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holmaan. Laivan perässä
oli semmoinen vesiväk-
kärä, joka pyöritti nuoraa,
ja siinä oli laatikossa neula,
josta näki montako meri-
peninkulmaa oli kulettu.
Tukholmassa rupesimme
me nukkumaan junaan
eikä herätty ennen kun

Rakas Yrjö!

Nyt minä kerron sinulle
tästä meidän matkastamme
tänne Tirooliin,- joka on
Itävallan valtakunnassa.

Ensin menimme me,

Isä ja Äiti ja Antti ja
Hilma .Vellamolla" Tuk-





Kööpenhaminassa, vaikka Hil-
ma sanoi, että juna oli viety
laivassa meren yli.

Kööpenhamina on Tanskan
pääkaupunki. Isällä ja Äidilläoli
sielläasioita toimitettavana jame
istuimme sillä aikaa kauniissa
puistossa jakatselimme Valkosia
joutsenia, jotka uivat lammi-
kossa, ja sen ympärillä kasvoi
ruusuja, ja luimme „ Herra Koi-
peliinin seikkailuja".

Sitten me menimme monen suuren kaupungin läpi
ja melkein koko Euroopan poikki ja välistä nukuttiin ja
välistä katseltiin ulos junan ikkunasta ja syötiin voi-
leipiä. Siellä ei näkynyt muuta kuin aivan ihan tasaisia
maita ja vain joitakuita puita talojen kohdalla ja hyvin
paljon tehtaiden piippuja.
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Mutta sitten alkoi näkyä lumivuoria,
jotka olivat kuin valkosia pilviä taivaan
rannalla ja Isä sanoi, että siellä se nyt
on se Tiroolin vuorimaa.

Tässä maassa ei ole ollenkaan tasasia
paikkoja, ei muuta kuin kapeita laaksoja,
joita pitkin juna kulkee, mutta välistä
se meni vuoren läpi ja silloin tulla
tupsahti niin pilkkosen pimeä, etfei
nähnyt kerrassaan mitään. Semmoisia
paikkoja sanotaan tunneleiksi.

Siellä ylhäällä vuorien päällä on kylmä
ja jäätä ja lunta, juka ei sula kesällä-
kään. Lumen alapuolella vuorten rin-
teillä on hyvät laitumet, jonne lehmät
viedään kesäksi. Siellä on paimenilla
majat ja miehet lypsää lehmiä.

Ajatteleppas, kun täällä on melkein
joka talossa pieniä putouksia ja vesi-
johtoja, jotka pyörittävät heidän myl-
lyjään ja sahojaan ja puimakoneitaan ja mitä ta-
hansa vaan. Niistä saavat sähkövalonkin ja sähkö-
valoa on melkein joka talossa. Vaikka se talo,

jossa me asumme, on köyhän lesken mökki, niin
on täällä meilläkin sähkövalo kyökissä ja tallissa
ja navetassakin.









Meidän mummulla on
vuohia, jotka käyvät päi-
vällä syömässä hyvin jyr-
killä rinteillä, missä niitä
vanha ukko paimentaa.
Kun ne ilalla tulevat ko-

tiin, niin juoksemme me
Antin kanssa niitä vastaan
ja viemme ne pieneen
koppiin ja sytytämme
sielläsähkölampun. Sitren
tulee Anton lypsämään.
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Talojen ympärillä kasvaa korkeita ja komeita
hedelmäpuita ja puiden alla on mehiläispesiä.
Me kävimme ostamassa hyviä päärynöitä ja pal-
jon kirsikoita, mutta ne itse keittävät hedelmistä
viinaa. Mustikoistakin ne polttavat viinaa. Tätä
viinan polttoa varten on niillä melkein joka ta-
lossa pieni eri huone, vaan Hilman mielestä ne
saisivat tehdä siitä huoneesta saunan itselleen,
kun ei niillä kuitenkaan ole saunoja eivätkä ne
kuulu kylpevän täällä milloinkaan.





Siinä kohden on täällä aivan erilaista
kuin Suomessa.

Vaan muuten on täällä moni kohta ihan
semmoista kuin Suomessa. .Metsä on ihan
niinkuin meillä ja metsissä on niin paljon
mustikoita, että ne riipivät niitä semmoi-
sella haravalla, joka kuvassa näkyy. Sa-
rnallaisia savupirttejä kuin kotona löytyy
vielä melkein jokaisessa talossa. Marjassa
käydessäni tuntui ihan. kotoiselta. Korkeat
vuoret ovat kuitenkin kauniimmat kuin
Suomessa. Niillä käy hyvin paljon ih-
misiä. Kaikkein korkeimmilla vuorilla ei
kasva ollenkaan puita, vaan ainoastaan
kukkia hyvin paljon. Me pantiin niitä
hattuihin ja sidottiin alppisauvan päähän.
Alppiruusu on kaunis, punakukkainen
pensas, joka kasvaa vuorten rinteillä.
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Hyvin ylhäällä lumen alla kasvaa monenlaisia
vuokkoja ja sinisenpunaisia soldaneiloja. Edel-
weis on vähän niinkuin kissankäpälä, vaikka
isompi, se ei lakastu. Edelweisiä ei tahdo löy-
tää kuin kaikkein jyrkimmiltä kallioilta ja moni
poika ja aikamieskin on pudonnut alas ja kuollut,
kun on mennyt niitä poimimaan.
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Me noustiinkerran Edelhyt-
tiin Isän ja Äidin kanssa. Hytti
on meidän kielellä sama kuin
maja. Se oli siellä Ahornspit-
sin vuorella. Sinne kesti meillä
nousemista kahdeksan tuntia.
Me kuljimme Isän ja Antin
kanssa vähän edellä, Äiti ja
Hilma tulivat jälestä. Kun tuli
kuuma ja alkoi väsyttää, niin
istuttiin vuoren varjoon läh-
teen luo lepäämään ja odotta-
maan heitä. Antti ja Hilma
kääntyivät lähteeltä kotiin.





Me olimme yötä Edelhytissä
ja sinne näkyi aamulla monta
sataa vuorenhuippua ja meidän
talo hyvin alhaalla laaksossa.
Kun kiikarilla katsottiin, niin
erotti Antin ja Hilman talon
edessä leikkimässä, mutta ne
eivät tietysti nähneet meitä, kun
eivät arvanneet katsoa, javaikka
olisivat arvanneetkin, mutta kun
niillä ei ollut kiikaria.





Sinne tuli silloin muitakin mat-
kailijoita mitä lienevät olleet saksa-
laisia ja niillä oli oppaanansa mei-
dän Anton, joka kantoi niiden
tavarat, kun eivät itse jaksaneet, ja
neuvoi niille tien, kun eivät itse
osanneet.
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Mutta me kannoimme itse tava-
ramme selkärepussa ja Isä neuvoi tiet.
Siellä hytissä oli kaksi tyttöä ruokaa
laittamassa.

Sinne pitää kaikki tavarat kulettaa
kantamalla, mutta välistä aasitkin aut-
tavat. Laaksossa vetävät härät ja leh-
mätkin kuormia.

Meistä oli ensin niin kummallista,
että ne kyntävät lehmillä, mutta sitten
rupesi se meistä näyttämään aika mu-
kavalta. Kyllä se lehmä oppii kyn-
tämään yhtä hyvin kuin hevonenkin.

Kun me tulemme kotiin, niin rupeamme me
ajamaan ja kyntämään lehmillä.

Meidän mökissä on tyttö, nimeltä Liisa, joka
on sen Antonin sisar. Se on postin kulettaja.
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Sen säkki on täynnä kirjeitä ja kuva-
kortteja. Liisan äiti pelkää aina, että
sille tapahtuu joku tapaturma, kun on
sade ja myrsky.

Vesi särkee tiet ja irtauttaa kiviä ja
ne saattaa pudota päähän. Mekin löy-
simme monta kertaa semmoisia kiviä
tieltä. Kerran vei tulva myllyn ja mei-
dän mummon potattipellon ja pienen
mansikkametsikön, joka oli lähellä ran-
taa, ja olisi vienyt koko meidän ta-
lonkin, jos ei olisi herennyt satamasta.
Liisa ei päässyt sinä päivänä kotiin,
kun tulva vei sillan, mutta kun Liisa
sitten tuli kotiin, itki se mummo pellon
takia.

Siitä pellosta tuli sitten hiekkakuoppa,
jossa me leikittiin ja laiteltiin vuorten





15

huippuja ja saksalaisia kuusenkävyistä.
Liisa ei voi odottaa hyviä ilmoja, mutta
täytyy sen kulkea millä ilmalla tahansa
kuormansa kanssa. Siten sattuu usein,

että se saapi samana päivänä kulkea kuu-
massa helteessä ja lumipyryssä. Kun sitä
uuvuttaa, niin istuu se lepäämään. Lepo-
penkkien luo on pantu jumalankuvia.

Minä en ymmärrä Liisan puhetta muuta
kuin „morjen" ja „krysskott" ja ne mer-
kitsee, että »huomenta" ja Jumalan ter-
veeksi".
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Mutta Liisa sanoi äidille, että kun hän kat-
selee Jeesuksen jaloja ja surullisiapiirteitä, joka
totuuden tähden kärsi kuoleman, niin lähtee
hän uudella voimalla astumaan ja saapuu iloi-
sena perille.

Liisa tuopi meillekin kirjeitä Suomesta. Se
oli minulle suuri ilo, kun sinä kirjoitit ja lä-
hetit sen kuvakortin. Kiitokseksi siitä saat sinä
nämä kuvat, jotka Äiti on piirtänyt. Jos sinä
tahdot, niin voit sinä panna niihin maalia. Isä
on vähän korjannut tätä minun kirjettä.

Täältä lähdemme me sitten Italiaan. Min-
kähän laista siellä mahtanee olla.

Ystäväsi
Heikki.







Neuvoja, miten kuvat ovat väritettävät.

Ei tarvitse monta väriä kuvien värittämiseen. Punasella, keltasella ja sinisellä voi jo saada aikaan melkein mitä
tahansa. Kun sekottaa yhteen punasta ja keltasta, tulee siitä punasenkellervätä eli oransin väristä. Sinisestä ja kel-
tasesta tule viheriäistä, ja punasesta ja sinisestä punasinervätä eli violettia. Jos ottaa vaan punasta ja pikkusen
keltasta, tulee sekotuksesta ihonväristä.

On parasta että ensin maalaa vaaleammilla väreillä ja sitten tummemmilla.
Kun tahtoo maalata suuremman pinnan samalla värillä, ei pidä päästää väriä kesken kuivamaan, sillä silloin

paperi tahraantuu. Etfei paperi tahraantuisi, voipi sitä hiukan kostuttaa ennen kun ruvetaan maalaamaan.
Ei pidä ottaa liiaksi vettä pensseliin, sillä silloin paperi pullistelee. Jos se nyt kuitenkin olisi pullistellut, niin

voipi sen saada sileäksi siten, että kostuttaa sitä hiukan nurealta puolelta esimerkiksi pesusienellä ja sitten käärii
sen kuivan ja puhtaan paperin väliin ja pyörittää sitä käsiensä välissä siksi kunnes se kokonaan kuivaa.

On parempi käyttää muutamia hyviä värejä kuin useita huonoja. Tietysti voipi myöskin maalata kuivilla
liituväreilla.

Osakeyhtiö F. Tilgmann, Helsinki 1905.

Ennen on ilmestynyt:

MATTI JA LI ISA LAHTEVAT MAALLE.
Maalattavia kuvia piirtanyt V. SOLDAN-BROFELDT.

Kirjassa on 12 kokosivun kuvaa ja pari kasin maalattua mallikuvaa. Hinta 1:50. Kuvat ovat saavuttaneet
suurta suosiota ja on niista painettu kaksi painosta.

KustannusosakeyhtiS Otava, Helsinki.

Hinta 1:75.


