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KllinKil Kllllsi pieutii Kilttili tljttN leikitteli MWilillsii Kanssa,
I. Lauluharjoitus

Muutamana päiwänä oliwat Lotta ja Liisa olleet äitinsä kanssa
kansakoulussa ja oliwat siellä nähneet, kuiuka lapset scisoiwat laulukirjat
kädessä ja opcttcliwat laulamaa». Kohta rupesi Lotta, joka aina ketsi
jotakin hauskaa, miettimään ciwätkö hekin woisi opettaa wauwojausa lau-
lamaan. Mutta kuu heidän äitinsä sai kuulla heidän aikomuksensa, ci
sallinut hän millään ehdolla että nämä lauluharjoitukset saisiwat tapah-
tua sisällä huoneessa. Nuo pienet tytöt ciwät woincct ymmärtää syy-
tn tähän kieltoon, mutta äiti sanoi mielellään tahtoman säästää korwa-
kesiänsä ja scntähdeu saiwat nuo pienokaiset pitää lauluharjoituksiausa
ultonn puutarhassa. Liisa jn Lotta kantoiwat scntähdcn pienet tuolinsa
pihalle ja asettiwat ne kedolle lähelle korkeita, kukoistamia ruusupcusai-
ta. Wauwnt oli heillä muassa ja niiden pienet tuolisct myöskin. Sittc
ottiwat tytöt laulukirjansa ja wnuwasilla piti myöskin olla kirjat; toi-
nen oli saanut eteensä pienen tnStuannakan ja toinen pienoisen kuwakir-
jnn, sillä eihän wauwain ollnt niin tarkoin wäliä, kosta ciwät he kuin-
minkään osanneet lnkea. Ia nyt piti lauln harjoituksen alkaa. Ensinlauloi Liisa:

"Mä olen tyttö kiltti,
Niin sanoi mammani,
Ia warsin sicwä piltti
On minun wcmwani."

Mutta wauwaset eiwät edes suutansa aukaisseet. Samassa tuli Tiisti,
talon pieni koira, jnosten ja ascttni kahdelle jalalle ja nnnski, ikäänkuin
olisi hän tahtonut sanoa: onko täällä jotakin lystiä, jossa saisi muas-sa olla? "Tiistiu pitää oppia laulamaan," huudahti Lotta. "Kuule
uyt Tiistici:

Mä olcu nöyrä koiranne,
Mä täytän kohta käskynne,
Mä hypin, tanssin, istuukin
Ia kiiwnhasti haukunkin."

"Hau, han, hau!" scmoi Tiisti, mutta mitään laulua ci siitä tullut sit-
tcutääu, ja kun nyt Tiisti ja wanwasct ciwät ottancct laulaaksensa, uiiu
rupcsiwat Lotta ja Liisa itse laulamaan sitä lowcmmin, niin että täy-
tyi myöntää että heidän äitinsä oli warsin oikeassa, kun hän tahtoilauluharjoitusten tapahtuwaksi ulkona.



11. Mannuissa ajo.

"Liisa kulta," sanoi Lotta, "täuäpäuä menemme nielemään. Wau-
wasct otamme myötämmc; näethän, mekin menemme ajelemaan lastemme
kanssa niinkuin treiwinua Nemcli, jota ajoi tästä ohitse eilen; ja pieni
koira pitää meillä olla »vaunuissa myös, sillä niin oli kreiwinuallatiu."
"Mc otamme Tiistin," esitteli Liisa. "Ei sowi, hän on liian suuri,"
wäitti Lotta »vastaan, "eikä hän istu milloinkaan alallaan. Ei, »vaan
me otamme tuon pienen walkoscn kissaupojan, hän saa käydä piencs-
tä hienosta »villakoirasta."

"Mutta mistä saamme »vaunut, sittc?" kysyi Liisa.
"Kyllä siihen neuwon tiedän," »vastasi Lotta; "tule". Ia uiiu

juoksiwat he puutarhaan, ja Lotta lauloi:
"Kitkat, katkat, pitkät matkat,
Waris oli »valjaissa,
Hiiri oli ohjissa,
Eipä meillä tiettykään,
Mihin meitä wictiiukään."

Puutarhassa oli lähellä kaswilawaa ihan undct, maalatut tasirat-
taat, joita ci »vielä ollut käytetty. Niihin Mpesiwät uuo molemmat
pienet tytöt ja istuiwat siellä niin tytywmsiuä »vanwainsa ja kisscmpoi-
kansa kanssa. Mutta pian oli Tiisti haistanut hciociu jälkensä ja tuli
perästä. Kun hän näti kissanpojan, pyrki hän »väkisin rattaille, sillä
mirri oli hänen ilmitty »vihollisensa. Tytöt uuhteliwat kyllä Tiistiä hä-
ncn sopimattomasta käytöksestänsä, mutta häu ci siitä näyttänyt millän-
säkään ole»van, ja jollei puutarhuri olisi tullut ja auttauut heitä, niin
olisi »varmaankin käynyt pahasti, kumminkin kissanpojalle tällä waunu-
retkellä.

111. Sateessa.
Muutamana päiwänä sateli ja oli oikein rankka ilma, uiiu ettei-

»vät lapset päässeet ulos hetkeksikään aikaa koko päiwänä. Silloin le-
»vitti Lotta äitinsä satcenwarjon, »veti saalin lcweätsi lasten kamarin lat-
tialle, kantoi sinne pieueu tuolinsa ja islui wauwausa kanssa sateen-
»varjon alle. Liisa otti kissanpojan syliinsä ja istui saalille lähelle
nukckaappia, ja uyt piti Liisan kertoa tarinoita kissanpojalle, sillä aikaa
kuin Lotta luki historiaa ja maauoppia »valuvansa kanssa.

Liisa rupesi kcrtomaan pienestä kissasta, joka oli niin uljas että
hän tappoi kaikki rotat ja hiiret ja sai scntähdcn kuninkaalta urhollisuu-
den merkiksi kultarahan rintaansa, ja mirri istui korwat pystyssä ja
näytti kuultclewau hywin tarkasti. Mutta »vcmwa ci ollut uiiu tarkka,



















waan tahtoi mieluimmin kuullella tarinaa, sauoi Lotta, ja semmoises-sa rajuilmassa ei woinut pyytääkään parempaa, arwcli hän, ja scutäh-den olisikin paras että he kaikki kuultclisiwat tarinaa. Ia hauskempaa
tuskin sateella woi olla kuin istua satcemuarjou alla ja kertoa satuja!

Aauppapuoti.
"Täuäpäuä leikittelemme kauppapuotia," sauoi Lotta. "Sinä saat

pukea itses wanhaksi tohtorinnaksi, joka asuu »vastapäätä, ja minä olen
rouwa Lentoscna puodissa," Siihen suostui Liisa, ja sillä aikaa tuin
häu puki päällensä, juoksi Lotta äitinsä luotsi ja sai lainata »vaakakupit
ja knhwirasiau; lisäksi sai häu astian täyden marjnhilloa ja pienen ruu-
tulliscn siirappia; ja wähäisecu koriin poimi hän punajuuriklaita, kurtlu-
ja ja omcuia, jotka hän sai kellarista. Nyt oli puoti walmis ja Lot-

ta pani päähänsä suuren yömyssyn ja sitoi »vihreän nauhan sen ympä-
ri. "Olimpa juuri unhottainaisillani jotakin!" sanoi hän, otti samassa
kappaleen rautalankaa ja »väänsi sen silmälasien kaariksi, jotta hän pisti
nenällensä ja nyt oli hän »valmis.

Nyt astui romua tohtorina sisään. Hänellä oli iso »vanhanaikai-
nen hattu päässä ja käsissä »vanhat hansikkaat, jotka oliwat liian suu-
rct. Ison saalin oli hän myös saanut hartioillensa ja se laahasi pit-
kältä pitkin lattiaa hänen perässänsä. Hänellä oli kori kainalossa ja
hän aikoi ostaa paljon tnwaraa, sillä hänelle oli tulewa paljo »vieraita
päiwälliscksi, sanoi hän. Mutta hän tahtoi oikein bywiä tawaroita, sil-
lä hänelle oli tulewa oikein isoja »vieraita—niin, kenties itse kuningas-
kin oli tulewa »vieraaksi. Niin, kaikki tawarat oliwattin kaikkein oiwal-
lisinta lajia, »vakuutti romua Leutonen; marjat oli keitetty hilloksi Kii-
nan sokerissa, ja siirappi oli semmoista sorttia, jota sanottiin kukkais-
siirapiksi; omenat oliwat Amerikasta, punajuurikat Afrikasta ja pähkinät
Krcitaumaasta. Tohtorimm maisteli kaikkia ja oli hywin tytywäincn
kaikkiin; marjat maistuiwat todellakin kiinalaisilta, sanoi hän, ja nyt
osti hnn kaikki mitä pilotissa oli.

Kelpo lestit siitä tulitin, »vaikkei kuningas sillä erää tullut saapu»
wille. Mutta hänen sijastansa oliwat wamuasct ja kissanpoika ja Tiis-
ti pitopöydässä, ja oli melkein yhtä hauskaa sekin.

'V. Iso pesu.
"Woi kurjuutta kumminkin, kuin »uinuu wauwascni on repaleinen!"

sanoi Lotta. "Nyt hän on taas juossut ulkona sateessa ja liassa ja
ryweuuyt itseusä uiin, ettei hänellä ole yhtään puhdasta »verhoa yllä!"



"Minun wauwaseni laita ei ole parempi," sanoi Liisa; ''hän mc-
ui tahallansa ja tahrasi itsensä rapakossa, kun äsken panin hänen jal-

kaansa wiimciscn puhtaan parin sukkia. Minä luulen, että minun täy-
tyy antaa hänelle selkäsaunan!"

"Älä sitä tee," sanoi Lotta; "meidän täytyy tehdä pesua tänään,
muuten ciwät he tule puhtaiksi sunnuntaiksi. Mutta sitten saamme
oikein »varoittaa heitä olemaan waruillansa, ja cllciwät he sitte tottele,
niin saamme kai käyttää witsaa."

Koska Lotta jaLiisa molemmat oliwat pieniä kilttejä tyttöjä, jot-
ka aina oliwat kohteliaita ja ystäwällisiä pallollisia kohtaan, niin sai-
wat he kernaasti olla kyökissä ja tyllkkipiika antoi heille pesuastian,
lämmintä wcttä ja saippuaa, ja nyt rupcsiwat he pesemään. Wauwat
piti myöskin pestä ja ne asetettiin kukin pieneen ammeescnsa. Pesiwät-
kö he itse itsensä, sitä cu tiedä, mutta puhtaiksi he tuliwnt ja puhtaiksi
tuliwat heidän wcrhonsatiu, sillä Lotta ja Liisa tekiwät laitti knnnolli-
sesti: heidän äitinsä oli seu heille opettanut. "Olkoonpa wanu waikta
wauwnsilletin", sanoi heidän äitinsä, "niin pitää sen kuitenkin tapahtua
kunnollisesti, hywäu tawan tähden." Ia siinä hän oli wnrsiu oikeassa.

"VI. Sunnuntai.
Nyt oli iso pesu kuiwnttu, manteloittn ja säännöllisesti säilytetty

nutekaappiin ja wnatewarastoon, ja nyt oli sunnuntai. Lotta ja Liisa
nousiwat warhaiu ylös sillä heillä oli paljo tekemistä. Wanwastcn piti tyl-
peä tänään, ja se ei heitä oikein miellyttänyt sanoi Lotta, ja he war-
maankin rnpcisiwat kirkumaan, niinkuin »veli Pikku Kalle, tullcssau-sa kylpyannnccscn. Multa tyttöset puhutteliwat wauwasiansa ystäwäl-
lisesti ja sanoiwat heille, cttciwät he saisi olla niin pcihankurisin, ja
wauwaset pyysiwät anteeksi mammoiltansa ja tuliwat kilteiksi taas. Niiu
tuliwat he pian pestyiksi, lanimatuitsi ja pnetuiksi ja saiwat mennä tä-
welemään päiwäu paisteessa. Oli hywiu hauska sunnuntai ja iltapno-
lclla päiwää istuiwnt lapset puutarhassa ja lauloiwat pieneu laulun,
jonka kaikkein pienten lasten pitäisi osata laulaa:

"On imu lystiä kilttinä olla,
Siksihän minäkin tcchdon tulla!
Manunamme hymyy jn meille nytkii,
Useimpa kanssamme myös hän leikkii;
Knn hiille mieliksi on meidän 010,
Se meistä suurin ja kortein on ilo
Mammau rakkaus meidät on wicp»
Taiwaseeu taas, mc olemme sieltä!"

Lulu painettu N. Ä. Zilliacu§'en lirjxpainoöl» Wiipuriss», l«?!».






