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fifrikalainen koulu.

Ikimetsissä Afrikan petoja on
ja mustia neekereitä
joill' on tyhmiä lapsia, ymmärrätte,
tässä parvi on pienoinen heitä.

Heit' opettaa ankara Aaselman,
mitä kaksi kertaa on kaksi;
pedot metsien myös ovat rientäneet
hänen kuulunsa komentajaksi.

Sarvikuono ja tiikeri, elefantti
ja leijonat, apinat kynsein
on valmiina kirkuen karkaamaan
sen niskaan, ken kouluss' on ynsein

Toki syödä ei lapsia kuitenkaan,
vaikka silmät ne pelvosta palaa;
siell' istuvat siivosti villavapäät
kertotaulun' he oppia halaa.
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Tapa karhu ennenkuin sen nylet!

Tarina ovelista otsoista.

Päivä punaisna paistaa.
Metsälle kiiruhtaa
Pekka ja Jussi; maistaa
luotia otso saa.

Pekka astua parsii
askelin kömpelöin;
Jussi tannerta tarsii
hikoillen, tuskin, töin.

„Retkeltä palatessa
meillä on vaikea
paksussa nietoksessa
saalista laahata."

Siitä Jussi nyt ähtää,
Pekka on huolissaan,
kenties hän että tähtää
otsohon laihempaan.







Kulku Pekan ja Jussin
mäelle vihdoin vei;
näkivät suuren pussin,
otsoa ollut ei.

Jotkut veitikat siellä
matkaa on rehjanneet;
kuorma heillä on tiellä
itse on uupuneet.

Hei vaan! Niinkuni sauhu
rientää he pussille:
syliin otson oi kauhu!
silloin joutuvat he.

Itku siinä ci auta
eikä kirkuna muu,
Pekan ja Jussin hauta
otson julma on suu.

Kautta kumpujen jäisten
soi heti voimalla
kylläisten, tyytyväisten
otsojen ulvonta.
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Tarkoin oppi siis paina
mielehes, ystävä:
„karhuja" tulee aina
visusti vältellä.
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Strutsin-pyydystys,

On strutsin metsästys vaikea
hiet'-aavikon kentillä kuumilla.

Se tointa ei ole tollikon,
sen tietävät veljekset Jön ja Jon.

Sen ensi kuvasta nähdä saa,
ett' ajo on kuumaa ja kiihkoisaa;

saa siinä sinkoa säärillään,
sillä strutsi on nopsa, se tiedetään

Hikivirrassa siksi nyt uipi Jon
Jön läähättää, ylen kuuma on.

Pesällensä strutsi tok' ennättää,
munat hautoa rauhassa aikoo nää

Ovat voitosta varmoja Jön ja Jon;
tuhat juonta viekasta heillä on.
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He nauraen juonelle mielissään
nyt strutsin munilla peittävät pään.

Pesän pehmeihin painuvat uutuviin;
he piilossa nenäänsä asti on niin.

Ivun strutsi, mentyä hetkisen,
taas saapuu untuvavuoteellen,

niin silloin nopsasti Jön ja Jon
sen raukan kintussa kiinni on.
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Leikki ja totiset toimet.

Katso toimissansa tätä
äidin pientä tössykkätä,
katso kuinka pikku Nille
kiusaa pahaa tekee sille.
Tahtois oitis alkaa leikin;
paidan helmaan pienen Heikin
tarttuu, kiskoo, haukkuu tätä
äidin pientä tössykätä.

Napakeinun laatis Nille.
Kaikki täytyy myöntää sille.
Nille haukkuu, parkuu Heikki;
siinä vasta laulu, leikki.

Kun on lanka lopuillahan,
paljaan näämme Heikin mahan,
Nille juoksuttaisi lasta,
tää ei lakkaa parkumasta.
Tutti suusta singahtaapi;
„Äiti!" Heikki vingahtaapi
silloin päättää leikin Nille,
pelkomieli tuppaa sille.
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Pilviin lentänyt Moppe.
Tule, Moppe kultanen,
tahdon kylvettää
sinua nyt hiukkasen,
kosk' on kuuma sää.

Kohta velloo vettä se.
Lempo siellä ois!
Suihkukaivon putkelle
Moppe nousee pois.
Tule, armas Moppeni,
rouva houkuttaa;
Moppc tuskin viitsisi
korvaa kallistaa.

Ruokkijansa itkukaan
vaikuttaa ei voi.
Värisee vain paikoillaan.
„Ui pois, Moppe, ui!"

Siellä koira pienoinen
nytkin istuisi,
mutta suihkukaivo sen
pilviin viskasi.
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Ritari Kaarle aavikolla.

Tiedäthän, että Afrikan suuret hieta-
aavikot ovat autioita ja asumattomia.
.Siellähän on niin kuumakin, etteivät
ihmiset siellä toimeentule. On siellä
kuitenkin eläviä olennoita; sillä luon-
nossa kaikki löytävät oikean paik-
kansa. Siellä oleksii joukko kesyt-
tömiä eläimiä, jotka ovat tottuneet
näiden autioiden erämaiden oloihin.

Lapsuudestaan saakka oli pieni
Kaarle halunnut omin silmin nähdä,
olivatko tosia kaikki ne hauskat afrika-
laiset jutut, joita hän oli lukenut tä-
män kirjan kaltaisista lastenkirjoista.
Öin päivin mietti hän sinne matkus-
tamista ja harkitsi jos joitakin keinoja
suojellakseen itseään julmien petojen
raivolta. Tässä näet hänet 20-vuoti-
sena. Kaikista varoituksista huoli-
matta läksi hän yksin Afrikaan pu-
keutuneena vanhaan teräshaarniskaan,
joka isoisän isoisän isän ajoista saakka
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oli ollut ullakossa käyttämättömänä.
Hän päätti uhmailla petoja ja sytytti
suuren sikarinsa. Suojellakseen sil-
miään auringon paahteelta levitti hän
pienen sisarensa punaisen päivän-
varjon, ja käyskenteli niin avaralla
aavikolla. Petoja ei hän ollut näh-
nyt. Hän alkoi jo tulla tyytymättö-
mäksi koko matkaan. Raskaissa va-
rustuksissaan tuli hänelle kuuma. Sitä-
paitsi oli hänellä kauhea jano; sillä
aavikolla ei ole vettä. Silloin kuulee
hän takanaan kauhean kiljunnan.
Ennenkuin hän ehti käännähtää, vis-
kataan hänet kumoon, käännellään
ja väännellään jos jonnekin päin.

Kaarle ensin vapisi pelosta, mutta
kun hän huomasi, ettei ollut mitään
hätää, ilostui hän ja tunsi itsensä
turvalliseksi varustuksissaan. Herra
ja rouva jalopeura purivat ja purivat,
että haarniska raikui, mutta Kaarle ei
ollut siitä milläänkään. Hän poltteli
vaan sikariaan, niin että savu pilvenä
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hänen ympärillään kiiri ja kutitti jalo-
peurain herkkää nenää. Hän alkoi
nauraa, niin että haarniskan kypärä-
kin irvisti, kuten kuvassa näkyy, ja
hänellä oli niin hauska, että jalo-
peuratkin sen huomasivat. Ne siitä
raivostuivat ja purivat kaiken tarmonsa
takaa. Mutta seuraus tuli heille itsel-
leen surulliseksi. Heidän suunsa raus-
koi kovin pahasti, ja suuri hammas
toisensa jälkeen tipahti pois sieltä. Jalo-
peuratar tunsi ensin hampaissaan ko-
vaa kipua ja alkoi kamalasti ulvah-
della. Jalopeurankin täytyi vihdoin
hellittää saaliinsa; sillä siltä olivat
kaikki hampaat suusta karisseet ja
leukapieliä särki niin turkaisesti.

Kaarle oli ylpeä. Hän ei viitsinyt
lyödä suurella miekallaan näitä kahta
huonokasta, vaan jätti ne oman on-
nensa nojaan. Ja niin käyskenteli
hän iloisesti eteenpäin.



itsepäinen koira.

Sää kun on nyt moitteeton,
koirineen professor' on
aamukävelyllä.
Kertoisinko? Kyllä.

Halli sateenvarjon saa;
eihän, kun nyt tarkastaa
pilven häiläkkeitä,
sade uhkaa heitä.

Professori Hallille
lausuu: „tät' et, muista se,
kellekään saa antaa,
kotiin saat sen kantaa!"

Ennen kuin voi aavistaa,
velhous jo vallan saa:
taivas vettä syytää
professori pyytää:
„Halli, ystäväiseni,
anna pois nyt varjoni!"
Tää ei kuule mitään,
saalihinsa pitää.
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»Sateenvarjo joutuisaan!
Muuten selkäs suomitaan
Uhkausta hän käyttää;
Halli hampaat näyttää.

Nyt jo vimmastuupi hän.
Hyökkää päälle ystävän,
vaan se tuulen lailla
poistuu mieltä vailla.

Nenäliinaan kirjavaan
turvaa herra tuskissaan,
päänsä peittää, tuosta
kiivaast' alkaa juosta.

Läpimärkänä hän näin
kiiruhtaapi kotiin päin.
Halli ei voi tietää,
miksi nauraa sietää.



Ylpeys käy lankeemuksen edellä.

Kauneutta papukaijan
Moppe kuuli kaiken aijan
ylistettävän, ja sen
mieli kiihtyi käteinen.

~Hau! sä, ruma linnun kasi,
joka kidut kahleissasi!
Minä olen kauniimpi,
juoksen aina vapaasti."

„Kauniiks kiittävät ne sua,
sokerilla syöttäät mua.
Minä Moppe olen; sä
kurja olet Väkkärä!"

Lintu istui säyläällänsä,
mietti hiljaa mielessänsä:
„odota saat nähdä sen,
mik' on päätös ylpeyden!"

Hips! Se Mopen kiinni nappaa,
joka ylpeyden pois lappaa.
Moppe riuhtoo, ruikuttaa;
papukaijaa hauskuuttaa.

'M





Mopen korska mieli tässä
aivan haihtuu pälkähässä;
nyt hän liikkuu nöyrempään,
papukaijan nähdessään.
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Hauska koulu.
Tunnetko sa koulua?
Tässä saat sen huomata.
Varmasti on hauska se.
Kelpaisiko sinulle?
Poikaa pientä, suurt' on siin
oppiin pyrkimässä kiin'.
Opettaja Hannu on
pituudessa verraton ;

luokkaa kahta päällekkäin
yksin ajoin ohjaa näin.
Yhtä hallitessa sen
toinen elää peuhaten,
kirjat kirpoo, iskut soi
kerkeään kuin suinkin voi.
Naurua ja kirkunaa
Hannu, nähkääs, rakastaa.
Vaan ei oppitunnilla
pojat telmää uskalla.
Silloin jos ken koirastaa,
patukkaa hän maistaa saa.
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Pekka ja porsas.

Pekka kylän takamailla
asuu kanssa Liisansa;
lapsia he ovat vailla,
porsas vaan on riemuna.

Lämmin karsina on sille
tehty uunin sivulle;
niinkuin lapsi vanhemmille
torpan väelle on se.
Pekka puuhaa ulkosalla,
toivoo niinkuin Liisaki,
suureks että porsas vallan
karsinassa kasvaisi.

Kuluu vuosi. Aamusilla
Pekka pyhälakkinsa
ottaa, vetää rattahilla
kahlittua aarretta.

Koht' on kaupungissa asti;
se jo siintää mäeltä.
Sika röhkii kauheasti;
siit' ei Pekka välitä.





Kun hän piippuansa vääntää,
tekee aarre kiepauksen,
sorkat maata kohden kääntää
Saako Pekka kiinni sen?

Osakeyhtiö F. Tilgmann, Helsingissä 1904.





PAZERIN
PUMDAS

KAKAO^
tAysin vhta HVVAA K.U1N

ULKOMA1NENKIN, MUTTA

FALJON

HUOKEAAPAA


