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1. Tiihti idässä.
Monta monta sataa wuotta sitte nousi muutamana

yönä idän sinisellä taiwaalla kaunis ja loistama tahti.
Se oli niin kirkas ja kaunis että tietäjät siinä maassa,
jonka yli se nousi, ihan warmaasti tunsiwat, että Jumala
oli sen lähettänyt. He lankesiwat siis Palmillensa Juma-
lala kunnioittamaan. Mutta tähti ei seisonut liikkumatta.
Se kulki läpi taiwlllln. Ia wiisaat miehet, tietäjät, seu-
rasiwat sitä. He oliwatti niin wiisaat, että he ymmärsi-
wät olla Jumalalle nöyrät, ja kocttiwat' oppia mitä Ju-
mala tahtoi heille tällä opettaa. Ia tähti tun kulki eteen-
päin, niin he sitä seurasiwat jalka jalalta monta wäsyttä-
wää peninkulmaa, mutta heidän jalkansa ciwät pysähtyneet
eiwättä wäsyneet tällä pyhällä tiellä. Wiimein wei heitä
tahti Jerusalemiin ja wielä eteenpäin Betlehemiin, ja jci-
sahtui liikkumattomaksi sen huoneen yli, jossa matosi Wa-
pahtaja, lapsi lesus, äitinsä Marian kanssa. Kun wiisaat
miehet sen nätiwät, tuliwat he sangen iloisiksi ja pitkä mat-
tansa unohtui, kun heitä oli wiety niin siunatuille perille.
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He tnnnioittiwat sitä nuorta lasta ja lahjoittilvat Hänelle
lahjoja, kultaa ja pyhää ftwua ja mirhamia. Kaikkia mitä
he korkeimmassa arlvossa pitiwät, paniwat he Hänen jal-
toinsa eteen.

2. Pillu Saari.
Siinä on komeassa joessa hywin pieni saari. Mi ai-

noa puu laswaa sen keskellä ja siniset pääskyisen-silmät ku-
koistamat kaikin paikoin sen rannoilla. Pikkuisella orawalla
on pesä puun emässä, ja toko päiwän se hyppii oksien wä-
lillä tahi mättäiden päällä otsien alla. Ia Mesi-myyrällä
on tolo ihanassa rmmanrintcessä. Se tulee ulos huwit-
telcimaan kirkkaassa medessä ja pitkissä, heinissä, jotta pai-
namat päänsä Meteen. Orawa ja mcsimyyrä omat niin
onnelliset. He owat tosin yksinänsä; maan pienukciinen saa-
ri, sen tmwas ja sen Medet päiwän paisteessa owat niille
huwitettci tylliksi. Orawa ci nureksi, waitke! sillä ole kuin
yksi ainoa puu, eitä mesi-myyräkään, Maikka sen täytyy yksi-
nänsä huMittaa itseänsä. Niiden sydämmet owat täyn-
nänsä iloa, ja sillä lailla ne ilmoittawat Jumalan hywyyttä.
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3. Voikukat.
Pikku poikainen istui wiheriällä kedolla ja koetti siellä

lukea woikukat, joita siinä kaswoi. „Itsi, kaksi, kolme,,
neljä", hän luki; maan ei osannut pitkittää lukuansa. Hän
ei tietänyt mitä neljän perästä tulee. Pikku sisarensa, jota
huwittelii polulla hänen wieressään, sanoi: „minä tiedän,
Kaarlo. Minä olin mennä wuonna neljän wuoden wanha
ja tänä wuonna olen minä wiisi-wuotias. Siis se on
wiisi, mikä neljän perästä tulee.,, „Waan wiiden pe-
rästä, Anni, mitä sitte tulee?,, „Kah, sitä en woi ft»
noa. Tehdään nyt woikutkien warsista käädyt.»

4. Tähdet.
Samana päiwänä, kun pikku poikainen ja sisarensa oli-

wat makaamaan menollaan, tatsoiwat he akkunan läpi tuota
kaunista sinistä taiwasta. Silloin sanoi Kaarlo: „cn saat-
tanut woituktia lukea kedolla, koetan nyt jos osaisin lutea
tähdet taiwaalla.,, „Sitä et suinkaan woi tehdä,» sa-
noi Anni; „ei sitä ole kuin yksi ainoa, joka saattaa tähdet
lukea.,, „Kuka se on?„ kysyi Kaarlo. „Iumllla,„
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wastasi Anni. „Äiti sanoi niin. Jumala saattaa ne lu-
kea ja Hän antaa niille kaikille nimet.,,

5. Wlillell lissanpoitll.
lannella on koko wasu täynnä lelu-kaluja. Hän ra-

kentaa niistä huonetta ja istuu lattia-matolla aiwan siinä,
mihin päiwän paiste lankeaa. Hän on hywin pieni poika,
eitä tiedä roielä millä lailla huone hywästi rakennetaan.
Sentähden menee rakennuksensa kumoon useasti. Tuo wcil-

kea kissa, joka lattialla hyppii leikitellen, näkee pienien le-
lujen wieriwän kaikille kulmille. Kissa luulee niitä nakut-
taman sille huwiksi. Ee juoksee niiden joukkoon ja laskee
pienoiset käpälänsä niiden päälle. Wcmn Jannelle ei ole
mieliksi, kun hänen leluinsa kosketaan. Hän huutaa: „pois,
kissa!,, Ia kun kissa ei tiedä, että Janne on wihainen,
ja pyörii yhä waan, niin Janne nakkaa lelun lentämään
kissaa tohti. Kissa raukka nyt tietää Jannen olewcin suu-
tuksissa ja lähtee surullisena pois, ja pientä päätänsä pa-
kottaa, kun kotva lelu sattui siihen. Kun Janne näkee kis-
san istuman niin liikkumatta uunin edessä, täypi Jannelle
mieli pahaksi. Hän lähtee kissan luokse ja sanoo: „tissa-
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seni, moi raukka, minusta on niin paha, tun loukkasin si-
nua. Tule, leitittele kanssani taas; minä rakennan sinul-
lenti huoneen.,, Silloin tissa hyppää leikille uudestaan,
ja Janne on nyt paljoa onnellisempi, tuin mitä hän oli
ajaessaan kissaa pois.

6. Ihana pyhä kesällä.
„Tule, Liisu; mennään mui-

den parween, kiikutaan ja lau-
letaan. Meillä on nyt koto
tämä pyhäpaiwä itsellemme.
Aurinko loistaa ja medet ti-
maltelewat. Metsissä täällä
likellä saamme tuulla peippoa
ja rastasta. Koreimmat tukat
omat puhenneet laitti. Sini-
kello ja tellantukka ja nuo sic-

tvät punaiset risti-tukat, joiden nimi isää aina naurattaa,
tun sinä koetat niiden nimeä sanoa. Hän sanoo, että kut-
sut niitä „liistin-tukkaisiksi.„ Sinä olet niin hywä, kun et
suutu, maitta me teemme sinusta piittaa. Tule siis, Lii-
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suisen!; hypitään ja lauletaan. Rithard on tehnyt pak-
susta ruo'osta huilun ja aitoo sillä puhaltaa meille huwitsi.
Hän sanoo sen oleman niiden huilujen muotoinen, joilla
wanhan kansan paimenet ennen karjoillensa puhalsiwat. Kun
olemme kiikkuneet, niin rupeamme hänen lampaiksensa ja
juoksemme sinne tänne wihcriällä kedolla. Ah, kuinka ihas-
tuttawa pyhä on näin ihanalla päiwällä.,,

7. Hywci sisar.
„Nyt, Jenny, olen pukenut ivaamani kokonaan. Eikö

se ole siewä? Sillä on walkea muslimi-hame ja wiheriä
silkki-kappa, ja pikkuinen olkihattu on sen päässä waalcan-
punaisilla nauhoilla. Jos sillä Maan olisi linnitto wielä,
niin sitte olisin aiwan iloinen.,,

„Los ei muuta ole, niin sitte warmaan tulet aiwan
iloiseksi, Hilda kulta. Minä olen kalustooni saanut siewän
rimsu-palaisen, joka ihan on mitä tarwitset, ja sinä
saat sen.,,

„AH, Jenny, kuinka hywä sinä olet; waan etkös aito-
nut sitä panna tyynyn päälliseksi? Niin on; tiedän että
niin ai'ot. En siis saata sitä ottaa sinulta.,,
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„Hildaseni, minä woin helposti kutoa uuden päällisen;
se on minulle hywä harjoitus ja sellainen on paremmin
kestäwä. Äläkä sitä pane pahaksi että otat minulta, sillä
minä olen niin hywilläni, kun woin saattaa sinut iloiseksi
niin pienoisella lahjalla.,,

„Sina olet sangen hywä, Jenny kulta, ja minä liitän
sinua hywin paljon. Kah, tämä on ihan mitä tarwitsin;
maan pelkään sitä kolvin hywäksi. Kuinka komeaksi waa-
wani tulee nyt, kun tämä tulee päälle. Odota, minä pal-
tan sen ja pistän rihman sisälle. No, nyt se on walmis.
Eikö se ole soma?,,

„On, Hilda tulta, maan minä ajattelen, että se tui-
tenti on jotai wciilla wielä.,,

„Wielatö? No, mitä se saattaisi olla?,,
„Eihän sillä ole kenkiä. Minä näin eilen puodin ak-

kunassa yhdet pienet kengät, jotka maksamat kuusi penniä
ja jotka minun luullakseni täwisiwat sille hywästi. Sinulle
on jäänyt uudesta markastasi kaksi penniä; ja minä annan
sinulle nämat neljä penniä. Lähdetään päiwällisen jälteen
ulos, ostetaan kengät; sitte waawa-neitsi tulee ihan walmiitsi.,,

„Lenny tulta, en tiedä millä woin kiittää sinua tylliksi.
Minun pitää suudella sinua kaksitoista kertaa.,,
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8. Pillu Hilda ja hänen uusi markkansa.
Pikku Hilda oli kahdeksan wuotinen tyttö. Hän osasi

lukea ja tawatll hywin näppärästi ja piti kirjaa hywin
rattaana. Hän osasi tehdä työtäti pciremmasti tuin moni
wanhempi lapsi, sillä hän pani parastaan ja oli ahkera.
Eräänä päiwänä oli Hilda saanut uuden korwaliinan wal-
miitsi. Kaiket sen kappaleet oli hän itse tehnyt. Rihmatti
siihen oli hän ommellut ja merkinnyt siihen nimensä. Äi-
tinsä oli hywin tyytywäinen. Niin mieltynyt pieneen tyt-
täreensä, äiti sanoi: „Sina olet nähnyt paljon waiwaa
tehdessäsi tätä työtä näin hywästi; minä tahtoisin siis an-
taa sinulle jonkun palkinnon. Tässä on sinulle uusi ja
puhdas markka. Päiwällisen jälteen saat mennä kaupun-
kiin ja ostaa sillä mitä haluat.,,

Hilda suuteli äitiänsä ja silmänsä loistiwat ilosta. Waan
tämä ilo oli enemmän siitä, että oli äidillensä mieluinen,
tuin siitä että oli rahan saanut. Sentähden hän sanoi:
„äiti tulta, älkäte anteita minulle sitä uutta markkaa. En
tahdo minä työstäni palttua. Ette tiedä tuinta iloinen
olen, tuin jotain saatan teillenti tehdä.,,

„Mina tiedän sen, Hildaseni,,, sanoi äiti, „entä annat-
taan sinulle tätä matsuna, tun tiedän että rakkaudesta teit
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työsi. Wllan minä mielelläni näyttäsin tuinta hywilläni
minäti siitä olen. Ota siis maitta, lapsukaiseni, ja osta
jotakin minun muistikseni.,,

Silloin otti Hilda markan ja silmänsä nousiwat täy-
teen kyyneleitä; niin hän oli onnellinen. Hän luti Py-
hästä Raamatusta luwun, mintuin aina oli tapansa, kun
läksynsä oliwat luetut, ja hän luki nämät sanat: „Tee
muille sitä, mitä tahtoisit että he sinulle tekisiwät.,, Äi-
tinsä selitti hänelle nyt nämät sanat. Eitte sai Hilda läh-
teä yrttitarhaan huwitseeu, ja päiwällisen jälleen puki hän
päällensä kaupunkiin lähteäksensä.

Hilda sai puotiin lähteä aina itsekseen, sillä puoti ei
ollut kaukana, ja se oli samalla puolella katua tuin äitin-
säti kartano, ettei tarwinnnt tadun yli poiketa. Hilda oli
jo päättänyt mitä ostaisi markallansa. Puodin akkunassa
oli jo tauwan seisonut awoinua hywin kaunis kirja, täynnä
tumia ja iloisia tarinoita. Mi markka oli kirjoitettu sen
kanteen. Tämä kirja johtui Hildan mieleen, ja iloisesti
hyppien alas portaita pitkin ja pysähtyen maan äitiänsä suute-
lemaan, oli hän pian kaupungin kadulla, laswot puotiin päin.
Naan hän ei käynyt pitkää matkaa, ennen tuin tapasi pie-
nen Rimpiläisten iiiisun, jota haikeasti itki. Liisu oli Hil-
dan ikäinen ja wanhempansa oliwat köyhät ja tiwuloiset,
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joilla usein ei ollut antoa kylliksi syömistäkään lapsellensa.
Hänen taswonsa oliwat marsin surkean näköiset Hildan
iloisten kaswojen rinnalla; eitä ollut tarluis kysyä syytä
Liisun tyynelcihin. Wyöliinassa oli mustaa leipää, jota
hän jumi oli käynyt ostamassa; ja lasinen maito-astea
oli ollut kädessänsä. Waan tyttö raukka, kenkänsä oliwat
wanhat ja paikkaamista hywinti Mailla. Toinen niistä oli
tarttunut särmiltäisten tiween ja nytkähdys oli paiskannut
tytön kumoon. Lasi meni ritti ja maito juoksi kadulle. Se
maito oli ainoa, mitä heillä olisi ollut mustan lciwän kanssa
iltaiseksi, niinkuin Liisu itkien Hildalle kertoi, ja lasi-astea
oli ainoa lasi kodissa.

Hilda oli useasti käynyt äitinsä kanssa terwehtimässä
köyhiä heidän omissa huoneissa. Hän oli silloin oppinut
tuntemaan köyhien murheet ja wciimat. Siis käsitti hän
heti kuinka waikca pikku Liisun kohtalo oli, ja että maidon
ja lasin menetys oli mman toisellaincn Liisu lie kuin se wa-
hinto olisi Hildalle itselleen ollut. Sillä jos olisi hänelle
itselleen niin käynyt, niin olisi äitinsä lähettänyt piikaa mai-
don noutoon, ja totona oli iso joukko lasia yhden rikotun
lasin siaan. Waan Hildan hellä pieni sydän näti heti köy-
hän perheen paneiwan maata ilman muuta syötyään kuin
tuota tuimaa karkeata leipää; hän näti murheellisen äidin
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surkeat kaswot, kun tämä kuuli että ainoa lasinsa oli rikki.
Ia siunatut sanat, joita oli aamulla lukenut, johtuiwat Hil-
dan mieleen: „Tee muille niinkuin tahtoisit että heidän pi-
täisi sinulle tekemän,,. Hymyillen hellästi ja onnellisesti,
weti Hilda nyt uuden markan kukkarostaan ja sanoi: „älä
itke, Liisu; katso, sinä saat tämän ihan uuden rahan ja me
palajamme yhdessä ostamaan uutta lasia ja toista mai-
toa.,, „Woi, mamseli,,, oli taitki mitä pikku Liisu saat-
toi wastata. 110 oli suuri ja kyyneleet sukkelaan luilvi-
wat; ja pienet tytöt lähtiwät yhdessä kauppaan. Neljällä
kymmenellä pennillä ostiwat he wahwan ja täytettämän
lasiastean, kahdella kymmenellä pennillä ostiwat siihen mai-
toa, ja wielä jäi neljä kymmentä penniä; ne Hilda luuli
riittämän Liisiin kenkien paikkaamiseksi.

En tiedä tuta pienistä tytöistä oli onnellisempi, tun
palasiwat ostosta; waan luulen että se onnellisempi oli
Hilda, silla me tiedämme, että enemmän siunattua on an-
taminen kuin ottaminen. Ia jos hetkeksi warjo tuliti Hil-
dan kasinojen yli, tun tototiellä meni puodin akkunan siwu
ja näki siellä sen soman kirjan, niin oli lnitcnki symä rauha
sydäinmcssä, kun hän nojasi laswonsa äitinsä olkapäätä ivas-
taan ja kertoi millä iloisella tawalla hän oli uuden Mart-
tansa menettänyt.
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9. Marian lintu raulla.
(Kumulla,)

„Marian lintu on kuollut. Wcittonen, woi roeikkonen,
mitenkä se on saattanut tapahtua? Pippi raukka: siinä se
makaa aiwan kylmänä ja tankeana. Kuinka murheelliseksi
Maria on käypä, kun tulee totiin. Minä pelkään hänen
luuleman, etten ole pitänyt siitä huolta sillä aikaa tun hän
oli itse poissa. Waan olen toki pitänyt. Minä olen sitä
niin huolellisesti ruokkinut uusilla siemenillä ja hywällä we-
dellä jota aamu, ennen kuin omalle eineelleni rupesin. Ia
minä tiedän, etten ole milloinkaan laskenut kissaa huonee-sen, en ensinkään.,,

„Kaarlo kulta, älä mene niin surun-alaiseksi. Mar-
inaan Maria ei ole sinusta semmoisia ajattelema, että
olisit saattanut olla niin kylmä ja unhottaa huolta pitää
hellikostlllln. Sinä et ole saattanut mitään tehdä, mikä
olisi sm kuolemaa «laikuttanut; sen ihan warmaasti uskon,
ja Mariakin on niin uskowa.,,

„Waan, äiti! mitä on tullut, että se on kuollut?,,
„Asioiden luonnollinen laatu on niin, lapsi kulta. Se

on luonnon laki, joka waatii että jokaisen elämän olennon
pitää wiimeinti heittää henkensä. Lintusi on isoon ikään
kuollut, lapsi kulta. Se Maan on minusta tumma, että
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se niinti tuuman on elänyt. Ia minä muistan Marian
usein sanoneen peltääwänsä, että se jo pian tuolisi.,,

„Woi äiti, minusta on se niin paha. Kuinka surkeata,
että niiden täytyy meistä erota, joita me rakastamme.,,

„ Se on Jumalan tahto, lapsukaiseni. Ia tässä asi-
assa se lintu raukka woittaa yhtä paljon tuin me kado-
tamme. Kun se jo niin wanha oli, niin sillä taisi olla
monta tipua; useinti se tuskin Moi istunpuullansa enään
istua.,,

„Se, äiti, tekee asian toisellaiseksi; Maan kuitenkaan en
toiwoisi, että kaikki niin kuolisi Mat pois. Wanha Musta,
meidän soma herooisemme, on kuollut, ja meidän hywä ta-
lontoiraki; ja tiedättehän, äiti, mitenkä me usein olemme
mustissa toisen eli toisen ystämän kuolemasta. Ei näy
oleman täällä muuta tuin tuolemata.,,

„Täma maailma onkin, poikaseni, kuoleman maailma.
Ihmisten lankeemuksen ajasta asti on niin ollut. Synti
tuli maailmaan ja kuolema synnin tantta. Mitä siihen tu-
lee että rakastetut elämät meiltä katoamat, niin se on se
kiusaus, jota meidän täytyy usein kantaa, lapsi kulta; mutta
meidän ei pidä murehtia sitä. Helposti me saamme toisia
niiden siaan, ja niille se usein on paras, mitä tapahtuu.
Mutta meille ja meidän omaisille on tuoleman ajatus tul-
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lut riemuksikin siitä, tun meidän siunattu Wllpahtajamme,
täyden kuoleman lähi, amasi tailvaan portit kaikille niille,
jotta uskomat. Jos on kuolemata meidän ympärillämme
täällä, lapsi kulta, niin on elämääkin. Parempi ja lois-
tollisempi elämä, tuin täällä, löytyy wielä haudan war-
jossaki. Monet asiat selittämät tämän todetsi, niinkuin
lohduttaatseen meitä kuolon kirouksen alla, joka meitä on
kohdannut meidän ensimmäisten wanhempien synnin tantta.
Katso tuota pienutaista jywää, mikä kylmetään maahan.
Muutamat pimeät wiitot kulumat ja se puhkeaa wiheriäi-
siin lehtiin ja tomeihin kukkaisiin, ja se elämä silloin on
kauniimpi kaikkia'mitä olisimme entisestä olostaan luulleet.
Ia katso taimella jäätynyttä jokea, lehdettömiä puita, äänet-
tömiä metsiä. Waan tun tesa palajaa, juoksee wirta uu-
destaan, lehdet puhkeamat kuin wiheriä marjo oksien yli,
ja laulun ääni kuuluu kuin iloinen kiitos kaikesta. Niin
se meidänli elämä puhkeaa pimeästä haudasta loistoon.
Waan silloin tun namät ajatukset eiwät lohduta sinua,
lapsukaiseni, niinkuin eiwät lohduttane yksinäisyyden het-
kessä tun ystllwä on sinulta otettu, eli silloin tun sinä pel-
käät tadottawasi jonkun, mitä on sinulle kalliimpi tuin oma
elämäsi; silloin muista että tämä maailma ci ole meidän
«itea totomme, ett' emme ole täällä muuta tuin wieraita
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ia mattuStawaisia, jotta tultewat eteenpäin parempaan maa-
han, jossa laitti waiwat jättämät ja johonka ei tulla muu-
ten tuin haudan portaiden yli. Suokoon Jumala että nä-
mät portaat, tun ne meille, lapsi tulta, aukeamat, saatta-
siwllt meidät ijantllittiscn päimäu waloon.,,

10. Sokea Simuna raukka.
Wanha Simuna raukka on ihan sokea. Ei hän saata

nähdä kutkia, ei puita eitä auringon siunattua waloa. Ker-
ran oli hänelläli silmät yhtä kirkkaat tuin sinunti silmäsi,
ja häu saattoi juosta minne tahansa. Waan nyt omat
silmänsä ummessa, ja jos liittuu istuimeltaan, täytyy hä-
nen tietä etsiessä haperoida lasillansa. Ia mitä hänen ti-
lansa wiclä surteammatsi
tekee, on että hän on ui-
man köyhä. Kun ei saata
nähdä, niin ei saata työ-
täkään tehdä leipää ansai-
tuksensa. Hän kuolisi nal-
tään, jos ci kaniisi kerjää-
mässä. Hänellä on pieni
koira, jota hänet johdattaa nuorasta. Hän on sille san-

2
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gen hywä; aina hän jataa sille omaa syömistään.
Wanha SimunMrautta! sotainen auttaa häntä mielel-
lään, silla jotaisen täytyy tuntea tuinta suikeata on olla
sokeana.

Kerronta teille minkä hywyyden terran näin pienen Tom-
min osoittaman Simunalle? Tommi on hyMin pieni poika;
ei hän ole tuin wiiden wnoden wanha. Hän näki terran
Simuna raukan tulewan kadulla ja että loira oli kiertänyt
nuoransa nurtta-kiwen ympärille taksi eli kolme kertaa, niin
ettei saattanut siitä päästä. Simuna ei moi arwata mitä
oli syynä että toira pysähtyi; maan Tommi näti terrassaan
mitä oli tapahtunut ja juoksi auttamaan. Mutta nuora
oli wanha, ja tun yrittiwät saada sitä selwille, tattesi se.
Simuna solmesi sen taas yhteen; maan tun weti solmua
lujaan, katkesi tuo uudestaan. Silloin sanoi Simuna: „se
ei kelpaa enään, se on jo komin tutunut.,, Ia hän oli su-
ruisen näköinen. Nyt oli Tommilla komea uusi nuora, jota
piti suitsina tun oli weljensä kanssa hcwoisilla. Kun hän
näki Manhan Simunan mieli-pahat, ajatteli Tommi, että
ukko marinaan tulisi iloiseksi jos hän saisi sen komean uuden
nuoran. Hän juoksi totia, sai nuoran ja solmesi sen hy-
win wamisllsti toiran taulaan. Silloin Simuna lasti kä-
tensä hänen päänsä päälle ja sanoi: »Jumala siunatkoon
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sinua, lapseni!,, Eikö se Tommi ollut hywä-sydämmi-
nen pikku poika?

11. Mitenkä pyhää wietetään.

„Kuinka iloisen näköinen te olette työssänne, suutari!
Ettekö wäsy, tun päiwä päiwältä istutte täällä, paikkaa-
massa wanhoja kenkiä ja saappaita? Joka aamu, kun läh-
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Den kouluun, olette kowassa työssä, ja iltaisella, kun pala-
jan, olette wieläkin työssä, tuin mehiläinen. Eikö tie mie-
lenne lähtemään kedoille ja metsihin? Oh, jos olisin wa-
plla mies, niinkuin te, niin en kärsisi olla huoneissa luk-
kojen takana, maitta kumma olisi. Kiurun kanssa nousisin
ja juoksisin sinikello-kukkaisien sekaan kedolle, eli lähtisin tau-
was Marjaisiin metsiin, joissa linnut niin suloisesti laule-
lewat, enkä milloinkaan menisi kouluun, enkä rupeaisi työ-
hön, enkä tekisi mitään muuta, kuin hurvittelisin itseäni
aamusta iltaan asti.,,

„Ia silloin, pieni herra, ette olisi puoltakaan niin on-
nellinen, knin minä olen, sillä te ette täyttäsi welwollisuut-
tanne. Luuletteko että teitä on pantu maailmaan Maan
hnwitteleimaan? ja olisiko oikein ajatella maan omaa iloa?
Mutta jos niin olisiki, niin ette suinkaan sitä löytäisi lais-
kuudessa. Miltä tuntuu teistä, tun tulette koulusta totiin
iltaisella ja olette olleet hywä poika toko päiwän?,,

„Hywältä, hywältä, suutari.,,
„Niin; paremmalta, tuin pyhän iltana, eikö niin?,,
„Taitaa kyllä niin olla, sillä silloin olen wäsynyt ja

pahalla mielellä siitä, kun tuo wapaa aika loppuu.,,
„AH, pieni herra, ihmiset eiwat milloinkaan ole niin

hywillään, kuin welwollisuutensa täytettyä, Maitta se wel-
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wollisuus olisi towali työ, mitä meille osaksemme tulee.
Siinä on aina eri hupa, jota ei löydetä laiskuudessa, eitä
häjyyttä tehdessä. Kun istun täällä pienessä kammaris-
sani, tulee auringon säde sisälle niin kirkkaana ja itään tuin
se minulle hymyilisi. Keltarinta laulaa hätissään iloisen
laulun; Petta, pikkunen torppini, istuu, ikään kuin katsoen
mitentä työssäni edistyn, ja tukat attunalla tuoksuivat su-
loisesti. Sillä tllwalla on minulla- päiwän paistetta, lin-
nunlaulua ja kukkaisia työtäni jättämättäti; ja jos kiireh-
din ja saan tunnissa työni tehdyksi, woin useen paikata
löyhälle naapurillcti kenkäparin paltaita. la, tietäkää, se
tuottaa hywän ilo-aiueen iltaisella, tun päiwä on tnlunut.
Sittc pyhänä, sinä siunattuna lepopäiwänä, saatan täwellä
kedoilla ja tepeällä sydämmellä nauttia luonnon ihanuutta.,,

„No, suutari, minä lnnlen teidän olewan oikeassa ja
minä ai'on tehdä päiwätyöni iloisesti minäkin. En tahdo
kuitenkaan taswaa luin töllerö, miksi warmaanti joutuisin,
joll'm täwisi koulua ollenkaan, maan huwittelisin itseäni
ainiaan. En tahdo tuhlata aitaani enään, lähden paikalla
työhöni. Mutta sanotaa ensin millä lailla te saitte tuon
Petän niin kesyksi.,,

„Ei muuta, pieni herra, tuin löysin hänet kerran kirkko-
maan muurin alla makaamana iltapuolella eräänä pyhänä.
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Se oli hywin nuori jo oli pesinensä jostakusta syystä pu-
donnut alas. Se ei woinut wielä lentää ja minä toin
sen kotiin ja syöttelin sitä lusikalla. Pian se tuli kesyksi,
ja nyt, maitta sillä jo on täydet siiwet, se ei tahdo minua
jättää. Minä ajattelen että se ratastaati minua; sillä,
näette, minä olen ollut sille itään kuin toinen isä.„

„ Tulee kai sen rakastaa teitä, suutari, kun pidätte siitä
niin hywää huolta. Hywästi nyt, nyt lähden todella.,,

„Menkää, pieni herra, ja tun tulette koulusta päiu,
niin pistäittäö. tänne siwun mennessä sanomaan, onko teille
päiwä ollut ilonen wai ei. Waan muistakaa että teidän
pitää ahkerasti työtä tekemän.,,

„Kyllä muistetaan, suutari.,,

12. Pillu loirainen, joka mmutlliinsä rakasti,
Minulla oli terran pieni koira, jota pidin hywin rat-

tllllna. Se alati oli minun kanssani, eikä luopunut mi-
nusta millonkaan. Minä kutsuin sitä nelijalkaiseksi Ma-
lvakseni. Se rakasti minua muita enemmän eikä tahtonut
syövättään, ell'en minä ollut totona sille ruokaa antamassa.
Turvallisesti otin sen täwellessä myötäni, sillä se oli niin
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hiljainen ja siiwo että minun ystäwätti mielellään sitä nä-
tiwät. Sille oli uiminen towin wasten mieleistä, ja mi-
nun piti aina nakata se meteen, tun ei se, tylwyntään tar-
peessa, itsestään Meteen mennyt. Waan terran tun olin
ystäwäni seurassa ja menin weneessä joelle, jätettiin pittu
Elsin rannalle juoksemaan. Se pelkäsi kadottaa emäntänsä
ja puuskahti Meteen ja tuli uiden meidän jälestä. Hänen

rakkautensa minuun oli wätewampi tuin hänen Mesipeltonsa,
ja märkänä, kuin oli, täytyi meidän ottaa se weneesen. En
woinut siihen suuttua, silla se oli minusta niin suloista
olla niin rakastettu. Pikku koira raukka, se ei ole täällä
enään; ja paljon kaipaan minä sitä ja sen siewiä tapoja.
Se tuli muutamana puimana kipeäksi. Me haimme eläin-
rem parantajan, joka teki taiten, minkä moi tehdä Man-
illaksensa sitä, maan siitä ei tullut mitään apua. Elsin
tuoli kolmannen päiwän iltapuolella. Se on haudattu yrt-
titarhaani, pienen kuusen alle, eikä pieninkään lapsistamme
tahdo astua pientä jalkaansa „Wou-wou„ raukan haudalle.

13. Anni ja Tommi.
„lu°staan kilpaa, Anni. Yks' kaks', kolme ja sitte

lauttaa! tuta ensimäisetsi pääsee tesähuoneesen?,,
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„Minä!„
„Etpä, minäpä!"
„Katsotaanpa. M', kaks', kolme! Wacm miksikäs py-

sähdyt?.,
„Sitsi että sinä, Tommi tulta, ennättäisit sinne ensi-

mäiseffi. Nyt, nyt pääsit. Sinä olit minulle hywä
eilen, kun annoit minulle suurimman osan siitä omenasta,
jonka Janne setä antoi sinulle itseksesi. Ia sen tähden olen
minä tahtonut tehdä myös sinulle jotakin hytrM.,,

14. PMa jokaiselle, ja laitti paikoillensa.
„Kuta on wienyt sakseni? En saa milloinkaan pitää

kalujani. Minä luulen että joku uhallaan pistää niitä pii-
loon, että minun täytyy niitä hakea.,,

„Kuinta sinä saatat olla niin tyhmä, Jenny? Itään
kuin joku olisi niin häjy, eli jos kellä olisi aitaa to'ota
sinun kalujasi ja panna niitä piiloon.,,

„No, en tiedä, mitenkä on; maan en niitä milloin-
kaan löydä etsimättä kaikkien huoneiden läpi, tunnes wäsyn;
ja sitte miimenti löydän ne aiwan oudosta paitasta, johonka
m milloinkaan olisi älynnyt katsahtaataan.,,
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„Minä luulen tietämäni tuta niitä piiloon panee,
Jenny.,,

„Kuta?,
„Sinä, sinä itse. Katso, tuossa on saksesi; täret tmt-

tiwat maton alta, josta ei kukaan olisi tiennyt niitä hakea.
Ia etkös muista että istuit siinä, aamulla, kun leikkasit
Mustin torwaota kähärät?,,

„NH, siinä minä istuin, ja ne warmaan putosiwat sil-
loin tun se koira hyppäsi ylös ja juoksi pois, ja minä pu-
jahdin sen jälestä.,,

„Niin täit täwi. Olisit woinnt panna sakset takasi
kalustoosi. Minä luulen, Jenny kulta, että jos aina panisit
jokaisen kappaleen paikallensa, niin löytäisit sen siitä tun
tarwitseisit; sillä, usto minua, ei ketään ole täällä niin hä-
jyä, että tahtoisi sinua kiusata. Minä useen panen sinun
kapineitasi paikoilleen, waan parempi olisi jos itse panisit
ne totoon.,,

„Niin olisi, Sanna tulta, ja wastedes minä tahdon
koettaa; sillä onhan sinulla muutati tekemistä tuin keräillä
minun kalujani.
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15. Eksynyt karitsa.
(Kumulla,)

Aurinko oli hitaisesti länteesen laskelmassa, japatsu esi-
rippu kultaisia ja purpuraisia pilwia peitti sen ihmisten
silmistä. Silloin pienoinen karitsa, jota jo kauwan aitaa
oli lewottomilla silmillä katsellut rauhallisen tarhansa aitaa,
kepeästi hyppäsi sen yli. Pysähtyen sykkimällä sydämmellä
kuuntelemaan määtisitö häntä äitinsä, rupesi karitsa sitte
juoksemaan kohti ihanaa mäkeä, joka jo tauwcm oli häntä
wiekoitellut lähtemään ulos. Äitinsä ei häntä kutsunut.
Se ei tiennyt että hän oli hypännyt ulos. Emä oli hil-
jaisesti käynyt makaamaan ja näki unta pienestä, kultewni-
sesta wuouastausa, joka jo oli kaukana poissa.

Eteenpäin kulti karitsa siksi, että tarha, johon katseli
takasi, oli aiwcm epäselwänä kaukaisuudessa; sillä aurinko oli
jo mennyt näkymättömiin ja illan Marjot lasteutuiwat tuin
hienot peitteet sen ympärille. Wuona alkoi pelätä. Kaikki
oli niin hiljaista ja yksinäistä. Se kaipasi towerien lem-
peätä määtimistä, jota hänestä oli tuin suloisen soiton ääni,
makaamaan täydessä; se kaipasi myös emonsa lumetta.
Wuona parta olisi nyt mielellään käynyt lewolle äitinsä
wiereen, wirwottclemaan pieniä wäsyneitä jalkojansa. Mäti
jota näytti niin wiehättelewäiseltä, kun päiwän paiste tul-
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loitti sitä, nousi nyt hämärässä mustana jakoittona hmm,
eteensä.

Tyhmä karitsa raukka! miksi jätit paraan ystäwäsi ja
onnellisen tarhasi? Kaikki mikä kaukana kiiltää, ci aina ole
kaunista; ja se tie, jota sinua wiepi äidistäsi ja kodistasi,
ei woi olla onnen tie.

Tämän mäen liepeellä oli paksu lchdikkö, joka useen oli
karitsa-pikkuiselle näyttäinnyt, tnin suloisin leikki-paitka, mitä
macm päällä saattoi olla. Se oli katsellut tuiuta koreat lin-
nut pelmuiliwat sen aaltoilemalla wiheriälla, ja oli nähnyt
metsä-hirwcuti täywan lewolle sen reunaan. Se oli aja-
tellut tuinta paljon iloisempi olisi siellä hypätä puiden Mar-
jossa, tuiu ainiaan polcksia tutussa tarhassaan sitä sileätä

ketoa. Siltä nnehtui ett'ei aurinko aina paista, ett'eiwät
linnut aiua ole lentelemässä, eitä hirwet ainoat isot eläi-
met Marjaisissa metsissä.

Nyt oli yö, ja sitä karitsa ei ollut milloinkaan ajatel-
lut, eikä missä hänen tulisi lewatä, tun äitinsä wierestä
olisi poissa. Se pysähtyi ja kuunteli, ja koetteli saawut-
taa jonkun tutun äänen kodistansa, ett'ei syntteys ympä-
rillänsä olisi niin hirweä. Waan tarha oli jo towin kau-
lana ja lampaat jo sywassä unessa. Ia kun tuli-madot
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rupesiwat kiiltämään tasteisissa heinissä, walaisiwat he kyy-
neleet tatuwaisen karitsa raukan silmissä.

Se wapisi ja pelkäsi liikkua; sillä se ei tiennyt mitä
tietä mennä, eikä mistä löytäisi makuu-sian, jossa olisi war-
jeltuna yön kylmältä. Silloin tuli törmiinsä ääni, jota ei
ollut kuullut milloinkaan ennen, waan jota tuitenti nyt tä-
risytti hänen sydämensä pohjaa; niin oli se täynnä kauheata
tarkoitusta. Se oli suden ulwominen. Ia tun kuunteli,
niin tuuli hän sen tulewan aina likemmätsi. Silloin lankesi
karitsa tuskissaan maahan, eitä kyennyt enään mihinkään.

Waan hywä paimen, jota piti lampaista huolta rau-
hallisessa tarhassa, tuli uskollisen koiransa kanssa hakemaan
pientä pakolaista. Se oli käynyt lampaita ja muonia lu-
kemassa, ja ne oliwat yhtä Mailla. Tuttu walteita »vil-
loja aidan harjalla näytti mistä lewotoin pittu karitsa oli
hypännyt yli, ja paimenen koira oli ajanut sen jättiä met-
sän ääreen asti.

Pittu karitsa rautta, jota oli pilkallansa ähkäen kedolla,
tuuli hywän koiran rapisemat jalat tulewan aina likem-
mätsi ja antautui jo tuhoon; sillä hän luuli että se oli
susi, jota läheni. Waan koira ennätti ennen luin susi, ja
karitsa lohta makasi paimenen sylissä, nielleen liian onnel-
lisena siitä, että wielä terran oli turwassa.
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Suden ääni kuului wielä, waan se jäi aina tauwem-
matsi, kun pientä karitsaa kannettiin takasin hiljaiseen tar-
haan; ja oi minkä siunatun turwa-paitan sen aita nyt näytti
sultewan. Ei se emän ollut wanki-huone, jolle se ennen
oli näyttänyt, waan oikea rauhan pesä se oli.

Emä katsahti kummastellen ylös, tun hywa paimen
pani Muonan hänen wiereensä makaamaan; waan karitsa
muisti kuinka likellä hän oli ollut kadota emästänsä ikui-
seksi ajaksi. Tuskin tahtoi Muona, tästä seikasta päästy-
ään, emästänsä enään ollenkaan luopua. Kun silmänsä
sattuiwllt katselemaan pain mäkeä ja metsää, jotka hänelle
oliwat olleet niin onnettomia, niin älysi hän heti, wapis-
ten ihastuksesta, nykyisen turmansa, ja tiesi, että tuo rau-
hallinen tarha oli paljoa kauniimpi, kuin kaikki, mitä sen
ulkopuolella mahtoi olla.

Pienet lapsi-tullut, te jotka wielä olette kotona wan-
hempienne luona, ajatelkaa että totinne on tuin tuo rau-
haisa tarha, jossa te olette turinassa, niin tuin pienet ka-
ritsat. Ältate siis rikkoko, niitä sääntöjä, jotka owat pan-
tu sen ympärille, että olisitte wielä paremmassa turmassa.
Ältate luulla että kielletyt tiet teitä weisiwät uusihin Hu-
wituffiin. Niin ei milloinkaan ole ollut, eitä milloinkaan
niin ole olema. Kotona waan on semmoinen turma ja sem-
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moinen rauha; sen ulkopuolella on waaroja ja waiwoja,
joista ette tiedä unetsiattaan, ja siellä ci aina ole sitä hel-
lää kättä, joka weisi kotiin pimiä eksyneitä karitsoja tm-
waan.

16. Rukouksen hetki.

Johannes ja pieni Antti omat menemässä lewolle. He
lukemat sitä pyhää rukousta, minkä lesns teti ja opetti
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niille, jotta Häntä tahtomat seurata, he lukemat „Isa mei-
dän, joka olet taiwaassa,, j. n. e. p.

Heidän isänsä ja äitinsä kiumtelewat ja huokaamat Ju-
malan tytoön, että Hän tuulisi heidän lastensa äänet.

Ia tuta tahtoo epäillä ett' ei Hän tuule, Hän, jota
niin rakasti pieniä lapsia silloin tun Maelsi maan päällä,
että kutsui niitä ympärillensä, otti ne syliinsä ja siunasi
niitä. Onto Hän unohtama heitä nyt tun on kunniassaan
taiMaassa? Ei suinkaan. Picnukaisct owat Hänelle ny-
tyjäänti yhtä kalliit tuin muinon. Hän katsoo alas, kun
lapset lankeamat poltoillensa. Sentähden, kun lapsi panee
kätensä ristiin ja silmät umpeen, ett' ei ulkonaiset asiat se-
tauntuist ajatuksiinsa, niin hänen tnlec iloisella sydämellä
uskoa, että siunattu Wapahtaja odottaa ja tuulee hänen
rukouksiansa ja että Hän rauhallisesta taiwaasta lähettää
alas, niin tuin enkelin siiwellä, nämä siunatut sanat: „Scil-
likaat lasten tulla minun tyköni.,,

Tultllllt siis, pienet lapsi kullat, teidän pcirahimman, tei-
dän taiwllllllisen ystämänne luokse. Älkää pelätkö aukaista
sydämmiänne Hänen eteensä. Puhelkaa Hänelle teidän wai-
wojanne ja murheitanne, jos teillä sellaisia on. Waan en-
nen kaikkea, puhelkaa Hänelle teidän syntiä, teidän pahoja mie-
liä, teidän nurisemia ajatuksianne ja teidän ilkeitä sanojanne.



32

Kun teistä on waiteata wastustaa jotakuta pahaa, niin pyy-
täkää Häneltä woimaa siihen, slltää salatko Häneltä mi-
tään; sillä muistakaa että Hän nätce teidän sydämenne, ja
Hän on niin hellä, nin rakas, niin armias, että waikla
olette kuinka pahasti Häntä loukanneet, teidän ci kuiten-
kaan tarwitse pelätä, ett' ei Hän antaisi teille anteeksi. Hän
wuodatti oman werensä teidän tähden ja Hän tahtoo lä-
hettää pyhän Henkensä kaikille jotka sitä pyytämät. Tä-
mä siunattu Henki, tullen kuin kyyhtyincn, tuopi terweyttä
ja rauhaa ja iloa raslaimpaanti sydammeen.

Antakate näiden ajatusten saattaa teitä mielellään tu-
lemaan Hänen eteensä rukouksilla, ja Hän on opettama tei-
tä tuinta teidän tulee kulkea maailman ilteöiden waarojen
läpi, että pääsisitte wiimen Hänen kanssa asustelemaan
taiwaasen.

17. Mitenlii lMiiksi tulee.
„Isä„! sanoi Otto, „tänä päiwänä ai'on olla hywä poi-

ka koko päiroän. En aio tehdä mitään pahaa, ei niin mi-
tään.,,

„Minua iloiltaa, tun saan tuulla sen, poikani,,! sa-
noi isä, lähtein ulos portista ja jättäen Oton seisomaan
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tiwi-portahille. Pyhll-päiwll oli, ja Otosta tuntui niin
iloiselta, kun saattoi nyt tehdä waikka mitä. Ensin hän laut-
tasi ympäri yrttimaata, että oli totonaan h ena, ehtynyt, ja
sitte läksi hän jäniksiä ruokkimaan, ja katsomaan Mustia sen
hökkelissä.

Ollessaan pihalla, tuli pittu sisarensa juosten hänen
luotseen. „Oi Otto! Äiti sanoo ettäs olet heittänyt lait-
ti lelusi maton päälle ruoka-saliin, ja että tulisit ottamaan
ne pois nyt heti.,,

„En saata, Nanny! pitää ensin ruokkia jänikset; heillä
ei ole mitään syödä. Sano äidille että lohta tulen.,,

„Wlllln äiti sanoi että tulisit aiwan paikalla, sillä Ree-
tu rupeaa huoneita siimoamaan.,,

„Pitää ruokkia jänikset nyt, kun olen täällä. Ei se wie
lauman aikaa. Sitte tulen heti tun olen tehnyt sen.,,

Nanny lähti sisälle takaisin, ja Otto alkoi ruokkia jä-
nitsiansä. Hän hawaitsi että viimat järsineet häkin olvea
niin että jo yksi owen nahka-sarana oli putoamassa. Hän
pelkäsi että pääsisiroät pois, joll'ei hän paikkaisi saranan.
Siis nouti hän kalustonsa ja rupesi työhön. Waan sitä oli
pitkä asia, ja enemmän tuin tunti kului ennen kun pääsi
ruoka-saliin. Siellä oli kaikki huiskin Halstin. Tuolit oli-
wat nostetut toinen toisensa päälle. Ittuna-liinat oliwat

3
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laitti pois pitimistänsä ja heiluiwat. Reetu lakaisi sem-
moisessa pölyssä, että Otto olisi mielellään karannut pa-
toon, jos ei olisi huolta ollut lelujen kohtalosta.

.Missä on leluni? Reetu! Ne oliwat kaikki maton
päällä.,,

„En tiedä, herraseni! En ole niitä nähnyt.,,
„Wai et nähnyt, Reetu! Sinun olisi pitänyt ne näh-

dä; sillä todella ne oliwat siinä.,,
„Oltoot olleiksi, minä en niistä' tiedä,, sanoi Reetu,

„Ia teidän pitää lähteä pois nyt, sillä minulla on muuta
tekemistä kuin katsoa teidän lelunne perään.,,

„Waan minä tahdon leikki-kalujani,,, huusi Otto. „Ia
sinun pitää paikalla sanoa minnekä olet ne pannut. Mi-
nä tahdon niitä.,,

Reetun ainoa wastaus oli ottaa Ottoa kädestä tiini ja
taluttaa hänet huoneesta ulos; sitte pani hän owen tiini
ja jatkoi työtänsä. Otto oli towin suutuksissa ja alkoi su-
letun owen edessä semmoista jyskettä, että äitinsä tuli kat-
somaan mitä oli esillä.

„Tuo ilkeä Reetu! Äiti! Te tiedätte kuinka se aina on
ätänen ja nyt se ei tahdo sanoa mihinkä hän on pannut
leluni. Hän ajoi minut kammarista ulos. Waan minä
tahdon sisälle taas.,,
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„Otto, Otto!,, sanoi äitinsä, „tuinta saatat olla niin
juonikas? Et tullut korjaamaan lelujasi silloin kun lähetin
sulle sanan; siitä on jo tunti aitaa.,,

„Minä tulin heti, kun olin jänikset ruokkinut.,,
„Waan minä käskin sinun tulla paikalla. Sin' et ollut

tottelewainen, Otto! ja nyt sinun täytyy mennä hetkeksi
omaan huoncesesi. Sinä tiedät että minä en anna teidän
olla tottelemattomia.,,

Otto lähti ylä-kertlllln omaan kammariinsa, parkuen ja
tomten koko ajan. Wacm hetken kuluttua tuli hän ulos
iloisemman näköisenä, ja juosten äitinsä luokse pyysi hän
anteeksi.

Pikku Nanny, joka oli sisällä, sanoi: „Otto! tule aut-
tamaan minua tätä kortti-huonetta rakentamaan. Minä en
saa näitä korttia pystyyn ollenkaan.,,

„En,tule, Nanny, en saata,,, sanoi Otto. „Minä olen
ollut arestissa nyt, en tiedä kuinka tauwan; ja koko aamu
kulunee ennen tuin saan itseäni hnwitella. Minun pitää
hakea leluni.,,

„Ne omat säilössä, Otto! Minä korjasin ne sinulle,,, sa-
noi pikku sisar. „Minä panin ne kaikki rasiaan, ett'eiwät
menisi hukkaan.,,

Otto näytti häpeäwältä wähäisen, ja kiitti sisartansa;
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kuitenkaan ei tahtonut häntä auttaa kortti-huoneen rakenta-
misessa, maan läksi yrttimaahan suoraan. Siellä siwalles-
keli puita ja kukkaisia uudella ruoskallansa, siksi tunnes pää
lensi pois eräästä kauniista liljasta, jota Oton isä piti ai-
wan suuressa armossa. Siitä hän lähti kaiwolle ja nak-
kasi siihen kiwiä alas, siksi että waatteenft kastuiwat. Taas
sai hän nuhtelemista kun päiwälliselle tuli; koko ilta-puolen
oli kuitenkin hänellä niitä näitä juonia, että tun isänsä tuli
iltaa wasten kotiin, oli kyllä surullinen kertomus hänelle
tehtäwänä.

Isä kutsutti Oton omaan kammariinsa. „No, Otto! mi-
tenkä käwi tänä päiwänä? Minä luulin ettäs olisit ollut
hywä poika. Ia nyt kuulen että olet ollut häjy palweli-
oille, tottelematoin äidillesi ja niin juonikas monella tawoin,
että todella en tiedä mitä ajatelnen sinusta.,,

Otto hyrähti itkuun. „Niin talvi, isä! minä olen ollut
komin onnetoin koko päiwän. Kaikki on mennyt Määrään
minun laitani. Ia minä lupasin kuitenkin olla niin hywä.,,

„Poikaseni! minä tiedän että sinulla oli hywä aikomus.
Sano minulle, lu'itto aamuisella rukouksesi,,?

„En, isä! minä pelkään että ne minulta unohtuiwat.
Minä nousin myöhään ylös, entä tahtonut wiiwytäida ylä-
kerrassa niitä lukemalla.,,
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„AH, Otto! siinä on syy tähän onnettomaan paiwään
ja kaikkiin juoneihin. Sinä olet koettanut omin woimin,
etkä pyytänyt apua Jumalalta, jota on ainoa mitä auttaa
woipi. Etkös tiedä ett'et itsestäsi saata tehdä mitään hy-
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Mää, waan että Jumalan aimo, joka on rukouksen palkin-
to, sinulle antaa woimia kaikkeen,,?

„Tiedan, isä,,!
„Mene siis, lapsi kulta! ja rukoile että Jumala antaisi

sinulle anteeksi. Puhu hänelle kuinkas olet Hänet unohta-
nut toto tämän paiwän, waan että nyt olet katuma sydäm-
mesi pohjasta, ja rukoile että Hän woimistaisi sinut huo-
mena paremmaksi.,,

Sitte panii Otto polwilleen ja sai isänsä siunauksen; ja,
hiljan lähtein omaan kammariinsa ylös, koetti hän aukaista
toko sydämmensä taiwaallisen Isänsä edessä.

18. Lintu raukka ja pesänsä.
Eräs pienoinen lintu teki pesänsä tiheään pensaasen. Sii-

nä, wiheriäisessa pensaassa, oli leheksicn marjossa hywin
sopima pesä-paikka. Siis lintuinen kokosi heiniä, samma-
lia ja hiustarwoja, ja sillä ihmeellisellä taidolla, jonka suo-
pi Jumala linnuille, oli hän mahassa aitaa itselleen ja po-
jillensa palmitoinnut pikkuisen kodin. Se oli sisustettuna Mil-
loilla, joita oli lampailta, näiden kulteissa, tarttunut orjan-
tappura-pensaille, ja pehmeimmillä höyhenillä. E! ollut ole-
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massa pehmeämpää eli siewempää pesää. Ia tun pesä oli
aiwan walmis ja lintu ol! muninut siihen tolme pientä
sinistä munaa, niin hän ajatteli ettei ollut onnellisempaa
lintua maailmassa. Koko päiwän hän istui wäsymättä pe-
sässään ja jätti sen waan muutamaksi hetkeksi, kun läksi ruo-
kaa noukkimaan itselleen
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Mutta pikku poika oli tväjynyt sitä hempeätä lintuista,
sen puuhatessa, ja kun pesä oli tehty ja poika aiweli ole-
tvan jo munia siinä, tuli hän repimään sitä pensaasta pois.
Lintu parka pujahti ulos, kun kuuli pojan askeleiden lähe-
nemän; sillä se pelkäsi. Waan tuta saattanee sanoa mitä
lintu poloinen sydämessään tunsi, nähdessään kuinka poika
repi irti pesän ja otti munat, jotka linnulle oliwat niin rak-
kaat, ja kantoi ne pois omaan kotihinsa. Lintu ojenteli su-
piansa ja kujersi murheesta ja, lähtien sydän-metsään tau-
tms siitä paitasta, jossa siihen asti oli ollut niin onnelli-
sena, murhehti lintu koko yön.

19. Pidot.
„Minä mielin laittaa pidot. Tässä on puu-asteat ja

tllhwilautainen ja Marian pikkuset posliini-kupit. Janne
ja Naima, tahdotteko pitoihini tulla? Tässä on rusinoita
ja mantelia, ja wehnäistä ja marja-hilloa.

..Saapiko pikkulapsi!! tulla,,?
„Ei saa; se on koroin pieni. Se nakkaisi kupit lattial-

le ja tiputteleisi makeiset. Täyttätäme waan hillolla ja
Vehnäisillä sille lvadin, niin se saapi ne syödä lapsen-likan
sylissä...
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20. Kameli.
„Äiti! minä na'in Kamelin tulketvan siwu. Oikean,

suuren, elämän Kamelin. Muuan mies talutti sitä nuo-
rassa.,,

„Woi raukkaa! Minä olen siitä pahoilla mielin, lapseni,,!
»Oletteko, ja minkä touoksi,,?
„Sitsi, lapsi tulta, että kameli on kotoisin lämpoisem-

mistä maista kuin meidän maa, ja että Jumala ei ole luonut
kamelia kulkemaan lomilla ja timisillä teillä. Sen jalat
omat pehmeät ja kaäwän tapaiset, ja sopiwaiset ainoastaan
kotomaansa majoomaisessa hiekassa.,,

„Koska niin on, niin minunti tulee sitä sääli, äiti; se
on minusta hywin surtllteltama. En tietänyt, että waellus
täällä oli sille niin muikeaa. Mistä lautaa se kameli tu-
lee, äiti,,?

„Arabia on kotomaansa. Siellä sitä täytetään kuor-
man kantamiseen, ja pitkiä mattoja se siellä tantan raskaita
takkoja. Se opetetaan käskyllä lankeamaan poltoilleen,
että ihmiset saattaisiwat helpommasti nostaa kuormaa sen
selkään. Ia se on paljo tarpeellisempi tuin herooinen sii-
nä kuumassa maassa, jossa ei mettä ole kuin Harmassa;
sillä kamelilla on matsassaan pesiä eli rattoja, joissa West,
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minkä juopi, on monetsi puimaksi taiteessa. Siis kamelia
ei janota niin lauman tuin näitä Maroja kestää. Wäinökin
on sillä niin taikka, että, jos on kalmoa kahden wirstan
päässä, niin se sen löytää, ja sillä tawoin se useasti pelastaa
toto kulkeman tauppa-joukon eli tarawaanin kuolemasta ja-
noon. Kummaani on iso seura hieta-maissa matkustamia
ihmisiä heMoisineen ja tamelinensa. Tawalliscsti siellä ma-
elletaan suurissa matka-seuroissa, sillä niissä erämaissa on
useen hywin isoja waaroja. Kamelin sieraimet omat sem-
moiset, että se saattaa sulkea ne kiini jos tahtoo. Tästä on
hyötyä sentähden, että tuuliaispää joskus nousee ja ajaa hie-
kat sillä lailla että ne, joita se tohtaapi, omat melkein tu-
kehtua. Siis näet, lapseni! kuinka hywästi Jumala luo-
dessaan soMitti kamelin sen maan mutaan, johon hänet asetti,
ja tuinka pahoin tehdään, kun sitä wiedään pois ja talu-
tellaan ympäri ihan oudossa kylmässä maassa, jossa kaik-
ki on niin toisenlaista, että sen täytyy suurta waiwaa kärsiä.,,

21. Hywiiii yötä.
„Hywaä yötä äiti! minä panein nyt maata. Wuo-

teeni on niin lämmin ja tormalliseni niin pehmeä. Kuu paitz-



43

taa ikkunastani niin suloisesti, että mclkcen luulen sen tu-
lewcm minusta huolta pitämään. Ia minä auttelen, kun
rupean uneen nukkumaan, mitenkä se lienee se siunattu maa-
ilma toisella puolella tuota sinistä tuimasta, jossa Jumala
ja tiittaat enkelit asumat ja johonka toiwon minäti terran
teidän kanssa, äiti, paasewani, elämään ijankaiktisesti.,,

22. Wllnha waimo metsän lliiressä.
Kerran oli wanha waimo, jota eli mökissä aiwcm lä-

hellä metsää. Marjot muutamista puista liteisyydessä lan-
kesiwat mökin katolle, paiwan' ollessa waloisana. Se oli
ikäänkuin waimo olisi ihan metsässä elänyt. Moni arweli
waimon warnman tuntewan elämänsä towiu yksinäiseksi, sil-
la lähimmäinen talo oli neljänneksen eli kahden päässä.
Waan waimo oli paljo onnellisempi tuin jos olisi kaupun-
gissa asunut, kadun warrella, jossa ystäwiä ja naapuria
olisi alati ollut liki; sillä tekoja.
Ia täällä, metsän suojassa, hän saattoi niihin ihastua
lewollisella sydämellä. Linnut oliwat hänestä iloisia ys-
täwiä, ja tukat oliwat kauniimmat tuin ihmisten tekemät
kalleimmat kalut. Wllä, tun salakielinen lauloi, pelasti tä-
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män ääni hänet tuntemasta yksinäisyyttään. Ia kun tuli
talwi, ja puut oliwat lehdettöminä ja lintuiset äänetöinnä,
tiputteli waimo linnuille ruokaa omensa ympärille ja hou-
kutteli niitä usein kynnyksenkin yli. Tuo arka orawainenti,
joka hyppäsi näkymistä pois, jos joku toinen jalka tuli lä-
helle puuta, missä se asuntoa piti, töin-tuskin käänsi pää-
tänsälään, kun sen Manhan rattaan ystäwan hiljainen as-
kel läheni.

Waimo ei milloinkaan tehnyt pahaa elämälle olennolle,
ja sentähden ci mikään häntä pelännyt. Minä kuulin sa-
nottaman että, kun hän wiimen pääsi haudan lepoon eikä
siis enään täweskellyt suloisessa metsässä, niin linnut len-
teliwät hänen tyhjän mökkinsä yli kujerrellen surusta, ikään-
kuin he olisiwat murhehtineet sen heille niin armaan asut-
taan poissa-oloa.

23. Meren ranta.
„Kah, minä olen löytänyt jotati niin sumaa. Kat-

sokaa sitä. Mitä se lienee?,,
„Tähtikala se on. Katso, se on aiwan tähden näköinen.

Pane se Meteen takaisin. Luode eli pato-wesi on sen jät-
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tänyt hiekalle, ja se taitaa kuolla jos jätämme sen siihen;
oli joku paha poika löytänee ja woipi loukata sitä. Ota
hänet siewästi ylös, wähäisen hietaa sen alla, sinun pienel-
lä puu-lapiollasi! Niin, nyt olet sen siewästi saanut la-
pioosi. Ia sinä saatat laskea sen tähän, jossa kiwet omat
tehneet pienen lammikon. Nyt se liikkuu. Se Kajoaa alas
hietaan. Kah, nyt se jo on tykkänään hiekan a11a.,,

„OH äiti! minä olisin sitä niin mielelläni pitänyt. En
ole milloinkaan nähnyt semmoista siewää kalaa ennen.,,

„Minä luulen warmaan, ett'et olisi tahtonut tehdä sitä
onnettomaksi, lapsi kulta! Sillä se heti olisi kuollut towiin
kipuihin, jos olisimme sen pitäneet.,,

Miksikä, äiti?,,
„Sentähden, kultaiseni! että se on meii-eläin ja luotu

elämään suolaisessa Medessä. Se ei taitaisi maalla elää pa-
remmasti kuin sinä meressä.,,

„Ei; en minä tahtoisi sille tehdä pahaa, äiti!,,
„Tuossll on meren polttiainen. Eikö se ole tumma

olento?,,
„On, äiti! Se on aiwan tuin limaa eli hytyä. Mi-

tä se on?„
„Se on kuitenkin eläin, maikka niitä kummallisia eläimiä,

jotta omat melteen saman werran taswuja tuin elämiä olen-
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toja. Älä koste siihen, sillä minä olen kuullut sanottaman
että semmoiset polttalvat kättä, kun niihin koskee. Oletko
nähnyt meri-tuttia kallioiden Malissa, tun olet käynyt tääl-
lä täwelemäZsa?,,

„En, äiti! minkä näköisiä ne oivat?,,
„Tule kerallani pitkin tätä tiwi-poltua, niin luulen löy-

täwämme niitä. Tuossa, katso nyt alas Meteen. Siinä
on niitä iso joukko. Purpuran-tarmaisia, waalean punai-
sia ja miherioitä. Eiwättös ole kauniita?,,

„Owat kyllä, äiti! aiwan kuin kutkia. Ia minä saa-
tan nähdä niiden aukeaman ja sulkeutuman, sill'aikaa tun kat-
selen niitä. Pistämättä ne?„

„En minä usko; mutta paras olisi jotta et koskisi niihin.,,
»Haetaanko näkin-kentiä? Kas, äiti! katso taiwasta.

Mikä ihana karma. Ia aiwan missä aurinko laskcupi,
omat pilwet niin loistamat, että pistää silmään kun niitä
katselee.,,

„Taiwas on usein sen näköinen, kun aurinko lasteitsen
meren yli. Katso tuota walteata purjetta kaukana. Waan
wuoksi eli nousu-Mesi lähenee. Meidän ei ole mentäwä tau-
wemma kallioiden rotkoihin; muuten emme pääse takaisin.
Oleskellaan tässä, uima-huoneen wieressä, tunne palaamme.
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