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Sinun pitää lmmioittlllmn isttäs ja iiitiäs.
l. Kuningas Fredrik Suuri ja hauen howipoikansa.
Preussin kuninkaalla Fredrik Suurella oli warsin wähän Ml-

welijoita, koska hänen yksinkertaisen elämänsä tarpeet helposti woi-
tiin tyydyttää. Kerran yöllä, kun ei kuningas woiuut saada unta,
soitti hän kelloa, että howipoika, joka oli »viereisessä huoneessa, tulisi
sisään. Kun ei ketään kuulunut, soitti hän uudestaan; mutta tur-
haan. Wihdoin nousi Fredrik wuoteclta, aukaisi wicreisen huoneen
owen ja näki howipoikansa lepciäwcin nukkuneena tuolilla. Kuningas
lähestyi häntä ja aikoi juuri hänet herättää, kun hän samassa huo-
Masi zotllkin kirjotettua howipoikansa talin taskussa. Kummastuen
ja uteliaana weti hän sen esille ja luki.

Se oli kirje howipojau äitiltä; siinä kiitti äiti poikaansa siitä
awusta, jonka poika hänelle oli lähettänyt ja jonka hän pienestä Pal-
lastansa oli säästänyt. Jumala on häntä siitä palkitsema, kirjoitti
äiti, pysyköön hän waan aina Jumalalle uskollisena ja kuninkaalle
kuuliaisena, niin on siunaus häntä seuraawa ja hänen maallinenonnensa warma.

Kuningas meni hiljaa takaisin kamariinsa, otti kääryn kulta-
rahoja ja pisti ne kirjeen keralla lewollisesti nukkuwan howipojan
taskuun. Pian sen perästä soitti hän kowasti kelloa, niin että howi-
poika heräsi: „Olet hywästi nukkunut?" kysyi kuningas. Howipoika
tuli hämille, pisti kätensä taskuunsa ja löysi rahat. Hän weti ne
esiin, kalpeni ja katsahti kuniukaasen, kyynelet silmissä, saamattasanaa suustansa. „Mitä sinun on?" kysyi kuningas. „AH! kuuin-
laallinen majesteeti", wastasi poika, langetessaan polwillensa hänen
eteensä, "minua tahdotaan tehdä onnettomaksi, minä en tiedä mitään
näistä rahoista?" ,Min", sanoi luningas, „kelle Jumala antaa,
sille antaa hän unessa, lähetä rahat waan äitillcsi, tcrwehdi häntä
minulta ja kirjota hänelle, että minä olen pitäwä huolta sinusta ja
hänestä."

2. Kuinka pahalle pojalle liiy.
Eräs köyhä leskiwaimo elätti ainoata poikaansa kättensä työllä.

Koska Jumala oli antanut pojalle hywät hengenlahjat, pani äiti



hiincu korkeaan kouluun, joka oli lähimmässä kaupungissa. Kehruulla
ja pesulla ansaitsi äiti elatuksen itsellensä ja pojallensa ja kantoi
korilla selässään ruokaa pojallensa kaupunkiin. Pojasta tuli piau
»viisas mies, ja hän sai edullisen paikan rikkaan kauppamiehen luona
pääkaupungissa. Täällä unhotti hän wanhan äitinsä. Mutta äiti
arweli Poikansa olcwan kipeän ja läksi häntä etsimään. Matka oli
pitkä. Kuu äiti tuli pääkaupunkiin, tapasi hän poikansa ylhäisessäseurassa. Ilolla riensi äiti häntä kohden ja huusi: „Poitani!" Mutta
poika häpesi äitinsä tähden ja sanoi: „Minä en tunne tuota eukkoa,
wiekää hän pois!" Nyt läksi äiti takaisin kotia ja kuoli pian sen
jälkeen. Kymmenen wuoden perästä tuli kerjäläinen hautausmaalle
ja sanoi haudankaiwajalle: „Näytä minulle äitini hauta. Siitä asti
kuin minä hänet kielsin, on Jumala ottanut siunauksensa minulta.
Kerjäläisenä kuleksin minä sinne ja tänne, entä löydä mitään rauhaa!"
Hän kuoli waiwaishuoueessa ja haudattiin riepaleisin käärittynä.

„Isän siunaus rakentaa lasten huoneet,
Mutta äitiu kirous repii ne alas."

3. Helmi.
Köyhä äiti lepäsi tantiwuoteella ja hänen tyttärensä Helmi

hoiti häntä. Lääkäri määräsi sairaalle rohtoja wahwistukseksi, mutta
ei ollut rahaa, millä niitä ostaa. Kun äiti kerran oli »vaipunut
lewolliseen uneen, otti tytär sunnuntlliwaattcensa ja lainasi niitä was-
taan 6 markkaa naapureilta, joilla rahoilla hän osti äitillensn rohtoja.
Seuraamana sunnuntaina oli äiti jo niin toipunut, että Helmi pääsi
menemään kirkkoon. Kun tytär arkiwaattcissa lähti matkalle, sanoi
äiti: „Helmi-kulta, olethan puettu waau arkiwaattcisin!" Tytär was-
tasi: „lumala ei katso waatteisiu!" Kun Helmi tuli kirkosta takaisin,
tiedusteli äiti tarkemmiu asiaa ja koska Helmi ci milloinkaan puhu-
nut walhetta, kertoi hau äitille mitä hän oli tehnyt. Samana päi-
wänä täwi kirkkoherra äitin luoua, ja äiti kertoi asian hänelle. Kirkko-
herra, jota oli hywänlaitaincn mies, kokosi eräässä seurassa rahoja
tälle köyhälle perheelle ja sai niiu paljo kokoon, että Helmi woi lu-
nastaa »vaatteensa takaisin ja hoitaa edeskinpäin äitiänsä. Tästä tuli
suuri ilo äitin ja lapsen sydämeen.

„loka wanhempiansll rakastaa, sitä Jumala siunaa."



















4. Tunnustus.
Kaksi pientä pääskystä oli kewäällä tullut kaukaisilta mailta.

He rakensiwat yhdessä itselleen pesää erää» maatalon huoneen rnstään
alle. Päimäkaudet tetiwät he uutterasti työtä ja tuo pieui siewä
sawinen pesä oli jo malmistumaisillaan, kun eräänä päiwänä talon
pahanilkinen poika, nimeltä Saku, pitkällä seipäällä sohi sen rikki.
Pääskyset pakcniwat haikeasti huutaen.

Pikku Saku ei kuitenkaan kauwan saanut iloita pahasta työs-
tään, sillä hänen mieleensä muistui erään wanhan ukon sanat, ettäse, joka pääskysille pahaa tekee, tulee sokeaksi. Vanhuksen waroitus
soi nyt rikoksen perästä yhä Satun karmissa eikä hän saanut yöllä-
tään lepoa. Tuskissaan lankesi hän polwillensa äitinsä eteen, tun-
nusti pahan tekonsa ja pyysi kyynelet silmissä anteeksi. Äitin sydän
heltyi lapsensa katumasta mielestä, hänenkin wieri kyynel poskellensa
ja yhdessä rukoilimat he Jumalaa antamaan anteeksi tämä rikos,
jonka Saku ajattelemattomuudessaan oli tehnyt »viattomille pääsky-
sille. Seuraus tästä olikiu että pikku Saku nyt tuli kelvollisemmaksi
ja lupasi, ettei hän enää milloinkaan tee pahaa pääskysille.

„Tunuusta tekosi, saat puolet anteeksi".
5. Hywät lapset.

Weli ja sisar oliwat olleet koulussa ja meniwät yhdessä kotia.
Tiellä puhui sisar: „Tänäpänä on opettajamme kauniisti selittänyt
meille neljännen käskyn ja on osoittanut meille, että meidän wan-
hempamme omat lapsille maan päällä Inmalan sijassa." Ia hänen
ymmärtäwäiuen »veljensä lisäsi: „Nyt minä ymmärrän, että wan-
hemmat omat lapsille Jumalan sijassa. He »vaatettamat meitä, he
elättämät meitä, johtamat meitä kaikkeen hywään ja walwowat
meidän wuoteellamme, kun me kipeät olemme. Tämä rakkaus on
niinkuin Jumalan rakkaus ihmisiin ja on Jumalan sydämestä tullut
»vanhempain sydämeen." Sisar lisäsi »vielä: »Sunnuntaina sain
minä uuden hameen ja tänä aamuna maitoa, leipää ja sokeria."Weli sanoi: „Syntymäpäiwänäni sain tämän kauniin kirjan ja
uuden talin. Niin hywiä omat meidän rakkaat »vanhempamme!"

Kun he mielii näin puhuiwat, lohtasi heitä pieni tyttö, jolta
isä oli kuollut. Suruissaan käwi tyttö rukka kyynelet silmissä hei-



dän ohitsensa. Silloin katsahtiwat lapset toinen toisiinsa hiljakseen.
Mutta nuo molemmat sisarukset mcniwät kotia isänsä ja äitinsä tuoksi,
eiwätkä olleet missään niin mielellään, kuin wanhempainsa luona.

6. Jumalaton lunintaanpoita.
Eräällä kuninkaalla itäisillä mailla oli poika, nimeltä Absalon,

sota tahtoi tulla kuninkaaksi isänsä sijaan ja sysätä hänen pois istui-
melta. Absalon piti sentcihoen paljo palwelijoita, puki ne kulta- ja
silkkiwaatteisin ja antoi heidän käydä hänen edellänsä. Mutta kun
joku tuli hänen isänsä luo, asettui hän seisomaan portille ja sanoi:
„Sano minulle, mitä asiaa sinulla on kuninkaalle!" ja kun wicras
oli asiansa ilmoittanut, puhui Absalon: »Sinun asiasi on oikea, mutta
ei kuningas sinua kuule. O, jospa minä tulisin kuninkaaksi!" Niin
luowutti hän kansan sydämet pois isästänsä. Sitte lähti Absalon
kaukaiseen kaupunkiin, antoi puhaltaa pasuniin ja huudatti: „Absa-
lon on kuningas!" Ia kansa juoksi hänen luoksensa. Mutta hänen
isänsä pakeni korpeen. Sitte syttyi suuri taistelu, jossa Absalon
lyötiin ja pakeni. Mutta eräs sotamies tuli ja pisti kolme keihästä
Absalonin rintaan, niin että hän kuoli. Sotamiehet tckiwät kuopan,
hcittiwiit Absalonin siihen ja täyttiwät sen tiwillä. Niin käyköön
jokaiselle, joka nostaa kätensä isäänsä wastaan.

Lulu painettu N. N. Zilliacus'en kirjapainossa, 1880.






