
Topeliuksen satuja:

I.

GnKelit limm-Mm»a.

Suloinen satu
Suomen Vähäisille lapsille.

Suomennos.

Pori,
O. Palander'in kirjapaino, 18?«.

Oma kustantama.



Näytetty: Carl loh. Palmroth



Opuskin yksikään muu kansa tässä suuressa
mailmassa on kärsinyt, koeteltu ja elänyt
niin monilukuisia waiheita, kun tämä »vä-
häinen Suomen kansa kuultaman pohjan pe-
rältä. Kuka taitaa luetella kaikkia niitä koh-
tauksia ja wastuksia, joita Suomi on ylitse
woittanut, niitä halloja, ruttoja ja sotia,
jotka Suomeu menestystä owat häirinneet:

Tuhannet kentäät näki kun tää kansaMs' kymmcntäki wastaan kestää woi.Ne monet kcntäät, jotka hickkahansaAhneesti Suomen miesten weret M.
Siis nyt kun rauha ruostuu miekan antaa
Ia Suomi huolett' askaroi'a saa,
Laiwamme kyntää joka mcrtaa, rantaa.Jokaista lähcncwät maailmaa
Wt' ympärinsä awaraa ja kantaa
Kallcintaa maasta maahaau tawaraa;

Nyt koska esi-isiemme hikeä kellertämistä
pelloista ja wiljawista niityistä kokoomme,
iloitkaamme ja kiittäkäämme kaukiwaltiasta,
että nmnät haikiat ajat owat ohitsemme, maan
muistakaamme samassa esi-isiemme komia
kärsimisiä, että mieluummin nykyisten onneem-
me tytyisimme.
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Ankarat oliwat ajat Suomessa satawiisi-
kymmentä wuotta sitten. Kolmelta »vihamie-
hellä oli maamme saarrettu. Moniwuotiset
hallat lakastuttiwat ensin kaikki maanmiehen
toiwot ja rutto rajusi kohta sen jälkeen, jotta
monilukuiset ihmiset kuoliwat pois. Ruotsin
ja Suomen silloinen wallitsia, jalo tu-
mnkas kaksitoistannes Kaarle, alkoi sa-
moilla ajoilla mailman suuriwaltioita »vas-
taan taistelemaan, josta Suomelle paljon
haittaa oli. Wihaisena ja koston-himoisena,
kuin jalopeurat, ryntäsiwät wiholliset jo
ennen kyllä, kyllä rasitettuun maahamme.
Minkä nälkä ja tauti oli säästänyt, ne nyt
wihalla ja wainolla rusennettiin. Tulella ja
miekalla lakaisi wihamies maan sisimmätki
osat puhtaaksi. Ihmiset, miehet waimot ja
lapset murhattiin kauhialla weren »vuota-
malla tahi pakoitettiin syntymäsioiltansa. Uk-
sinäiset asunnot, koko kylät ja kaupunnit pol-
tettiin. Metsät murrettiin ja »vielä jälellä
löytywät harwinaiset laihot tallattiin maahan.
Weri ei la'annut »vuotamasta, tuli ei tauon-
nut kuluttamasta, eikä »vaino häwitämästä
monilukuisina wuosina. Ia mikä sanomaton
autuus eikö jälellä elämien ihmisien mielestä
ollut, koska »viimein waino lakkasi ja rauha
tuli, rauha, joka ihmisien henken »voi
wielä kowien taistelujenki jälkeen elähyttää
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ja »virkistää uusiin toimiin ja »vehkeisiin
poljetun maansa eduksi. Kuinka hartaasti
eikä siitä Suomalaiset silloin Jumalaansa
kiittäneet!

Silloin tapahtui myöski näin monien
»vastuksien muassa, että useoita perhekuntia
hajoitettiin. Muutamia wietiin »vihollisen maa-
han ja toiset patosiwat metsiin ja korpiin
eli kaukaiseen Ruotsiin, ja »vaimo ei enem-
pi tiennyt niiehestänsä, ei weli sisarestansa,
eikä isä ja äiti tapsistansa, eliwätkö eli oli-
watko kuolleet, siksi koska wiimeinki rauha
tuli ja wielä elämät palaisiwat kukin koti
tienollensa, silloin oliwat ne sanken Harmat,
joilla jotain ei ollut kaiwattawaa ja itkettä-
män. Kuten tarinassa "Ritari Siniparran"
nuoresta »vaimosta mainitaan, että hän lä-
hetti sisarensa toorniin, josta kau'aksi pisin
tietä sopi katsella, ja kysyi yhtenään: "Anna
siskoseni, näetkö ketään tulemaksi?" sa-
moin kysyi näistäki moni naapuriltansa, koska
tumassa istui yksinänsä ja armaitansa ei
kuulunut: "näetkö ketään tulemaksi? etkö wie-
läkään näe ketään tulemaksi?" Ia yhä »vain
»vastattiin:"ei ketään,ei ketään!"Mutta Malis-
ta tapahtui, kuten Siniparran tarussaki, että
kaukana tiellä näkyi »vähäinen tomupilwi,
pilwi läheni ja »viimeiseltä hawaittiin joukko
pakolaisia, jotka etsiwät omaisiansa.. Siel-
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lä etsi isän ja äitin silmät rakkahinta las-
tansa, ja löysiwätkö tämän pitkien ajastaiko-
jen kuluttua, silloinpa wasta riemua, kuten
murhetta ja haikua koskaan ei olisi ollutkaan,
ja majat koroittuiwctt taas pian, ja pellot
kantoiwat uutta laihoa, ja uusi parempi aika
koitti kuluueitten surujen jälkeen.

Tämän pitkän taistelun aikana oli mo-
nien muitten muassa kaksi wähäistä siskoa,
poika ja tyttö poiskul'etettu kau'as wiera-
han maahan ja siellä tawanneet ystäwällisiä
ihmisiä, jotka heitä hellästi hoituvat. Wuosi
kului toisen jälkeen, siskot kaswoiwat eikä
heiltä puuttunut mitään, mutta kaikessa yltä-
kylläisyy'essänsä eiwät kuitenkaan saattaneet
unohtaa isäänsä, äitiänsä ja isiensä maata.
Koska siis huhu sinneki ehti, ilmoittaen rau-
han jo Suomessa oleman ja että kaikki, jotka
jaksoiwat, palausiwat sinne, silloin tuli wieras
maa heilleki raskaaksi, ja he anoiwat pääs-
täksensä kotiin.

Wieraat, lapsien hoitajat, nauroiwat ja
sanoiwat: "mennä kotiin. Kummalliset lapset,
arwannetteko kuinka paljon matkaa sinne on.
Wähintäki kaksisataa penikulmaa."

"Samapa se. Pääsisimme wain kotiin."
"Mutta eikö uusi totinne ole luonamme!

Täällä saatte waatteita ja ruokaa yltäkylläi-
sesti, hywiä herkkuja ja maitoa nauttiakstnne.
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lämpimät waatteet,kauuiit asunnot jaystiiwäl-
lisiä ihmisiä, jotka teitä hellästi rakastamat."

"Niin," sanoiwat lapset. "Mutta me
menisimme kotiin."

"Siellä on suuri hätä ja puute kaikista,"
pitkitti hoitajansa: "Siellä on köyhyys olewa
joka-aikauen seurajanue, sammaleet »vuotee-
nanne, kuusenha'oilla peitetty maja asunto-
lianne, tuuli ja kylmyys ilma-alassaune sekä
pettu jokapäiwäsenä leipänänne. Vanhem-
panne ja ystäwänne, weljenne ja sisarenne
owat jo aikoja sitten kuolleet; etssessänne
niitten jälkiä, kohtaatte snsien jäl'et, jotka
käyskentelewät niillä autioilla kinostuneilla
kentäillä missä tupanne muinen seisoi."

"Niin," sanoiwat lapset. "Mutta pääsem-
mehän kotiin."

"Kymmenen wuotta on siitä kulunut, kuin
siieltä teitä pois kuljetettiin. Silloin olitte
heikot ja ymmärtämättömät, weli wiisi wuo-
tias ja sisar kolme wuotias. Nyt olette wiisi-
toista ja kolmetoista ikänne wuotta täyttä-
neet ja tunnette warsin wähän maailmasta.
Kaikki olette unohtaneet, sekä tien sinne että
»vanhempanne tuwan, samaten kun wanhem-
panneki, ja kuten te unohtaneet olette, owat
he myös unohtaneet lapsensa."

"Niin," sanoiwat lapset. "Mutta me
menemme kotiin".
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"Kukas teille sinne tien on osoittama?"
"Jumala," lausui poika. "Sitälikin muis-

tan »vanhempiemme kartanolla seisoman suu-
ren koiwun, jossa aamuisin paljon kauniita
lintuja laulelee."

"Ia minä muistan," lisäsi tyttö "että
iltasin loistaa kirkas tähti koiwun lehmien
läpitse.

"Ajattelemattomat lapset," sanoi wieras
wäki, "pyyntönne on sulaa turhuutta ja saat-
tama teitä turmioon." Ia he kielsiwät lapsia
semmoista koskaan ajattelemastakaan.

Mutta mitä enemmin he kielsiwät, sitä
enemmin lapset tätä miettiwät, eikä tottele-
mattomuus suinkaan siihen ollut syynä, waan
koska tämä aina ja poistamata pysyi lapsien
mielessä, että kotimaassansa löytyi heillä
omat wanhemmat kaipauksen kyynelillä heitäsuremassa. Viimeiseltä eräänä kuutamalta
walaistuna yönä, koska poika ei saanut unta
silmiinsä ajatuksien wuoksi, sanoi hän sisa-
rellensa: "nukutko sinä?" Sisar wastasi:
"En woi nukkua. Ajattelen kotini päälle."

"Samoin minäki," lausui poika. "Tule,
sitokaamme waatteemme kokoon ja paetkaam-
me täältä. Minusta tuntuu kuin Jumala tänä
iltana kuiskuttelisi minulle lakkaamata: men-
käätte kotiin, menkäätte kotiin! Ia minkä Ju-
mala sanoo, ei suinkaan ole synniksi luettawa."
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"Niin/ päätti sisar. Ia hiljaisesti pyr-
kiwät matkalle.

Ulkona walaisi kuutama kirkkaasti kujille
ju teille, ja yö oli warsinki ihana. Hetkisen

kuluttuansa, sanoi tyttö: "mutta, »veljeni,
minä pelkään, ettemme osaakkaan tietä ko-
tiin." Weli wakutti "kulkekaamme, yhä wain
lounaata kohti, johonka aurinkon iltasina nä-
emme laskeuwau nyt Juhannuksen aikana, ja
sinnekäsin on kotimme. Ia merkkinämme olkoon
se, koska näemme tuuhean koiwun kartanolla
ja että kirkas tähti loistaa sen lehtien läpitse,
silloin woimme tietää kotimme löytyneen."

Taas hetken perästä sanoi sisar: "mutta,
»veljeni, minä pelkään petojen ja rosmojen
meitä wahinkoittawan." Weli sanoi: "Jumala
on tosiaanki meitä suojelema. Etkö muista
sitä rukousta, jonka opimme kotona piennä
ollessamme:

"Minne käännyn mailmassa,
Onneni on Jumalassa."

"Muistan," lausui tyttö. "Ia Jumala
on lähettämä enkelinsä kulkemaan suvullam-
me täällä wieraassa maassa."

Niin kulkiwat rohkiaua eteenpäin. Poika
leikkasi nuoresta tammesla itsellensä waka-
wan sau»van suojellaaksensa sillä itseänsä
ia sisartansa. Mutta mitään pahaa ei heil-
le matkallansa tapahtunut.
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Muutamana päiwänä tuliwat paikalle,
kussa kaksi tietä kääntyiwät eri haaralle, ei-
wätkä tienneet kumpaa niistä piti seuraa-maansa. Silloin lauloi wasemman kätisen
tien warrella kaksi »vähäistä lintua "Tule,"
sanoi weli, "tästä käy tiemme, sen kuulen
lintujen »visertämästä." "Niin," lisäsi sisar,
"ja mei'än lintumme owat paremmat muita
lintuja; Jumalan enkelit seuraamat meitä
liuun-h ah m o ssa kotiimme."

Kulkiwatpa taas eteenpäin/ ja linnut len-
tiwät esillensä oksalta oksalle, ei nopiammin
kun että hywin niitä seurata saattoiwat. Lap-
set soimat metsän-sieniä ja marjoja, he joi-
wat lähteitten kirkasta wettä ja lepäsiwät
yönsä karhlinsammalista sioitetuilla pehmo-
silla muoteilla. Ia kummalliselta näytti ai-
nakin, että mihin waiu päiwällä tuliwat, siel-
lä kohtasiwat rawintoa, ja kuhun pysäyiwät
illoilla, sieltä löysiwät sopiman yössan. Tuo-
ta eiwät selittää »voineet. Mutta aina linnut
nähtyänsä, huusiwat: "katso Jumalan enke-
kelit johdattamat meitä." Niin tutkimat pit-
kiä taipalia eteenkäsin.

Wiimeiscltä alkoi tyttö wäsymään ja sa-
noi pojalle: "koska saatamme ruweta koiwu-
amme etsimään?" Poika »vastaisi "ei ennen
kun ympärillämme kuullemme ihmisien pu-
human samaa suloisesti solutumaa kieltä, jo-
ta isämme ja äitimmeki puhui."
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Taasen kultiwat pitkiä matkoja länteen
ja Pohjoseen, ja kesä oli loppumaisillansa, ja
metsä näyttäyi kolkalta. Tytty lausui: eikö-
hän jo pian rupee koiwumme näkymään.
Poika wastaifi: "ei wielä."

Maa, jossa kulkemat, alkoi nyt tulla
toisen näköiseksi. Tähän saakka oliwat suu-
rien lakeuksien yli kulkeneet ja nyt tuliwat
tienoon, kussa mäkiä, muoria, jokia ja suu-
ria järwiä waihteli.' Tyttö sanoi: "kuinka
pääsemme jyrkkien muorien yli?" Poika was-
taifi: "kyllämä kannan sinua." Ia häu kan-
toiki. Taas sanoi tyttö: "mitenkä pääsemme
yli jokien ja järwieu?"Poika »vastaisi: "Sou-
takaamme." Ia hän sousi mesien yli, siltä
kuhun ikänä tuliwat, kaikkialla löytyi wenhe
ikäskun heitä »vuottelemassa. Mutta muu«
tamien jokien ylitse ui poika siskonensa, ja
he uiskenteliwat kemiana kuin wesiliunut lai-
neilla; sillä enkelit linnun-hahmossa lenti-
wät siwullansa ja walmistiwat heille tien.

Eränä päiwäuä oliwat aamusta asti le-
päämättä kulkeneet ja oliwat siis hywinki Vä-
syksissä. Illalla tuliwat yksinäiseen taloon, jo-
ka nykyisin oli ennen palanen tuhalle perus-
tettu. Siellä pihalla istui wähä lapsi kuo-
rien nauriita. "Etkö antaisi meille yhtä nau-
riistasi?" kysyi poika. "Tule," wastaisi lapsi,
"äitiltä saatte ruokaa tumassa."
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Silloin taputti poika käsiänsä lankesi lap-sen kaulaan, suuteli sitä ja itki ilosta. "Miksi
olet niin iloinen weliseni?" kysyi tyttö. "Miks-
en kyllin iloitsisi/ lausui poika wastineeksi.
"Tämä lapsi puhuu näet samaa kieltä, kun
isämme ja äitimmeki muinen puhui. Nyt saam-
me ruweta koiwua ja tähteä etsimään."

Tuosta meniwät tupaan ja otettiin siellä
ystäwällisesti wastaan. Heiltä kysyttiin mistä
tuliwat. Poika sanoi: "tulemmepa wieraasta
maasta ja etsimme kotiamme, mutta meillä
ei ole muuta merkkiä siksi, kuin että pihalla
seisoo koiwu, jossa linnut laulamat namusin
ja iltasin loistaa kirkas tähti sen lehtien lä-
pitse."

"Lapsi rukat," sanoi tuwan wäki kohte-
liasti. "Maan päällä kaswaa monia tuhan-
sia koiwuja, ja taiwaalla loistaa tuhannesti
tuhansin tähtiä. Mitenkä saatatte siis niin
monen seassa löytää haettawaanne."

Lapset samnwat: "Jumala o» meitä joh-
dattama. Onpa hänen enkelinsä jo niin pit-
kät matkat omaan maahamme ohjannut. Olem-
mehan jo puoliksi kotona."

"Suomi on suuri," wäitti tuwan wäki,
epiiilewästi puristaen päätänsä.

"Mntta Jumala on ainaki suurempi,"
lausui poika. Ia niin kiittiwät he wäkeä ja
lähtiwät. Ia tulipa matka heille hupaisem-
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maksiki, sillä eiwäthän enä tarwineet rawin-
toansa ja lepoansa etsiä metsistä, waan kä-
wiwät talosta taloon, ja ehkä lawioita erä-
maita oli ihmisasuntojen wälillä ja suuri
kurjuus wallitsi kaikkialla, saiwat kuitenkin
yösiau ja leipää kussa niitä tarwitsiwat.
Mutta koiwua ja tähteä eiwät löytäneet. Ta-
losta taloon etsiwät he niitä, ja näkiwät mon-
ta koiwua ja paljon tähtiä, mutta ei wain
etsittäwänsä.

"Oih," huokasi tyttö, "Suomi on suuri,
ja me niin pieniä. Koskaan emme pääse ko-
tiimme." Mutta poika muistutti häntä ja
lausui: "uskotko Jumalaan?"—"Uskon" »vas-
taisi tyttö. "Niin muistatpa siis," jatkoi poi-
ka "suurempiaki ihmeitä tupahtuäeeksi. Kos-
ka paimenet yöllä menit Betlehemiin, kulki
tähti hei'än esillänsä. Hän käy myös esillcim-
meki, wain uskoessamme." "Tosin," lau-
sui tyttö, kuten hän aina oli tottunut sano-
maan »veljellensä myönnyttäen. Ia niin kul-
kiwat iloisella luottamuksella eteenpäin.

Wiimein tuliwat eräänä iltana yksinäi-seen taloon, ja se oli matkustamansa toi-
sella »vuosikululla, Helluntai iltana kesäkuus-sa, koska kesän ensimäiset lehwät alkoiwat
puissa näkymään. Koska he käwiwät »verä-
jästä kartanolle, seisoi siellä suuri lehtewä
toiwu, ja waalean »viheriöitte» lehmien lä-

2
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pitse loisti puoli hämärtämästä iltmia toi
säteilemä iltatähti. "Tuossa on loimumme!"
huusi poika kohta. "Tuolla näkyy tähtemme I"
mastaist tyttö siihen. Ia molemmat waipui-
wat toisiensa kaulaan ja kiittiwät Jumalaa
wirtowilla riemukyynelillä.

"Tässä on talli, johonka isällä oli ta-
pana bewoissa wiedä," sanoi poika miettien.

"Ia minä tunnen kaiwon, jossa äiti
muinen juotti lehmiä," lisäsi tyttö.

"Tuolla seisoo kaksi wähäistä ristiä koi-
wun alla; mitähän ne merkinnee?" lausui
poika.

"Minä pelkään niin tupaan mennessäni/"
sanoi tyttö. "Ajatteles, jos isämme ja äi-
timme jo olisiwat kuolleet tahi ei tuntisi mei-
tä enä. Mene sinä esillä, weljeni!"

"Kuunnelkaamme ensin owella", sanoi poi-
ka wapisten.

Sisällä tumassa istui wanha mies wai-
monensa, ja »vanhat eiwät tosin knmpikaan
olleet, mutta surut ja kärsimiset oliwat en-
nen aikoja hiuksensa hopiottaneet.

Mies sanoi mainiollensa: "nyt on Hel-
luntai, jolloinka Jumala lähetti lohduttajansa
surullisiin sydämiin, mutta meillä ei tule
mitään lohdutusta. Kaikki neljä lastamme
owat poissa; kaksi lepää koiwun alla, kaksi
ou wiety wihollisen maahan, eiwätkä tosin
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koskaan palau. Raskasta on wanhaksi tul-
tua olla yksin."

Waimo lausui: "Jumala on hywä ja
kaikkiwaltias. Hän, joka johdatti Israelin
lapset »vankeudesta, jaattaa myös meille
lapsemme »vapauttaa, josta sen hywätsi nä-
kee. Kuinka »vanhat olisi lapsemme, josta
ne »vielä eläisiwät?"

Isä sanoi: "poika olisi kuudentoista ja
tytär neljäntoista. Ah, semmoista Herran
siunausta emme ole ansainneet, että ne rak-
kaat lapset wielä takaisin saisimme."

Tämän sanottua aukeni owi, ja sisälle
astui poika ja tyttö, jotka sanoiwat oleman-sa aiwan kaukaa ja anoiwat leipapalaa.

"Tulkaat lähemmä, lapset," sanoi isä, ja
yöpykäät meillä.Ah, noin suuret kai lapsemme-
ki olisiwat, josta ne luomiamme olisiwat?"

"Katsos," sanoi waimo, "kahta noin kau-
nista lasta! Ah, noin kauniita kai lapsem-
meki olisi, joska wielä eläisiwät ja olisiwat
luonamme."

Ia molemmat »vanhemmat ittiwät Haiti-
asi!. Silloin eiwat lapset enempi woineet sala-
ta heitänsä, waau waipuiwat itkien isänsä ja
äitinsä syliin ja huusiwat: "etteköhän meitä
enää tunne, olemmehan me lapsenne, ja Ju-
mala on eristummaisesti meitä johdattanut
takaisin »vieraasta maasta"
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Ia wanhemmat syleiliwät heitä nimittö-
mättömällä rakkaudella ja lankesswat lasten
kera polwillensa ja kiittiwät Jumalaa, joka
itse Helluntai iltana heille niin suuren loh-
dutuksen oli lahjoittanut.

Sittemmin piti lasten kertomaan kohta-
lonsa, ja wanhemmat kertoiwat heidän, ja
ehkä molemmin puolisesti oli paljon surua
löytynyt, näkyi nyt suru unohtaneeksi marsin
ja muuttuneeu riemuksi. Ia isä koetti poi-

kansa käsiwarssa ja iloitsi että ne oliwat
niin miehuullisen wakewät, ja äiti silitti tyt-
tärensä ruskeoita hiuksia ja suuteli wähin-
täki sadasti hänen kukoistamia poskiansa.
"Niin," sanoi äiti lapsellisella ilolla, "saa-
toinpa uskoa jotaki tapahtuman, koska kaksi
kaunista lintua lauloiwat niin iloisesti tänä-
pänä loimussa." "Ne tunnen hywin,"
lausui tyttö. Omat kai samat enkelit linnun-
hahmossa, jotka koko matkan omat edelläm-
me lentäneet ja ohjanneet meitä ja iloitse-
mat kai kerallamme, koska kotimme löysimme.

"Menkäämme wielä kerran loimua ja
tähteä terwehtämääu," sanoi poika. "Katso,
sisareni! sen alla lepää wanhat siskomme.
Josta me tuolla nyt lepäisimmeki ja siskom-
me seisoisi tässä hautaamme katsomassa:
mitä olisimme sitten?"

"Kuten enkelit taiwaassa," sanoi äiti
lempiästi.
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"Nytpä tiedän," huudahti tyttö. Enkelit
linnun-hahmossa, jotka kaiken tien meitä
johtiwat ja palauksemme loimussa tänään
teille ilmoittiwat, oliwat tosiaanki tässä le-
pääwät wähät siskomme. Nepä juuri sydä-
millemme yhä kuiskutti, "menkäät kotiin! men-
käät isäänne ja äitiänne lohduttamaan! Ne-
pä erämaissa meille tien osoittiwat ettemme
eksyneet ja nääntyneet. Nepä meille sammal'-
wuoteet walmistiwat, ettemme paleltuneet,
ja wirtowissa kymissä wenheet lähettiwät,
ettemme hukkuneet. Nepä myöskin ilmoittiwat
meille tässä tuhanten seassa etsittymme koi-
wun ja tähden olewan. Kiitoksia siskomme!
Ylistys hywälle Jumalalle!"

"Niin marsin," lausui poika, "ja näe
kuinka taiwaallisen kirkkaana toi lempiä täh-
ti loistaa koiwun lehmien läpitse. Nyt olem-
me löytäneet kotimme, sisareni, emmekä käy
edemmäksi!"

"Armahimmat lapsukaiseni," lausui isä
liikutetulla äänellä, "ihmisen elämä maan
päällä on wain taukoamatoin waellus ian-
kaikkista kotimaatansa kohden Jumalan tai-
wahissa. Käykäät wastaki lapseni, käykäät
aina Jumala sydämissänne ja iankaikkisen
totinne yhä silmissänne pitäen. Kuljittepa enke-
leiden johdolla suoraan ja wakaasti edespäin,
oi! osoittakoonpa ne wastakin tien eteenne mat-
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kustaessanne elämän korwen kautta! Kä-
wittepä koiwua kohti/ joka merkitsee isienne-
maata; hywin/ olkoonpa isäinmaan rikkaus,
kunnia ja menestyminen wastakin korkein
rakkautenne ja harrastamisenne niin kauwan
kuin elätte. Te etseitte tähteä/ joka merkit-see iankaikkista elämää; hywin loistakoonpasama tähti/ sama i'ä'isen autuuden muisto
wastaisestiki koko elämänne läpitse!"

"Amen/ tapahtukoon niin!" päättiwät
lapset ja äiti ristiin lasketuilla käsillä.


