


Aladdin, lampun prinssi

Siihen aikaan kuin minä tutustuin Pekkaan oli hän tavallinen nykerö-
nenäinen ja kirkassilmäinen vesseli, juuri siinä iässä, jolloin kulutetaan
paljon housuja. Tämä Pekka kunnostautui aivan erikoisesti tässä hänen

ikäkaudellaan ominaisessa urheilulajissa. Hän ryömi yleensä kaikkiin paikkoi-
hin, missä vain oli tarpeeksi ahdasta, nokista, pölyistä tai likaista. Hän ehti
kaikkialle, missä vain oli nauloja tai puunsäröjä tai risuja, joihin sopi repäistä
housunsa tai mekkonsa. Rasva, terva, kostea maali, hiilet ja muste herätti-
vät hänessä alinomaista uteliaisuutta — ja sen saattoikin hyvin nähdä hänen
käsistään, mekostaan ja nykerönenästään.

Jos nyt joku luulee, että tämä Pekka oli tuhma poika, niin hän erehtyy.
Sillä Pekka ei ollut yhtään tuhmempi kuin sinä tai minä, jotka olemme kun-
non väkeä. Pekalla vain oli sellainen elävä, raisu luonto, eikä hän mahtanut
mitään sille, että uuninsola, aitanalus, riihen uuni, kaidepuut ja tikkaat, jyr-
kät kallionkupeet, rastaanpesät tai omenat puissa, maalipöntöt, tervatut
veneet ja yleensä kaikki kielletyt asiat olivat samalla houkuttelevimpia asioita.

Pekka oli itse asiassa hyvä poika. Joka kerta kun hän sai uudet housut
tai uuden mekon, hän lupasi äidille, ettei hän tällä kertaa tahri eikä revi
niitä. Eikä hän tosiaankaan tahtonut niitä tahria eikä repiä. Mutta mitä
hän mahtoi sille, että hän sattui yhtäkkiä huomaamaan, että perunakuopan
katto oli varsin oivallinen liukurata . . . Istui vain harjalle housusillaan, niin
jo sai vapaakyydin maahan asti! Eikä ollut Pekan syy, että tässäkin katossa
taas oli nauloja.

Eikä Pekka kuluttanut ainoastaan housuja, vaan myöskin kaikkea muuta.
Koulussa ei keneltäkään kulunut niin paljon mustetta ja kyniä ja värikyniä ja





ja piirustusvihkoja ja kirjoitus vihkoja ja kumia ja imupaperia kuin Pekalta.
Mutta hänellä olikin aina niin kovin huono onni. Hänen mustepullonsa
kaatui useammin kuin muiden, vahingossa tietenkin — ja niin olivat vihkot
alituiseen täynnä Mustanmeren karttoja. Ja mitä hän sille mahtoi, että juuri
hänelle sattui aina niin hauraita ja katkeilevia kyniä. Ja että hänen tasku-
veitsellään oli taipumus hukkua. Ja että hänen kirjojensa kulmat käpertyivät
ja murtuilivat ihan itsestään.

Pekan iässä ollaan myös ahneita makealle. Ja niin oli Pekkakin. Hillo-
purkit ja kakkulautaset ruokakomerossa saivat kyllä hänestä nähden olla rau-
hassa, silla hän oli lukenut kertomuksen näpistelijä-pojasta, josta aikuisena
tuli väärentäjä ja varas. Pekka ei suinkaan aikonut seurata hänen jälkiään.
Mutta jos Pekka sai jostakin omaa rahaa — ja Pekka osasi pienin palveluk-
sin tai erinäisin pikku liikeyrityksin saada rahaa milloin mistäkin — niin
silloin hän osti karamelleja tai lakritsia tai suklaanappeja tai purukumia,
varsinkin purukumia, koska siitä oli pitkä-aikaisinta iloa.

Ja yhtä Pekka vielä tuhlasi: aikaa. Aina kun isän silmä vältti, hän livahti
läksyjen äärestä ulos omille retkilleen, joilta palasi milloin muisti. Koulukirjat
olivat niin ikäviä. Ulkona sensijaan odottivat monet hauskat asiat ja tapah-
tumat. Ja ulkona odotti naapurin Topi, Pekan ystävä, jonkinlainen suomalainen
Tom Sa\vyer, jolla oli aina varastossa kepposten ja seikkailujen suunnitelmia.

Minä jo sanoin, ettei Pekka ollut mikään tuhma poika. Ja samaa mieltä
olivat Pekan vanhemmatkin. He tosin olisivat toivoneet, että Pekka olisi
ollut huolellisempi, säästäväisempi ja työteliäämpi, ja he tekivät kaiken
voitavansa kasvattaakseen pojan sellaiseksi. Mutta nuhteet ja kehoitukset
olivat yhtä turhia. Pekka oli parantumaton.

Eräänä uudenvuodenpäivänä Pekka yltyi lukemaan „Tuhannen ja yhden
yön" tarinoita, jotka hän oli lainannut kirjastosta. Hän kyyhötti pirtin ikku-
nan ääressä koko päivän, luki lukemistaan ja tuskin malttoi vilkaistakaan
kartanolle, vaikka naapurin Topi vihelsi aidan takana kolme kertaa ja
viittilöi Pekkaa tulemaan ulos kimmeltävään auringonpaisteeseen.

Hän ei ollut koskaan lukenut, kuullut eikä kuvitellut mitään niin lumoavaa
ja salaperäistä kuin tarina Aladdinista, Mustafa-räätälin vetelehtivästä pojasta,





jonkaviekas afrikkalainenvelho tahtomattaan toimitti taikalampun omistajaksi.
Se lamppu se vasta oli ihmeellinen lamppu. Kun vain hieroi sitä, niin kohta
ilmestyi jättiläiskokoinen ja kaikkivaltias lampun henki ja teki mitä käskettiin.
Se toi herkkuja hopeisilla vadeilla, kun Aladdinilla ja hänen äidillään oli
nälkä. Se toi kallisarvoisia ja muhkeita pukuja, kauniita ja uljaita ratsuja,
täyteläisiä rahakukkaroita, orjia ja orjattaria. Se toimitti sulttaanin tyttären,
lempeäkatseisen ja siveän Badr-ul-Budurin Aladdinin puolisoksi ja rakensi
yhdessä yössä muhkeimman marmoripalatsin, mikä koskaan oli maan päällä
nähty. Silmänräpäyksessä se siirsi tämän palatsin ihmisineen päivineen Kii-
nasta Afrikkaan ja taas takaisin. Se hankki Aladdinille kansan rakkauden
tehden hänet suositummaksi kuin itse sulttaani.

Päästyään kertomuksen loppuun Pekka istui vielä hetken paikoillaan, silmät
hohtavina, poskilla kuumeinen innostus. Naapurin Topi oli nyt aivan ikkunan
edessä ja vihelsi ja koukisti sormea ja nauroi ja virnisteli. Mutta Pekka ei
edes nähnyt häntä, vaan kääntyi pois ikkunasta mennen isän luokse, joka
istui keinutuolissa Kuluttajain Lehteä lukien. Kun ei isä katsahtanutkaan
Pekkaan, nykäisi tämä häntä hihasta ja sanoi melkein vapisevalla äänellä:

— Isä!
'— No, mitä nyt Pekka?

Missä se taikalamppu nyt on?
— Mikä taikalamppu?
— Se joka oli Aladdinilla.
Isä katseli kysyväisesti poikaa, mutta huomasi sitten suuren vihreäkantisen

kirjan tämän kainalossa, katsoi sen nimilehteä ja ymmärsi nyt, mitä poika
tarkoitti.

— Jaa että Aladdinilla . . . Sitäkö sinä ?

— Niin, tiedätkö, missä se nyt on?
Isä katseli hymyillen poikansa kiihkoa, mietti tovin ia sanoi sitten:
— Huomenna näytän sen sinulle.
Pekan silmät laajenivat. Hän ei kuitenkaan ollut vielä aivan varma siitä,

puhuiko isä totta vai leikkiä.
— Näytätkö? Ihan tottako näytät?





— Näytän, Pekka. Huomenna varmaan näytän.
Silloin tuli Pekalle kiire. Hän juoksi kartanolle ja suoraan naapuriin luke-

maan Topillekin Aladdinin lampusta.
Kun isä tuli seuraavana iltana työstä, pani Pekka merkille, että hänellä oli

pieni paketti mukanaan, Pekka lähestyi melkein ujona isää, osoitti pakettia
ja kysyi:

— Siinäkö se on, isä?
— Siinä."
— Annatko sen nyt minulle?
— Annan, Pekka, mutta vasta päivällisen jälkeen.
Sinä päivänä ei Pekalle maistunut ruoka. Mutta isä sensijaan söi Pekan

mielestä ainakin kymmenen ruokaveron verran.
Mutta sitten tuli lopultakin lampun näyttämisen hetki. Isä näytti juhlalli-

selta pakettia avatessaan, ja Pekka tuskin uskalsi hengittää.
Paketista tuli esiin neliskulmainen, tumma metallirasia, jonka kylkiin oli

maalattu kauniita kuvia ja jonka kiiltävässä päällyspinnassa oli kapea,
pitkä aukko.

Pekka näytti hiukan pettyneeltä, sillä hän oli kuvitellut Aladdinin lampun
aivan toisenlaiseksi. Sen olisi pitänyt olla ruosteinen ja hämähäkinverkkojen
peittämä ja salaperäinen eikä niin uusi ja siisti ja nykyaikaisen näköinen.
Pekka otti kuitenkin rasian, käänteli ja katseli sitä ja — alkoi varovaisesti
hangata sitä sormillaan.

Mutta henki ei ilmestynytkään.
Pekka hieroi nyt rasian kylkeä oikein nuttunsa hihalla. Mutta ei — lampun

henki ei ilmestynyt.
Pekka sanoi isälleen melkein itku kurkussa:
— Eihän tämä olekaan se oikea.
Isä oli katsellut huvitettuna poikansa puuhia ja sanoi nyt lohduttavasti:
— Kyllä se on oikea Aladdinin lamppu. Mutta lampun henget eivät ole

kotona, vaan karkuteillä pitkin maailmaa. Sinun, Pekka, pitää taas vangita
ne tähän rasiaan, jotta ne olisivat käskyjesi ulottuvilla palvellakseen sinua
tarpeen tullen.





Pekka ilahtui taas hiukan, vaikka silmäkulmassa välkkyikin jotakin kosteaa.
— Miten minä ne tähän vangitsen? hän kysyi.
— Istuhan, Pekka, tähän minun viereeni, niin minä selitän sen sinulle. Kas

niin. Vaikka tämä onkin ihan oikea Aladdinin lamppu, niin ei tämä sittenkään
ole mikään lamppu, vaan jotakin muuta. Katso tuota pitkää jakapeaa aukkoa
tämän rasian kannessa. Lampun henget mahtuvat siitä sisään, mutta eivät
ulos. Etkä edes sinä itsekään voi tarpeettomasti päästää niitä vankilastaan.
Näethän, että rasian sulkee pieni, musta lukko. Sinä et saa haltuusi lukon
avainta, eikä sitä ole minullakaan. Nyt minä vangitsen tähän lippaaseen
yhden niistä pienimmistä hengistä. Tällä tavalla, Pekka.

Isä kaivoi taskustaan kiiltävän nikkelimarkan, työnsi sen aukosta sisään,
ja Pekka kuuli sen helähtäen putoavan rasian pohjalle.

— Eihän se ollut mikään lampun henki, vaan tavallinen markanraha, hän
huomautti.

— Aivan niin, sanoi isä. Ja kuitenkin se oli lampun henki. Se on tosin
yksinään koko lailla avuton eikä voi paljonkaan tehdä hyväksesi. Mutta kun
keräät samanlaisia paljon, niin niiden voima moninkertaistuu. Ja kun niitä on
riittävän monta, kasvaa niistä mahtava jättiläinen, joka voi tehdä sinulle
samaa kuin lampun henki Aladdinille: ruokkia sinua nälässäsi, vaatettaa
sinut, hoitaa sinua sairastuttuasi, hankkia sinulle talon tai linnan, tytön,
joka ei ole sulttaanin tytärtä huonompi, ja ihmisten ystävyyden. Usko mi-
nua, Pekka, minä puhun sinulle tosissani.

— Mutta, isä, miten voin vangita noita markk.. lampun henkiäkyllin monta?
Isä pani kätensä pojan olalle.
— Sanohan, Pekka, missä ovat kaikki ne nikkelimarkat, joita minä olen

sinulle antanut, ja ne vielä useammat nikkelimarkat ja paperirahatkin, joita
olet muilta saanut. Kaupittelit joulun edellä joululehtiä; niistäkin kai ansaitsit
jotakin. Sanohan, missä ne rahat nyt ovat.

Pekka löi hämillään silmänsä alas, änkyttäen:
— Ne ovat. . . ovat. . . menneet. . .

— Aivan niin. Ne ovat menneet. Ne ovat huvenneet, kadonneet jäljet-
tömiin. Mutta ne ooisioat olla tallessa.





— Niitä ei ollut monta markkaa, isä.
— Ei, arvaan sen. Etkä sinä vielä pitkiin aikoihin saakaan suuria summia

käsiisi. Mutta pääasia ei ole se, miten paljon saat, vaan se, millä tavalla
rahasi käytät. Olet niissä ikävuosissa, jolloin taipumusten tai toisten vakiin-
tuminen ja tottumusten muodostuminen määrää luonteesi kehityssuunnan ja
koko vastaisen elämäsi arvon. Mitä nyt opit, sitä tuonnempana taidat.
Päätäpäs, että kun ensi kerran saat rahaa, niin et ostakaan lakritsia tai
purukumia, vaan panet rahat tähän — Aladdinin lamppuun. Saat nähdä
että ei se ole ollenkaan vaikeaa. Ja mitä useammin kieltäydyt pienistä mieli-
teoistasi, sitä helpompaa se on. Lopulta tuollaiset turhat mieliteot katoavat
kokonaan, sillä niiden tilalle kasvaa uusia harrastuksia, jotka tyydyttävät
sinua paremmin. Pientä itsekuria noudattamalla harjoitat tahtoasi ja lujitat
luonnettasi — ja se juuri on tärkeää. Kun sitten aikuiseksi kasvaneena joudut
käsittelemään isompia eriä ja suorittamaan suurempia ratkaisuja, niin kykenet
sen tekemään harkiten ja päämäärästä tietoisena.

— Niin, Pekka, jatkoi isä hetken kuluttua, pidä aina mielessäsi päämäärä.
Se on tämä: sinusta pitää tulla Aladdin! Se on samaa kuin — riippumat-
tomuus. Sinulla pitää olla käskyläisenäsi sellainen „lampun henki", että se
kykenee auttamaan sinua, joudutpa mihin pinteeseen tahansa.

— Mutta, isä, oletko aivan varma siitä, että . . . että minusta voi tulla
. . . Aladdin?

— Aivan varma, poikaseni, jos vain itse tahdot. Älä koskaan unohda
erään viisaan miehen sanoneen, ettei riippumattomuuteen pääseminen edel-
lytä suuria tuloja, vaan tulojen viisasta käyttämistä.

Poika mietti tovin ja kuiskasi sitten:
— Minä lupaan, isä, tästä lähin panna kaikki rahani tähän lippaaseen.
— Hyvä, pikku Aladdin! Mutta ei sinun sentään tarvitse aivan kaikkia

panna. Joskus saat kyllä ostaa itsellesi jotakin, mitä oikein kovin haluat .-—

muuten voisi säästäminen käydä ikäväksi. En näet ollenkaan halua sinun
tekevän siitä itsellesi taakkaa, vaan mieluisan velvollisuuden.

Isä vaikeni, ajatteli hetken aikaa ja virkkoi sitten:
— Tehkäämme eräs sopimus, Pekka. Viime vuonna sinä olet kuluttanut





runsaanlaisesli housuja ja nuttuja. Ja joka viikko olet tarvinnut rahaa uusiin
koulutarpeisiin. Äiti sanoo, että olisit voinut tulla vähemmälläkin toimeen,
jos olisit ollut huolellisempi. Ja minun tilikirjani on samaa mieltä kuin äiti.
En sano tätä nuhdellakseni sinua — tiedänhän minä sinut kunnon pojaksi.
Mutta jos tulet tänä vuonna vähemmällä toimeen, niin lupaan vuoden lopulla
panna tähän sinun lippaaseesi summan, mikä siten säästyy. Lyödään kättä
siitä asiasta. Tahdotko koettaa, Pekka?

— Kyllä, isä, sanoi poika.
Ja he löivät juhlallisesti kättä.
— Vielä jotakin, Pekka, sanoi isä. Sitten kun tämä lipas tulee täyteen

— ja aina kun se tulee täyteen —- viemme rahat varmempaan talteen.
Viemme ne avaimen haltijalle. Sijoitamme ne sinun nimiisi meidän pien-
eläjäin omaan pankkiin — sitä sanotaan osuuskaupan säästökassaksi — jossa
ne enenevät ihan itsestään. Ne odottelevat siellä niinkuin lampun henget
kätkössään, kunnes tarpeen tullen kutsut niitä avuksesi.

Isä vaikeni katsellen hymyillen poikansa kasvoja ja silmiä, jotka ikäänkuin
uhosivat vakavaa päätöstä. Sitten hän taputti poikaa päälaelle:

— Nyt saat, Pekka, mennä näyttämään naapurin Topillekin tätä . . .

Aladdinin lamppua.

Siitä päivin alkoi pikku Aladdin vangita lampun henkiä. Ja ihmeellisintä
oli, että hän itsekin muuttui tavoiltaan. Hän kyllä pysyi samana reippaana,
elävänä Pekkana, jota houkuttelivat rohkeat leikit ja teot ja seikkailut. Mutta
vanhemmat panivat myhäillen merkille, miten poika nyt, ennenkuin lähti
naapurin Topia tapaamaan — aina veti jalkaansa huonommat housut! Hän
kävi myöskin työteliäämmäksi ja toi koulusta paremmat todistukset kuin
ennen. Hänessä ilmeni — niin iloinen vesseli kuin hän olikin — eräänlaista
vakavuutta ja tahtoa, joka hyvässä pojassa ennustaa hyvää miestä.

Niinkuin se ennustiPekassakin. Sillä kun äskettäin, vuosien kuluttua, tapasin
hänet, oli hän jo sellainen mies, joka saa ihmiset ottamaan arvonannon
merkiksi hatun päästään.
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