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SUOJELUSENKELIN ÄÄNI
Sun enkelisi kirkas, sees,
mi hymys sulle kätkyees,
sua tänään vielä seuraa tuo
ja suojelustaan sulle suo.

Hän, lapsi, sulle haastaa noin
Oo aina puhdas, viatoin,
ja iloks Luojas, vanhempas, -
äl’ ujostele lapsuuttas.

Kuin sinä, lapsi ollut on
mies suurin, urho verraton;
maan viisaat syntyi pieninä,
kuin he voit vielä nousta sä.

Mut suurin ei, ei viisainkaan,
ei uljain mainemieskään maan
hän taivaan iloon tulla saa,
jos lapsenmieleh kadottaa.

Sä ylängöillä matkaa teet,
miss’ elon riemun lähdeveet
ja elon suurtyöt alkuns’ saa;
ne sieltä laaksoon kumpuaa.

Mut iäkkäämmät laaksoss’ on,
he epäröi, käy taistohon;
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tie okainen on etsijäin, -

se vie taas ylänköä päin.

Jää lapsuususkoos, turvaten
vain Herraan kautta Kristuksen,
niin totta kuin se yksin vain
on valos, rauhas nyt ja ain.

Kun kuulet, ettei usko mies,
min lapsikin jo todeks ties,
niin muista: Herran sana jää,
kun maat ja taivaat häviää.

Sä työs, vaikk’ olet rikas näin,
tee muiden hyväks nöyrin päin
myös enkelithän riemuiten
työt Herran täyttää, palvellen.

Vain lapsi olet taidoton,
min viat, puutteet monet on,
ja kuljettava sulia lie
viel' elon pitkä opin tie.

Mut Herra on sen väkevyys,
ken voimaa häitä nöyrään pyys
Hän pyhittää ja valistaa
ja ties hän hyvään johdattaa.

Käy työhös’ innoin uljahin
ja tee se rinnoin riemuisin;
sa ole päivänpaiste ko’in,
kuin lintu, vapaa, huoletoin.

Käy eespäin, jätä murheet taa
ja köyhän kanssa leipäs jaa;
oo kaino, hellä, lemmekäs;
nää vikas, älä ystäväs.
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Rakasta maatas, kotoas
ja jaloks vartu kunnossas;
jos oikeus, totuus vaatii sen,
sa uhraa henkes riemuiten!

Nää sanat enkelisi on.
Ne koko Suomi kuulkohon,
niin käy se kukkaan ihanaan,
näet, lapsi, sun on kevät maan.

KALLIS KYSYMYS.
Tiedätkö mikä on se kysymys, joka tunkee läpi taivaan

ja maan, elämän ja kuoleman? Mitkä ovat ne sanat, jotka
syntyvät matalan kehdon ääressä, eivätkä vaikene vielä
syvän haudankaan partaalla, vaan kaikuvat yhä lakkaamatta
iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen? Ne ovat vain kaksi
pientä sanaa, ja kuitenkin ne sisältävät elämän ja kuoleman
salaisuuden:

Rakastatko minua?

Rakastatko minua? kysyi kerran äitisi, kun hän, kumartu-
neena pienen kehtosi yli, katseli sinua lempeästi säteilevin
silmin. Sinä et voinut vastata, sillä et osannut puhua, mutta
kenties osasit jo hymyillen ojentaa pienet kätesi ja katsoa
äitiäsi silmiin; hän ei vaatinut muuta, hän tiesi jo vastauk-
sesi: niin, kyllä sinua rakastan! Onnellinen äiti! Onnellinen
lapsi! Ellei suloinen hymyilysi olisi vastannut hänen kysy-
mykseensä, olisivat hänen kasvonsa kalvenneet, sydämensä
jäätynyt, ja surusta olisi hän hautaan vaipunut. Mutta nyt
hän tiesi minkä tahtoi tietää, nyt hän tiesi kaikki, ja kesti
sitten tyytyväisenä kaikki kärsimykset. Hän oli saanut
palkkansa: mitä muuta hän olisikaan vaatinut?

Kun kasvoit suuremmaksi ja jätit kehtosi, kohtasi sinua
taas sama kysymys kodissasi ja kaikkien ystäviesi huulilla:
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rakastatko meitä? Jollet heitä rakasta, ei ole koti sinulle
enää koti, ystäväsi hylkäävät sinut ja ympärilläsi on tyhjää
ja tyhjää omassa rinnassasi. Mutta jos heitä rakastat, on
kaikki iloista ja onnellista, viat annetaan sinulle anteeksi
rakkautesi tähden, etkä silloin tahdokkaan rikkoa.

Niin on aina ja joka paikassa. Tiedätkö miksi maamme
viheriöitsee kesällä ja miksi se antaa meille kodin, vaatteet
ja ruuan? Kaikki se tulee Jumalalta, mutta maamme vihe-
riöi ja kantaa hedelmän rakkautemme tähden. Jos ylen-
katsoisimme ja hylkäisimme sen köyhyyden tähden, ei se
enää ikinä viheriöisi. Se muuttuisi samanlaiseksi kuin suuri
Novaja Semla saari; joka on kaukana Pohjoisjäämeressä;
siellä paistaa päivä puoli vuotta lakkaamatta, eikä siellä
kuitenkaan kasva ainoatakaan puuta eikä ruohoa, ja koko
maa on ikuisen lumen peitossa. Taikka sitten se muuttuisi
suuren Saharan hieta-aavikon kaltaiseksi, joka on kaukana
Afrikassa; siellä ei ole koskaan talvea eikä koskaan pak-
kasta, eikä siellä kuitenkaan ole puita eikä kukkia, vaan
pelkkää polttavaa hiekkaa ja erämaan kuumia tuulia.

Kun köyhä paimentyttö kävelee metsässä, kuulee hän ke-
vättuulten humisevan puiden paljaissa oksissa, ja silloin
kysyy koivu häneltä: rakastatko minua? Niin, kyllä sinua
rakastan, vastaa paimentyttö. Silloin kulkee ilon sykähdys
koivun sisimpään ytimeen, mehu kuohuu kuoren alla ja
lehtisilmikot aukeavat. Niin kysyy peltokin kyntäjältä: ra-
kastatko minua? Tietysti sinua rakastan, vastaa kyntäjä.
Silloin nousee oras pellolle, ja vihertävät laihot kuiskailevat
keskenään iltatuulessa: kasvakaamme pitkiksi ja uljaiksi,
jotta meistä tulisi upeita tähkiä ystävällemme leiväksi!

Aivan niin sanoo laivakin merimiehelle: rakas-tatko mi-
nua? Rakastan kyllä, vastaa merimies. Silloin levittää
laiva purjeensa, virkkaen tuulelle: joudu, joudu, ystävälläni
on kiire, hän kaipaa kotiin, omaan satamaansa! Ja tulinen
rauta ahjossa puhelee sepälle: rakastatko minua? Sepä
kysymys! huudahtaa seppä ja alkaa takoa, ja tuo kankea
kova rauta taipuu kuin pajunoksa hänen taitavissa käsissään.

Vilppu istui kerran läksynsä ääressä haukotellen, ja kirja
kysyi I,häneltä: rakastatko minua? Enkä rakasta, vastasi
Vilppu. Silloin rupesivat kaikki kirjaimet hyppimään hänen
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silmissään kuin hyttyset päivänpaisteessa, ja hän haukotteli
haukottelemistaan koko nuoruutensa ajan.

Rakastatko minua? sanoi piano Minnalle, kun hän istui
soittamassa vaikeita säveljaksoja. En, vastasi Minna, en
tiedä mitään ikävämpää kuin säveljaksosi. Katso, silloin
alkoi piano särähdellä, koskettimet juuttuivat kiinni, eikä
lähtenyt yhtään ääntä; kauniit sävelet pakenivat ikipäiviksi
Minnan pianon kielistä.

Tunsin kerran kaksi köyhää lasta, joilla ei ollut kirjaa
eikä pianoa. Erkin kirjana oli ihana luonto; hän kokoili
monenmoisia kasveja ja tarkasteli niiden kehittymistä. Ree-
tan pianona oli pieni kantele, johon hän itse oli laittanut
teräslangasta kielet. Rakastatko meitä? kysyivät metsän
kasvit Erkiltä. Rakastan kyllä, vastasi hän. Mene sitten
kaupunkiin, kuiskasi metsä; sieltä löydät toisen, joka meitä
rakastaa, ja hän opettaa sinua, niin että sinusta tulee ker-
ran mitä viisain luonnon tuntija. Sama kysymys soinnah-
teli hiljaa Reetan kanteleesta: rakastatko minua? Oi, tot-
tahan sinua rakastan! Ja hänen kanteleensa kasvoi ja he-
lisi kuin vuorten hopea, hänestä tuli kaikkein taitavin soit-
taja ja hän sai ihmiset itkemään ilon kyyneleitä.

Istuipa kerran köyhä paimenpoika illalla metsässä, tähtiä
katselemassa. Kuului silloin hiljainen ääni taivaan säde-
sarjasta, kysyen: rakastatko meitä? Rakastan, vastasi poika,
teitä olen rakastanut niin kauan kuin muistan. Mene sitten
tuonne kylään, sanoivat tähdet, ja pyydä saada siellä kou-
lussa oppia mitä haluat. Poika meni ja työskenteli kaiken
päivää, mutta illalla hän istui taas yksin puhelemassa tähtien
kanssa kieltä, jota muut eivät ymmärtäneet. Mitä ne hä-
nelle sanoivat? Sitä ei kukaan tiedä. Mutta saammepa
nähdä, että siitä pojasta vielä tulee erinomainen mies.

Istuimellaan istuu mahtava hallitsija, ja hän kysyy suu-
relta valtakunnaltaan; rakastatko minua? Rakastan, vastaa
valtakunta, tiedäthän että olen uskollinen, enkö jo kauan
ole sitä osoittanut? Ja taas kysyy valtakunta hallitsijaltaan:
rakastatko minua? Rakastan, vastaa hallitsija, se on vel-
vollisuuteni ja kunniani, ja sitä olenkin osoittanut. Ja niin
elävät maa ja hallitsija uskollisesti yhtenä ilossa ja murhees-
sa, ja sovinto ja rauha vallitsee kaikissa elämän vaiheissa.



Mutta sama kysymys kaikuu yhä ylemmäksi, eikä pysähdy
ennenkuin Herran Kaikkivaltiaan istuimen edessä. Rakas-
tatko minua? sanoo maailma Herralle, ja kaikki olennot -

ihmiset, eläimet, kasvit, kivet, tähdet ja taivaat - avaavat
suunsa ja kysyvät Jumalalta: rakastatko meitä? Ja Herra
vastaa pyhässä sanassaan ja kaikissa hyvissä töissään: ette-
kö tiedä, että olen teitä rakastanut jo ennenkuin maailma
oli luotu ja että koko luominen on rakkauteni työtä? Enkö
ole teitä varjellut, holhonut ja ylläpitänyt aikojen alusta?
Te olette langenneet syntiin ja pahoittaneet taivaallista isään-
ne, ja kuitenkin on isänne lähettänyt teille Vapahtajan, joka
on kärsinyt ja kuollut synteinne tähden, kuitenkin on isänne
luvannut teille iankaikkisen elämän, jos vain uskotte hänen
sanansa ja hädässänne käännytte hänen puoleensa. Enkö
teitä rakastaisi, köyhät lapseni!

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

Mutta Jumalan ääni puhuu ihmiselle ukkosen jylinässä,
tuulen hiljaisessa huminassa sekä omassatunnossamme, ja
tunkee sydämeemme kysyen aina: rakastatko minua?

Mitä meidän on vastaaminen? Emme voi muuta kuin
luoda silmämme maahan, langeta polvillemme ja sanoa:
Herra, meidän tulisi rakastaa sinua ylitse kaiken ja läpi
elämämme sinun tahtoasi noudattaa. Mutta tiedäthän, että
olemme köyhiä, syntisiä lapsia ja että usein olemme rakka-
utesi unhottaneet. Ole meille laupias Kristuksen tähden,
ja suo meille pyhä henkesi, että päivä päivältä oppisimme
sinua yhä enemmän rakastamaan, palvelemaan ja ylistämään
koko elinaikanamme!

Niin, sanoo Herra, jos olette lapsiani ja rakastatte minua
kaikesta sydämestänne, niin rakastakaa myös toinen tois-
tanne minun tähteni! Sillä kuka taitaa rakastaa Jumalaa
ja vihata veljeänsä?

8
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KUNNIOITA ISÄÄSI JA ÄITIÄSI.
Tarina, jonka aion nyt kertoa teille, on hyvin lyhyt, mutta

niin merkillinen, että suuret sekä pienet näkevät siitä sel-
västi, miten Jumala tahtoo että lapset pitäisivät isänsä ja
äitinsä kunniassa. Sillä lasten kiittämättömyys ja ylenkatse
vanhempiaan kohtaan on kaikista pahin synti ja saapi an-
karan rangaistuksen, ellei tänään tai huomenna, niin kuiten-
kin tulevaisuudessa, kun lapset ovat itse kasvaneet suuriksi.

Tämä onkin vanha tarina, jonka moni on kertonut ennen
minua, mutta sitä kannattaa vieläkin kuulla.

Oli mies ja vaimo, joilla oli vanha isä luonaan hoidetta-
vana, ja sitäpaitsi oli heillä itsellään pieniä lapsia. Isoisä
oli iän harmentama, ja niin vanha ja heikko hän oli, että
hänen kätensä vapisivat, eikä hän voinut pitää mitään vaka-
vasti kädessään.

Tapahtuipa sentähden, kun hän istui ruokapöydässä mui-
den kanssa, ettei hän voinut viedä lusikkaa suuhunsa Tiput-
tamatta keittoa päällensä. Sitä pitivät muut pahana, ja he
sitoivat hänen kaulaansa ruokaliinan ihan niinkuin pienille
lapsille syödessä. Mutta ukon kädet vapisivat alinomaa, ja
alinomaa hän tiputti keittoa puhtaalle ruokalanalle. Hän
ei voinut sitä varoa.

Mies ja vaimo olivat kovasydämisiä ja kiittämättömiä.
He eivät ajatelleet miten paljon vaivaa ja kärsimystä heidän
vanhemmillaan oli ollut heistä, kun he itse olivat pieniä ja
taitamattomia. Sentähden he sanoivat ankarasti: „Ellei
isoisä lakkaa tahrimasta ruokaliinaa, niin me panemme hänet
nurkkaan syömään porsaiden kanssa."

Mutta isoisä ei voinut sille mitään, hän kun oli kerran
niin vanha. Silloin nuo armottomat ajoivat hänet nurkkaan
ja toivat hänen eteensä puisen kaukalon, niinkuin on tapana
panna porsaiden eteen, ja siitä sai isoisä syödä yksin nur-
kassaan, mutta mies ja vaimo söivät pöydän ääressä ma-
keita paloja.

Tämä koski vanhaan isoisään hyvin kovasti, sillä ras-
kasta on tuntea olevansa halveksittu vanhoilla päivillänsä
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ikänsä tähden, varsinkin kun halveksijat ovat omia lapsia.
Kiittämättömyys on raskain taakka maailmassa.

Mutta isoisä istui yksin- nurkassaan ja itki hiljaa, niin
ettei kukaan nähnyt niitä kyyneleitä, jotka valuivat hänen
kuihtuneita poskiansa pitkin hänen lumivalkealle parralleen.
Ainoastaan Jumala, joka näkee kaikki, näki vanhuksen
surun ja ihmisten kovan sydämen, ja hän tiesi keinon mi-
ten nöyryyttää armottomat.

Eräänä päivänä istui isoisä tapansa mukaan nurkassaan,
ja mies ja vaimo istuivat pöydässä, mutta lattialla istui
heidän nelivuotinen pikku poikansa ja veisteli puupalasta.
Silloin sanoi mies hänelle: „Mitä veistät, poikani?"

Poika vastasi: „Veistän kaukaloa."
„Mitä sinä sillä teet?" kysyi isä.
„Sitä vain“, vastasi poika, „että kun isä ja äiti tulevat

vanhoiksi, niin minä panen heidät nurkkaan syömään
kaukalosta, niinkuin isoisä tekee."

Silloin katsahtivat mies ja vaimo toisiinsa, ja Jumala
avasi heidän silmänsä, niin että he näkivät suuren syn-
tinsä ja kiittämättömyytensä, ja heistä tuntui kuin olisi
omantunnon ääni puhunut heille pienen lapsen suun kautta:
»Niinkuin te olette halveksineet isoisäänne hänen vanhaksi
tultuaan, niin lapsennekin kerran halveksivat teitä, kun te
itse vanhenette."

Ja he heltyivät molemmat itkemään ja menivät vanhan
isänsä luokse nurkkaan, syleilivät häntä ja sanoivat: »Anna
meille anteeksi, että olemme tehneet sinulle niin pahoin!
Tästä lähtien saat aina istua kunniasijalla pöydässämme.
Sillä nyt tiedämme, ettei] koskaan saa unohtaa pyhää ja
kaunista neljättä käskyä: Kunnioita isääsi ja äitiäsi, jotta
menestyisit ja kauan eläisit maan päällä."

ARMELIAS OH RIKAS.
Järven toisella rannalla oli iso kylä ja toisella ran-

nalla pieni torppa. Järvi oli jäässä, ja lumipyry pyörteli
kuin valkea pilvi sen yli, sillä oli talvi ja joulun aika.
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„Ukkoseni", sanoi rikkaan talon emäntä miehellensä,
»emmekö pane muutamia puimattomia ohralyhteitä varpusille
jouluksi?"

„Ei kannata", vastasi isäntä.
„Mutta niinhän olemme tehneet joka vuosi, ja se tuot-

taa siunausta."
„Ei ole varaa", ärjäsi ukko.
„Mutta tuolla torpassa näen lyhteen katolla, ja torp-

pari kylvää peltoonsa vain kuusi kappaa, kun sinä taas
kylvät kuusitoista tynnyriä."

„Lorua!" sanoi ukko. „Eikö minulla ole kyllin väkeä
elätettävänä, vai vieläkö pitäisi viskellä Jumalan viljaa
kaikenlaisten elikkojen eteen."

„Niin on", huokasi vaimo. „ Jumalan viljaahan se
on, mutta varpuset ovat myöskin Jumalan luomia."

„Leivo sinä vain joululeipäsi ja pidä huolta ' por-
saspaistista; mitä me varpusista huolimme", murahteli ukko.

Niin tehtiinkin. Rikkaassa talossa valmistettiin jou-
luksi komeat pidot monine herkkuineen, mutta varpuset
lentelivät ulkona nälissään pyryilmassa.

Torpassa vallitsi samaan aikaan köyhyys tuvassa ja
rikkaus katolla. Sillä ulkona lentelivät taivaan linnut iloi-
sina ohralyhteen ympärillä, ja lapset riemuitsivat katsellessaan
varpusten pieniä jälkiä lumessa ja kuunnellessaan niiden
vilkasta viserrystä katonharjalta.

„Jos olisimme puineet tuon ohralyhteen, jonka annoimme
varpusille, olisi meillä nyt tuores kakku lapsille jouluksi",
huokaili torpparin vaimo.

„Etkö tiedä, että armelias on rikas!" sanoi hurskas torp-
parivanhus, lempeästi silmäillen huolestunutta vaimoansa.

„Mutta taivaan linnut syövät meiltä leivän!" huokasi
vaimo taaskin.

„Mitäpä siitä, vaikka ne olisivat metsän petoja", arveli
torppari. „Sitäpaitsi olen säästänyt niin paljon, että voimme
ostaa neljä tuoretta joulukakkua ja kannun maitoa. Lähet-
täkäämme lapset kelkkoineen kylään yli jään; illaksi he kyllä
ehtivät 1 takaisin."

„Kunhan vain ei olisi susia jäällä!" arveli vaimo.
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„Minä annan Tanelille hyvän sauvan", sanoi ukko.
„Kyllä hän pitää puolensa."

Niin kävikin; pikku Taneli läksi Anni-siskonsa kanssa
kylään ostamaan leipää ja maitoa. Mutta lumi oli ajautunut
jäällä kinoksiin, ja lasten oli vaikea vetää kelkkaa perässään.
Jouluyö alkoi jo pimetä, kun he läksivät ruokavaroineen
paluumatkalle kylästä. Kumpikin astui reippaasti eteenpäin
yhä lisääntyvässä lumessa, mutta tuli yhä pimeämpi, ja vielä
oli hyvän matkaa jäljellä torppaan.

Silloin liikkui jotakin mustaa pimeässä. Se tuli yhä
lähemmäksi, ja lapset huomasivat sen olevan suden.

„Älä pelkää", sanoi Taneli siskollensa. „Minulla on hyvä
sauva." Ja näin lausuen hän heristi uhaten sauvaansa.

Susi lähestyi, mutta ei tehnyt lapsille mitään pahaa.
Se vain ulvoi. Se ulvoi niin kummallisesti, että oli ihan-
kuin se olisi puhunut ymmärrettäviä sanoja lapsille. „On
niin pakkanen, kova pakkanen", sanoi susi, „eikä pienillä
pojillani ole mitään syötävää. Antakaa Jumalan tähden mi-
nulle vähän leipää!"

„Koska niin on", sanoi Anni, „niin tuossa on sinulle
kaksi kakkua, me itse syömme kovaa leipää iltaseksi,
mutta isän ja äidin pitää kumminkin saada joululeipänsä."

„Paljon kiitoksia", sanoi susi ja juosta supsutteli tiehensä
saatuaan kaksi tuoretta joulukakkua. Lapset puursivat
eteenpäin lumessa, mutta vähän ajan kuluttua he kuulivat
taas takanansa sipsutusta, ja tällä kertaa se oli karhu.

Karhu mörähteli jotakin omalla kielellänsä, jota lapset
eivät oikein ymmärtäneet; vihdoin he käsittivät, että sekin
pyysi jouluapua. „Nyt on pakkanen", sanoi se, „ja kaikki
lähteet ovat jäässä; poika paroillani ei ole mitään juotavaa.
Antakaa Jumalan tähden minulle vähän maitoa!"

„Kuinka?“ sanoi Taneli. „Minkätähden et makaa pesässäsi
niinkuin muut karhut talvisaikaan? Mutta sehän on oma
asiasi. Saat puolet maidostamme. Anni ja minä voimme
tänhltana juoda vettä, kunhan isä ja äiti vain saavat jotakin
parempaa jouluksi."

»Paljon kiitoksia", sanoi karhu ja otti maidon tuohiseen,
jota kantoi etukäpälissään. Sen jälkeen se arvokkaasti astua
lönkytteli tiehensä pimeässä. Lapset rupesivat nyt joudutta-
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maan askeliansa, sillä kodin ikkunasta he huomasivat jo
valkean takassa iloisesti loimuavan; mutta äkkiä räpytteli
ruma huuhkain siipiänsä heidän takanansa.

„Tahdon leipää ja maitoa! Leipää ja maitoa!" huusi
huuhkain, uhaten lapsia terävillä kynsillänsä.

„Vai niin", sanoi Taneli, „sinä olet sitä laatua, kyllä
minä opetan sinut kohteliaaksi." Ja, samassa hän sivalsi
kepillänsä huukkainta siiville aika tavalla, niin että se kir-
kuen lensi tiehensä.

Lapset olivat kohta kotona ja iloisina he kopistelivat
lunta jaloistansa ja vaatteistansa pienessä etehisessä.

„Olemme antaneet ruokaa sudelle!" huudahti Anni.
„Ja maitoa karhulle", lisäsi Taneli.
„Mutta huuhkain sai maistaa sauvaa!" sanoi Anni iloisesti.
Sitten he kertoivat seikkailunsa. Heidän vanhempansa

katsoivat kummastellen toisiinsa. Mitähän tämä merkinnee,
ajattelivat he, kun lapsemme ovat olleet armeliaita itse
metsän pedoille?

Ilta oli ja torpanväki asettui lukemaan raamattua, josisa
sanotaan, että armeliaisuutta on osoitettava halvinta ja pie-
nintäkin kohtaan, vieläpä vihollisia ja eläimiäkin kohtaan,
ja että antajan sydän määrää lahjan arvon. Mutta, joka
antaa, hän antakoon lahjansa köyhille, jotka sitä tarvitsevat,
älköönkä tuhlatko sitä laiskoille ja vähemmän tarvitseville.

Kun lukeminen oli loppunut, asettui torpanväki ruualle.
He siunasivat leivän ja söivät tyytyväisinä yksinkertaisen
aterian, jonka lapset olivat kylästä tuoneet. Lapset eivät
tahtoneet muuta kuin kovaa leipää ja vettä, sillä he soivat
niin mielellänsä vanhemmilleen paremman osan. Mutta van-
hemmat eivät sitä tahtoneet, vaan jakoivat ilomielin lasten
kanssa kaksi tuoretta leipäkakkuaan ja sen puolen kannun
veroisen maitotilkan, joka oli heidän herkkunansa.

Mutta syödessään he huomasivat ihmeeksensä, että vaikka
he taittamistaan taittoivat leipää, ei kannikka ollenkaan
vähentynyt, ja vaikka he vähän väliä kaatoivat maitoa
vatiin, ei se näkynyt leilistä yhtään vähenevän. Juuri
kun he tätä ihmettelivät, kuului rapinaa pienen ikkunan
takaa, ja sielläpä seisoi sekä susi että karhu, etukäpälät
pystyssä. Molemmat hymyilivät ja nyökähyttelivät päätään
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veitikkamaisesti ja sydämellisen kiitollisuutensa osoitteeksi,
mutta niiden takana kuului huuhkain räpyttelevän siipiänsä
ja huutavan käheällä äänellä Tanelille: - „Uhuu, vitsa vii-
saan kasvattaapi, uhu! uhuu“!

Silloin ymmärsivät ukko, akka ja lapsetkin, että heidän
pienille ruokavaroillensa oli siunaus suotu. Ja he panivat
kätensä ristiin ja kiittivät Jumalaa siitä.

Mutta joulupäivänä, kun he palasivat kirkosta kotiin,
eivätkä tienneet kotona olevan muuta ruokaa kuin kuivaa
leipää ja vettä saavissa, he huomasivat ihmeekseen, että
molemmat joulukakut olivat koskemattomina ja leili yhtä
täynnä maitoa kuin aattoiltana. Ja niin oli yhä eteenkinpäin.
Niin kauan kuin mökki pysyi pystyssä ja nuo hyvät ihmiset
siinä elivät, oli heillä aina sama joululeipä ja maito
koskematonna. Mutta varpusten iloinen viserrys houkutteli
joka vuosi päivänpaistetta torpan pienelle peltopalaselle, niin
että ohra tuotti siinä kaksikymmen- jopa viisikymmenker-
taisen sadon, vaikka katovuosi oli monen muun pellosta
kasvun hävittänyt. Menestys ja siunaus asui torpparin
matalassa majassa, samalla kuin rukous, ahkeruus, armeli-
aisuus ja tyytyväisyys siinä vallitsi.

Mutta rikas isäntä söi joulunaattona liian paljon lihavata
kinkkua ja rupesi siitä voimaan pahoin. Ilahuttaaksensa
mieltään hän joi sitä enemmän olutta, mutta tuli yhä pahem-
malle päälle. Aurinko ei siitä lähin lämmittänytkään niin
iloisesti hänen isoja peltojansa kuin ennen, sadot kävivät
niukoiksi ja aitat alkoivat tyhjentyä. „Se tulee siitä, että
liian paljon autamme köyhiä", sanoi hän. «Meillä ei ole
varaa siihen, eukkoseni; ei ole varaa; aja pois kaikki
kerjäläiset!"

Niin tehtiin, mutta sittenkin aitat tyhjenivät tyhjenemistään.
»Me syömme liian paljon"; arveli ukko, ja hän päätti jättää
yhden ■ aterian päivässä syömättä. Mutta ei siitäkään ollut
apua. Sudet ja karhut raatelivat hänen hevosiansa, lehmi-
änsä ja lampaitansa; köyhyys oli ovella, mutta ukko ei
voinut ymmärtää, kuinka se oli mahdollista, kun taloutta
kerran hoidettiin niin hyvästi.

»Ei, varmaankin me syömme liiaksi", arveli hän. »Se-
koittakaa leipään survotulta männynkäpyjä ja keittäkää



lientä puolukan varsista. Mutta kaikin mokomin, eukkoseni,
älä anna mitään elukoille äläkä kerjäläisille. Meillä ei ole
varaa olla armeliaita."

„Minäpä menen torpanväen luo tuonne järven toiselle
puolelle, kysymään heiltä, kuinka heillä aina riittää leipää,
kun muut kärsivät nälkää", arveli akka.

„Mene vaan", vastasi ukko. „01en varma siitä, että he
ovat tarkemmat taloudessaan kuin me."

Akka meni ja palattuaan hän kertoi ukolle, että torpan-
väki usein lahjoittaa viimeisenkin leipäpalansa köyhille,
eikä kumminkaan kärsi nälkää, sillä Jumalan siunaus antaa
sen heille kymmenkertaisesti takaisin.

„Sepä on merkillistä", arveli ukko. „Ota, tuossa on vii-
meinen leipämme, heitä se kerjäläisroistoille tuonne "maan-
tielle ja käske niitä sitten menemään hiiteen!"

„Ukkoseni", sanoi emäntä, „siihen vaaditaan vielä muutakin,
nimittäin että annetaan hyvästä sydämestä."

„Mitä vielä?" vastasi ukko. „Noh, anna sitten hyvästä
sydämestä, mutta sillä ehdolla, että Jumala antaa meille
kymmenkertaisesti takaisin. Meillä ei ole varaa antaa mitään
ilmaiseksi."

„Mutta täytyy antaa ilman mitään ehtoa", sanoi emäntä.
„Kuinka? Eikö siitä saisi odottaa kiitostakaan?"
„Usein saadaan kaikkea muuta kuin kiitosta, mutta

annetaan kumminkin,"
„Sepä kumma", arveli ukko ja pudisteli päätään. „Kuinka

semmoinen kannattaa?"
Emäntä sanoi: „Kuningas David sanoo 37:ssä virres-

sään: 'Minä olin nuori ja vanhennuin, enkä ole koskaan
nähnyt vanhurskasta hyljätyksi, enkä nähnyt hänen lapsiensa
olevan ilman leipää’."

»Kuulepas, eukkoseni", sanoi ukko, »riihessä on vielä
yksi puimaton ohralyhde. Sen säästämme ensi jouluksi
varpusille. Olkoon se alkuna uuteen elämään."

15
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KOIVU Jfl TÄHTI.
Tiedänpä vieläkin vanhan tarinan pojasta ja tytöstä,

jotka läpi elämänsä kulkivat yhtä ainoaa päämäärää kohti.
Kuinka moni meistä saattaa sanoa samaa itsestänsä?

Lähes kaksisataa vuotta sitten oli Suomessa suuri hätä.
Sota raivosi ylfympäri maata, kaupunkeja ja taloja paloi,
viljavainioita tallattiin ja ihmisiä kuoli sadointuhansin miek-
kaan, nälkään, maanpakolaisuuteen ja hirvittäviin tauteihin.
Silloin ei nähty eikä kuultu muuta, kuin huokauksia ja
kyyneleitä, valitusta, surua, tuhkaa ja verta; ja ne, joissa
toivo kauimmin eli, eivät lopulla enää tienneet, mitä heillä
oli toivottavaa. Sillä Jumalan vitsaus kulki yli maamme kurit-
taen sitä ankarasti; sen ajan muistot eivät koskaan unohdu.
Tämän suuren onnettomuuden aikana tapahtui myös, että
monta perhettä hajosi, niin että muutamat vietiin vihollisten
maahan, toiset pakenivat metsiin ja korpiin tahi kaukaiseen
Ruotsiin; vaimo ei enää tiennyt mitään miehestänsä, ei veli
sisarestaan, eikä isä ja äiti tiennyt lapsistansa, olivatko
he vielä elossa vai jo kuolleet. Sentähden, kun rauha
viimein tuli ja vielä elossa olevat palasivat kotiin, niin
harvanpa ei tarvinnut ketään omaisistansa kaivata ja
itkeä. Niinkuin kerrotaan sadussa Ritari Siniparran nuo-
resta vaimosta, että hän lähetti sisarensa torniin, josta
saattoi nähdä kauas tielle, ja aina vähän väliä kyseli
häneltä: „Anna, sisareni, näetkö jonkun tulevan?" samoin
kysyi moni toiseltaan, kun tupa tuntui kolkolta, eikä rakkaita
kuulunut: „Eikö näy ketään tulevan?" „Eikö vieläkään
ketään?" Ja tavallisesti vastattiin: „Ei niin ketään!" Mutta
joskus tapahtui, niinkuin Siniparran sadussa, että- kaukaa
tieltä näkyi pieni tomupilvi, se läheni, ja vihdoin nähtiin
joukko pakolaisia, jotka etsivät omiansa ... Niiden joukosta
isän ja äidin silmät hakivat rakkaitansa, ja jos he monen
vuoden kuluttua heidät löysivät, silloin oli ilo niin suuri,
ikäänkuin surua ei olisi ollutkaan, asumukset kohosivat
äkkiä uudestaan, pellot antoivat taas hedelmän ja menneitten
surujen sijaan koitti uusi aika.



Tämän pitkän sodan aikana oli, muiden muassa, kaksi
pientä sisarusta, poika ja tyttö, viety kauas vieraalle
maalle, jossa he olivat joutuneet hyväin ihmisten hoitoon.
Vuodet vierivät, sisarukset kasvoivat suuremmiksi. Mutta
vaikkeivät he kärsineet mitään puutetta, ja vaikka heillä
oli kaikkea yltä kyllin, he eivät kuitenkaan voineet unhottaa
isäänsä, äitiänsä ja synnyinmaatansa. Heidän mielensä oli
niinkuin Babylonin vankeuteen vietyjen juutalaisten, jotka
ripustivat kanteleensa pajuihin, eivätkä voineet veisata, eivät
soittaa eivätkä tanssia vieraalla maalla, sillä heidän sydä-
mensä oli Jerusalemissa.

Kun sitten huhu kertoi, että Suomessa oli rauha, ja että
kaikki, jotka tahtoivat ja kykenivät, saivat palata sinne
takaisin, silloin kävi vieras maa lapsille liian tukalaksi, ja
he pyysivät saada lähteä kotiin.

Muukalaiset, heidän hoitajansa, naurahtivat ja sanoivat:
„Kotiinko? Voi teitä, ymmärtämättömät lapset, tiedättekö,
kuinka pitkä matka sinne on? Yli sata peninkulmaa."

„Vähätpä siitä", vastasivat lapset, „kunhan kotiin pää-
semme."

„Mutta onhan teillä meidän luonamme uusi koti. Täällä
on teille vaatetta ja ruokaa yllin kyllin, hyviä hedelmiä
syödäksenne, maitoa juodaksenne, lämpöiset vaatteet, hauskat
asunnot ja ystävälliset ihmiset, jotka sydämestään teitä
rakastavat. Mitä kaipaatte vielä?"

„Niin on", sanoivat lapset, »mutta mielemme tekee
kotiin."

»Kodissanne on suuri hätä ja puute kaikesta. Siellä
teidän täytyy elää suuressa köyhyydessä, sammalet vuotee-
nanne, kuusenhavut kattonanne, tuuli ja pakkanen alituisina
tovereinanne ja puunkuori jokapäiväisenä leipänänne. Van-
hempanne, veljenne, sisarenne ja kaikki ystävänne ovat jo
aikoja sitten kuolleet; etsiessänne heidän jälkiänsä, löydätte
vain sutten jäljet, jotka ovat kulkeneet hankea myöten sillä
autiolla paikalla, missä mökkinne ennen seisoi."

„Niin", sanoivat lapset, „mutta mielemme tekee kotiin."
»Mutta kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun teidät

vietiin sieltä pois. Silloin olitte pienet ja ymmärtämättömät:
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viisi vuotta vanha oli veli ja neljä vuotta vanha oli sisar.
Nyt olette viidentoista ja neljäntoista vuotiset ja vähän
tunnette maailmaa. Kaikki olette unhottaneet, tien sinne
ja itse vanhempannekin, ja samoin ovat vanhempanne myös
unhottaneet teidät."

„Niin", sanoivat lapset, ~mutta mielemme tekee kotiin."
„Kuka teille osoittaa tien sinne?"
~Jumala", sanoi poika. ~Sitäpaitsi muistan että vanhem-

pieni kartanolla kasvaa iso koivu, jossa kauniit linnut laulavat
aamukoittehella."

„Ja minä'muistan", sanoi tyttö, „että tähti iltasilla kimal-
telee koivun lehvien lomitse."

„Lapsi raukat", sanoivat vieraat kasvattajat, ~pyyntönne
on tyhmä ja turmiollinen." Ja he kielsivät lapsia koko
asiata enää ajattelemasta.

Mutta kuta enemmän he kieltelivät, sitä enemmän lapset
miettivät asiaa, eivätkä he tehneet sitä tottelemattomuudesta,
vaan sentähden, että vastustamaton halu palata kotimaahan
kyti alati heidän mielessänsä.

Vihdoin eräänä kuutamoyönä, kun poika ei ajatuksiltaan
saanut vähääkään unta silmiinsä, hän kysyi sisareltaan:
„Nukutko?" Sisar vastasi: ,-,En voi nukkua, kotimme on
mielessäni." „Niin minunkin", sanoi poika. ~Tule, sito-
kaamme vaatteemme kokoon ja paetkaamme täältä. Minusta
tuntuu, kuin Jumala alati kuiskaisi sydämessäni: Menkää
kotiin! Menkää kotiin! Ja mitä Jumala sanoo, se ei voi
olla syntiä."

~Niin", sanoi sisar, ja he lähtivät hiljaa matkalle.
Ulkona valaisi kirkas kuu polkuja, ja yö oli ihana.

Hetken kuluttua virkkoi tyttö: „Tiedätkö veljeni, minä pel-
kään, etfemme löydä tietä kotiin". - Veli vastasi: „Men-
käämme aina luodetta kohti, jonne juhannusaikana näemme
auringon laskevan, siellä päin on kotimme".

Hetken päästä sanoi sisar taas: "Tiedätkö veljeni, minä
pelkään, että pedot ja rosvot tekevät meille pahaa". Veli
vakuutti: ~Jumala on meitä varjeleva. Muistatko vielä
rukouksen, jonka jo pieninä opimme kotona:

Vaikka kunne kulkenenki,
turvanain on Herran henki."
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„Niin", sanoi tyttö. „Jumala on lähettävä enkelinsä kul-
kemaan rinnallamme vieraassa maassa."

Niin he riensivät nyt ilomielin eteenpäin. Poika leikkasi
itselleen tukevan sauvan tammen vesasta, siliä puolus-
taakseen itseänsä ja sisartansa. Mutta ei heille mitään
pahaa tapahtunut.

Eräänä päivänä he saapuivat tienristeykseen, josta kaksi
yhtä leveää tietä erkani eri haaroille, eivätkä tietäneet,
minne päin kääntyä. Silloin viserteli vasemman tien
varrella kaksi pientä lintua. „Tule", sanoi veli; „tämä
on oikea tie, sen kuulen lintujen viserryksestä." „Niin",
sanoi tyttö, „meidän lintumme ovatkin toisenlaiset kuin
muut linnut. Jumalan enkelit ovat pukeuneet linnun
muotoon johdattaakseen meidät kotiin."

He kulkivat eteenpäin, ja linnut lensivät oksalta oksalle
heidän edellänsä, niin vitkaan, että lapset helposti voivat
seurata niitä. Lapset söivät metsän hedelmiä, joivat läh-
teitten kirkasta vettä ja lepäsivät yönsä pehmeillä karhun-
sammalilla. Ihmeeksensä he huomasivat, että mihin ikinä
he päivällä saapuivat, he aina saivat ruokaa, ja mihin
illalla pysähtyivät, löysivät sopivan leposijan. Tätä he
eivät voineet ymmärtää. Mutta joka kerta nähdessään lin-
nut he huudahtivat; „Katso Jumalan enkelit johdattavat
meitä!" Näin he kulkivat pitkät matkat eteenpäin . . .

Viimein alkoi tyttö uupua ja sanoi pojalle: »Milloinka
saamme alkaa etsiä koivuamme?" Tämä vastasi: „Vasta
sitten, kun ympärillämme kuulemme ihmisten puhuvan sitä
kieltä, jota isämme ja äitimme puhuivat".

Taas he kulkivat pitkän matkaa luoteeseen päin, kesä
alkoi kallistua loppuunsa ja metsissä kävi ilma kolkoksi.
Tyttö kysäisi: ~Eikö koivuamme vielä näy?" - Poika
vastasi: „Ei vielä".

Maisemat, joita he kulkivat, kävivät nyt toisennäköi-
siksi. Tähän saakka he olivat kulkeneet avaroiden tasankojen
halki, mutta nyt he tulivat seutuihin, joissa oli vuorotellen
kukkuloita, vuoria, virtoja ja suuria järviä. Tyttö sanoi:
„Miten pääsemme jyrkkien vuorten yli?" Poika vastasi:
„Minä kannan sinua". Ja niin hän tekikin.
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Taas kysyi tyttö: „Kuinka pääsemme vuolaiden vir-
tojen ja aavain selkien yli?" - Poika sanoi: »Soutamalla".
Ja hän souti yli järvien ja virtojen, sillä aina kun he tulivat
rannalle, oli siinä vene, ikäänkuin heitä odottamassa. Mutta
muutamain virtain yli ui poika sisarinensa. Ja keveästi he
uivatkin kuin sorsat aalloilla, sillä enkelit lensivät linnun
muodossa heidän vierellänsä, osoittaen tietä.

Kerran he olivat kulkeneet koko päivän hetkeäkään
levähtämättä aamusta saakka ja olivat hyvin väsyksissä.
Illalla he saapuivat yksinäiseen taloon, joka oli vastikään
rakennettu jykevistä hirsistä, entisen palaneen kartanon
sijalle. Kartanolla oli pieni lapsi nauriita kuorimassa.
~Etkö antaisi meille yhtä naurista?" kysyi poika.

»Tulkaa tupaan", sanoi lapsi; »siellä antaa äiti teille
ruokaa."

Silloin taputti poika innokkaasti käsiänsä, syleili ja
suuteli lasta, itkien ilosta. „Miksi olet niin iloissasi, veljeni?
miksi?" kysyi tyttö. - ~Enkö iloitsisi?" vastasi poika.
„Tämä lapsi puhuu isämme ja äitimme kieltä. Nyt saamme
ruveta etsimään koivua ja tähteä."

He menivät nyt tupaan, jossa heidät otettiin ystävälli-
sesti vastaan. Talon väki kysyi lapsilta, mistä he tulivat.
Poika vastasi: »Tulemme vieraalta maalta ja haemme koti-
amme, mutta meillä ei ole muuta merkkiä kuin kartanolla
kasvava, koivu, jossa linnut laulavat auringon noustessa,
ja jonka lehvien lomitse kirkas tähti iltasella tuikkii".

„Lapsi parat", sanoi väki surkutellen. »Maailmassa
kasvaa monta tuhatta koivua, ja taivaalla loistaa tuhan-
sittain tähtiä. Kuinka olisi mahdollistakaan, että niin
monien joukosta löytäisitte juuri ne, joita etsitte?"

Poika ja tyttö sanoivat: „Kyllä Jumala meitä johdattaa.
Ovatpa hänen enkelinsä saattaneet meitä pitkät matkat
omaan maahamme. Olemmehan jo puoleksi kotonamme."

„Suomi on suuri", sanoivat tuvan asukkaat, pudistaen
päätänsä.

„Mutta Jumala on vielä suurempi", vastasi poika.
Ja he kiittivät talon väkeä ja läksivät jälleen matkalle.
Nyt ei heidän tarvinnut syödä ja maata metsissä, vaan he
kulkivat talosta taloon, ja vaikka laajoja korpia oli ihmis-
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asuntojen välillä ja suuri köyhyys vallitsi kaikkialla, he
saivat kuitenkin aina yösijaa ja leipää, milloin tarvitsivat,
sillä kaikki säälivät heitä. Mutta koivua ja tähteä he eivät
löytäneet. Talosta taloon he etsivät niitä, ja näkivät
monta koivua ja monta tähteä, vaan eivät kaipaamiansa.

„Oi", huokasi tyttö, „Suomi on niin suuri ja me niin
pienet! Emme ikinä löydä kotiamme." Mutta poika nuh-
teli häntä, sanoen: ~Uskotko Jumalaa?" - ~Uskon", sanoi
tyttö. - „Sitten myös tiedät", sanoi poika, „että suurem-
piakin ihmeitä on tapahtunut. Kun paimenet yöllä vaelsivat
Betlehemiin, kulki tähti heidän edellänsä. Se kulkee mei-
dänkin edellämme, jos vain uskomme."

„Niinpä kyllä", sanoi tyttö kuten tapansa aina oli
sanoa veljellensä. Ja iloisin mielin he jatkoivat matkaansa.

Viimein, kuljettuansa toista vuotta, he tulivat eräänä
iltana yksinäiseen taloon. Oli helluntai-ilta toukokuun
lopulla, ja kesän ensimäiset lehdet olivat hiirenkorvalla.
Kartanolle tullessaan he näkivät siinä suuren, tuuhealatvaisen
koivun, jonka pienten, vaaleanvihreitten lehtien lomitse
loisti iltahämyssä heloittava iltatähti. Illat olivat jo niin
kesäisen kuuleat, että ainoastaan tämä tähti, joka on suurin
ja kirkkain kaikista, näkyi taivaankannella.

„Tuossa on meidän koivumme!" huudahti poika heti.
„Tuolla on meidän tähtemme", sanoi tyttö samassa.
Ja syleillen toisiansa he kiittivät Jumalaa ja itkivät

ilonkyyneliä.
~Tässä on talli, johon isä aina vei hevosensa", sanoi

poika miettivästi.
„Ja minä tunnen kaivon, josta äiti juotti lehmiä",

sanoi tyttö.
„Tässä on kaksi pientä ristiä koivun juurella: mitähän

ne merkinnevät?" aprikoi poika.
„Minä pelkään mennä tupaan", sanoi tyttö. „Mitäpä,

jos isä ja äiti eivät enää olekaan elossa tai eivät enää
tunne meitä! Mene sinä edeltä, veljeni!"

„Kuunnellaanpas ensin oven takaa", sanoi poika syk-
kivin sydämin.

Tuvassa istui vanha mies vaimonsa kanssa; vanhat
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he eivät oikeastaan olleet, mutta surut ja murheet olivat
ennen aikojansa uurtaneet heidän otsaansa vakoja.

Mies sanoi vaimollensa: ~Nyt on helluntai, jona Ju-
mala lähetti lohduttajan murheellisille sydämille; mutta
meille ei tule lohdutusta. Kaikki neljä lastamme on poissa:
kaksi lepää koivun alla, kaksi vietiin vihollisten maahan,
josta eivät suinkaan enää ikinä palaa luoksemme. Raskasta
on elää yksin vanhoilla päivillään."

Vaimo sanoi: ~Eikö Jumala ole kaikkivaltias ja iäti
hyvä? Hän, joka johdatti Israelin lapset vankeudesta, voipi
antaa meillekin lapsemme jälleen, jos hän sen hyväksi
näkee. Kuinka vanhat olisivat nyt nuorimmat lapsemme,
jos he vielä eläisivät?"

Isä sanoi: ~Poika olisi kuudentoista ja tyttö viiden-
toista vanha. Mutta niin suurta Herran siunausta emme ole
ansainneet, että saisimme rakkaat lapsemme takaisin."

Hänen vielä puhuessaan avautui ovi, ja tupaan astui
poika ja tyttö, jotka sanoivat tulleensa kaukaa ja pyysivät
leipäpalasta.

„Tulkaa lähemmäksi, lapset", sanoi isä, „ja jääkää
meille yöksi! Noin suuret olisivat meidänkin nuorimmat
lapsemme, jos he vielä eläisivät ja olisivat luonamme."

„Katso", sanoi vaimo, ~kaksi niin ihanaa lasta! Oi, noin
kauniit olisivat meidänkin lapsemme, jos eläisivät ja
olisivat täällä."

Ja molemmat vanhemmat itkivät katkerasti. Silloin
eivät lapset enää voineet salata itseänsä, vaan riensivät
kyynelsilmin isän ja äidin kaulaan, huudahtaen: ~Ettekö
tunne meitä? Olemmehan teidän rakkaat lapsenne, ja Jumala
on ihmeellisesti johdattanut meidät takaisin teidän luoksenne
vieraasta maasta."

Ja vähemmät syleilivät heitä sanomattomalla rakkaudella,
lankesivat polvilleen lastensa kanssa ja kiittivät Jumalaa,
joka juuri helluntaiaattona oli suonut heille kaikille niin
suuren lohdutuksen.

Sitten täytyi lasten kertoa kaikki elämänsä vaiheet, ja
vanhemmat tekivät samoin; ja vaikka kukin osaltaan oli
saanut maistaa paljon surua, oli; se nyt kokonaan unho-
tettu ja iloksi muuttunut. Isä koetteli pojan käsivarsia ja
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oli mielissään, kun huomasi ne jänteviksi ja vahvoiksi, ja
äiti silitteli tyttärensä tummaa tukkaa, suudellen sadat kerrat
hänen ruusuisia poskiansa. ~Jotakin hyvää minä jo aavis-
tinkin tapahtuvan", sanoi äiti lapsellisella ilolla, „kun kaksi
outoa lintua tänään lauloi niin iloisesti koivussa."

„Ne minä kyllä tunnen", sanoi tyttö. „Ne ovat kaksi
enkeliä linnun muodossa, jotka ovat lentäneet koko matkan
edellämme, ohjaten kulkuamme, ja nyt he iloitsevat meidän
kanssamme, kun olemme löytäneet kotimme."

~Tule vielä kerran tervehtimään koivua ja tähteä!" sanoi
poika. ~Näes, sisareni, sen alla lepäävät pienet siskomme.
Jos me lepäisimme tuolla viheriän mättään alla, ja sis-
komme seisoisivat tässä meidän sijassamme ja katselisivat
hautaamme, kuinkahan meidän silloin olisi?"

„Totta silloin olisitte Jumalan enkeleinä taivaassa",
vastasi äiti lempeästi.

~Nytpä tiedän", sanoi tyttö. ~Enkelit linnun muodossa,
jotka koko matkan ovat meitä seuranneet, ja jotka tänä
päivänä ovat koivussa kotiintuloamme ennustaneet, ne olivat
pienet siskomme, jotka nukkuvat haudassa. Ne ne aina
kuiskasivat sydämessämme: menkää kotiin! menkää kotiin,
lohduttamaan isää ja äitiä! Ne ne myös sanoivat meille;
tuolla on oikea koivu, tuolla oikea tähti, tuhansien seassa.
Sillä Jumala on valinnut heidät ja lähettänyt meitä suojele-
maan. Kiitos siskomme! Kiitos, hyvä Jumala!"

„Katso", sanoi' poika, „kuinka kirkastuneena taivaan
lempeä tähti kimaltelee koivun lehvien lomitse! Nyt olemme
löytäneet kotimme; nyt emme pyri enää etemmäksi, siskoni!"

„Rakkaat lapset", sanoi isä, ihmisen elämä maailmassa
on vaellusta iäistä päämäärää kohti. Vaeltakaa edelleenkin,
Jumala sydämessä ja iankaikkinen päämäärä alati silmäinne
edessä! Enkelien ohjatessa kuljitte vakavasti; osoittakoot
ne teille vasfedeskin tietä! Te etsitte koivua; se mer-
kitsee isänmaatamme. Niin, isänmaa olkoon työnne ja rak-
kautenne päämääränä koko elinaikanne! Te etsitte tähteä;

se merkitsee iäistä elämää. Olkoon se valonanne koko
elämänne ajan!"

Lapset ja äiti panivat kätensä ristiin ja sanoivat:
„Amen ja se tapahtukoon!"
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PIKKU MATTI.
Tuolla metsäisen mäen rinteessä on mökki; siinä on vain

yksi ikkuna, ja sekin niin pieni, että kun pienen keltatuk-
kaisen pojan pyöreä pää on siitä tielle tähystelemässä, niin
se täyttää koko ikkunan. Ennen vanhaan oli mökin katolla
tiilinen savupiippu, seinät olivat punaisiksi maalatut, siisti
aita ympäröi tupaa ja kukkivaa perunamaata. Mutta nyt
näyttää kaikki köyhältä, hyvin köyhältä. Savu tupruaa
ilmaan turvekatossa olevasta reiästä, ja aita on kaatunut jo
aikoja sitten. Kukapa siellä mitään kohentaisi, sillä mö-
kissä asuu vanha sokea sotamies ja hänen vaimonsa, joka
on yhtä vanha. He eivät pysty enää mihinkään raskaam-
paan työhön, ja he kuolisivat nälkään, ellei ukko olisi ah-
kera verkonkutoja ja eukko taitava luudantekijä, ja ellei pi-
täjä antaisi heille joka vuosi kolmea tynnyriä rukiita leiväksi.

Paremmilta näyttivät tienoot vielä noin neljä viisi vuotta
sitten. Silloin asui tuvassa vanhuksien luona nuori ja rei-
pas pariskunta, heidän paikansa ja miniänsä; nämä tekivät
ahkerasti työtä, ja kaikki menestyi hyvin, kunnes onnetto-
muus tapahtui. Eräänä sunnuntaiaamuna sattui näet suuri
kirkkovene, joka oli viemässä kylän väkeä kirkolle, kaatu-
maan rajutuulessa keskellä järven selkää, ja siinä hukkui
nuori mies ja hänen vaimonsa sekä paljon muita aaltoihin.
Mutta molemmat vanhukset olivat sinä päivänä jääneet ko-
tiin, ukko senvuoksi että hän oli sokea ja eukko hoitamaan
pientä lasta. Kun kirkonkellot kutsuivat ihmisiä järven ta-
kaa jumalanpalvelukseen, soivat samalla sielukellot noille
kuolleille, jotka Jumala oli niin äkkiä kutsunut luoksensa
taivaaseen häntä ikuisesti palvelemaan ja ylistämään.

Niin istuivat vanhukset tuvassaan ypö yksin, seuranaan
vain surut ja puutteet ja pieni pojanpoika. Sillä muuta
perintöä eivät nuo rakastetut vainajat olleet jättäneet jäl-
keensä kuin pikkaraisen piltin nimeltä Matti, jota pienuu-
tensa vuoksi tavallisesti sanottiin Pikku Matiksi. Hän oli
pullea ja punaposkinen niinkuin kypsä omena, ja rehelliset
ja kirkkaat sinisilmät hänellä oli, ja tukka kullankeltainen;

eikä Pikku Matilla ollutkaan mitään muuta kultaan vi-
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vahtavaa tässä maailmassa. Hänen pyöreät kasvonsa ne
tavallisesti ilmestyivät mökin ikkunaan, kun .kuului jotakin
erityistä maantieltä. Jos olet sattunut milloin ajamaan siitä
ohi, niin varmaankin olet nähnyt hänen. Kenties osuit
kulkemaan synkkänä ja koleana syysiltana tietä myöten.
Silloin näit tulen loistavan rattoisasti köyhän mökin liedessä.
Entinen sokea sotamies istuu ja kutoo verkkoa, vanha
mummo lukee ääneen raamatusta, kuinka köyhät ja sokeat,
jotka asuvat pimeyden maassa, saavat nähdä valkeuden; se
valkeus on Jesus Kristus, joka avaa sokeiden silmät näke-
viksi. Ja Pikku Matti istuu uunin pankolla tulen valossa
kissa sylissä. Hän kuuntelee niin hartaasti, ikäänkuin ym-
märtäisi mitä mummo lukee, mutta viimein tulee uni niin
suloisesti hänen sinisiin silmiinsä, ja hänen punottava pyö-
reä poskensa painuu hiljalleen mummon polvea vastaan. Ja
vaikkapa istuisit kaikista komeimmissa vaunuissa ulkona
pimeällä tiellä, niin iloiten ja kadehtien pysähtyisit katso-
maan tuon köyhän tuvan onnea. Siinä on hartautta, siinä
on rukouksen rauhaa, joka parantaa sydämen surut, siinä
on luottamusta Jumalaan, joka huojentaa kaikki elämän
huolet. Tämä tupa on rikas; luuletko sen vaihtavan aar-
rettansa palatsien kultaan?

Mutta jos ajat tietä myöten vihreänä kesäpäivänä, niin
näet että lähellä mökkiä on portti, ja siinä olisi sinun sei-
sautettava, ellei kukaan tule avaamaan. Mutta varrohan, ei
kestä kauan, ennenkuin Pikku Matti saapuu. Hän näkyy jo
tuvan ovessa, hän juoksee yli kantojen ja kivien ehtiäkseen
ajoissa perille, ja pitkä keltainen tukka hulmuaa tuulessa.
Nyt hän on jo portilla; jos sinulla on kupariraha, niin vis-
kaa se hänelle, hän toivoo sitä, mutta mieluimmin kirkas,
uusi raha, sillä se häntä ihastuttaa. Hän ei tunne vielä
rahan arvoa, vaskipenni ilahuttaa häntä yhtä paljon kuin
kiiltävä kulta. Mutta varo, ettet heitä rahaa maantielle,
ennenkuin hevonen ja vaunut ovat päässeet portista. Pikku
Matti ei näet osaa ajatella nenäänsä pitemmälle. Jos hän
vain näkee rahan kiiluvan maantiellä, niin hän heittäytyy
suin päin sen päälle ja antaa portin paukahtaa kiinni ihan
hevostesi nenän edessä. Mutta älä moiti häntä siitä; piennä
ollessasi ei sinullakaan ollut sen enemmän ymmärrystä.
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Kova leipä, muikut ja kalja oli Pikku Matin jokapäiväistä
ruokaa, mutta joskus saatiin potattia ja hapanmaitoa, ja
silloin oli juhlakestit. Siten hän kasvoi ja varttui ja pyö-
ristyi vuosi vuodelta. Lukea hän ei osannut muuta kuin
eräitä rukouksia ja Jumalan kymmenen käskyn sanat; Mutta
hän osasi seista „häränhonkaa“ ja heittää pehmeällä nur-
mikolla kuperkeikkaa; osasi nakella kivillä voileipiä koti-
rannassa, kun mummo oli hänen paitojansa pesemässä.
Hän osasi ajaa hevosella tasaisella tiellä ja ratsastaa juot-
tamaan naapurin ruunaa, varsinkin jos joku kulki vieressä.
Hän osasi eroittaa hangella metsäkanan jäljet harakan jäl-
jistä ja tiesi varsin hyvin, millaiset olivat suden jäljet. Hän
oli mestari tekemään rekiä päreistä ja hevosia ja lehmiä
kuusenkävyistä, joille pani puikoista jalat. Semmoinen oli
Pikku Matin ansioluettelo, ja olihan sitä siinäkin jo oppia
niin pienelle miehelle. Mutta yhtä puuttui. En oikein tiedä,
uskallanko sanoa sen muiden kuullen, ettei Pikku Matilla
ollut niin tuiki välttämättömiä kappaleita kuin ovat mie-
helle housut.

Siihen oli kaksikin syytä. Ensinnä hänen isoisänsä ja
isoäitinsä olivat hyvin köyhiä, ja lisäksi oli kaikkien kylän
poikien keskuudessa yleisenä ja kaikista uusimpana muo-
tina kulkea ilman niitä, niinkuin Pikku Matti kulki. Niin
oli tapana enimmäkseen arkioloissa; sunnuntaisin he kävivät
housujalassa niinkuin muutkin miehet. Mutta Pikku Matilla
vain ei ollut pyhänä eikä arkena mitä hänellä olisi olla pi-
tänyt, ja se tuotti hänelle lopultakin paljon huolta ja harmia.

Pitkään aikaan ei Pikku Matti ymmärtänyt, että häneltä
mitään puuttui; hän liikkui paitasillaan niin rohkeasti ja
iloisena, ikäänkuin ei maailmassa olisi kuunna kulloisna päi-
vänä ollut niin tarpeetonta tavaraa kuin housut. Mutta kuin-
kas kävi? Eräänä pyhäaamuna, kun kaikki ihmiset kokoon-
tuivat rannalle kirkkoon lähtemään, pyrki Mattikin mukaan.

„Ei sinusta ole kirkkomieheksi", sanoi isoäiti.
„Mikä ettei?" kysyi Pikku Matti.
„Sinulla ei ole vaatteita."
Se pani Matin miettimään.
„Kyllähän minulla olisi vanha hame sinulle lainata", sa-

noi isoäiti. „Mutta silloin kaikki luulevat sinua tytöksi."
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„Minä en tahdo olla tyttö. Minä olen mies“, sanoi Pikku
Matti.

„Jopa nyt jotakin", sanoi isoäiti. „Mies on mies, vaik-
kei ole kynttä korkeampi. Jää nyt vaan kauniisti kotiin,
poikaseni."

Ja Matti jäi kotiin sillä kertaa. Mutta pian sen-jälkeen
pidettiin kylässä käräjiä; sinne kokoontui paljon väkeä, ja
muiden muassa tuli Vippari-Ville kuvakaappineen. Toivoak-
seni tunnet jo ennestään Vippari-Villen? Kaikkien teki
mieli tirkistää kaappiin, sillä siellä näkyi keisari Napoleon
Punaparta, kultakruunu päässä ja pitkä miekka vyöllä, suuri
Mogul, vanteet vatsan ympärillä ja kauhea parta leuassa,
prinsessa Kultakutri, joka talutti tiikeri Ahrimania kaula-
nauhasta, jättiläinen Pöröpörhyri ja Turun linnan tonttu-
ukko. Muutamat antoivat Vippari-Villelle rahaa, toiset lei-
päpalasen, moni ei antanut mitään ja jotkut syytivät hä-
nelle ilkeitä sanoja korvat täyteen, mutta kaikista se oli
hyvin hauskaa. Tämän kuuli Pikku Matti toisten poikien
suusta ja hän tokaisi heti, että hän tahtoo mukaan näke-
mään kuvakaappia.

„Ethän sinä, veikkonen, voi sinne mennä", sanoi iso-
äiti taas.

„Miksei?" kysyi Pikku Matti.
„Siellä on niin paljon herrasväkeä, tuomarit, sihteerit,

kirjurit, vallesmannit, nimismiehet, siltavoudit. Ei sinne
käy meneminen ilman housuja."

Pikku Matti taisteli tuokion sydämensä haluja vastaan ja
kaikki Vippari-Villen nuket leikittelivät hänen mielessään.
Vihdoin hän sanoi isoäidilleen: „Lainaisitko sinä minulle
sen hameen ..."

„Siinä sitä ollaan", sanoi isoäiti ja nauroi sydämensä
pohjasta, kun Matti laahusti tuvan lattialla hame päällä.
„Nyt sinä olet ihan tytön näköinen", sanoi hän.

„Jos minä olen tytön näköinen, niin minä en mene sinne",
sanoi Pikku Matti. „En minä ole mikään tyttö, poika mi-
nä' olen."

„Tytöltä sinä ainakin näytät", sanoi isoäiti. „Mutta
voithan sanoa kaikille tiellä vastaantulijoille, että sinä olet
poika."
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Niinpä teenkin, arveli Matti, ja niin hän läksi. Tiellä
tuli vastaan muuan matkustava herra, joka seisahti ja ky-
syi; „Voitko sanoa minulle, pikku tyttö, missä käräjiä
istutaan?"

„En minä ole mikään tyttö, minä olen poika", sanoi
Pikku Matti.

„Etpä sinä siltä näytä", sanoi matkustaja.
Matti ei virkkanut siihen mitään, mutta kun hän tuli

käräjäkartanolle, huusi hän niin kovasti, että kaikki sen
kuulivat: „Minä en ole mikään tyttö, vaikka minä näytän
tytöltä. Minä olen mies."

Kaikki miehet ja naiset nauramaan, ja kaikki pojat ja
tytöt keräytyivät piiriin Matin ympärille, taputtivat käsiään
ja huusivat: „Kas pikku Maijaa, mistä sinä olet saanut
noin kauniin hameen?"

„Se on mummon hame -eikä minun", sanoi Pikku Matti.
„Enkä- minä ole Maija, minä olen Matti, senhän te näette."

Silloin nosti suurin ja ilkein pojista Pikku Matin olka-
päilleen, kantoi hänet kuvakaapin luo ja huusi yli pihan:
„Ken tahtoo nähdä kahdenpennin miestä? Tulkaa katso-
maan hameellista miestä."

Pikku Matti suuttui, tarttui poikaa tukkaan ja repi häntä
kaikin voimin. „Ei se ole minun hameeni, se on mummon
hame!" huusi hän, ja sitten hän alkoi itkeä. Mutta tuo
ilkeä poika ei lakannut huutamasta: „Tulkaa katsomaan
hameellista miestä!" ja näin huutaen hän juoksutti seläs-
sään Mattia ympäri käräjäkartanon. Sellaista kyytiä ei
Matti ollut eläessään saanut. Hän itki, hän parkui, hän
kynsi, hän puri, ja kun hän vihdoin viimein pääsi pojan
käsistä, läksi hän laputtamaan kotiin minkä jaloistaan pääsi.
Mutta hän lankesi hameeseensa, nousi siitä jaloilleen itku
kurkussa, lankesi taas, nousi taas ylös ja läksi juoksemaan
edelleen kaatua kupsahtaen tuon tuostakin nenälleen. Niin
hän pääsi vihdoin kotiin hengästyneenä ja itkien. „Pois
tämä hame!" huusi hän. „Minä en ikinä pane hametta
päälleni. Minä olen mies!"

„Älä huoli itkeä, Matti", lohdutti isoäiti. ~Kun kasvat
suureksi, niin vielä näytät, että sinä olet mies, ja vedät
vertoja kelle tahansa!"
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„Niin", sanoi isoisä, „ja ensi kerralla saat minulta hou-
sut lainaksi."

Nuo iäkkäät vanhukset rakastivat sydämestään Pikku
Mattia. Ja hän olikin, lähinnä Jumalaa, heidän ainoa ilonsa
ja lohdutuksensa maan päällä; he olisivat antaneet hänelle
vaikka kultakirjaillut samettihousut, jos se olisi ollut heidän
vallassaan. Nyt sai Matti voileivän, ja samassa oli suru
unohdettu. Hän istahti tuvan nurkkaan eikä enää ajatellut,
miten suuri häpeä on miehen kulkea hame päällä.

Jonkun ajan perästä syntyi läheisellä maantiellä aika
lailla juoksua ja puuhaa, sillä siitä odotettiin ohi ajavaksi
suurta herraa, joka matkusti ympäri maata; ja niin mahta-
vaksi tiesi huhu hänet mainita, että hän melkein veti ver-
toja itse kuninkaalle. Kaikki kokoontuivat tienvarteen näh-
däkseen hänet ja kertoivat toisilleen hänestä ihmeellisiä
asioita. Hän ajaa kultaisissa vaunuissa, tiesi joku: hänellä
on kaksitoista hevosta edessä, puku hänellä on kiireestä
kantapäähän pelkkää hopeata ja kullattua kuparia (siis kau-
neinta mitä vain tiedettiin). Lapsilla taas oli omat ajatuk-
sensa. He kuvittelivat, että sillä korkealla herralla olisi
selässä suuri tuohikontti, täynnä hopearahoja ja lakritsa-
pötkyjä, joita hän viskelee pitkin tietä lapsille.

Tämä huhu tuli Pikku Matinkin korviin, ja heti hän alkoi
kiusata päästäkseen mukaan sitä näkemään. Hänen piti
aina saada oma tahtonsa täytetyksi, niinkuin on usein ta-
pana ukon ja mummon lellipoikien.

„Sinä muka tahdot!" sanoi isoäiti. „Tiedätkö, missä si-
nun tahtosi on? Täällä minun hameeni taskussa."

~Ja eihän sinulla ole vaatteitakaan", sanoi isoisä myhäil-
len. „Ehkäpä taas tahdot mummon hameen päällesi?"

„Minä en huoli kenenkään hametta", huusi Pikku Matti
ja punastui kuin kypsä vattu, muistaessaan millaisen hä-
väistyksen hän oli saanut kärsiä tuon hameen vuoksi. ~En
ikinä pane hametta päälleni. Minä tahdon isoisän housut."

„Jopahan nyt!" sanoi isoisä. „No tule tänne ja taluta
minut ullakolle, niin koettelemme, miten housut sinulle
sopivat."

Siitäkös Matti riemastui! Hän kiipesi kuin kissa ylös
portaita myöten, niin että isoisälle oli täysi työ pysyä
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perässä. Niin päästiin nyt viheriäksi maalatun kirstun luo,
joka' oli] ullakon pimeimmässä pohjukassa ja joka> oli aina
herättänyt Matissa suurta kunnioitusta, kun hän kävi siellä
virittämässä hiirenloukkuja. Ensimäisenä loisti sieltä Matin
silmiin suuri miekka helakantimineen.

„Tuon minä tahdon", huudahti hän.
„Eipä vähä riitäkkään!" sanoi isoisä. „Pitelehän miekkaa

sen aikaa, että minä pengon sotilaspukuni kirstusta."
Pikku Matti otti miekan. Se oli niin raskas, että hän

vaivoin jaksoi sen nostaa.
Vanha isoisä taputti häntä ystävällisesti poskelle. „Kun-

han sinä miehistyt", sanoi hän, „niin saattaapa tapahtua,
että sinäkin kannat miekkaa ja saat astua taistelemaan isän-
maasi puolesta. Eikö niin, Pikku Matti?"

~Niin", sanoi Matti ja ojentautui suoraksi. „Kyllä minä
lyön niiltä kaikilta kaulan poikki, olipa niitä kuinka paljon
tahansa."

„Jopahan nyt!" sanoi isoisä. „Vai kaikilta, olipa niitä
kuinka paljon tahansa? Taitaapa se olla vähän sitä mu-
kaa, ketä vastaan sinä taistelet."

„Niin", sanoi Matti miettien. „Minä lyön kaulan poikki
kaikilta susilta ja haukoilta ja nokkosilta ja kaikilta, jotka
tekevät pahaa isoisälle ja isoäidille. Sen minä teen. Ja
sitten minä isken pään poikki kaikilta, jotka vain sanovat
minua tytöksi."

„No no, Matti, vähän varovammin, älähän ole niin kii-
vasta miestä. Tässä on sinulle housut. Pitää kai sinun
saada takkikin?"

~Kyllä, ja miekka myös. Ja hattu myös."
„Voi sinua veitikkaa", sanoi isoisä. „Saat kaikki tyyni,

mutta sillä ehdolla, ettet mene tiellä veräjää etemmäksi,
kun se korkea herra tulee."

„En mene, sen lupaan."
Tuskin he olivat ehtineet laskeutua ullakolta alas, kun

nimismies jo ajaa lennätti maantiellä kuin ukonilma ja huusi
oikealle ja vasemmalle, että väkijoukko väistyisi syrjään,
sillä maaherra oli jo tulossa. Nyt tuli kiire kaikkialla, ja
kiire tuli mökin tuvassakin. Isoisän housut vedettiin Pikku
Matin jalkaan; ne olivat harmaat, sivuompeleen kohdalla
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vaalean sininen raita, ja niin suuret ja väljät ne olivat,
että Pikku Matti olisi voinut kokonaan kontata yhteen lah-
keeseen. Näytti miltä näytti, mutta päälle ne vain pantiin!
Lahkeet käärittiin alhaalta kaksin kerroin ja housut sidot-
tiin miehustasta huivilla kiinni kainaloiden alle. Yhtä suuri
puuha oli takkiakin päälle pannessa. Sekin oli harmaa ja
siinä oli sininen kaulus ja se näytti pikemmin olevan tehty
jättiläisen kuin pikku kääpiön mitalla. Kun se ripustettiin
Matin päälle, niin hihat lakaisivat lattiaa ja helmat viistivät
perässä kuin pitkä laahustin. „Ei se käy tuolla tavoin",
sanoi isoäiti ja kiinnitti neuloilla hihat ja liepeet ylös.

Pikku Matti arveli sen olevan vain turhaa hienostelua.
Sitten lupsautettiin hänen päähänsä korkea sotilashattu.
Siihen olisi hänen pieni vartalonsa uponnut aina hartioita
myöten, ellei siihen olisi sullottu heiniä täytteeksi. Kaiken
komeuden kukkuraksi sidottiin raskas ja pitkä mifekka hä-
nen vyöllensä, ja niin oli pikku soturi täysissä tamineissa.
Eikä ole koskaan sankari palannut niin ylpeänä saamastaan
voitosta, kuin Pikku Matti saatuaan ensi kerran housut
jalkaansa. Hänen pieni, pyylevä vartalonsa katosi koko-
naan väljien vaatteiden sisään, niinkuin särki mereen, eikä
hänestä näkynyt muuta kuin pienet, avoimet sinisilmät,
punaiset posket ja itsepäinen nenänipukka, jotka pistivät
esiin takin kauluksen ja hatun välisestä kapeasta aukosta.
Kun hän näin mahtavana ja hyvin varustettuna iäksi astu-
maan, kuului sapelin kalinaa kivikossa, neulat putoilivat
pois, takin hihat ja liepeet pääsivät omiin valtoihinsa, hattu
kallisteli milloin oikealle, milloin vasemmalle, ja rohkea
pikku ritari näytti olevan alituisessa vaarassa kaatua kai-
ken sankarillisen komeutensa painosta. Vanhukset eivät
olleet moneen aikaan nauraneet niin makeasti kuin nyt.
Isoisäkin, joka kyllä kuuli, mutta ei nähnyt noita varuksia,
pyöräytti Pikku Mattia kolme kertaa ympäri, suuteli pikku
nenänipukkaa ja sanoi: „Herra siunatkoon sinua, pikku
poikani; kunpa ei vanha porilaisten soturipuku koskaan
joutuisi huonomman miehen hartioille kuin sinun."

„Kuule nyt", neuvoi isoisä, „kun maaherra tulee,
niin pitää sinun tehdä kunniaa tällä tavoin", ja hän
näytti, miten Matin piti seisoa suorana kuin seiväs, tuiman
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näköisenä, vasen käsi jäykkänä kupeella ja oikea koho-
tettuna hatun reunaan.

„Ymmärrän", sanoi Pikku Matti, joka oli aina nopsa
oppimaan.

Töin tuskin oli Matti ehtinyt paikoilleen portin poskeen,
kun jo näkyi pölypilvi kaukana maantiellä ja korkea herra
ajaa huristi, niin että kivet tiellä tulta iskivät. Nyt hän oli
jo ihan lähellä . . . hei mitä vauhtia se meni! Silloin huusi
kuski hevosille yhfäkkiä: „ptruu!" pysäytti ne ja komensi:
~portti auki, heti!" Seikka oli näet sellainen, että siltavouti
oli asettunut kaikessa mahtavuudessaan portille, jotta kaikki
kävisi täsmälleen ja portti hänen käskystään lennähtäisi
auki oikealla hetkellä, ja että maaherra saisi hyvän käsi-
tyksen maanteillä vallitsevasta hoidosta ja järjestyksestä.
Mutta kun vaunut sitten lähestyivät kuin ukkosen jyrinä,
niin siltavouti tahtoi ensin kumartaa kaikkein nöyrimmästi,
mutta kävikin niin onnettomasti, että hän kompastui ja
kaatui maantien ojaan. Se taas löi komentosanaa odottavan
portin avaajan niin äimäksi, ettei hän hoksannutkaan avata
porttia ilman päämiehensä käskyä, ja niin pysyi portti vi-
ranomaisesti kiinni korkeiden viranomaisten nenän edessä.

Vaunut piti pysäyttää, korkea herra katsahti kummastu-
neena ympärilleen ja kuski huusi yhä: ~portti auki sukke-
lasti!" Silloin astui esiin Pikku Matti, rohkeasti, vaikka
suurella vaivalla, avasi portin ja teki kunniaa täsmälleen,
niinkuin isoisä oli neuvonut. Kuski sivalsi ruoskalla hevo-
siaan ja kiinnitti ohjaksia, mutta samassa huusi maaherra
vaunuista: ~Seis!“ Vaunut pysähtyivät uudelleen.

„Mikä olet sinä pikkumies porilaisten sotapuvussa?"
huusi maaherra Pikku Matille nauraen niin makeasti, että
vaunut hetkuivat. Matti ei ymmärtänyt mitään, hän muisti
vain mitä isoisä oli hänelle sanonut ja teki taas kunniaa,
niin jäykkänä ja juhlallisena kuin paras sotamies. Tämä
huvitti suurta herraa yhä enemmän, hän alkoi ympärillä
olevilta kysellä, kenen poika Matti oli. Ja siltavouti, joka
oli ryöminyt ylös ojasta, ehätti kertomaan, että poika oli
orporaukka ja asui isoisänsä luona, joka oli rutiköyhä ja
sokea, entinen sotamies nimeltä Kuula. Siltavouti sanoi
tämän halveksivalla äänellä, kutenkorkeavirkaisten henkilöiden
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On joskus tapana puhua seurakunnan köyhälistöstä. Mutta
kovinpa hän kummastui, kun korkea herra tämän kuul-
tuaan laskeutui maahan vaunuista ja meni suoraa päätä
mökkiin.

Siitäkös hämmästys! Vanha mummo säikähti niin, että
oli lentää tuolilta lattialle, kun niin ylhäinen vieras astui
tupaan; mutta ukko, joka ei mitään nähnyt, oli rohkeampi
ja viittasi kädellään kohteliaasti sinnepäin, missä tiesi pen-
kin olevan.

„Jumalan rauha teille, ystäväni", tervehti korkea herra
ja kätteli ystävällisesti vanhuksia. ~Luulen tuntevani sinut,
vanha toveri", jatkoi hän tarkastellen ukkoa. „Etkö ole
Kuula, numero 39, minun entisestä komppaniastani?"

„Niin olen, herra kapteeni", vastasi vanhus suuresti kum-
mastuneena, sillä hän tunsi nyt äänestä entisen päällik-
könsä.

~No, Jumalan kiitos, että sinut viimeinkin tapasin", sa-
noi maaherra. „Etkö muista, että sinähän se kuumimmassa
taistelun melskeessä otit minut hartioillesi ja kannoit minut
kahlaten joen yli, kun minä haavoitettuna ja voipuneena
olin vähällä joutua vihollisten käsiin? Jos sinä oletkin sen
unohtanut, niin luuletko minun voivan sitä koskaan unoh-
taa? Rauhanteon jälkeen en kuullut sinusta enää mitään;
etsin sinua kauan ja viimein luulin sinun jokuolleen. Mutta
nyt olen löytänyt sinut, ja tästä lähtien olen pitävä huolta
sinusta ja vaimostasi ja pienestä pojanpojastasi. Se on rei-
pas miehen alku!" Ja sen sanottuaan otti maaherra Pikku
Matin syliinsä, nosti hänet korkealle ja suuteli häntä, jol-
loin hattu Matin päästä pudota kopsahti lattialle, miekka
kolahti ja kaikki mummon panemat neulat irtautuivat takista
ja housunlahkeista.

„Älähän nyt, laske pois minut", sanoi Pikku Matti maa-
herralle. „Katso nyt, kun pudotit hatun, ja isoisä toruu."

~Armollinen herra", sanoi isoäiti Matin, puolesta kovasti
häpeissään. „Älkää pahastuko pojan puheesta. Se raukka
ei osaa puhutella vieraita niinkuin tulisi."

„Isoisä saa uuden hatun", sanoi maaherra. „Ja te, mum-
mo, älkää olko huolissanne pojan puheista. Hyvä on, että
hän puolustaa hattuaan kuin mies. Kuulehan, Matti, minusta
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näyttää siltä, että sinusta tulee aikaa voittaen kelpo mies.
Haluttaako sinua ruveta rohkeaksi sotamieheksi, niinkuin
isoisäsi ennen oli ?

„Isoisä sanoo, että se on sitä mukaa, ketä vastaan mi-
nun on taisteltava", vastasi Matti.

„Kuulehan poikaa", sanoi maaherra nauraen. ~Onpa si-
nussa miehuutta, totta vie!"

„Nähkääs, herra kapteeni, siihen vaikuttaa se, että hä-
nellä on tänä päivänä ensi kertaa housut jalassa, ja housut
ne antavat miehuutta."

~Sano ennemmin, että~p°r ila isten sotilaspuku se sitä an-
taa", lausui maaherra. ~Siinä on paljon ruudinsavua ja
paljon entistä kunniaa, tuossa kuluneessa puvussa, ja sem-
moiset muistot ne periytyvät polvesta polveen. Mutta nyt
on toinen aika, ja pojasta voi vielä kasvaa isänmaan tuki.
Oletko väkeväkin, pikkumies?"

Matti ei vastannut; hän ojensi vain oikean käden keski-
sormen, tarjoutuen vetämään sormikoukkua maaherran
kanssa.

~Kyllä näkyy", virkkoi maaherra hymyillen, ~että sinusta
tulee väkevä kuin karhu, kunhan käsivartesi ehtii vahvis-
tua. Lähde nyt kanssani; saat syödä nisuleipää ja juoda
maitoa joka päivä. Ja välistä saat kenties lakritsaa ja rys-
sänrinkeliä, jos olet kiltti."

~Saanko myös ajaa hevosen selässä ?" kysyi Matti.
~Tietysti saat", vastasi maaherra.
Matti aprikoi hetkisen. Hänen pienet silmänsä pälyivät

vuoroin isoisään, vuoroin isoäitiin ja vuoroin taas maaher-
raan. „En lähde", sanoi hän sitten yhfäkkiä, vetäytyen iso-
isän selän taa. Tahdon jäädä isoisän ja isoäidin luokse."

„Mutta", sanoi vanha sokea soturi liikutettuna, „isoisän
luona sinä saat vain kovaa leipää ja vettä ja suolattuja
muikkuja. Kuulethan, että hyvä herra lupaa sinulle vehnä-
leipää ja maitoa ja muuta hyvää, ja ajattelehan, että saisit
ajaa hevosen selässä!"

„Minä jään isoisän luo, minä en lähde mihinkään!" huusi
Pikku Matti itku kurkussa.

„Sinä olet hyvä poika", sanoi maaherra kyyneleet sil-
missä ja taputti Mattia poskelle. „Jää vainenkin isoisäsi
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luokse. Minä pidän huolen, ettei isoisän, isoäidin eikä sinun
tarvitse milloinkaan nähdä nälkää, ja kun sinusta sitten
kasvaa kelpo mies, niin tule katsomaan minuakin, jos minä
vielä olen elossa. Minä olen hankkiva sinulle maata kyn-
nettäväksi ja metsää raivattavaksi, ja tulipa sinusta maan-
viljelijä tai sotilas, niin yhtä kaikki, kunhan vain olet isän-
maasi rehellinen ja uskollinen poika. Eikö niin, Pikku
Matti?"

~Niin", vastasi poika vakaasti ja jäykästi.
„Jumala siunatkoon sinua, lapseni!" sanoivat vanhukset

syvästi liikutettuina.
~Ja Herra siunatkoon kallista isänmaatamme ja antakoon

sille monta niin uskollista poikaa kuin sinusta tulee, Pikku
Matti", sanoi maaherra. „Sillä", lisäsi hän, „monet lähte-
vät karkuun niukan, kovan leivän äärestä, hakeakseen le-
veämpää leipää. Mitä he siten voittavat, sen tietää Ju-
mala ja heidän omatuntonsa; ainakaan ei voita siitä heidän
isänmaansa. Mutta kunnioita isääsi ja äitiäsi heidän köy-
hyydessäänkin, jotta menestyisit ja kauan eläisit maan
päällä."

~Sehän on aapisessa", sanoi Pikku Matti.
~Niin. Mutta se ei ole kaikkien sydämessä", vastasi

maaherra.

ENSI LEIVO.
Ma kuljin kotihaassa
vait kylän vieriä,
ja talvi oli maassa
ja talvi pilvissä.
Niin kuulin raikkaan sävelen,
mi ilmoissa soi helkkyen;
sielP lauloi ensi leivo
ens aikaa keväimen.
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„Sä kevään lemmityinen,
miks etsit Pohjolaa?
On talvi kolkko, hyinen,
niin köyhä meidän maa.
Pois liidä kauas Espanjaan,
vain riemuun rypäleiden maan,
miss' sydämet ei hyydy,
vaan tuhlaa aarteitaan!"

Mut laulu taivonmailla
soi helein äänin noin:
„Mit ilo huolta vailla
ja riemu surutöin?
En etsi pöytää uhkeaa,
mi hätää nähdäkään ei saa,
en sydäntä, mi hehkuin
ei kaipaa Jumalaa!

Oon toivon ääni herkin
ja ilonairut sen;
ma saavun onnenkerkin
luo raukkain viluisten.
Oi, lienen ääni enkelin,
mi luonnon sulo sävelin
tuo kevääntulon viestit
ja talven lähdönkin.

Siks täytyi minun kiitää
jo rikkaudesta pois,
luo ahdistettuin liitää,
jotk' ymmärtää mua vois.
Vain keille murhe taakat toi,
he riemun oikein tietää voi,
he osaa Herraa kiittää,
kun hyvyyttään hän soi.

Kun maasi hautaa hanki,
ja olos ahtaaks jää,



37

ma valon ilmoitanki,
ja päiväs lämpiää.
Niin kiintynyt en Espanjaan,
kuin kalliiks' sain tän kaihoin maan,
mi kärsii, sentään toivoin
ja luottain Jumalaan."

ELI RH E Hl.
Kaukana suuressa Amerikassa on monta rautatietä, Joilla

vaunujen pyörät kiitävät hyvin nopeasti eteenpäin rautaisia
kiskoja myöten, eikä siellä ole hevosia valjastettu vaunujen
eteen, vaan ne kulkevat höyryn avulla. Höyry kohoaa kie-
huvasta kattilasta ensimäisessä vaunussa Ja käyttää höyry-
konetta, ja höyrykone panee pyörät liikkeelle, Ja niin kul-
kee ensimäinen vaunu eteenpäin, vetäen kaikki muut peräs-
sään. Usein on koko pitkä Jono vaunuja kiinnitetty toi-
siinsa, Ja kun tämä kulkee kolme kertaa nopeammin kuin
JuoksiJahevonen, niin ihmiset matkustavat mielellään rauta-
tiellä höyryvaunuissa. Sentähden ovat useimmiten kaikki
vaunut täynnä, toiset ihmisiä, toiset härkiä Ja lampaita Ja
toiset kaikenlaista tavaraa, Jota kuljetetaan paikasta toiseen.

Hyvä on, että on rautateitä, Ja melkein kaikissa maissa
niitä Jo onkin. Ruotsissa on Jo paljon rautateitä, mutta
Suomessa niitä on vähemmän. Lienee kenties vaikeampi
rakentaa sellaisia teitä täällä pohjoisessa kuin muualla, sillä
täällä on paljon mäkiä Ja Järviä Ja Jokia, Ja kalliiden sil-
tojen rakentaminen maksaa paljon. Mutta jopa sentään
monet meilläkin matkustavat rautateitse. Tiedämmehän,
kuinka muissa maissa on porattu teitä läpi korkeiden vuor-
ten, Ja toisissa paikoissa rakennettu kauhean korkeita sil-
toja järvien Ja syvien kuilujen yli; onpa semmoisiakin rauta-
teitä, Jotka kulkevat kattojen päällitse suurissa kaupungeissa.
Kaikki tämä on tehty, Jotta ihmiset Ja tavarat pääsisivät
nopeasti perille; sillä:aika on kalliimpaa kuin mikään muu
omaisuus. Nyt voimme Jo Suomessakin syödä aamiaisen
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Turussa, päivällisen Helsingissä ja iltasen Viipurissa. Hel-
singistä päästään päivässä Ouluun; semmoinen matkanteko
se sujuaa nopeammin kuin rämisevillä 'rattailla ja laiskoilla
kyytihevosilla.

Nyt aion kertoa teille, mitä tapahtui kerran rautatiellä
Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa, eikä siitä ole kovin pitkiä
aikoja kulunut.

Siellä oli kaupunki nimeltä York, ja Baltimoresta päin
tähän kaupunkiin tullessa kulkee rautatie korkean sillan yli.
Junan kulkiessa sillan yli sattui putoamaan hehkuvia hiiliä
veturin uunista sillalle ja siitä syttyi tulipalo. Kun tuuli
kovasti eikä ketään ollut saapuvilla, kun juna oli kulkenut
ohitse, oli koko silta pian tulen vallassa ja paloi poroksi.

Vähitellen saapui ihmisiä, jotka koettivat sitä sammuttaa,
mutta turhaan. Silloin huusi joku heistä, että kymmenen
minuutin kuluttua tulee toinen juna samalta suunnalta kuin
edellinenkin; ja kun radan vieressä oli vuori, niin ettei silta
näkynyt radalle, ennenkuin oltiin ihan sen luona, voisi käydä
niin onnettomasti, ettei junankuljettaja tietäisi mitään sillan
palosta, vaan kulkisi täyttä vauhtia paikalle ja syöksyisi
syvyyteen vieden mukanaan yli sata henkeä. Siinä seisoi-
vat nyt kaikki neuvottomina ja säikähdyksissään eivätkä
tienneet, mitä heidän piti tehdä ilmoittaakseen tuleville
vaarasta.

Silloin oli siinä kaksitoistavuotinen poika Eli Rhem, ja
hän oli reippaampi kuin kaikki muut. Hän alkoi juosta
rataa pitkin niin kauas kuin jaksoi, eikä kestänytkään kauan,
ennenkuin hän näki pitkän junan tulla huristavan täyttä
kyytiä. Mitä teki nyt Eli Rhem? Huutamisesta ei olisi
suurtakaan apua, sillä ei kukaan kuulisi sitä vaunujen koli-
nassa. Hänellä ei ollut aikaa kauan aprikoida. Hän asettui
keskelle tietä, niin että kaikkien vaunujen täytyi välttämät-
tömästi kulkea hänen ylitsensä, jos aikoivat edelleen. Ja
siinä hän seisoi huutaen ja huitoen käsil ään minkä taisi.
Junankuljettaja, joka seisoi etumaisessa vaunussa, näki po-
jan, mutta luuli häntä hulluksi ja huusi ja viittoi häntä
menemään pois tieltä. Mutta Eli Rhem seisoi paikoillaan
ja katsoi kuolemaa suoraan silmiin, sillä hän tiesi, että mo-
nen ihmisen henki riippui siitä, ettei hän liikahtaisi paikaltaan.
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Kuljettajan täytyi pysäyttää koko juna, muuten hän olisi
ollut syypää pojan kuolemaan. Mutta niin vihainen hän
oli, niin vihainen, että heti kun juna pysähtyi, hyppäsi hän
alas ja alkoi pieksää poika parkaa, koska tämä oli viivyt-
tänyt junan kulkua.

Mutta nyt tuli muitakin ihmisiä juosten sillalta ja he ker-
toivat, kuinka täpärältä piti, ettei koko juna syöksynyt sy-
vyyteen.

Silloinkos junankuljettajan silmät lensivät suuriksi, ja
kaikki matkustajat saivat kuulla, että heidän, lähinnä Juma-
laa, oli pelastuksestaan kiittäminen Eli Rhemiä. Syntyi niin
suuri ilo ja hämmästys, että sitä on mahdoton kertoa!
Kaikki hyppäsivät alas junasta, syleilivät ja suutelivat Eli
Rhemiä kyyneleet silmissä ja heti koottiin hänelle sata kulta-
rahaa palkinnoksi. Sitten he läksivät jalkaisin palaneelle
sillalle katsomaan sitä paikkaa, jossa he kaikki olivat vä-
hällä saada surmansa. Reipas Eli Rhem tuli laajalta kuu-
luksi kaupungissa ja ihmiset kantoivat hänet riemusaatossa
hänen vanhempiensa taloon. Vaan enemmän kuin kulta ja
kunnia tuotti hänelle riemua se tieto, että hän Jumalan
avulla oli pelastanut satojen ihmisten hengen.

Mitäpä sinä olisit tehnyt Eli Rhemin sijassa, jos olisit
seisonut kuten hän keskellä rautatietä, varma kuolema sil-
mien edessä? Mielelläsi olisit kai tahtonut tehdä hyvän
työn ja pelastaa monen ihmisen hengen, mutta olisiko si-
nulla ollut rohkeutta sen tähden panna alttiiksi oma hen-
kesi? Ja ;olisitko ollut niin reipas, ettet silmänräpäystä-
kään olisi epäröinyt, vaan katsonut kuolemaa silmiin, kun
vielä aikaa”oli? Niin, se ei ole ihan varmaa. Monellakin
on hyvä tahto, vaan kaikilla ei ole rohkeutta. Ja monella,
jolla muutoin on sekä rohkeutta että tahtoa, ei ole samaa
miehekästä päättäväisyyttä kuin pienellä Eli Rhemillä, vaan
he seisovat ja aprikoivat, kunnes kaikki on myöhäistä.
Muista se, sinä reipas poika, kun sinunkin joskus on teh-
tävä hyvä’ työ! Siinä ei saa arkailla eikä epäillä. Reip-
paasti toimeen, nopeasti, viisaasti, rohkeasti, ja Jumala suo-
jelee sinua, niinkuin hän suojeli Eli Rhemiä.
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REKOLA JA SAMMALPARTA.
Muurahaiskeko oli vuorella keskellä metsää, suuren sata-

vuotisen hongan juurella, jonka nimi oli Sammalparta, ja
paikan nimi oli Kanervala, sillä siinä kasvoi kanervia kan-
kaalla. Sammalparta oli siinä suhteessa muinaisen Tanta-
luksen kaltainen, että hänkin oli tuomittu kärsimään ali-
tuista janoa veden partaalla, johon hänen juurensa eivät
ulottuneet. Sammalparta sai vain katsella aukealle merelle,
mutta kuitenkin seista aina janoissaan kuivalla vuorella,
josta sadevesi valui niin nopeasti pois, että ainoastaan maan-
pinnassa olevat juuret ehtivät hiukan kostua. Turhaan le-
vitteli honka juuriaan laajalle vuoren rakoihin; siten hän
tosin sai tukea seistäksensä, jakyllä sitäkin tarvittiin myrsky-
sääliä; mutta vettä hän sai ainoastaan pienestä likaropa-
kosta, joka oli lähellä, mutta sekin oli enimmäkseen kui-
vana. Sammalparta olisi kuollut janoon, ellei iltapilvi olisi
välistä ojentanut hänelle kastemaljaa tai kostea merisumu
välistä käärinyt valkoista, märkää vaippaansa hänen ympä-
rilleen, virvoittaen hänen nääntyviä oksiaan. Muuten hän
huoaten katseli ylös pilviin, jotka liitelivät ylhäällä hänen
päänsä päällä, tai mereen, joka pauhasi syvällä hänen äl-
länsä. Nuorena ollessaan hän oli päättänyt kasvaa ylös
aina taivaaseen asti, mutta yhä vielä puuttui pikkusen pi-
tuutta, eikä hän viimein enää kasvanut pituutta vaan pak-
suutta. Hänen mielensä teki kuitenkin yhä taivaaseen;
sinne hän tahtoi kaikin mokomin kerran päästä tästä janoi-
sesta maasta.

Sammalparran juurella oli muurahaisten asunto, ja sen,
nimi oli Rekola. Se oli muurahaisten mielestä kaunis ni-
mi; he häpesivät sanoa taloansa pelkästään pesäksi, silloin-
han heitä olisi muka voitu luulla ties miksi raukoiksi. Re-
kola oli oikea tasavalta, jossa jokainen jäsen teki työtä yh-
teiseksi hyväksi sekä taisteli kuin sankari kaikkia käärmeitä,
sittapörröjä ja muita vihollisia vastaan. He olivat ahkeraa
ja lainkuuliaista väkeä, nämä muurahaiset, ja se oli heille
suureksi kunniaksi, mutta he eivät käsittäneet, miksi Sam-
malparta oli niin suuri ja he itse niin pieniä. Pieninkin
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havuneula, joka putosi Sammalparrasta, oli heille kokonai-
nen hirsi, ja siitäpä he juuri saivatkin rakennustarpeita Re-
kolaansa.

Muutamat muurahaiset olivat kiivenneet aivan Sammal-
parran latvaan asti, ja se oli heille koko päivänmatka. Pa-
lattuaan alas luulivat he olleensa jo aivan puolitiessä kuu-
hun. „Sammalparta pyrkii taivaaseen", sanoivat he.- „Kuinka
on mahdollista, että joku on samalla kertaa niin suunnatto-
man suuri ja niin äärettömän tyhmä?"

Sammalparta kuuli, mitä nuo pikku elukat sipisivät hä-
nen juurellansa, ja katsoi heitä korkeudestaan. „Taivaaseen
minä pyrinkin", sanoi hän. „Täällä maan päällä ei minulla
ole muuta kuin tuo kova vuori ja sammumaton jano."

„Kas vain, mitä hän miettii!" sanoivat muurahaiset toi-
nen toiselleen. „Miksi hän ei tee työtä, niinkuin me, an-
saitakseen jokapäiväisen leipänsä ja saadakseen katon päänsä
päälle. Miksei hän pysy kauniisti täällä maan päällä, johon
hänen juurensa kuitenkin ovat kiinni kasvaneet? Kun on
leipää ja lämmintä, ei tarvita taivaan valtakuntaa."

„Mutta onpa jotakin, joka saa minun haluamaan taivaa-
seen", sanoi Sammalparta. „Sinne päin minä olen pyrkinyt
aina pienestä pitäen."

Muurahaiset nauroivat. ~Olemme mekin tunteneet muu-
tamia, joiden mieli teki taivaaseen", sanoivat he. ~Meidän
seassamme oli joukko siivekkäitä, ja ne läksivät lentämään
sinitaivasta kohti. Ne muka eivät tahtoneet elää eikä tehdä
työtä tällä kurjalla maankamaralla, vaan läksivät huviret-
kelle kohti korkeutta; mutta he putosivat kaikki tyyni
mereen Siikasien saaliiksi."

Sammalparta kuunteli noiden pikku elukkain puhetta suu-
ren olennon majesteetinisella tyyneydellä eikä katsonut mak-
savan vaivaa enää vastata heille; hänellä oli kuitenkin omat
ajatuksensa, vaikk’ei huolinut niitä ilmaista. Muurahaiset
yhä hyörivät ja pyörivät töissään, tullakseen toimeen täällä
maan päällä, eivätkä halunneet mitään parempaa. Mutta
Sammalparta yhä janosi ja muuttui talvi talvelta yhä har-
maammaksi, kunnes sen alimmat oksat alkoivat kuivaa ja
kuihtua.
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Eräänä kesäpäivänä läksivät lähimmän talon pojat Ka-
nervalaan mustikoita poimimaan. Heidän joukossaan oli pi-
täjänräätälin poika Agapetus, joka oli käynyt koulua kau-
pungissa ja oppinut polttamaan paperosseja. „Poimikaa te
marjoja, minä silhaikaa tupakoin!" sanoi Agapetus, heittäy-
tyi pitkälleen kanervikkoon päivänpaisteeseen ja sytytti tu-
pakkansa, jotta hän näyttäisi oikein miehekkäältä.

Pienet, keveät savupilvet nousivat niin komeasti ylös il-
maan, leviten vaaleansinisiksi renkaiksi. Se näytti kau-
niilta; yksin muurahaisetkin luulivat Agapetusta ylhäiseksi
herraksi. Hän poltteli polttelemistaan toisten poimiessa
marjoja, ja kun paperossi oli loppumaisillaan, heitti hän pa-
lavan pääkäleen huolettomasti kankaalle. Mutta silloin sat-
tui olemaan hyvin kuiva kesä, tupakasta putosi pieni heh-
kuva kipuna, ja siitä syttyi ensin sammal, sitten kuiva ka-
nervikko. Lapsista se oli hyvin hauskaa; ihastuksissaan he
katselivat, kuinka pikku liekki kasvoi kasvamistaan ja hyp-
peli leimuten mättäältä mättäälle. Tulipa tuuli, joka aina
on liekkien leikkikumppani, ja huviksensa puhalleli ja kiih-
dytteli pienet liekit suureksi tuleksi. Tuossa tuokiossa oli
koko Kanervala tulen ja savun vallassa; kipunoita lenteli,
kanervikko ruski, leppäkertuilta paloi siivet, ja lapset läk-
sivät peloissaan pakoon. Ensimäisenä livisti räätälin Aga-
petus käpälämäkeen, hän joka oli koko onnettomuuden al-
kuunpanija. Hän kompastui ja lankesi nenälleen tuliseen
mättääseen ja poltti nenänsä, niin että se muuttui ikipäi-
viksi sinertäväksi; sen hän sai vaivastaan ja sentähden sa-
nottiin häntä Nenäpetukseksi niinkauan kuin hän eli.

Kankaalta kiertelehtivät liekit kapeana, käärmeilevänä
kielekkeenä ylös vuoren rinnettä myöten ja saapuivat vii-
mein Rekolaan asti. Siinä puuhasivat ja puhkuivat muura-
haiset, kuten tavallista, ahkerassa työssään. Muutamat kul-
kivat takaperin, vetäen kortta jäljestään; toiset hinasivat
kuollutta heinäsirkkaa suurella vaivalla, koettaen saada sitä
pesään, mutta kun kaksi oli vetämässä kummallakin puo-
lella, tempoiltiin heinäsirkkaa edestakaisin heidän välillänsä.
Silloin tulivat liekit aika vauhdilla . . . huh, miten tuli kä-
hähti Rekolassa! ja semmoinen loppu"'se tuli pesälle kaikkine
kekolaisineen ja heidän ravintohuolineen tässä maailmassa.
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Sammalparta oli nähnyt ennenkin monta metsänpaloa; ne
olivat ainoastaan kärventäneet sammalia ja kanervikkoa hä-
nen ympäriltänsä, mutta hän itse oli aina säilynyt vahin-
goittumatta. Sentähden hän oli nytkin ihan rauhallisena.
Hän ei itse tiennyt, miten kuiva hän oli ja sitäpaitsi kuo-
rensa alta vähän mädännyt; mutta liekit tiesivät sen pa-
remmin, ne kiertelivät hänen ympärillään ja kiipesivät kui-
via oksia myöten viimein tuuheaan latvaan asti. Siitäkös
pelmahti aika parvi kipunoita, tuuli kantoi sen kauas me-
relle; kaikki salakat olisivat likitienoilla tulleet nokeen, ell’-
eivät olisi kiireimmän kauppaa taas pesseet kasvojansa.
Kolme päivää kyti Sammalparran puoleksi lahonnut runko,
vaan sittenkin oli siitä palanut vasta puolet. Tulipa silloin
tuulenpuuska, ja roiskis, siinä makasi honka pitkällään po-
rossa ja kypenissä.

„Nyt olen hukassa, nyt en koskaan pääse taivaaseen",
ajatteli Sammalparta kuolevana, kaatuessaan vuoreltansa ja
vieriessään pitkin rinnettä alas mereen.

~Etpähän ole hukassa!" sanoi ääni ylhäältä. Se oli ru-
sottava iltapilvi, jota honka oli niin usein ikävöiden ja ihas-
tellen katsellut. ~Etpähän ole hukassa", jatkoi pilvi, ~sillä
nyt minä otan sinun tuhkasi ja vien korkealle ylös valoi-
saan avaruuteen. Kun sitten taivaan Herra uudistaa maan
ja luo uuden paratiisin, pääset sinä seisomaan sen portille
elämänpuun ja hyvän ja pahan tiedon puun viereen, havu-
neulasi loistavat kuin hopea, saat juoda yrttitarhan lähteistä,
sinun ei tarvitse enää koskaan nähdä janoa, eikä kuihtua
tai kuolla. Eikö kaikkein olentojen Isä, joka kuulee koko
luonnon rukoukset, eikö hän olisi kuullut sinun äänetöntä
ikävöimistäsi läpi koko elämäsi?"

„Eikö minun tarvitse seisoa kuivalla vuorella ja turhaan
ojennella oksiani taivasta kohden?" kysyi Sammalparta.

„Ei koskaan", vastasi iltapilvi. „Juuresi saavat olla iäi-
sessä rauhassa ja latvasi iäisessä valossa; Eedenin palsami
tuoksuu sinun kirkastetusta sydämestäsi. Kun olet etsinyt
taivasta, niin olet sen löytävä, sillä ken etsii, hän löytää."

~Eivätkö muurahaisetkin saa tulla taivaaseen?" kysyi
Sammalparta, sillä häntä säälitti niiden hukkuminen tuleen.
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„Heidän oikea kotinsa oli maan päällä, eivätkä he kos-
kaan halunneet parempaa", vastasi iltapilvi. ~Heistä on kir-
joitettu, että he ovat saaneet palkkansa."

„Päästäkää vuorikin taivaaseen !*' anoi vielä Sammalparta,
mutta ne olivatkin hänen viimeiset sanansa, sillä samassa
hän sortui tuhkaksi, ja iltapilvi pukeutui purppuraisimpaan
riemupukuunsa ja vei tuhkan mukanaan ylös siniseen ava-
ruuteen. Sammalparta ei saanut tietää, oliko vuorikin pää-
sevä taivaaseen vai ei.

Iltapilven mentyä laskeutui kostea yösumu ja kietoi vuo-
ren valkoiseen lakanaansa, niinkuin sillä ennenkin oli ollut
tapana. Mutta nyt ei muurahaisten enää tarvinnut ryömiä
korsikattonsa alle eikä Sammalparran virkistää janoisia ok-
siansa, sillä kumpikin oli päässyt kotiinsa. Ainoastaan
vanha, kuiva, sammalpeittoinen vuori, joka nyt seisoi yksin
alastomana ja nokisena, tunsi yösumun tippuvan kyyneleinä
pitkin karkeita kupeitansa. Se vuoripa se juuri kertoi minulle
tämän tarinan Sammalparrasta ja Kekolasta; muutenhan sitä
tuskin olisi kukaan tiennyt. Mutta ei vielä tänä päivänä
kukaan tiedä, pääseekö vuori taivaaseen vai ei.

KEDONKUKKIEN LAULU.
Me kainoja ollaan ja pieniä vaan,
mut Luoja ei unhota kukkiakaan.
Hänen kenttänsä kirjomme, laaksot ja haat,
ja viehkeiksi verhoomme vihreät maat.

Oi, emmepä kehrää ja loimia luo,
mut aina on valmihit vaatteemme nuo,
ja niinpä ei loistanut Salomokaan
kuin meistä nyt pienoisin mullassa maan.

Vain halvaksi köyhä se maailmassa jää,
mut niin hyvä Jumala järjestää,
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ett ylhäinen, suuri on arvoton;
Hän kruununsa pienelle antava on!

Ja jos vartemme uljas kuin hongan ois,
ei kauniimmin kukkamme väikkyä vois,
ei varmaan ne vienommin tuoksuiskaan
Sini-ilmassa tuolla kuin helmassa haan.

Vaikk’ alhaalla laaksossa kasvamme näin,
niin katsehen käännämme taivohon päin.
Sama;täällä on kirkkaus, valkeus sen
kuin ylhäällä huipulla tunturien!

Ja samoin kuin honka, mi huohuen soi,
mekin kiitosta Herran laulamme, oi!
Hän hiljaisen äänemme kuulevi tän
niin selvään kuin ukkosen jyrisevän.

Miks' Luojassa emme me riemuita vois?
Ei ainoa lehtemme lakastu pois,
jos Luoja ei salli, ei multahan maan
jää hukkahan siemen ainoakaan.

Kevätkukkani armas, suortuvapää,
oi, Jumalan lapseksi aina sa jää,
sä keväässäs vienona riemuitse
ja kainona kasva näin kuten me!

PAREMPI TIE.
Oli kerran luutamummo, jolla oli kaksi lasta, Putteli ja

Tutteli. Putteli oli poika, mutta Tutteli tyttö. Eräänä
päivänä oli mummo ansainnut 20 penniä ja hän sanoi lap-
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sille: „Tässä on kaksi kymmenen pennin rahaa; menkää
kaupunkiin ostamaan leipää!"

Lapset eivät olleet koskaan ennen käyneet kaupungissa
ja sentähden he kysyivät tietä. „Se ei ole mikään kumma",
sanoi mummo. „Menkää ensin suurta maantietä, ja kun
tulette katajamäen kohdalle, eroaa siitä kaksi haaraa.
Menkää sitten sitä tietä, joka on parempi."

Se oli lapsista hyvä neuvo ja he läksivät iloisesti astu-
maan rahoinensa, sillä olihan hauska kerran päästä
kaupunkiin.

Kun he pääsivät katajamäen kohdalle ja näkivät edes-
sänsä kaksi tietä, alkoivat he itsekseen ajatella, kumpi-
kohan tie se nyt on parempi. Mutta molemmat näyttivät
heistä yhtä hyviltä ja he seisattuivat neuvottomina hetki-
seksi arvelemaan.

Silloin istui leppälintu koivussa oikean tien varrella ja
lauloi: kuivaa leipää, kovaa leipää, kviririvit! Mutta varis
istui katajikossa vasemman tien varrella ja raakkui: rin-
kilöitä piparkakkuja, rinkilöitä piparkakkuja, kvaa, kvaa!

„Kuules, Putteli", sanoi Tutteli, „leppälintu laulaa kuivaa
leipää; parasta on mennä sinnepäin ja suorittaa asiamme."

„Eipäs",' sanoi Putteli Tuttelille, „varis lupaa rinkilöitä
ja piparkakkuja. Sehän on tietysti parempi tie."

Lapset eivät voineet sopia, vaan päättivät ottaa kumpikin
kymmenpennisensä ja lähteä edelleen eri teitä.

Mutta kaikki tiethän ne Roomaan vievät, ja molemmat
veivät tässäkin kaupunkiin. Astuttuaan kotvasen tuli Putteli
toiselle kaupungin portille, ja siinä istui matami pöydän
ääressä ja huusi: „Kaksi pennistä, kaksi pennistä!"

„Mitähän tuossa on?-' ajatteli Putteli ja astua tallusteli
matamin pöydän luo. Siinä hänen silmänsä vasta auke-
sivat, sillä pöytä oli ladottu täpö täyteen piparkakkuja ja
pieniä rinkilöitä nauhoissa. ~Saanko kaksi rinkilää pen-
nistä?" kysyi Putteli.

„Saat", sanoi matami. „Piparkakut maksavat oikeastaan
kaksi penniä, vaan menkööt yhdestä."

~Ah, miten huokeita!" ajatteli Putteli itsekseen. ~Miten
äiti ihastuu, kun saa niin paljon hyvää niin vähällä rahalla!"

Ja hän osti puolella rahallansa rinkilöitä; montako hän



sai? Ja lopulla hän osti piparkakkuja; montako hän
niitä sai?

Sitten läksi Putteli katselemaan kaupunkia, ja se oli
hyvin komea. Siellä oli korkeita kartanoita, koreita neitosia
ja kiiltäviä messinkipeilejä kaikissa puodinikkunoissa. Kas,
se oli jotakin! Putteli katseli katselemistaan, ja hänelle
alkoi jo tulla nälkä.

~Voisinhan syödä yhden rinkilän, kun ovat niin huokeita.
Mutta ei muuta kuin yhden!" Ja hän söi rinkilän.

Vähän ajan perästä oli hänellä taas nälkä, ja mieli teki
lisää. ~Voisinhan maistaa piparkakunkin, koska matami
tinki ja helpotti", ajatteli hän. ~Mutta ei muuta kuin
yhden!" Ja hän söi myöskin piparkakun.

Mitä enemmän hän söi, sitä enemmän rupesi nälkä tun-
tumaan. Ja niin meni taas yksi rinkilä ja yksi piparkakku.
Mutta ei muuta kuin yksi. Sitten alkoi Putteli ajatella
kotiinlähtöä, sillä ilta oli jo tulossa.

Putteli astuskeli hitaasti kotiin päin, sillä häntä väsytti
ja nälkä oli myöskin. Ja rinkilä ja piparkakku toisensa
jälkeen menivät samaa tietä hänen pikku vatsaansa, mutta
vain yksi kerrallaan. Sillä joka kerran maistaessaan ajatteli
hän: ~Ei muuta kuin tämä!"

Viimein oli hänellä vain yksi rinkilä ja yksi piparkakku
taskussa jäljellä. ~Niin, yksihän se vain enää on", ajatteli
hän, „eikä se kuitenkaan riitä kaikille illalliseksi." Ja hän
söi siis viimeisenkin.

Putteli saapui viimein kotiin, ja siellä istuivat luuta-
mummo ja Tutteli tyytyväisinä syömässä illalliseksi sitä
leipää, jonka Tutteli oli ostanut. Sillä Tutteli oli tullut
kaupungin toiselle portille ja siellä heti suorittanut asiansa
leipurin puodissa.

„No, Putteli", sanoi luutamummo, „missä on leipäsi?"
Putteli pyöritteli lakkiansa, niin että se tuli aivan nelis-

kulmaiseksi, ja alkoi kertoa kaikista kaupungin ihanuuk-
sista, suurista kartanoista, koreista mamseleista jakiiltävistä
vaskipeileistä, joita riippui puodin ikkunoissa.

„Mutta missä on leipä?" kysyi luutamummo.
Putteli venytti lakkinsa neliskulmaisesta kolmikulmaiseksi

ja kuvaili matamia, joka istui pyötänsä ääressä kaupungin
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portilla, ja miten uskomattoman huokeasta hän möi kaikkein
parasta tavaraa.

„Mutta missä se sinun leipäsi on?" kysyi mummo kol-
mannen kerran.

Nyt täytyi Puttelin puhua totuus, ja pahinta oli, että
hänellä yhä vielä oli nälkä ja suurempi kuin sudella
jouluaamuna.

~Käy syömään!" sanoi mummo.
Putteli väänsi lakin jälleen pyöreäksi ja istuutui syömään.

Ja merkillistä, miten paljon paremmalta kuiva leipä maistui
kuin sekä rinkilät että piparkakku.

„No", sanoi mummo, „osaatko nyt sanoa, kumpi tie oli
parempi; sekö, joka vei ahneuteen, vai se, joka vei äidin
neuvon tottelemiseen?"

„Se, joka vei äidin neuvon tottelemiseen", virkkoi
Putteli.

„Muista se!" sanoi mummo.
Ja Tutteli raivasi kiltisti pöydän ja teki tilan. Ja Putteli

ja Tutteli paneutuivat maata luutamummon viereen.

SAMPO LAPPALAINEN.
Satu Lapista.

Olipa kerran lappalaisukko ja lappalaisakka. He asuivat
kaukana Lapissa, Aimio nimisellä seudulla, lähellä suurta
Tenojokea. Se näkyy ylinnä Suomen kartalla, johon Lapin-
maakin on piirrettynä saman muotoiseksi kuin suuri, val-
koinen yömyssy, joka on painettu Suomen korkeaan päähän.
Tämä seutu on autiota ja jylhää, mutta lappalaisukko ja
lappalaisakka olivat ihan varmat siitä, etfei missään koko
maailmassa nähdä niin valkoista lunta eikä niin kirkkaita
tähtiä eikä niin kauniita revontulia kuin siellä Aimiossa. Sinne
he olivat itselleen rakentaneet kodan semmoisen kuin siellä
päin on tapana. Puita ei heidän seuduillansa kasva; ainoas-
taan pieniä vaivaiskoivuja, joita pikemmin sopisi nimittää pen-



saiksi kuin puiksi, mistäpä he siis voivat saada hirsiä
tupansa rakentamiseksi? Sentähden he ottivat hienoja, pitkiä
sauvoja, pistivät ne lumeen ja sitoivat yläpäät yhteen.
Sitten he ripustivat porontaljoja sauvojen varaan, niin että
se oli harmaan sokuritopan näköinen, ja niin oli heidän
kotansa valmis. Mutta sokuritopan huippuun he olivat
jättäneet aukon, josta savu sai tupruta, kun he kotaansa
virittivät valkean, ja toisen aukon he olivat tehneet kodan
eteläpuolelle, josta kontattiin ulos ja sisään. Sen näköinen
oli iappalaiskota, ja lappalaiset pitivät sitä somana ja
lämpimänä, ja viihtyivät siinä hyvin, vaikka heillä ei ollut
muuta vuodetta eikä muuta lattiaa kuin valkoinen lumi.

Ukolla ja akalla oli pikku poika, nimeltä Sampo, ja se
nimi tietää onnea Lapissa. Mutta Sampo oli niin rikas,
että hänellä oli kaksikin nimeä; ei yhdessä kyllin. Kerran
oli tullut vieraita herroja, yllään suuret turkit, kotaan levähtä-
mään. Heillä oli muassaan kovia, valkeita lumipalasia,
joita lappalaisakka ei koskaan ennen ollut nähnyt ja joita
sanottiin sokuriksi. Muutamia makeita lumipalasia he
antoivat Sammollekin ja taputtelivat häntä poskelle sanoen:
„Lappalainen! Lappalainen!" Muuta he eivät osanneet sanoa,
sillä ei yksikään heistä taitanut lapin kieltä. Ja niin he
lähtivät matkustamaan yhä pohjoista kohti Jäämerelle päin
ja Europan pohjoisimmalle niemelle, jonka nimi on Nordkap.
Mutta lappalaisakka ihaili noita vieraita herroja ja heidän
valkoista, makeaa luntansa. Siitä pitäen hän rupesi nimittä-
mään poikaansa Lappalaiseksi.

„Minusta on Sampo paljoa parempi nimi", sanoi ukko
suutuksissaan. „ Sampo tietää rikkautta, äläkä sinä, muori,
pilaa sitä nimeä, sen minä sanon! Meidän Sammostamme
tulee vielä kerran lappalaisien kuningas ja tuhannen poron
ja viidenkymmenen lappalaiskodan hallitsija. Saadaanpas
nähdä, muoriseni, saadaanpas nähdä!"

„On tuo niinkin, mutta Lappalainen on niin sievä nimi",
sanoi akka. Ja niin hän nimitti poikaa Lappalaiseksi ja
ukko nimitti häntä Sammoksi. Kumminkin on muistettava,
etfei poika ollut vielä kastettu, sillä siihen aikaan ei siellä
ollut pappia kahtakymmentä peninkulmaa lähempänä. „ Tule-
vana vuonna viedään poika pappilaan kastettavaksi", oli

Pikku Satukirja. 4 49
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ukon tapana sanoa. Mutta aina tuli esteitä, ja niin jäi
matka yhä tekemättä ja poika kastamatta.

Sampo Lappalainen oli pieni pyylevä poika, seitsemän-
tai kahdeksanvuotias, hänellä oli musta tukka, ruskeat
silmät, nykerö nenä ja leveä suu, ihankuin isällä itselläänkin,
mutta Lapissa pidetään sitä kauneuden merkkinä. Sampo
oli jo hyväkin mies ikäisekseen: hänellä oli omat sukset,
joilla hän laski korkeita mäkiä Tenojoen törmiltä, ja oma
pieni poro, jonka hän valjasti oman pulkkansa eteen. Hei,
kunpa olisit saanut nähdä, kuinka lumi pyrynä tuprusi
hänen ympärillänsä, kun hän ajaa hujautti jäällä ja kor-
keitten kinosten läpi, niin etfei koko pojasta näkynyt
muuta kuin pienoinen töyhtö mustaa tukkaa!

„Ei tässä kunnian kukko laula, jos ei poikaa saada
kastetuksi", sanoi ämmä. „Sudet hänet vielä syövät tuolla
vuorilla. Taikka hän joutuu Hiiden kultasarvisen poron
pariin, ja Herra varjelkoon! kuinka pojan sitten käy, kun
ei vielä ole kastettu!"

Sampo kuuli nuo sanat ja rupesi mietiskelemään, mim-
moinen tuo poro lienee, jolla on kultasarvet. ~Se lienee
komea poro", arveli hän. „Silläpä mun kerran pitäisi
saada ajaa Rastekaiselle!" Rastekainen oli hyvin korkea
ja autio vuorenharjanne, joka näkyy viiden tai kuuden
peninkulman päähän aina Aimiolle asti.

„Varo semmoista puhumasta, yltiöpäinen poikaressu!"
torui äiti. ~Rastekainen on oikea peikkojen pesä, ja siellä
asuu Hiisi."

„Hiisikö? kukas se on?" kysäisi Sampo.
Akka joutui hämillensä. „Pitääkin sillä olla korvat auki

tuolla pojalla!" ajatteli hän itsekseen. ~Miksi näitä lom-
ankaan hänen kuullensa? Mutta parasta on, että hän oppii
pelkäämään Rastekaista." Ja hän lausui: ~Lappalaiseni,
älä koskaan aja Rastekaiselle, siellä asuu Hiisi, suuri vuoren
kuningas, joka syöpi poron yhdeksi suupalakseen ja nielee
pikku poikia niinkuin sääskiä!"

Sampo kävi näitä kuullessaan hyvin miettiväisen näköi-
seksi, mutta ei virkannut mitään. Ajattelihan vain itsekseen:
..Olisipa hupaista, jos kerran saisin nähdä semmoisen kum-
mituksen, kuin vuoren kuningas on tietysti vain kaukaa!"
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Oli jo kolme, neljä viikkoa kulunut joulusta, ja yhä vain
kesti pimeitä Lapissa. Siellä ei huomannut mitään eroa
aamun, puolenpäivän ja illan välillä; aina oli yö, ja kuu
kuulti, ja revontulet räiskyivät, ja tähdet tuikkivat läpi
vuorokauden. Sammosta kävi aika pitkäksi. Siitä oli jo
niin kauan, kun hän oli auringon nähnyt, että hän oli
melkein unohtanut, minkä näköinen se oli, ja kun joku
kesästä puhui, niin Sampo ei muuta muistanut, kuin että
silloin olivat sääsket häntä hyvin härsyttäneet ja olivat
olleet vähällä syödä hänet. Sentähden ei Sampo suuresti
kesää kaivannut, kunhan vain olisi ollut niin valoisa, että
olisi nähnyt hiihdellä.

Kerran keskipäivällä (vaikka olikin pimeä) sanoi lappalais-
ukko: „Tulepas tänne, niin näytän sinulle jotakin!" Sampo
konttasi kodasta ulos ja katsoa kollotteli etelään päin,
jonne isä viittasi. Silloin hän näki pienen punertavan
valonsiinteen taivaan rannalla. ~Tiedätkös, mitä tuo on?"
kysyi ukko.

~Tuoko etelässä?" kysyi poika. Hän kyllä tunsi ilman-
suunnat ja tiesi, etfeivät revontulet loista etelässä.

„Se juuri", sanoi äijä. „Se on auringon enne. Huo-
menna tai ylihuomenna näemme kenties jo auringonkin.
Katsopas, kuinka kummasti tuo valo punaa Rastekaisen
huippua!"

Sampo katseli länteen päin ja näki, kuinka lumi hohti
kauas punaiselta Rastekaisen synkällä huipulla, jota hän ei
pitkään aikaan ollut silmin eroittanut. Heti johtui hänelle
mieleen, kuinka ihmeellisen ihanaa olisi, jos saisi etäältä
nähdä vuoren kuninkaan.

Sampo mietiskeli asiaa koko päivän ja puolen yötä.
Hän tahtoi nukkua, mutta ei saanut unta silmiinsä. ~Oi“,
ajatteli hän, „olispa toki hauskaa kerran saada nähdä tuo
vuoren kuningas!" ja yhä näitä miettiessään hän viimein
kenttäsi aivan hiljaa esiin poron taljasta, jonka sisässä hän
oli maannut, ja sitten ulos oviaukosta. Ulkona oli niin
pakkanen, että tähdet säihkyivät ja lumi narskui jalan alla.
Mutta Sampo Lappalainen ei ollut arkalasta kotoisin, eikä
hän tuommoisesta paljoa välittänyt. Olihan hänellä sitäpaitsi
nahkatakki, nahkahousut, lapikkaat, nahkamyssy ja nahka-
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kintaat. Näin varustettuna hän tirkisteli tähtiä ja mietti,
mitä nyt tehdä.

Samassa hän kuuli poronsa vähän matkan päässä
kaapivan lunta. '„Mitähän jos ajelisin vähän?" arveli
Sampo.

Tuumasta toimeen. Sampo valjasti poronsa pulkan eteen,
tapansa mukaan, ja ajeli aika vauhtia pitkin suurta autiota
lumikenttää. „Ajelenpa vähän, hyvin vähän matkaa vaan,
Rastekaiselle päin", ajatteli hän itsekseen. Ja niin hän ajaa
hujautti joen jään yli ja sitten ylös toista Tenojoen rantaa,
ja nyt oli Sampo Norjan kuningaskunnan alueella, sillä
Tenojoki on rajana. Mutta mitäpä Sampo siitä ymmärsi?

Sinä, joka luet tämän sadun Sampo Lappalaisesta,
oletko koskaan laulanut sitä laulua, joka alkaa: „Juokse
porosein?"

Tunnetko sen sievän laulun, jonka sepittäjää, lempeätä,
hyvää piispa Franzenia, koko Ruotsi ja koko Suomi rakastaa,
ja oletko nähnyt hänen ihanain laulujensa neljännen osan
nimilehteä? Siinä näemme piirrettynä hankea myöten porol-
lansa ajelevan lappalaispojan, ja hän on juuri Sampo Lap-
palainen. Juuri niin istui hänkin ja laulaa hyräili itsekseen:

„Pitkä öinen tie,
päivä lyhyt vain,
juokse laulaissain,
minne matka vie!
Tääll’ ei turvaa näy,
täällä sudet käy. 11

Ja laulaissaan näki Sampo, kuinka sudet juoksentelivat
kuin harmaat koirat pimeässä reen ympärillä ja tavoitelivat
poroa, mutta niistä ei Sampo paljoa huolinut. Hän tiesi
hyvin, etfei yksikään susi ollut niin nopsajalkainen kuin
hänen kiltti poronsa. Hei, sitä hujakkaa, pulkka lensi
mäkien ja kivien yli, jotta ilma korvissa soi! Sampo Lap-
palainen lasketteli vain yhä eteenpäin. Kopsis kapsis pani-
vat poron kaviot, ja korkeat vuoren harjanteet näyttivät
juoksevan taaksepäin, mutta Sampo ajaa körötteli vaan.
Hän ei muuta miettinyt kuin hupaista ajelemistaan.
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Näin hänen ajaessaan kerran alamäkeä lensi pulkka ku-
moon, ja Sampo suistui lumikinokseen. Mutta tuosta ei
poro tiennyt mitään, luuli vain, että Sampo yhä istui pul-
kassa, ja niin juoksi poro tiehensä, ja Sampo sai suunsa
täyteen lunta, etfei edes ennättänyt pysäyttää sitä huuta-
malla. Siinä hän nyt kellotti kuin saareton sopuli keskellä
synkkää yötä ja keskellä suurta, ääretöntä erämaata, jossa
ei asunut ainoatakaan ihmistä monen penikulman päässä.

Sampo alussa vähän hämmästyi, eikä tuo kumma ollut-
kaan. Hän kömpi ylös lumesta. Tosin hän ei ollut lou-
kannut itseänsä ollenkaan, mutta mitä se häntä auttoi? Niin
kauas kuin silmä kantoi himmeässä kuun valossa hän näki
ympärillänsä vain kinoksia ja äärettömiä lumivuoria. Mutta
yksi vuori oli kaikkia muita korkeampi, ja Sampo ymmärsi
sen olevan Rastekaisen. Samalla johtui hänen mieleensä,
että siinä asui vuoren julma kuningas, joka söi poroja, yh-
den aina suupalakseen, ja nieli-pikku poikia kuin sääskiä.
Silloin rupesi Sampo pelkäämään. Mielellänsä hän olisi nyt
tahtonut olla kotonansa isän ja äidin luona lämpöisessä ko-
dassa. Mutta kuinka päästä sinne? Ja eiköhän häntä sitä en-
nen löydä kinoksesta tuo vuoren kuningas, jonkakurkkuun hän
menee housuineen, kintaineen kuin pienonen sääski raukka?

Niin, siinä Sampo Lappalainen nyt istui lumessa ja pi-
meässä Lapin autioilla tuntureilla. Hänestä tuntui niin kum-
malta ja niin synkältä, kun hän edessänsä näki Rastekais-
vuoren suuren, tumman varjon, sen vuoren, jossa vuoren
kuningas asui. Eikä siitä mitään apua ollut, että hän siinä
itkien istui, sillä kaikki hänen kyyneleensä kylmettyivät heti
kohta jääksi ja vierivät herneinä alas hänen pienelle kar-
vaiselle porontalja-takillensa. Sentähden arveli Sampo, ettei
itku nyt maksanut vaivaa, hän nousi ylös kinoksesta ja
lähti juoksemaan lämpimiksensä.

„Jos jään tähän istumaan, niin palellun kuoliaaksi",
lausui hän itseksensä. »Parempi on sittenkin mennä vuoren
haltian luokse. Jos hän minut syö, niin ei siitä ole sen
pitempiä puheita. Mutta minä sanon hänelle, että hän syö-
köön ennemmin sudet, joita täällä yuorilla vilisee kosolta;
ne ovat lihavampia paisteja kuin minä, ja hänellä on vä*!
hemmän vaivaa turkista."
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Sitten Sampo alkoi kavuta vuoren rinnettä ylös. Hän ei
ollut korkealle päässyt, kun jo kuuli jonkun hissuttavan lu-
messa, ja heti kohta juoksi hänen luoksensa suuri pörröinen
susi. Sammon pieni lappalaissydän vavahti, mutta hän päätti
näyttää aivan pelottomalta. „Äläpä juokse tielleni!“ huusi
hän sudelle. „Minulla on asiaa vuoren kuninkalle, ja varo
kinttujasi, jos rohkenet minulle mitään pahaa tehdä! 11

„No, no, älähän kiirehdi!" sanoi susi, sillä Rastekaisella
osaavat kaikki eläimet puhua. „Kuka olet sinä, pikku pal-
lero, joka icinoksissa kahlaat?"

„Nimeni on Sampo Lappalainen", vastasi poika. „Kukas
sinä sitten olet?"

„Minä olen vuoren kuninkaan ylimäinen mestarisusi", vas-
tasi peto, „ja olen juossut vuorelta vuorelle kutsumassa hä-
nen kansaansa viettämään suurta auringonjuhlaa. Koska
meillä on sama matka, niin istu selkääni; saat ratsastaa
siinä vuorelle."

Sampo ei kauan arvellut, vaan kiipesi suden pörröiselle
turkille istumaan, ja niin mentiin täyttä laukkaa yli rotkojen
ja kuilujen. „Mikä juhla se on, se auringonjuhla?" kysäisi
Sampo.

„Etkö sitä tiedä?" sanoi susi. „Kun täällä Lapissa koko
talven on ollut pimeätä ja aurinko taas ensi kerran nähdään
nousevan taivaan kannelle, silloin vietämme auringonjuhlaa.
Silloin kokoontuvat kaikki eläimet ja kaikki pohjolan haltiat
Rastekaiselle, ja sinä päivänä ei kukaan saa tehdä toiselle
pahaa. Se oli sinun onneksesi, Sampo Lappalainen; sillä
muutoin olisin jo aikaa sitten syönyt sinut suuhuni."

„Onko vuoren kuningaskin saman lain alainen?" kysyi
Sampo.

„Se on tietty se", sanoi susi. „Tuntia ennen auringon
nousua ja tunnin ajan sen laskun jälkeen ei itse vuoren
kuningaskaan tohdi sinuun koskea. Mutta varo itseäsi, kun
tunti on loppunut, sillä jos silloin vielä olet vuorella, niin
hyökkää satatuhatta sutta ja tuhat karhua kimppuusi, ja vuo-
ren kuningas tarttuu siihen, jonka ensin kouraansa saapi,
ja silloin ovat päiväsi pian luetut, Sampo Lappalainen!"

„Kenties olet niin kiltti, että autat minua vuorelta pois,
kun vaara alkaa uhata?" kysyi Sampo sykkivin sydämin.
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Susi purskahti kohti kurkkua nauramaan (Rastekaisella
näet osaavat sudet nauraakin). „Älä sitä toivokaan, Sam-
poseni“, arveli hän, „Minä päinvastoin isken ensimäisenä
kimppuusi. Sinä olet lihava ja roteva poika; huomaan hy-
vin, että olet lihonut poron maidosta ja poron juustosta.
Sinusta saan hyvän eineen aamulla.“

Sampo mietiskeli, että olisikohan parasta heti hypätä su-
den selästä alas, mutta oli jo liian myöhä. He olivat jo
saapuneet vuoren huipulle, ja siellä saatiin nähdä kummia.
Siellä istui suuri vuoren kuningas istuimellansa, joka oli
tehty pilvenkorkuisista kallion lohkareista, ja katseli kauas
vuorten ja laaksojen yli yön pimeydessä. Päässä oli hänellä
myssy valkoisista lumipilvistä; hänen silmänsä olivat kuin
täysikuu noustessaan metsän takaa; hänen nenänsä oli kuin
vuoren huippu; hänen suunsa kuin vuoren rotko; hänen
partansa kuin pitkistä jääpuikoista tehty töyhtö; hänen käsi-
vartensa olivat niin paksut kuin jykevin honka vuorella;
hänen kätensä kuin kuusen haot; hänen säärensä ja jal-
kansa kuin kelkkamäki talvella, ja hänen avara turkkinsa
kuin lumivuori. Mutta kysynet kenties, kuinka keskellä yötä
voitiin nähdä vuoren kuningas ja hänen kansansa. Niin,
seikka oli semmoinen, että lumi loisti yhfympäri, ja kor-
kealla taivaan kannella leimusivat mitä kauniimmat revon-
tulet, valaisten seutua.

Vuoren kuninkaan ympärillä istui miljoonittain haltioita
ja tonttuja, niin harmaita ja niin pieniä, etfeivät ne, han-
gella piipertäessään, tehneet suurempia jälkiä kuin orava.
Ne olivat kokoontuneet tänne kaikista maailman ääristä,
Novaja-Semljasta ja Huippuvuorilta ja Grönlannista ja Islan-
nista, vieläpä Pohjoisnavaltakin; kaikki he olivat tulleet ku-
martaen palvelemaan aurinkoa, aivankuin raakalaiset palve-
levat pelosta paholaista, sillä haltiat eivät rakasta aurinkoa;
he olisivat mielissään, jos se, kerran vajottuaan autioiden
vuorten taakse, ei enää ikänä kohoaisi. Ja vähän etempänä
seisoivat siellä kaikki Lapinmaan pienet ja suuret eläimet
pitkissä, taajoissa riveissä tuhatlukuisina; siinä oli karhut,
sudet, naalit, porot, sopulit, poronkirput ja paljon muitakin,
mutta sääsket olivat saaneet esteen, raukat olivat näet pa-
leltuneet.
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, Tätä kaikkea Sampo Lappalainen hyvin kummastellen kat-
seli ja kapusi sitten huomaamatta mestarisuden selästä ja
kätkeytyi suuren vyörykiven taakse, nähdäkseen mitä vielä
tapahtuisi.

Vuoren kuningas kohotti korkean päänsä, niin että lumi
pyrysi hänen ympärillänsä, ja katso! silloin loistivat kauniit
revontulet sädekehänä hänen otsallansa. Ne leimusivat pit-
kinä, tähden muotoisina, heikosti punertavina säteinä yli
sinisen öisen taivaan; ne räiskyivät ja suhisivat, ikäänkuin
tuli metsässä kiemurrellessaan honkien latvoissa; ne laaje-
nivat ja supistuivat taas yhtäkkiä; ne sakenivat ja hälve-
nivät vuoroon, niin että valovivahdus toisensa perästä kiiti
tuulispään tavoin lumisten vuorten yli. Ja sekös oli vuoren
kuninkaasta hupaista. Hän taputteli jäisiä käsiänsä, jotta
kaiku kuului kuin ukkosen jyminä vuoren rotkoista, ja hal-
tiat ulvoivat ilosta, ja eläimet yltympäri huusivat pelosta.
Mutta se vain lisäsi vuoren kuninkaan iloa, ja hän huusi
yli erämaiden: ~Kas niin, kas niin on oleva! Ikuinen talvi
ja ikuinen yö! Niitä minä rakastan."

„Niin on oleva!" huusivat haltiat ja tontutkin täyttä kurk-
kua, sillä kaikki he rakastivat enemmän yötä ja talvea kuin
kesää ja päivänpaistetta. Mutta eläinten joukossa nousi aika
jyräkkä, sillä kaikki pedot ja sopulit olivat yhtä mieltä hal-
tioiden kanssa, mutta poroilla ja muilla eläimillä ei olisi
ollut mitään muistutettavaa kesää vastaan, jolheivät samassa
olisi muistaneet Lapin sääskiä. Pieni poronkirppu yksin
tahtoi välttämättömästi kesääkin ja vinkui siis niin paljon
kuin jaksoi: „Herra kuningas, mehän olemme tulleet tänne
aurinkoa odottamaan!"

„Pidä kitasi kiinni, kurja itikka!" karjaisi jääkarhu hänen
vieressänsä. „Mehän olemme kokoontuneet tänne vanhaan
tapaan. Mutta tänä vuonna saamme oikein iloita, sillä tänä
vuonna ei aurinko nousekaan enää taivaan kannelle! aurinko
on sammunut, aurinko on kuollut!"

„Aurinko on sammunut! Aurinko on kuollut!" kiljuivat
kaikki eläimet, ja koko luonto värähti kauhusta. Mutta
Pohjoisnavalta tulleet haltiat nauroivat niin, että heidän mys-
synsä lensivät päästä. Ja suuri vuoren kuningas koroitti
julman äänensä ja huusi taas yli erämaiden: „Näin on aina
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oleva! Näin on aina oleva! Aurinko on kuollut. Koko
maailma on notkistava polvensa ja rukoileva minua, minua,
ikuisen talven ja ikuisen yön kuningasta!“

Tästä suuttui Sampo, joka yhä istui kivenmöhkäleen ta-
kana. Hän astui esiin ja huusi hiukan nenäkkäästi: „Sinä
valehtelet, vuoren kuningas, sinä valehtelet täyttä päätä!
Eilen näin minä auringon enteen pilvissä, eikä aurinko ole
kuollut. Kyllä partasi vielä sulaa, kunhan juhannuksen aika
alkaa lähestyä."

Tämän kuullessaan suuttui vuoren kuningas, ja hänen
otsallensa nousi synkkä pilvi. Hän unhotti lain ja kohotti
hirmuisen pitkän käsivartensa surmatakseen Sampo Lappa-
laisen. Mutta samassa kalpenivat revontulet, ja punainen
valojuova välähti taivaalla ja lensi keskelle vuoren kunin-
kaan huurteista naamaa, niin että hän äkkiä sokeutui ja
hänen käsivartensa vaipui alas. Ja silloin kohosi-Liljallensa
auringon kultainen reuna juhlallisena taivaan rannan takaa
ja valaisi vuoret, erämaat, kinokset, rotkot, haltiat, eläimet
ja pienen uljaan Sampo Lappalaisen. Yhfäkkiä alkoi lumi
kimallella, ikäänkuin hangelle olisi satanut miljoonittain ruu-
suja, ja aurinko loisti kaikkien silmiin, vieläpä kaikkien
sydämeenkin. Yksinpä nekin, jotka enimmin olivat toivo-
neet, että aurinko olisi kuollut, ilostuivat suuresti nähdes-
sään sen taas. Oli sanomattoman hupaista katsella haltiain
kummastusta. He tirkistelivät aurinkoa pienillä, harmailla
silmillänsä, jotka kiiluivat punaisten yömyssyjen reunan alta,
ja he joutuivat vasten tahtonsa niin hurmauksiinsa, että
asettuivat seisomaan päälaelleen kinokseen, ja suuren, hir-
vittävän vuoren kuninkaan parta alkoi sulaa ja norua pu-
roksi, joka luikerteli pitkin hänen avaraa takkiansa.

Mutta kun kaikki, kukin omalla tavallansa iloiten, olivat
katselleet aurinkoa hetkisen, oli ensimäinen tunti jo melkein
loppuun kulunut, ja Sampo Lappalainen kuuli erään poron
sanovan vasikallensa: „Tule, tule, armas lapseni, nyt meidän
tulee kiiruhtaa pois, sillä muutoin sudet syövät meidät suu-
hunsa!"

Silloin Sampokin muisti, miten hänen kävisi, jos hän kauem-
min viipyisi. Ja kun hän näki vieressänsä komean, kulta-
sarvisen poron, ei hän kauemmin miettinyt, vaan hyppäsi
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poron selkään, ja niin mentiin taas aika vauhtia vuoren jyr-
känteitä alas.

„Mitähän kohinaa kuuluu takaapäin?" kysäisi Sampo vähän
ajan perästä, hengästyneenä ankarasta ratsastamisesta.

„Tuhat karhua juoksee jäljestämme nielemään meitä; siitä
se kohina", vastasi poro. „Mutta älä pelkää: minä olen
vuoren kuninkaan oma taiottu poro, eikä yksikään karhu
ole vielä kavioihini kajonnut."

Niin matkasivat taas hetkisen. Sitten kysyi Sampo: Ri-
tahan läähätystä takaamme kuuluu?" Poro vastasi: Sata-
tuhatta sutta kiitää täyttä laukkaa perästämme syömään si-
nut ja minut; siitä se läähätys. Mutta älähän hätäile: ei
ole yksikään susi vielä minua kilpajuoksussa voittanut."

Taas matkasivat hetken aikaa: silloin sanoi Sampo Lap-
palainen: „Ukkonenkohan takanamme vuoristossa jyrisee?"

„Ei", sanoi poro, ja koko sen ruumis alkoi vapista. „Se
on vuoren kuninkaan jalkain töminää; hän näet harppaa
jättiläisaskelin jäljestämme, ja nyt olemme hukassa, sillä
hänen kynsistään ei kukaan voi pelastua." „Eikö sitten
enää ole mitään neuvoa?" sanoi Sampo. „Ei", vastasi poro,
„tässä ei auta muu kuin koettaa päästä pappilaan, joka on
tuolla Inarijärven rannalla. Jos sinne ennätämme, olemme
pelastetut, sillä vuoren kuninkaan valta ei ulotu kristittyi-
hin." „No", sanoi Sampo: „Juokse, porosein, yli vuorien,
niin annan sinulle kultakauroja hopeisesta soimesta!"

Ja poro juoksi, juoksi henkensä edestä, ja juuri kun he
olivat päässeet papin tupaan, oli vuoren kuningas jo kar-
tanolla ja kolkutteli niin kovasti ovea, jotta kaikki luulivat
huoneen palaisiksi menevän. „Kuka siellä on?" kysyi pappi.

„Minä se olen!" vastasi jyrisevä ääni kartanolta. „Avaa
ovi vuoren kuninkaalle! Tuvassa on kastamaton lapsi, ja
kaikki pakanat ovat minun omiani."

~Maltahan vähäisen, että saan kauhtanani ja kauluksen
päälleni, voidakseni sopivalla tavalla vastaanottaa niin yl-
häistä herraa!" vastasi pappi huoneestansa.

„01koon menneeksi!" karjaisi vuoren kuningas; ~mutta
joudu pian, muuten potkaisen huoneen seinän palaisiksi!"

„Heti, heti, armollinen herra!" vastasi pappi.



Mutta samassa hän otti vettä astiaan ja kastoi Sampo
Lappalaisen kristityksi ihmiseksi Isän, Pojan ja Pyhän Hen-
gen nimeen.

„Noh, etkö ole jo valmis?' 1 ärjyi vuoren kuningas ja ko-
hotteli jo hirmuista jalkaansa potkaistakseen huoneen ku-
moon. Mutta silloin avasi pappi itsestänsä oven ja sanoi:
„Mene tiehesi, yön ja talven kuningas, sillä tämän lapsen
kanssa sinulla ei die mitäkään tekemistä! Jumalan armon
aurinko paistaa nyt Sampo Lappalaiselle, eikä hän enää ole
sinun, vaan Jumalan valtakunnan oma! 1

Silloin suuttui vuoren kuningas niin julmasti, että tuossa
paikassa pakahtui hirmuiseksi pyryilmaksi, ja alkoi sataa
lunta niin sakeasti, että lumi peitti melkein koko pappilan
ja kaikki luulivat kinoksiin kuolevansa. Pappi yksin pysyi
aivan tyynenä, lukihan vain rukouksiansa pyhästä kirjasta
ja odotteli aamun tuloa. Ja kun aamu tuli, paistoi aurinko
lumelle, ja lumi suli, ja pappila pelastui, mutta vuoren ku-
ningas oli kadonnut; eikä kukaan tiedä, mihinkä hän on
joutunut, mutta kaikki arvelevat hänen vielä elävän ja hal-
litsevan Rastekaisella.

Sampo Lappalainen kiitti hyvää pappia ja sai häneltä
pulkan lainaksi. Sitten Sampo valjasti kultasarvisen poron
papin pulkan eteen ja matkusti kotiin isänsä luo Aimioon.
Ja sielläkös ilo ylimtnilleen nousi, kun Sampo Lappalainen
niin yhfäkkiä palasi takaisin! Mutta pitkäksi kävisi nyt
tällä kertaa kertoa siitä, kuinka Sammosta sitten tuli suuri
herra, joka ruokki poroansa kultakauroilla hopeisesta soi-
mesta. Sanotaanpa, etfeivät lappalaiset siitä ajasta asti enää
siirrä vuodesta vuoteen lapsiensa kastattamista, kuten ennen
sillä kuka tahtoisi antaa kauhean vuoren kuninkaan syödä
lapset suuhunsa? Sampo Lappalainen kyllä tietää, kuinka
tämän asian laita on. Hän kyllä tietää, miltä tuntuu, kun
ukkonen vuoren harjanteilla jyrähtelee.
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PIENTEN LINTUJEN VALITUS.
Me saavuimme kaukaa Pohjolaan
me saavuimme paahteesta Egyptin,
mailt’ Atlaksen palmuin ja Etnan laavan
ja hehkusta polttavan Samumin.

Me saavuimme mailta auringon,
miss' ainaiset kukkastuoksut on,
miss' silmäs ei hankea koskaan nähnyt,
polon Suomen kevääsen kolkkohon.

Me köyhään Pohjaan vaihdoimme noin
kaikk’ kultahedelmät vehmastoin,
me tahdoimme kärsiä kylmää ja nälkää
tääl’ lempilehdoissa lapsuusko’in.

Vaikk’ emme aarteita tuoneetkaan
tai veroa, kultaa vuokraks maan,
niin suloksi Suomen helkytimme,
sen laaksoissa lauloimme riemuisaan.

Vain paikka oksalla pyydettiin
vähä sammalta pesään vielä niin,
vain rauhassa pyysimme saada laulaa
valon aikana kevään auteriin.

Mut seudun lapset ne saapui luo,
oli ilman tuntoa, kuntoa nuo,
he pesämme ryösti ja maahan heitti,
ei ainointa turvaa he meille suo!

Kevätlaulumme heille riemuin soi,
kaikk’ onnea, rauhaa unelmoi.

Sitä palkkaa älkööt he koskaan saako,
min laulustamme he meille toi!

Kenties kävi leikistä vainen tää,
mut hurjaks ja häijyks se leikki jää.
Suo anteeks, Herra, kun lempeämme
noin julmasti palkitsi lapset nää!
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MIRZA JA MIRJAM.
(Itämainen satu.)

Oli kerran kuningas Rikkaassa Arabiassa; hänellä oli
seitsemän poikaa ja seitsemän tytärtä. Hänen hovissaan
oli paljon imartelijoita, jotka alinomaa lavertelivat kunin-
kaalle, että hän oli viisain ja onnellisin kaikista kuolevai-
sista. Ja etenkin ylistelivät he häntä onnelliseksi,- kun hä-
nellä oli niin monta lasta, ja kaikki niin terveitä ja kauniita,
ja se on todellakin suuri siunaus, jos vain lapsilla sen lisäksi
on hyvä sydän.

Mutta kaukana erämaassa asui viisas mies, dervishi eli
muhamettilaismunkki Enok; hän osasi ennustaa tähdistä.
Kerran kyllästyi kuningas kuulemaan hovimiestensä alituisia
ylistelyjä; hän satuloitti kamelinsa ja ratsasti dervishin luo
erämaahan.

„Enok“, sanoi hän, „minä tiedän, että sinä olet viisas
mies ja rakastat totuutta; s.elitä uni, jonka näin viime yönä.
Minä näin seitsemän kaunista taatelipalmua telttani ympä-
rillä, mutta kun puolenpäivän rinnassa yritin mennä niiden
oksien Varjoon, oli kuudessa setripuussa lohikäärme ja kuu-
dessa palmussa käärme, ja ne olivat syödä minut; ainoas-
taan yksi setripuu ja yksi palmu varjosi minua vilpittö-
mästi.“

„Herra kuningas", sanoi munkki, „se mitä sanot, ei mi-
nua lainkaan kummastuta, sillä jo ammoin olen sen nähnyt
tähdistä. Kuusi poikaasi ja kuusi tytärtäsi väijyvät kuin
lohikäärmeet ja käärmeet henkeäsi, mutta seitsemäs poika
ja seitsemäs tytär pysyvät sinulle uskollisina."

„Hurskas Enok", vastasi kuningas, „se ei ollut hyvä en-
nustus; kuitenkin otan sanoistasi vaarin ja panen lapsilleni
koetuksen, sillä he ovat siinä iässä, jolloin näkyy, mitä
heillä on mielessä ja sydämessä."

„Tee niin, herra kuningas", vastasi munkki, „mutta tee
viisaasti."

„Tietysti", vastasi kuningas, sillä hän luuli olevansa hy-
vin viisas, koska hänen hovilaisensa niin sanoivat; ja hän
ratsasti takaisin kuninkaalliseen leiriinsä.
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Toisena päivänä kutsutti kuningas luokseen kaikki poi-
kansa ja tyttärensä ja sanoi heille: „Eilen erämaassa rat-
sastaessani putosi sormestani kuningas Salomonin sormus,
joka on suurin aarre ja jolla on valta henkien yli. Joka

tuo minulle sormuksen, saa palkinnoksi kuningaskunnan."
Heti käärivät prinssit ja prinsessat vaatteensa ylös ja

riensivät kiiruusti erämaahan; mutta nuorin prinssi Mirza
ja nuorin prinsessa Mirjam jäivät istumaan telttaan. „Mitä
te täällä istutte, kun veljenne ja sisarenne ovat aarretta
etsimässä?" kysyi kuningas.

„Me palvelemme mielellämme palkattakin isäämme", vas-
tasi Mirjam, „mutta me odotamme, kunnes veljemme ja si-
saremme palaavat, ettemme riistäisi heiltä kuningaskuntaa,
jos jompikumpi meistä sattuisi löytämään sormuksen ennen
heitä."

„Laiskat lapset", sanoi kuningas tyytymätönnä, näen
kyllä, etfette rakasta minua läheskään niin paljon kuin
sisaruksenne. Ette saa ollenkaan mennä etsimään aar-
rettani".

Illalla palasi kaksitoista kuninkaanlasta väsyksissä kotiin,
löytämättä mitään. Silloin naurahti kuningas ja sanoi: „Se
olikin vain koetus!" Ja hän antoi kullekin prinssille kul-
latun sapelin ja kullekin prinsessalle säihkyvän jalokivisor-
muksen, mutta Mirza ja Mirjam eivät saaneet mitään.

Yöllä näki kuningas uudestaan saman unen ja päätti seu-
raavana aamuna panna lapsillensa uuden koetuksen. „Lapr
seni", sanoi hän, „Persian- kuningas on suuren sotajoukon
kanssa tulossa minua vastaan, enkä jaksa häntä torjua.
Huomenna hän jo ehkä valloittaa maani, teidät myödään
orjiksi ja teidän täytyy lyödä otsanne maahan itämaan mah-
tavan ruhtinaan edessä. Sentähden annan kullekin teistä
kamelin ja ruokavaroja, minkä se jaksaa kantaa, että te
nuoret pääsisitte hengissä pakoon ja minä vanha jäisin vi-
hollisen käsiin."

Silloin syntyi teltassa äänettömyys, ja prinssit ja prin-
sessat katselivat hämmästyneinä toisiinsa. Mutta vanhem-
mat heistä rupesivat kuiskailemaan „Se on koetus!" ja vas-
tasivat: „Isä, me jäämme luoksesi!" Ainoastaan Mirza ja
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Mirjam astuivat alla päin isänsä eteen ja pyysivät kameleja,
jotka olivat luvatut.

„Mitä?" sanoi kuningas. „Kaikki muut pysyvät minulle
uskollisina, vaan nuorimmat lapseni, te tahdotte paeta pois
isänne kasvoin edestä!"

„Emme lähde itsemme tähden, isä, vaan sinun tähtesi",
vastasivat lapset hänen käsiänsä suudellen/

„Menkää pois näkyvistäni kiittämättömät, älkääkä enää
koskaan palatko!" sanoi kuningas vihoissaan. Ja hän ajoi
molemmat lapsensa kameleineen pois tiettömään erämaahan.

Mirza ja Mirjam ratsastivat suruisina vierekkäin, sillä he
luulivat että Persian kuninkaan tulo oli täyttä totta. He
olivat heti alussa ajatelleet, miten pelastaisivat isänsä ja
neuvottelivat nyt siitä tarkemmin erämaata ratsastaessaan.

Ratsastakaamme sen vieraan kuninkaan leiriin", sanoi
Mirjam. „Siellä minä kumarrun hänen jalkainsa juureen ja
suutelen hänen kenkiänsä ja itken kaikki hänen silkkimat-
tonsa kosteiksi, kunnes hän lupaa olla tekemättä mitään
pahaa isällemme."

„Mutta jos hän ei kuule sinun rukouksiasi, nousen minä
kuin nuori leijona ja surmaan hänet", sanoi Mirza. »Silloin
jäävät persialaiset ilman kuningasta ja heidän täytyy paeta
takaisin omaan maahansa; mutta jos he sammuttavat minun
elämäni, kuolen minä ilolla, sillä minä olen pelastanut isäni
hengen."

Niin puhellen he ratsastivat yhä etemmäksi erämaahan,
jossa ei ollut tietä eikä polkuakaan; aurinko laski, ja heti
oli pilkkoisen pimeä yö ympärillä. Ja samumtuuli puhalteli
yöllä yli aron, lakaisten pois kaikki jäljet polttavasta hie-
kasta. Mutta lapset ratsastivat yhä edelleen, toivoen vii-
mein pääsevänsä vihollisten leiriin.

Hetkisen kuluttua sanoi Mirjam: „Sanopas, veljeni, miksi
korskuvat kamelimme ja seisattuvat välistä levottomasti,
niinkuin eivät tahtoisi astua etemmäksi."

Mirza vastasi: „Sentähden korskuvat kamelit, että kuule-
vat erämaan kuninkaan, leijonan, vaanivan yöllä saalistaan.
Mutta ole vain rohkea; leijona on jalomielinen eikä tee
meille pahaa niinkauan kuin on gaselleja ja antilooppeja
kylliksi lähteiden luona sen pyydystellä."
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Tuokion kuluttua sanoi taas Mirjam: „Onkohan joku ek-
synyt erämaahan, koska kuuluu tuolta kaukaa pimeästä ih-
misen valitusta?"

Mirza vastasi: „01e huoleti, se on hyena, joka astuu lei-
jonan jälkiä jakamaan sen kanssa saalista; hyena on arka,
minä kyllä karkoitan sen ruoskallani."

Ja taaskin sanoi Mirjam: „Nyt taas kuuluu ääni aivan
läheltä; mutta se on hirmuinen ääni; mikähän se on, vel-
jeni, koska kamelimme yhfäkkiä seisattuvat ja vapisevat
kuin mantelipuun lehti ennen-maanjäristystä?"

Mirza vastasi ainoastaan: »Pysy aivan lähellä minua si-
sareni; ja jättäkäämme itsemme Jumalan haltuun." Mirjam
ei nähnyt pimeässä, miten kalpea hänen veljensä oli, sillä hän
tunsi tiikerin äänen, ja tiikeri on julmin kaikista erämaan
pedoista; se ei jätä koskaan henkiin ketään, joka vain jou-
tuu sen kynsiin.

Kuitenkin tuli Mirjam levottomaksi, sillä peloittava ääni
tuli yhä lähemmäksi, ja hän alkoi rukoilla Allahia, joka
arabialaisten kielellä merkitsee ainoata ja kaikkivaltiasta
Jumalaa. »Suuri Allah", sanoi hän, »meitä on tässä kaksi
lapsi parkaa, jotka oma isämme ja koko maailma on hy-
lännyt. Meillä ei ole tietä eikä turvaa pimeässä yössä erä-
maan julmien petojen keskellä; sinä yksin olet tukemme ja
turvamme. Ja jos sinä tahdot, ei meille tapahdu mitään
pahaa, ja sinun kaikkivaltias kätesi ohjaa meidät turvalli-
sesti kaikkien vaarojen läpi. Suuri Allah, käske enkelisi
saattamaan meitä hyvään lepopaikkaan, niin aamulla aurin-
gon noustessa lankoamme kasvoillemme maahan ja palve-
lemme sinua aamun sarastaessa."

Mirjamin vielä rukoillessa ja Mirzan sivaltaessa miekkansa
petojen varalle kuului raivoisa tiikeri täyttä laukkaa pois-
tuvan ikäänkuin paeten jotakin, joka oli sitä väkevämpi.
Ja kamelit lakkasivat vapisemasta ja läksivät varovaisin as-
kelin astumaan eteenpäin, ja samum lakkasi puhaltamasta.
Silloin sanoi taas Mirjam:

„Sano, veljeni, miksi läksivät kamelit astumaan?"
„En tiedä", vastasi Mirza, ~vaan arvattavasti sentähden,

että kuuma tuuli on talttunut ja ilma tuntuu viileäm-
mältä."



„Mutta minä olen näkevinäni kaksi valojuovaa kulkevan
edellämme, toisen sinun ja toisen oman kamelini edessä.
Mikähän se on veljeni?"

„Näen ne minäkin", sanoi Mirza; „ehkä ne ovat pilvistä
kumottavan kuun valoa taikka semmoisia kauniita kiilto-
matoja, jotka välistä loistavat, kun yöllä kaste lankee
maahan."

~Ei“, sanoi Mirjam, „nyt näen ne selvemmin. Siinä on
kaksi valkoista enkeliä, jotka kulkevat edellämme ja talut-
tavat kamelejamme, ja ne ovat niin keveät ja läpikuultavat
kuin kirkas aamuilma. Kiittäkäämme Allahia, veljeni, nyt
olemme vesilähteen luona; minä näen jo palmuja ja vettä
enkelien valossa.

Mirjam oli oikeassa; he olivat saapuneet erämaan kos-
teikkoon, laskeutuivat kameliensa selästä maahan, antoivat
niille vettä ja laittoivat itselleen yöksi leposijan. Mutta
Mirza ei vieläkään päässyt pelostaan, sillä hän tiesi monta
eläintä, sekä hyvää että pahaa, käyvän semmoisista paikoista
juomassa. Ja hänen lähestyessään puroa nousi täysikuu
valaisemaan suurta aavikkoa ja vihantaa keidasta, ja puro
välkkyi kuin pitkä hopeanauha kuutamossa. Mutta puron
reunalla oli pää pään vieressä, monia tuhansia aron eläimiä
oli tullut juomaan purosta. Mirza näki suureksi ihmeek-
seen leijonan seisovan rauhallisena aran gasellin vieressä,
hyena seisoi metsävuohen vieressä, tiikeri aran antiloopin
vieressä, mutta ei yhdelläkään näyttänyt olevan mielessä
pahaa naapuriansa vastaan eikä pelkoa toinen toisestansa.

„Huu", sanoi Mirza, „ei tässä voi nukkua; tässä on yö-
tovereita yli tarpeen ja muutamiin heistä ei ole'juuri luot-
tamista."

„01e huoleti, veljeni", sanoi nyt Mirjam vuorostaan.
„Etkö näe, että valkoiset enkelit piirtävät merkkejä eläin-
ten otsaan, etfei kenenkään pidä tänä yönä tekemän pahaa
toisellensa? Sentähden levätkäämme ihan rauhassa palmun
juurella. Allahin käsi suojelee meitä nukkuessamme."

Oi, miten oli kaunista ja vilpoista, kun Mirza ja Mirjam
heräsivät aamunkoitteella palmujen ja metsäviikunapuiden
alla vihreässä keitaassa keskellä suurta erämaata! He kiit-
tivät polvillansa Allahia, niinkuin aina muulloinkin tekivät
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aamuin ja illoin, ja kiittivät erämaan ja maailman Luojaa,
joka oli suojellut heitä pimeänä yönä, kun pedot makasivat
heidän ympärillään niinkuin kesyt lampaat. Pienet, kulta-
siipiset linnut lauloivat ylfympäri puissa kiitosta Allahille;
Pohjolan pääskyt lentelivät veden pinnalta sudenkorentoja
pyydellen ja purossa uiskenteli kaksi valkorintaista jout-
senta, jotka myöskin olivat lentäneet sinne kaukaisesta Suo-
mesta Pohjolan talvea pakoon. Arabiassa ei ole koskaan
talvea, mutta ei koskaan kevättäkään; erämaan lapset eivät
tiedä mitään vilusta, mutta eivätpä myös saa nähdä kevään
sulouttakaan.

Lapset kylpivät lähteessä, juottivat kamelinsa, poimivat
taskunsa täyteen taateleja, täyttivät nahkaleilinsä vedellä ja
ratsastivat aavaan erämaahan etsimään Persian kuninkaan
leiriä ja pelastamaan isäänsä, Rikkaan Arabian kuningasta.

„Ratsastakaamme auringon nousua kohti", sanoi Mirza,
~sillä persialaiset asuvat aamuruskon maassa, ja sieltä me
heidät löydämme." Mutta hänen kärsivällisyytensä oli hei-
kompi kuin Mirjamin, ja hän jo aikoi ikävöidä matkan
loppua.

Kun päivä nousi korkeammalle, alkoi aurinko taas paah-
taa keltaista hietaa, ja ilma hehkui kuumuutta, eikä ollut
yhtään puuta eikä varjoa niin pitkälle kuin silmä kantoi,
pelkkiä hietaselänteitä vain kaikkialla pitkinä, pyöreinä, loi-
vina aaltoviivoina. Mirza alkoi katsella levottomasti ympä-
rilleen ja Mirjam kysyi taas, niinkuin hänen oli tapana ky-
syä: „Sanoppa veljeni, miksi on niin raskasta hengittää, ja
mikä on tuo suuri, kellertävä pilvi, joka nousee etelästä ja
tulee yhä lähemmäksi?"

„Allah on vihastunut meihin", vastasi Mirza. „Se on
hietapyörre, jonka samun-tuuli ajaa päällemme, ja joll'emme
laskeudu maahan kameliemme selästä, niin varmaan kuo-
lemme."

Molemmat lapset hyppäsivät satulasta ja asettuivat ka-
melien suojaan, jotka laskeutuivat pitkälleen selkä tuulta
vastaan. Tuskin se oli tehty, kun kellertävä, suuri pilvi jo
oli heidän päällänsä kuin tiheä peite. Se kulki kohisten
heidän ylitsensä kuin jyrisevä ukkonen, kuin hävittävä rae-
sade ja kuin pauhaava meri. Ilma muuttui kuumaksi kuin
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hehkuvassa uunissa ja joka hietajyvä tuntui polttavan kuin
tulikipinä. Samalla kirkas päivä äkkiä musteni, niin etfei
näkynyt mitään eikä kohinassa mitään kuullut. Ei ollut
muuta neuvoa kuin peittää päänsä niin hyvästi kuin taisi,
koska hieno, kuuma hiekan tomu muuten olisi tunkeutunut
silmiin, nenään ja suuhun.

Kuusi minuuttia tuo aron hirmuinen hietamyrsky kesti;
sitten ilma jälleen kirkastui, ja Mirjam kaivoi ensin hen-
noilla käsillään itsensä ylös hietakasoista, joihin he olivat
hautautuneet. Sitten hän auttoi Mirzankin nousemaan esiin.

„Oi, miten iloitsen, että sinä olet vielä hengissä", sa-
noi hän.

„Niin", sanoi Mirza, ~mitäpä apua on elämisestämme, kun
kamelimme ovat kuolleet? Mirjam raukka, nyt täytyy mei-
dänkin molempain kuolla, kun erämaan laivat eivät ole enää
meitä kantamassa hietameren yli, ja' meidän jälkemme hau-
tautuvat aavikkoon."

„Älä kadota rohkeuttasi", sanoi Mirjam, alkaen hurskau-
dessaan lohduttaa veljeänsä. „Koko maailmassa ei ole yh-
tään eläintä, joka kestäisi kuumuutta niinkuin kameli, jota
sanotaan hietameren laivaksi; ja nekin ovat nyt kuolleet,
vaan me elämme kuitenkin. Siitä näemme, että Allah suo-
jelee meitä päivän kuumuudessa niinkuin yön pimeydessä-
kin. Nyt juomme leilistämme, että tomu huuhtoutuisi kur-
kusta, ja jatkamme matkaamme jalkaisin Jumalan enkelien
suojassa."

Mirza oli vaiti. He joivat leilistään viimeiseen vesipisa-
raan asti, joka heitä hyvin vahvisti, ja läksivät astumaan
paksussa hiekassa ja polttavassa auringonpaahteessa.

Hetkisen kuluttua sanoi Mirza: „Mitä maksaa astua etem-
mäksi? Laskeutukaamme hiekalle kuolemaan."

„Ei", sanoi Mirjam, „käykäämme pelastamaan isäämme.
Tässähän näkyy kamelikurjen jäljet hiekassa; astukaamme
niitä myöten."

He kulkivat kappaleen matkaa, ja taas sanoi Mirza: „Nyt
ovat voimani lopussa; nyt voimme jo kuolla."

„Ei", sanoi Mirjam, „meidän tulee pelastaa isämme.
Tuolla on kasvi kuivassa hiekassa, se on Jerikonruusu, joka



68

viheriöitsee sata vuotta kuivana oltuaan, kun vain saa vä-
häisen vettä, kohta näemme ehkä keitaankin."

Taas he kulkivat edelleen ja Mirza tahtoi taas heittäytyä
hiekalle kuolemaan, mutta silloin kuunteli Mirjam tuulen
päältä ja sanoi: „Kuulen kamelien raskasta astuntaa; mei-
dän pitää vielä elää ja pelastaa isämme."

Kohtapa jo suuri karavaani lähestyikin hietamäkien ta-
kaa ja tapasi molemmat lapset astumassa aavikkoa. Ri-
kas kauppias, joka johti karavaania, sääli raukkoja, otti
heidät kameliensa selkään ja kysyi, mihin he olivat me-
nossa.

~Olemme matkalla Persian kuninkaan luo", vastasi Mirza.
„No, seuratkaa sitten minua", sanoi kauppias, „sillä mi-

näkin matkustan Persian pääkaupunkiin Teheraniin. Olen
päässyt suuren khaanin suosioon, joka ostaa minulta nor-
sunluuta ja kultahietaa."

Se oli Mirzalle ja Mirjamille hyvä apu. He kiittivät siis
kauppiasta ja läksivät mielellään hänen kanssaan, toivoen
saavansa isänsä pelastetuksi.

Neljäkolmatta päivää kului ennenkuin lapset viimein saa-
puivat Persian pääkaupunkiin, ja seuraavana päivänä kaup-
pias vei heidät kuninkaan kultaiseen linnaan.

Kuningas istui norsunluisella valtaistuimellaan, kaksi ke-
syä leijonaa jalkainsa juuressa, ja viittaamalla käski lapsia
kertomaan asiansa. Mirza ja Mirjam punastuivat kuin ruusut,
ei niin paljon kuninkaan tähden (sillä olivathan he itsekin
kuninkaan lapsia), kuin hänen leijonainsa tähden; mutta vii-
mein astui Mirjam esiin, heittäytyi maahan kuninkaan eteen,
suuteli hänen tohveleitansa ja sanoi:

„Herra kuningas, olemme kuulleet, että sinä aiot ahdistaa
sodalla isäämme, Rikkaan Arabian kuningasta, surmata hä-
net ja tehdä hänen lapsensa orjiksi; mutta se olisi hyvin
pahasti tehty, herra kuningas. Ja sentähden olemme tul-
leet tänne rukoilemaan sinua säästämään isäämme, vaan
anna vihasi ennemmin kohdata meitä hänen sijastansa, sur-
maa meidät ja anna isämme elää. Mutta jos mieluummin
tahdot pitää meitä orjinasi, niin minä ajan yöt päivät kär-
päsiä kuninkaallisen valtaistuimesi ympäriltä, ja veljeni
Mirza on puolustava sinua kaikkia vihollisiasi vastaan, sillä
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hän on niin väkevä kuin paraat leijonasi, herra kuningas;
mutta säästä isämme henki."

~Mutta jospa en nyt kuulisikaan rukouksianne", sanoi
kuningas, ~mitä sitten tekisitte?"

„Silloin minä taistelen sinun kanssasi isäni hengestä",
sanoi Mirza; „ja minä kukistan sinut valtasi kukkulalta, niin
totta kuin Allah kuulee vanhurskaan rukoukset."

„Hyvä", sanoi kuningas, ~minä ajattelen asiaa seitsemän
vuotta enkä tee sill'aikaa mitään pahaa isällenne. Mutta
teidän pitää oleman minun orjinani, kunnes minä päätän
asian."

Siihen tyytyivät lapset, ja heidät otettiin orjiksi kunin-
kaan hoviin. Seitsemän vuotta he siinä saivat tehdä ko-
vaa työtä. Prinssi Mirzan täytyi joka yö kiilloittaa aamuksi
kuninkaan haarniska ja prinsessa Mirjamin piti joka päivä
lakaista kuningattaren lattia. Ja sitä kesti seitsemän vuot-
ta. Mutta sill'aikaa lapset kasvoivat suuriksi ja kukoista-
viksi kuin nuoret setripuut ja kärsivät kaikki ilolla isänsä
tähden.

Kun seitsemäs vuosi oli kulunut, sanoi Mirza kerran
Mirjamille: ~Nyt on aika kulunut ja kuningas on tehnyt
päätöksensä; senvuoksi en tahdo enää kauemmin olla
orjana."

Mirjam sanoi: „Vaikka vielä olisi palveltava kolme ker-
taa seitsemän vuotta, niin minä mielelläni palvelisin rakkaan
isämme tähden."

Samassa tulikin kuningas sisään ja sanoi: „Nyt olette
minua uskollisesti palvelleet seitsemän vuotta. Nyt näen,
että teillä on uskollinen sydän, niinkuin kaikilla ihmisillä
pitäisi olla, ja olette uhranneet kaikki nuoruutenne ruusut
rakkaudesta isäänne kohtaan. Sentähden kerron teille uuti-
sen kotimaastanne. Kuusi veljeänne ovat kavalasti ottaneet
kiinni isänne ja heittäneet hänet syvään vankitorniin, ja
kuusi sisartanne vartioivat miehinensä tornin ovella ja an-
tavat isällenne ruuaksi ainoastaan taatelin päivässä, jotta
hän viimein kuolisi nälkään. Mutta teidän uskollisuutenne
tähden lähetän minä sotajoukon vapauttamaan isäänne.
Sinä, Mirza, saat johtaa sotajoukkoani ja sinä, Mirjam, saat
päästää vangin kahleet. Allahin tuomiot ovat vanhurs-
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kaat: uskolliset ja kiitolliset lapset palkitsevat, mitä us-
kottomat ja kiittämättömät ovat rikkoneet vanhempiansa
vastaan."

Tapahtui niinkuin kuningas oli sanonut, ja kohta läksi
Persian sotajoukko kameleineen ja norsuineen Mirzan joh-
dolla matkaan. Mirjam ratsasti nuoren kamelin selässä
kultakirjaillussa satulassa, ohjaten helmisuitsilla ratsuansa,
ja kuusi neekerityttöä kampasi joka päivä hänen päänsä ja
kuusi maurilaista orjaa astui hänen vieressään kantaen suu-
ria päivänvarjoja, jotka suojasivat keskipäivän paahtavalta
kuumuudelta.

Sill'aikaa istui Rikkaan Arabian kuningas, Mirzan ja Mir-
jamin isä, harmaantuneena vanhuksena,' suruissaan ja nälis-
sään ikävässä vankitornissa, katsellen ulos pienen ikkunan
rautaristikon lävitse. Kerran pimitti sen miehen varjo. Ul-
kopuolella seisoi satavuotinen dervishi Enok.

„Kuinka voit, herra kuningas?" kysyi dervishi.
Rikkaan Arabian kuningas'vastasi hänelle: „Enok, muis-

tatko vielä uneni? Onnelliset ne, joille Allah ei ole kos-
kaan lahjoittanut lapsia, sillä heidän ei tarvitse kasvattaa
käärmettä povellansa."

„Ei“, sanoi munkki, „ne ovat onnelliset, joille Allah on
antanut hyviä, uskollisia ja kuuliaisia lapsia, sillä ne ovat
kuin kultajyvät köyhän miehen huoneessa ja kuin kalliit
helmet kuninkaan kruunussa. Mutta sinä, herra kuningas,
tahdoit ostaa lastesi rakkauden lupaamalla heille kuningas-
kuntia, ja katso, he ovat riistäneet sinulta sekä valtakun-
nan että rakkauden."

„Ah", sanoi kuningas, „minulla oli kaksi lasta, joita ra-
kastin kaikista enimmän, mutta he eivät kestäneet koetusta,
vaan luopuivat minusta kaikista ensinnä. Nyt eivät silmäni
enää näe päivänvaloa, sillä lapseni antavat minulle vain
yhden taatelin päivässä ja sen verran vettä, kuin kyyhky-
nen juo vilpoisena aamuhetkenä. Sanos, Enok, etkö kuule
Allahin ukkosen tulevan pilvistä rankaisemaan pahoja lap-
siani?"

Dervishi vastasi: ~Kuulen tyttäriesi soittavan ja laulavan
pidoissa kuninkaan teltassa."
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• Kuningas sanoi: „Etkö näe ukonnuolenkaan iskevän tai-
vaasta maahan?"

Enok vastasi: ~Näen jotakin välkkyvän tuolla ylhäällä
juhlahuoneessa; poikasi ne siellä koettelevat uusia kulta-
kruunujansa."

Taas sanoi kuningas: „Allah on kuollut, muuten ei täm-
möistä koskaan tapahtuisi maan päällä. Jos et näe mitään
muuta, niin minäkin tahdon kuolla, sillä lasten kiittämättö-
myys valmistaa vanhemmille haudan."

Mutta Enok vastasi: „Odota vielä hetkinen, herra kunin-
gas, ehkäpä on Allah vielä hengissä. Näen tomupilven
nousevan erämaan reunalta ja auringonpaisteessa välkkyy
kuin teräskeihäitä."

„Lähestyykö se?" kysyi kuningas.
~Kyllä, se lähestyy kuin raesade maissivainion ylpeitä

ohdakkeita. Nyt jo näen ratsastajia, kameleja ja norsuja.
Se on suuri sotajoukko, herra kuningas, ja etumaisena rat-
sastaa muhkea prinssi ja hänen järjissään kaunis prinsessa
kulta- ja helmipuvussa. Mutta ylhäältä kuninkaan teltasta
kuuluu huutoa ja aseiden kalsketta. Poikasi ovat riitaan-
tuneet kruunuista ja tyttäriesi harput on miekka mu-
sertanut."

„Niinpä odotan vielä hetken", vastasi kuningas.
Ja silloin kuului aina vankitorniin asti aseiden kalsketta,

niinkuin raesateen pieksäessä Siinain vuorta, sillä kuusi
prinssiä ja kaikki hoviherrat olivat temmanneet miekkansa
toinen toistaan vastaan, eikä kukaan huomannut vieraan
sotajoukon lähestymistä, ennenkuin koko leiri oli saarrettu
ja vieras prinssi vaati avaamaan portteja. Ei kukaan vas-
tannut. Hän pidätti valkoista ratsuaan portin edessä, kun-
nes aseiden kalske sisällä viimein vaikeni. Silloin hän
käski murtaa portin auki, ja mitä näki hän! Kaikki kau-
niit teltat olivat verissä ja täynnä ruumiita. Kaikki kuusi
prinssiä ja heidän hoviherransa olivat kruunuista riidelles-
sään tappaneet toisensa ihan viimeiseen mieheen, ja kaikki
kuusi prinsessaa olivat kuolleina särkyneiden harppujensa
vieressä.

Mutta vieras prinssi ratsasti kuninkaan vankitornin luo ja
suuteli hänen kättänsä, päästi irti hänen kahleensa ja talutti
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hänet hellästi ulos vihreään puistoon; siellä hän sai kuulla,
mitä oli tapahtunut kuninkaallisessa asunnossa. „Ah", huo-
kasi kuningas, „nyt olen vanha, lapseton mies, jolla ei ole
enää mitään rakasta maailmassa. Jospa olisin kuollut ja us-
kottomat lapseni vielä eläisivät!"

„Herra kuningas", sanoi prinsessa, ~mitäpä sanoisit, jos
Allah antaisi sinulle uskollisia lapsia niiden sijaan, jotka
olet kadottanut?

~Ei, se ei ole mahdollista", sanoi kuningas. „01i mi-
nulla tosin vielä poika nimeltä Mirza ja tytär nimeltä Mir-
jam, mutta he jo ammoin minusta luopuivat."

Silloin ei prinsessa Mirjam enää voinut hillitä kyynelei-
tänsä, vaan halasi isäänsä, suuteli häntä ja kertoi hänelle
kaikki, ja prinssi Mirza lankesi polvilleen isänsä eteen ja
antoi hänelle takaisin valtakunnan. Vanha kuningas tuli
iloiseksi, siunasi uskollisia lapsiansa ja pyysi heitä ottamaan
haltuunsa valtakunnan; mutta uskottomat lapset makasivat
kaikki kuolleina ja heidän ruumiinsa poltettiin tulella, silla
kiittämättömät lapset ovat raskain taakka maailmassa.

Ja satavuotinen dervishi Enok siunasi Mirzaa ja Mirjamia,
että he, niinkuin Jumalan neljäs käsky lupaa, kauan eläisi-
vät maan päällä;- ja siihen se tarina loppui, ja Allah elää
vielä tänäkin päivänä.

LAKASTUNUT LEHTI.
(Syksyinen tarina.)

Nyt on syksy, ja synkkä pimeys kurkistaa sisään ikku-
nasta. Myrsky vinkuu, sade pieksää porttia vasten, meren
aallot kuohuvat korkealle. 00, tuo musta, synkkä, pauhaava
meri, miten se ryntäilee kallioita vastaan, miten se ärjyy
saaliinhimoisena, miten se ähkyy syysyössä kuin elävältä
haudattu! Se on kuitenkin sama meri, joka sydänkesällä
hymyili niin iloisena kukkivien rantojensa vaiheilla, kun
hohtavat purjeet liitelivät kuin kalalokit sen pinnalla ja lap-
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set työnsivät kaarnaveneitänsä vesille laiturin luona. Nyt
se on musta ja uhkaava, ei kukaan voi nähdä sen kau-
kaisia aaltoja, pimeys on laskeutunut kuin esirippu peittä-
mään tuntematonta etäisyyttä.

Ja tuo kaunis tuuhea, metsä, miten vihreä ja tuoksuva se
oli kesällä, kun aurinko paistoi ja linnut lauloivat ja pikku
tytöt istuivat nurmella ja etsivät nelilehtisiä apilaita heinän
seasta! Nyt se on autio ja tyhjä ja ilman asukkaita, sen
vehmaat koivut ovat varistaneet lehtensä ja sen suhisevat
haavat ovat lakanneet laulamasta; syystuuli vain painiske-
lee öisin kuusen oksien kanssa. Perhoset nukkuvat, kukat
ovat kuolleet; susi yksin harppailee äänettömin askelin mät-
täältä mättäälle korven sammalikossa.

Minä tiedän sadun kuihtuneesta lehdestä. Se on ihan ta-
vallinen tarina, kenties olet sen jo ennenkin kuullut, ja
pitkä se ei ole, mutta nyt on se vuodenaika, jolloin se par-
haiten ymmärretään.

Oli haapa, joka kasvoi jossakin paikoin Suomen metsissä.
Se oli nuori, se oli uljas ja täynnä elinvoimaa. Tuli tou-
kokuu, jolloin siihen lehdet puhkesivat terveet, kauniit
vaaleanvihreät lehdet, jotka olisivat kelvanneet soreimpaan-
kin seppeleeseen, mutta vielä kauniimmin ne koristivat pit-
kävartisen haavan. Kevättuuli saapui iltasilla haavan luokse
ja lauloi sille laulua; „tuhattuhatta lehteä on minun nuo-
ressa haapapuussani, kaikki lehdet ovat kudotut päivän-
paisteesta ja aamukasteesta, kaikki lehdet ovat kieliä, ja
tuhattuhansin värisevin kielin ylistää minun haapani Juma-
lan ääretöntä hyvyyttä".

~Sepä on sorea laulu", visersi peipponen, joka oli vast’-
ikään tehnyt pesänsä haapaan; ~neuvoppa minullekin se
laulu, armas tuuli!" Ja niin alkoi peipponen tavata samaa
laulua, kunnes hän oppi sen ulkoa: ~tuhattuhatta lehteä on
minun nuoressa haapapuussani, kaikki lehdet ovat kudotut
päivänpaisteesta ja aamukasteesta, kaikki lehdet ovat kieliä,
ja tuhattuhansin värisevin kielin ylistää minun haapani Ju-
malan ääretöntä hyvyyttä."

~Mitä merkitsee Jumalan ylistäminen?" mietti pieni hento,
äsken puhjennut lehti haavan latvassa. Haavan lehti piti
tuosta laulusta, mutta ei oikein ymmärtänyt sen ajatusta.
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~Enhän minä ole milloinkaan nähnyt Jumalaa", arveli
lehti; ~miten minä siis kiittäisin sitä, jota en ole koskaan
nähnyt?"

Seuraavana päivänä palasi tuuli takaisin, haapa alkoi hu-
mista, ja nuori lehti humisi ajatuksensa kuuluville. „Mitä
se lehti sanoo?" visersi peipponen. ~Etkö sinä ole Luo-
jan luoma sinäkin? Ja kuitenkin sanot, ettet ole nähnyt
Jumalaa?"

„Se on kyllä mahdollista", virkkoi nuori lehti suruisena
ja vavisten; ~mutta se kuuluu niin oppineelta, etfen minä
sitä käsitä."

„No elä sitten vähän kauemmin, kunnes opit sen parem-
min ymmärtämään", arveli peipponen.

Kesä tuli, kaikki lehdet kasvoivat suuriksi ja vihreiksi
taivaan auringon valossa ja kaikki nuo tuhannet lehdet
ylistivät Jumalaa; mutta se nuori haavanlehti latvassa ajat-
teli vielä itseksensä: ~en ymmärrä mitä he tarkoittavat,
varmaankaan en ole vielä kyllin vanha ymmärtääkseni
kaikkea." Ja lehti suri viattomuudessaan heikkoa ymmär-
rystänsä.

Kesä oli pitkä, kaunis ja lämmin; sitä kesti aikansa, ja
sitten tuli syksy. Ensimäisen hallayön jälkeen alkoivat leh-
det kellastua, mutta vielä lauleli tuuli lauluansa puiden lat-
voissa: ~tuhattuhatta lehteä on nuoressa haapapuussani,
kaikki lehdet ovat kudotut päivänpaisteesta ja aamukas-
teesta, kaikki lehdet ovat kieliä, ja tuhattuhansin kielin ylis-
tää minun haapani Jumalan ääretöntä hyvyyttä."

Yöt kävivät pitkiksi ja pimeiksi, puolukat kypsyivät,
muuttolinnut läksivät pois, lehdet alkoivat varista maahan,
yksi kerrallaan. Kaikki lehdet ylistivät viimeiseen saakka
Luojaansa, ikäänkuin ne olisivat ymmärtäneet, että he oli-
vat vain sitä varten luodut maailmaan. Haavan lehti lat-
vassa olisi sekin tahtonut sen ymmärtää, mutta ei voinut,
vaikka oli jo keltainen.

Eräänä syksyisenä yönä tuli pohjatuuli kohisevin siivin
ja lakasi mukaansa ne muutamat keltaiset lehdet, jotka vielä
olivat jäljellä. Niiden harvojen joukossa oli myöskin haa-
van lehti, jonka tuuli lennätti mukanansa kauas metsään.
Siellä oli tuhansia kuolleita lehtiä kasassa, ja jänis juoksi
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niiden yli, koirat juoksivat niiden yli, metsästäjä juoksi nii-
den yli, pyssy olalla. Oli kirkas ja pakkaspäivä, lehdet
kahisivat metsästäjän jaloissa, ja ilmassa tuntui kostea ja
raikas syksyn tunne, ikäänkuin pellavavihkojen haju, kun
ne nostetaan vedestä ja ripustetaan kuivamaan aidan har-
jalle. Haavan lehti virui siellä kuolleiden lehtien joukossa,
mutta se yksin eli ja sen kanta oli vielä vihreä; se suri
itsekseen, ettei se voinut kuolla, ennenkuin oli täyttänyt
tarkoituksensa täällä maailmassa.

Kauniin päivän perästä tuli taas myrskyinen yö, sade
valui virtanaan maahan ja lehdet hajautuivat sinne tänne
metsässä. Haavan lehden kiidätti tuuli kauas pois meren
rantaan, pyörre työnsi sen mustille laineille, jotka kuljetti-
vat sen ulos meren luodolle. Sinne se jäi murtuneen lai-
van pirstaleen viereen; lunta satoi sen päälle korkeaksi
hangoksi, eikä haavan lehti kuitenkaan voinut kuolla, sillä
se ei vielä ollut täyttänyt tarkoitustansa tässä maailmassa.

Tuli talvi, paukkui pakkanen eikä luodolla kasvanut min-
käänlaista metsää. Mutta luodolla asui kalastaja lapsinensa
köyhässä mökissä. He tarvitsivat puita lämmittääkseen tu-
paansa lauvantai-iltana; lapset lähetettiin hakemaan puu-
palasia ja oksia, joita meri oli ajanut syksyllä rannikolle.
Kun lapset myyräsivät lumessa, löysivät he särkyneen lai-
van pirstaleen ja kuljettivat sen ilolla tupaan huutaen: „isä,
isä, tule katsomaan, miten hyvän puupalasen me löysimme
rannalta!“

Kalastaja katseli puupalasta ja huomasi sen olevan tam-
mea. „Se on hyvää ja lujaa puuta", sanoi hän; „se on
ollut ison laivan etukeula ja tuleepa siitä hyvä tuli tak-
kaan. Äiti, pane nyt puuropata tulelle, niin saamme jota-
kin lämmintä!"

Kun nyt kalastaja karisteli lumen pois puukappaleesta
pannaksensa sen tuleen, putosi siitä lattialle iso keltainen
lehti. Pieni tyttö otti sen käteensä ja katseli sitä kummas-
tellen, sillä hän ei ollut koskaan ennen nähnyt metsää eikä
lehtiä, eikähän paljoa tarvita, ennenkuin lapset jo ihmette-
levät. Tyttö meni isänsä luo, näytti minkä ihmeen hän oli
löytänyt ja kysyi mikä se oli.
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„Etkö sinä tunne, että se on haavan lehti?“ vastasi äiti.
„Annas kun katson; se on suuri ja kaunis lehti, ja kannas-
taan vielä vihreä, vaikka se on niin kauan ollut lumessa.
Nyt kuivaamme sen varovasti ja panemme sen kirjanmer-
kiksi raamattuun, siihen se kelpaa hyvin, kun se on niin
ohut.“ Ja eukko pani haavan lehden merkiksi suureen
raamattuun, että hän joka päivä tietäisi, mihin hän viimeksi
lukunsa lopetti, sillä hän oli hurskas eukko ja viljeli joka
päivä Jumalan sanaa.

Seuraavana päivänä oli sunnuntai, eukko avasi pyhän
kirjan, joka oli kalastajamökin suurin aarre, ja alkoi lukea
ääneensä kuningas Davidin 103:tta psalmia, joka on iha-
nimpia ylistyslauluja, mitä on koskaan Jumalan kunniaksi
laulettu. Hän luki siitä:

„Ihminen on eläissänsä niinkuin ruoho; hän kukoistaa
niinkuin kukkainen kedolla. Kun tuuli käy sen ylitse, niin
ei hän enää kestä, eikä hänen sijaansa kukaan tunne. Mutta
Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka
häntä pelkäävät, ja Hänen vanhurskautensa pysyy lasten
lapsiin niille, jotka Hänen käskynsä pitävät. Kiittäkäät Her-
raa kaikki Hänen työnsä: kaikissa Hänen valtansa paikoissa;
kiitä Herraa minun sieluni."

Kalastaja ja hänen lapsensa kuuntelivat hiljaa ja hartau-
della näitä ihania sanoja. Talvinen myrsky kulki kohisten
yli meren, yö, pimeys ja pakkanen levisi yli aution luodon,
mutta köyhässä mökissä vallitsi riemu, lämpö ja valo Ju-
malaa, kaikkein Korkeinta kiittäessä ja rukoillessa.

Kun eukko oli lopettanut lukemisen, sulki hän kirjan
kiinni, ja sen lehtien väliin hän pani haavan lehden mer-
kiksi. „Katsokaa", sanoi hän ihmetellen, „lehti on muut-
tunut kullankeltaiseksi!"

~Se tulee siitä, että se on kuivanut lämpimässä", arveli
kalastaja ja katseli haavan lehteä. Se oli ikäänkuin muut-
tunut, se loisti niinkuin kirkas kulta ja näytti säteilevän
ilosta.

Mutta ei lämpö ollut sitä vaikuttanut, vaan se, että haa-
van lehti oli nyt ymmärtänyt sen, mitä se ei koskaan en-
nen ollut käsittänyt, nimittäin mitä merkitsee Jumalan ylis-
täminen. Sentähdenhän se oli nähnyt eläessään niin paljon,
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kevään ja kesän, syksyn ja talven, se oli nähnyt kirkkaim-
man päivän ja pimeimmän yön, ihanimman kukoistuksen ja
katkerimman hädän, eikä se ollut kuitenkaan tuntenut, että
Jumalan pyhä tahto ilmenee kaikkialla. Senvuoksi oli haa-
van lehti ollut aina murheellinen, levoton ja vapiseva kevät-
päiviensä hempeimmässä kukoistuksessakin; mutta nyt se
ymmärsi kaikki: nyt se ei enää surrut, nyt se oli onnelli-
nen, nyt se saattoi rauhassa kuolla. Sentähden se loisti
niinkuin kirkas kulta; mitä muuta se olisikaan voinut?

Vielä on haavan lehti säilössä raamatun lehtien välissä,
jotta se vähäpätöisenä, lakastuneena ja aikaa sitten unoh-
dettunakin voisi ylistää Jumalaa. Ja kun toukokuun tuuli
taas keväällä laulaa haavan latvassa: „tuhattuhatta lehteä
on minun nuoressa haapapuussani, kaikki lehdet ovat ku-
dotut päivänpaisteesta ja aamukasteesta, kaikki lehdet ovat
kieliä, ja tuhattuhansin kielin ylistää minun haapani Jumalan
ääretöntä hyvyyttä", silloin ei noiden tuhattuhansien vä-
risevien lehtien joukossa ole enää yhtään, joka ei ymmärrä,
mitä merkitsee Luojan ylistäminen; ne tietävät sen jokainen,
ja semmoinen on satu lakastuneesta lehdestä.

PÄIIYIENTVTTÖ.
Mä lähdin ulos aamulla,

Kun kirkas päivä koitti.
Ohuissa olin vaatteissa,
Ja tuuli metsää soitti.
Tie ohitseni luisti vain,
Ja metsä juoksi vastahain.

Hei, heijuu, hei!
Ja soi joka ainoa oksa.

Pussissa oli leipänen
Ja uljuutta, ei huolta.
Ja karja kulki korpehen
Harjumme tätä puolta.
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Mua suuri kuusi katseli,
Ja puro riemuin lauleli.

Hei, heijuu, hei!
Ja soi joka ainoa oksa.

Kanerviin istuin kankaallen
Sukkaani kutomahan
Ja mietin, onko yhtään, ken
Mua ehtii muistamahan.
Niin muistin äiti vainajaa . . .

Ken kotona nyt asustaa? . . .

Hei, heijuu, hei!
Ja soi joka ainoa oksa.

Tulipa kuuma päivä, kas!
Kärpästä lensi, parmaa.
Vajosi suohon kellokas;
Ei kättä vahvaa, varmaa.
Hei, tartuin silloin sarviin sen,
Se kirkontornin painoinen.

Hei, heijuu, hei!
Ja soi joka ainoa oksa.

Kun lehmä pääsi kuivailen,
Niin otso näkyi tiellä.
Löin häntä: hänpä ymmärs sen,
Hän seisoi ujomiellä.
Pois lötkötti hän viitaan päin;
Mitäpä hän mun lehmälläin?

Hei, heijuu, hei!
Ja soi joka ainoa oksa.

Hei, sadetta en pelkää vain
Ja nälkää kanssa karjan!
On pehmyt lato suojanain;
Punaisen poimin marjan;
Purosta kahvimyllyn saan;
Jumala muistaa poloistaan.

Hei, heijuu, hei!
Ja soi joka ainoa oksa.
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OLLIN HIIHTORETKI.

lOLLI.VUOREN KUNINGAS.

OTSO.

Salina on suuri metsä, jossa on korkeita lumikinoksia. Hyvä on,
jos on kuusia, mutta yhtä hyvä on ilmankin. Tuolit olkoot puina,
jakkarat lumikinoksina, sohva vuorena ja pöytä kukkulana. Vuoren

kuningas istuu kuninkaallisessa puvussaan vuorella.

vuoren kuningas (yksin). Tässä minä istun kuninkaana
valtakunnassani; ja laajalle ulottuu valtani. Minä hallitsen
kaikkia vuoria ja metsiä, honkia ja kuusia, peikkoja ja tont-
tuja. Minä olen suuri kuningas, mutta jopa alan tulla van-
haksi, kohta täytän kuusituhatta kuusisataa viisikymmentä
vuotta. Nuorena ollessani, muutama tuhat vuotta sitten,
juoksin kilpaa porojen kanssa Lapin tuntureilla ja pistin pos-
keeni hyvän paistin, milloin mieli teki. Mutta nyt ovat jo
jalkani kankeat ja tässä istuskelen vaanien lihavaa saalista
aamiaisekseni. Kuuteen viikkoon en ole saanut enempää
ruokaa kuin yhden laihan oravan ja yhden nälistyneen ah-
man. Saattaisinhan käskeä peikkojani paistamaan minulle
suden aamiaiseksi, hirven päivälliseksi ja karhun iltaseksi,
mutta se ei sovi minun arvolleni. Mieluisammin varustan
itse pöytäni. Mutta kas, tuossa tulee joku. Jospa se edes
olisi hevonen. Mitä? Sehän on vain pieni pojan nulikka.
Mutta paremman puutteessa saa sekin kelvata aamiaiseksi.
Pistäydynpä piiloon tähän vuoren taakse.

OLLI
(tulee hiihtäen ja laulaa samalla nuotilla kuin »Juokse

porosein»).

Metsän tumman nään
valkovaipassaan,
riennä, riennä vaan
poikki järven jään!
Kiidä, suksi, noin
yli vuoristoin.
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Hei, kuinka suksi luistaa lumella! Kas niin, nyt olen kes-
kellä synkkää metsää. Ohoh, miten korkeita vuoria! Ja
miten pitkiä jättiläishonkia! Tämä on toista kuin Vihtamäen
karjahaka. Mitäs minä oikeastaan läksinkään metsään? Mi-
täs muuta kuin tervehtimään karhuja.

Tääll' on oravat,
tääll' on karhuin maa,
tänne sudet saa,
tääll' on huuhkajat!
Jos nyt peikon nään,
kenpä pelkäiskään?

Ei, kukapa täällä pelkäisi. Ollissa on kyllä miestä otta-
maan vaikka kuusi karhua niskasta kiinni. (Katselee ym-
pärilleen.) Niin, vaikkapa olisi pari suttakin. Jospa tässä
ei vain olisi niin paksulta lunta. Aina toki tulen toimeen
kotkan kanssa. Varsinkin jos olisi rautapiikki sauvani ne-
nässä. Mutta samapa se, tulkoot vain, kolme kettua yht'-
aikaa. Pahin on pula, mitenkä ne kaikki saatan kotiin, kun
ensin pieksän ne kuoliaaksi. Mutta Matti olen, elFen vie
kotiin kaikkia jäniksiä, jotka saan surmatuksi. Sitten myön
nahat ja ostan oikean pyssyn, jonka voi ladata selvällä ruu-
dilla. Sitten tulkoon viisikymmentä nykeröturpaista, ilkeätä,
tyhmää otsoa . . . Huh, mikä tuolla tulee minua kohti kuu-
sien takaa?

otso (kahdella jalalla). Mum, mum, mum, mum.

olli. Katsos tuota, olisikohan se karhu. (Aikoo kään-
tyä, mutta kaatuu suksilta.)

otso. Mum, mum. Kuka täällä kiljuu metsässä, etfen
minä saa rauhassa maata pesässäni.

olli. Hyvä, kiltti Otso kulta, minähän se vain olen,
Vihtamäen pikku Olli, ja minä olen vain huvikseni hiihte-
lemässä metsässä. Eihän tuossa nyt mitään pahaa liene,
että minä vähän lauleskelen lämpimikseni; sillä, Otso kulta,
minullahan on yllä vain tämä mekko, ja on vähän pakkasen-
lainen näin aamusilla. Kyllä minä heti menen matkoihini.
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nulle mekkosi, niin saat mennä. Minä tarvitsen mekon peit-
teeksi pikku Otsoilleni.

olli. Ei, kuulehan nyt, Otso; kyllä minä tämän mekon
muuten antaisin, mutta äiti on kotona niin hirveän ankara.
Jos palaan mekotta kotiin, Otso kulta, niin saan selkäsaunan.
Sentähden saatat kyllä odottaa huomiseen asti, niin minä
Matin ja parin muun kanssa tuon sinulle hyvän lampaan-
nahkapeiton, että pikku Otsoillesi tulee oikein hyvä ja lämmin.

otso (nostaen käpälänsä). Joko annat mekon? Mum,
mum, joko annat mekon heti?

olli. Hyvä, kiltti, pikku Otso kulta, mekko on ihan uusi,
siinä on vain yksi ainoa reikä toisessa kyynäspäässä.

otso. Mum, mum; luulenpa, että olet peloissasi.
olli. En vähintäkään. Miksi pelkäisin niin hyvää ja

kilttiä pikku Otsoa, joka on sydämestään hyvä ja kiltti pikku
Otso? Mutta katsos, Otso, olen niin hämilläni, kun satuimme
yhteen näin äkkiarvaamatta. Minä olen aina pitänyt niin
paljon karhuista; ne ovat, näes Otso, parempaa väkeä kuin
muut ilkeät peikot, joita asuu täällä metsässä. Semmoisia
tyhmiä tölliköitä en haikaile vähintäkään. Niitä minä otan
kurkusta, niin että korvat soivat, näes Otso, ja pudistelen
heitä turkista, niin että . . .

vuoren kuningas (nousee vuoren sivulle seisomaan).
No, pudistele nyt minua turkista, koska olet niin rohkea!

olli (huutaa). Hui! Uhhuu!
vuoren kuningas. Miks' et ota minua kurkusta, niin

että korvat soivat?
olli. Armollinen peikko, säästäkää henkeni; minä olen

vain Vihtamäen pikku Olli ja olen täällä metsässä huvik-
seni tuttaviani katsomassa.

vuoren kuningas. Hyvin mahdollista, mutta se ei estä
minua syömästä sinua aamiaisekseni.

olli. Mitä? (Yrittää taas paeta).
Pikku Satukirja. 6 81
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Vuoren kuningas (ottaa hänet kiinni). Ole huoletta,
poikaseni, en minä niin tarkkaa lukua pidä; kyllä sinä mais-
tut oikein hyvältä.

olli. Malttakaahan vähän; tiedänpä yhden, joka mais-
tuisi teidän armostanne paljoa paremmalta, ja se on Vihta-
mäen vanha hiirakko. Se on niin lihava, teidän armonne,
että isä aikoi viime syksynä tappaa sen, ja Matti saa tuoda
sen tänne aikaisin huomisaamuna.

vuoren kuningas. Hm, hm, hevosenko? Ei, mies on
mies, vaikkapa hänestä ei olisikaan kuin yhdeksi suupalaksi.

otso. Nöyrä palvelijanne, teidän majesteettinne.
vuoren kuningas. Hyvää päivää, salaneuvokseni.
otso. Huvittaako teidän majesteettianne musiikki?
vuoren kuningas. Kyllä. Välistä minä käsken kosken

laulaa ja silloin vieritän säestykseksi muutamia kallionloh-
kareita tunturilta. Kovaa pitää olla.

otso. Pikku Ollilla tuntuu olevan hyvin kaunis ääni.
Tunnustan oikein mieluisesti hämmästyneeni kuullessani sem-
moisen neron.

vuoren kuningas. Hm. Paljasta piipitystä vain!
otso. Tietysti vain piipitystä. Mutta korppiin ja varik-

seen verraten se kaikuu oikein romantiselta. Tahtoisitteko,
majesteetti, käskeä häntä laulamaan, ennenkuin hänet syödään?

vuoren kuningas. Saattaahan tuo käydä päinsä. Se
lisää ruokahalua. Laula, nulikka! •

olli. Mitä?
otso. Etkö kuule, että majesteetti käskee sinua lau-

lamaan?
olli. Hyvä, kiltti pikku Otso, kyllä minä laulan kurkun

täydeltä, jos sinä vain tanssit.
otso. Mitä? Luuletko minua muka tanssimestariksi?
olli. Hyvä, kiltti pikku Otso, sinä olet niin sanomatto-

man kaino. Tietäähän koko maailma, että sinä olet hieno-
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tapainen seuramies ja etfei kukaan osaa niin hyvästi tanssia
polkkamasurkkaa kuin sinä.

otso. Minä todellakin saatan kehua tehneeni joitakuita
yrityksiä siihen suuntaan, mutta . . .

vuoren kuningas. Tanssi, salaneuvos!
olli. Eiköhän sopisi tanssia valssia?
otso. Mitä hyvänsä; mikä vain huvittaa teidän majes-

teettianne, se on minunkin suurin iloni.
olli. Siispä ala tömistää! (Laulaa samalla nuotilla

kuin »Ah, sä rakas Augustin».)
Hyppää, sievä Otso sie, Otso sie, Otso sie,
hyppää, sievä Otso sie, hyp, hyp, hyp, hyp!
Ei koskaan nähdä saa
noin sorjaa tanssijaa.
Hyppää, sievä Otso sie, hyp, hyp, hyp, hyp!

(Otso valssaa.)

vuoren kuningas (ihastuksissaan). Täytyypä tunnustaa,
että se oli kaunista musiikkia ja hyvin miellyttävää tanssia.
Hyppää, soma Otso sie .. . Laula uudestaan tuo romansi!
Mitenkä se nyt olikaan? (Hän tanssii mukana.)

OLLI

(hiipii yhä etemmäksi pois).
Hyppää, karvalallu sie, lallu sie, lallu sie,
hyppää, häijy ukko sie, hyp, hyp, hyp, hyp!
Kaks tuhmaa tanssijaa
nyt Olli nähdä saa.
Hyppää, pikku Olli sie, pois, pois, pois, pois!

(Lähtee suksilla livistämään tiehensä.)
vuoren kuningas (hengästyneenä). Vielä musiikkia!

Vielä musiikkia! Se oli kaunis romansi. Mutta minne se
soittomestari joutui?

otso (myöskin hengästyneenä). Äläs, laulahan vielä vä-
hän, minä eksyin tahdista. Mihin ihmeeseen se Olli hävisi?
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olli (ulkona). Hyvästi, Vuoren kuningas! Hyvästi,
Otso!

vuoren kuningas. Aamiaiseni! Aamiaiseni! Otso, tu-
les tänne; minä syön sinut hänen sijastansa.

otso. Nöyrin palvelijanne, teidän majesteettinne. Mum,
mun. (Lähtee juosta loukuttamaan pois.)

olli (kaukaa ulkoa).
Kaks tuhmaa tanssijaa
nyt Ollin nauruun saa.
Hyppää, pikku Olli sie, pois, pois, pois, pois!
vuoren kuningas. Se oli kaunis romansi (pistää nuus-

kaa nenäänsä), mutta hyvin kehno aamiainen.

MISTÄ SAAMME JOULUKUUSEN?
(Joululeikki.)

Matti ja Mikki ovat tulleet metsään joulukuusta hakkaamaan. Lapset
ovat olevinaan puita: yksi on koivu, toinen pihlaja, kolmas tuomi,
neljäs haapa, viides kuusi ja kuudes kataja. Pisin lapsista on kuu-
sena. Pienin lapsi voi ruveta tähdeksi ja mennä piiloon kuusen
taakse. Jos puiden päälle voidaan saada jotakin valkoista, niin se

kuvaa lunta.

matti. Huh, huh! Onpa aika vaikea kahlata näissä pak-
suissa lumikinoksissa. Olemmeko nyt jo metsässä?

mikki. Totta kai; miksipä tässä muuten olisi näin pal-
jon puita?

matti. Miten vääriä venkuroita ja monimutkaisia! Ei-
hän tuollaiset dromedaarit kelpaa muuhun kuin polttopuiksi.

mikki. Etkö häpeä, Matti, moittia kelpo puita? Nyt ne
enimmäkseen kyllä ovat alastomia, mutta jospa näkisit, mi-
ten ne kevään tullessa pukeutuvat vihreään pukuunsa otta-
maan vastaan käkeä!
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matti. Makkarapuikkoja nuo ovat eikä mitään puita.
Ennenkuin etsimme itsellemme kunnollisen joulukuusen,
voimme ensin hakata vähän halkoja joulutakkaan. Mitäpä,
jos aluksi kakkaamme tuon koivun?

mikki. Olkoon menneeksi. Koivu hoi, tuleeko sinusta
meille kelpo jouluhalkoja? Äiti keittäisi niillä oikein kau-
nista puuroa, mutta et saa lennättää tulipaukkuja puuroon.

koivu (laulaa).
(Sävel: Läksin minä kesäyönä käymään.)

Mun kevääseen suo seistä vain,
kun metsät vihannoivat,
kun käki kukkuu oksallain,
ja rastaan laulut soivat!
Mä päivän lämpöön lehvät luon
ja sirkuttaa ma sirkkain suon,
min kevään riemuun voivat.

mikki. Seiso sinä vain kevääseen asti, koivu. Parem-
pihan tuo on, että laulat meille, kuin että paukkuja syytäi-
sit. Mutta tuossahan on vanha, pahanpäiväinen tuomi.
Sanoppa minulle tuomi, haluttaako sinua ruveta jouluhaloiksi?
Äiti keittäisi sinulla lipeäkalaa.

tuomi (laulaa).

Oi, seistä suo mun suvehen,
kun leyhkät lienot herää!
Niin kaunis olen, valkoinen,
kaikk' oksat tekee terää.
Kun kukkatertut tuoksun luo,
niin juhlatupaan lapset nuo
mun oksiani kerää.

matti. Kuuleppa tuota, vieläpä se vaan ajattelee kukki-
mista, mokoma vanha pökkelö! No, kuki vain, jos halut-
taa; me otamme tuon nuoren pihlajan. Hoi, pihlaja, kel-
paatko sinä joulupilkkeiksi! Isä kertoisi sinulle tarinoita
keijukaisista, jotka tanssivat kuutamossa.
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pihlaja (laulaa).
Ei, syksyhyn mun seistä suo,
kun rypäleeni hohtaa.
Saa mielitietty silloin luo,
hän riemuin taas mun kohtaa.
Mut hän se tilhilintu on;
ma hehkun hohteess' auringon,
ja maat ja metsät hohtaa.

mikki. Ja luuletko todellakin, että hän tulee sinun täh-
tesi? Ei, vaan sinun marjojesi tähden hän tulee, pihlaja
raukka! Mutta samapa tuo, saat jäädä seisomaan. Tässä
on ikävän näköinen mänty, sammaltunut ja parrakas. Kuu-
lehan mänty, rupeatko jouluhaloiksi? Mummo kertoisi si-
nulle jättiläisistä ja peikoista.

mänty. Jättäkää minut rauhaan! Minä aion laivapuuksi.
matti. Vielä vai? Aiotko sinä laivapuuksi? Äläpäs

mitään, siksi sinulla on liian hoikat sääret. Hyi! pyyhi
paremmin partasi, olethan sinä yltä päältä pihkassa. Voim-
mehan ottaa katajan, se osaa ainakin rätistä. Kataja, tah-
dotko, että sinut hakataan hienoksi ja riputellaan joulu-
aamuna eteisen lattialle?

kataja. Koskeppahan minuun, niin saat nähdä, miten
minä raavin sormesi verille! Minusta tulee jousenkaari.

mikki. Kyllä kai! Mutta jopa nyt kaikki puut ovat tä-
nään itsepäisiä. No, onneksi on tuossa muhkea joulukuusi.
Hakkaa se, Matti! '

kuusi (juoksee pakoon). Hui hai! Jokos sait!
matti. Juokseehan se pahus! Olipa se aika veitikka.

Se on ensimäinen puu, minkä minä olen nähnyt juoksevan.
mikki. Oh, miten typerä sinä olet! Etkö ole nähnyt

puiden juosta vilistävän, kun talvella ajetaan hyvää kyytiä
metsätiellä? Ole sinä täällä vastassa, niin minä sieppaan
sen kiinni!

Ajavat kuusta perästä. Kaikki puut asettuvat ajajain
tielle, suojellen naapuriansa. Viimein he asettuvat piiriin,
ja kuusi seisoo keskellä.
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matti (piirin ulkopuolella). En enää jaksa. Onko mo-
komia puun veitikoita ennen nähty? Minulla on kuusi sar-
vea otsassa,- se kun kolahteli kaikkiin puihin.

mikki (piirin ulkopuolella). Minulla on seitsemän reikää
nutussa ja kuusi housuissa, kun kaatuilin kantoihin ja puun-
juuriin.

matti. Maltahan, kuusi; minä hakkaan sinut havuiksi ja
kylvän ne tielle ruumissaaton jalkoihin.

mikki. Älä ole tyhmä, Matti! Eihän kuusi tiedä, mihin
suureen kunniaan me hänet viemme. Kuuleppas, Kuusonen
tai Kuusela, vai mikä nimesi lieneekin, me aiomme hakata
sinut joulukuuseksi. Me puemme sinut kukkiin, tähtiin ja
kultaomeniin. Saat seisoa keskellä salia ja loistaa kyntti-
läin paljoudesta, niinkuin taivas tähdistä. Anna nyt vain
siivosti hakata itsesi, sillä niin suurta kunniaa ei koskaan
tule osaksesi täällä synkässä metsässä.

kuusi. Mitä minä huolin teidän kunniastanne? Minua
miellyttää enemmän kasvaa ylös taivaaseen asti.

matti. Etkö häpeä kerskailla ja ylvästellä?
mikki. Malta, malta, Matti; älä nyt riitele. Etkö tiedä,

Kuusamo, että saat kuulla enkelien laulua jouluaamuna?
kuusi. Niin, kyllähän se on kaunista, mutta sitä minä

kuulen täällä ulkonakin.
matti. Harakkain räkätystä sinä kuulet raukka, kun ne

nauravat sinulle.
mikki. Ole vaiti, Matti! Sinä vain suututat häntä. Kuu-

lehan korpikuusi, etkö rakasta pieniä iloisia lapsia?
kuusi. Tottahan toki. Kukapa ei heitä rakastaisi?
mikki. No, jos annat nyt siivosti hakata itsesi joulu-

kuuseksi, niin lupaan varmaan, että monta iloista pikku
lasta asettuu piiriin ympärillesi pyörimään, ja he kaikki
rakastavat sinua sydämestänsä.

kuusi. No, se joltakin kuuluu. Jos voin huvittaa lapsia,
niin hakatkaa minut vaikka pieniksi palasiksi. Antakaa
paukkaa.
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mikki. Se oli oikein sanottu, kelpo Lehtikuusi! Mutta
kyllä sinusta tuleekin kaunis. Ja nyt kai metsä suvaitsee
siirtyä vähän syrjemmälle.

koivu. Saammeko mekin makeisia?

tuomi. Saammeko kultatähtiä ?

pihlaja. Ja rusinoita?

mänty. Niin, ja lippuja?

kataja. Saammeko antaa selkään lapsille, kun he riis-
tävät turkin joulupukilta?

matti. Minä teille selkään annan!

mikki. Malttakaahan, kyllä minä tiedän, mitä te saatte.
Joulupukki jakelee kauniita lahjojansa koko metsälle. Nuori
koivu saa uuden auringon taivaalle ja kultakamman suo-
riakseen sillä pitkiä suortuviansa. Tuomi vanhus saa uuden
kevään ja uusia kukkia. Pikku pihlaja saa kirsikkaviiniä
rypäleihinsä ja. samettireunuksen silkkiseen laahustimeensa.
Mänty saa laivaviirin latvaansa ja kataja sakset leikellä
pitkiä kynsiänsä. Minä pyydän lumihöytyviä sokeroimaan
koko metsän valkoiseksi, ja sitten neiti Päivänpaiste sulat-
taa sokerin karamelleiksi. No, mitäs nyt arvelet, rakas
metsä? Tyydytkö näihin joululahjoihin?

kaikki puut. Kiitos, Mikki, nyt alkaa ilo metsässä.
(Siirtyvät etemmåksi, jättäen kuusen yksin seisomaan).

Matti ja Mikki hakkaavat kuusta. Kaikki puut laula-
vat ja tanssivat:

Nyt me kiidämme näin yli nietosten,
nyt me liidämme päin luo impyen.
Joulukuusen hapset kauniit vihannoi,
joulukuusta lapset häihin kiehkuroi,
morsiusneidot karkeloa johtaa.
Taivaan tähdet välkkyy yli morsion,
taivaanlaulut helkkyy, täyttäin hongikon.
Joulu vuottaa suuri: siipi sen jo soi!



Tuottaa riemut juuri hiipi tupaan, oi!
Morsioista ainoin joulukuus on tää,
morsioista kainoin, kauniimpaa et nää;
jouluillan häätulet hohtaa.

JOULULAULU.
Joulu oveen kolkuttaa,
hymyy tuiskusäässä:
Lapsikullat avatkaa!
Olen aivan jäässä.
Vakka mulla täysi on,
raskas niinkuin onneton!
Lahjoja on mulla:
saanko sisään tulla?

Tule, armas joulu!

Kynttilät nyt mulla on
sekä kaunis kuusi.
Tulkoon joka talohon
riemu, rauha uusi!
Unhota en köyhääkään,
joka nääntyy nälissään.
Huolet, tuskain haavat
lohdun, hoivan saavat.

Tule, armas joulu!

Riemuita ma kaikkein suon
leikin iloon hiivin;
taivaanlauluja ma tuon,
liehuin enkelsiivin.
Lasten silmät tuikkeen luo,
kuni kirkkaat tähdet nuo;
suru, murhe musta
löytää lohdutusta.

Tule, armas joulu!

Parhaat tulijaiset vain
viimeiseksi säästän:
Jeesuslapsi seurassain
vieraaks pyytää päästä.
Saako tulla sydämees
taivaallinen rauha sees?
Suotko mailman valon
tulla riemuks talon?

Tule, Herra Kristus!
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