-
tui kuninkaan Parta hopean harmaaksi.

Pikku Liisa souti kotiin isoisänsä kanssa ja kaikki
oli entisellään. Isoisä kutoi nuottaa, Pikku Liisa sitoi
»vispilöitä ja laski wertot mereen. Niin he tckewät
wielä tänäkin päiwänä. Mutta Unda Marinan ho-
pcamalja myytiin kultasepälle ja kukapa tietää sanoa,
mihiu se on joutunnt? Kenties on joku sen ostanut
kerma-astiaksi kahwipöydällensa ja ihmettelee, että kaikki
jotka siitä juowat, niin pian unhottawat sen, mikä en-
nen oli heille rakkainta maailmassa.

Joskus tulee uuori merimies soutaen rannalle
Pikku Liisan tuwan luo ja katsoo surullisena ylös pientä
Munata kohti. Mutta Pikku Liisa ci häntä tunne; hän
sitoo waan »vispilöitä ja kuuntelee puita, jotka ulkona
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laulamat: „kuinka olct niin Yksinäsi, Pikku Liisa ja
missä on sinun armaasi?"

,Min, jospa sen tietäisi!" wastaa silloin Pikku Liisa
ja tahtoisi min mielellään nauraa sille, mutta eihän
Liisa osaa nauraa. Siinä on kuitenkin jotakin surul-
lista ja kummallista, jota hän ei oikein ymmärrä.

Sinä pikkuinen kultalintu, joka laulat uiin iha<
nasti sinitaiwaalla, laulappa mielii kerran samat sa-
nat Pikku Liisalle, ja laula ne Unda Marinan lai-
neelle rannattomalla merellä! Ehkä he kuulemat sinua,
ehkä he kuitenkin saisiwat muistonsa takaisin. Laula
ajattelemattomalle laineelle: Unda Marina, Unda Ma-
rina, etkö enää muista ystciwätäsi metsässä? Laula
sitte jälleen lauluasi mispiläin tckijätytölle mökissä:
„Pikku Liisa, Pikku Liisa, kuinka olct niin yksin ja
missä on armaasi?"


