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Suojelusenkelin ääni.
Muistatko, kuinka kehtosi
Ääressä seisoi enkeli?
Sua seuraa vielä tänään tuo,
Varoittaa, varjelusta suo.

Kuuletko kehoitusta sen:
Ain' ollos puhdas, totinen,
Rakasta Luojaa, luotuja;
Al' olla häpee lapsena.

Sun laises lapsi ollut on
Uroskin vahvin, verraton;
On viisain ollut pienenä:
Voit samoin sinä elpyä.

Vaan suurin ei, ei viisainkaan,
Ylistetyinkään päällä maan
Jumalan valtakuntaan käy,
Jos lapsen mielt' ei hällä näy.
Valossa asut ylhäällä
Elämän riemun lähteillä,.
Lähteillä urhotöidenkin:
Ne sieltä virtaa laaksoihin.

Vaan ijäkkäämpäin alhaalla
Laaksossa täytyy taistella,
Jalassa pistin, pyrkien
Toiselle korkeudellen.
Säilytä lapsen-uskos vaan
Jesuksen kautta Jumalaan;
Ei muutoin ole milloinkaan
Valoa, rauhaa ollenkaan.



Kun sanotaan; ei suurena
Sit’ uskota kuin lapsena,
Niin muista: taivaankin ja maan
Kukkuissa Sana säilyy vaan.

Vaikk' aivan rikas olisit,
Niin nöyrry vain kuin enkelit:
He itseään ei ylistä,
Vaan Herraa, hoitain ihmistä.

Laps olet köyhä, vähäinen,
Viallinen ja puutteinen;
On oppimatta sinulla
Elämän läksy lavea.

Sä heikko, Herran voimakkaan
Apua ano ainiaan,
Valoa, pyhitystä ja
Hyvyyden tielle neuvoa.

Tee työtä mielin uljahin
Iloisin, pelkäämättömin,
Valona kodin laulellen
Kuin vapaa, nuori lintunen.

Ole uskollinen ilossa
Ja suruss'; auta vaivaista
Rakastavasti, säälien;
Näe vikas, älä veljien.

Kotoas, maatas rakasta;
Voimassa, viisaudessa,
Hyveissä kasva; iloiten
Ann’ henkeä eestä totuuden!

Laps! Enkelis tää ääni on.
Sen koko maamme kuulkohon,
Niin kukkii se; sä olet sen
Keväinen nuori, kaunoinen.

Koivuniemellä elokuussa 1879.
Z. Topelius.



Jiaffis ityfyttms.

G5 w kbi\tV6 mifä [e ftjftjintjö on, jofo tuntee latoi töittään
4$ ,jo maan, elämän ja luokmon? Witiå ne fanat

otDat, jotfa alfattat matalan fätftjen nriereSfä, eimät=
fä \t)xcån tjaubanfaan partaalla toaittm, »aan taitu*

«at ttrielä faufana fiintomäsfä ijantaiffifuubeSfafin? 9?e-
ottmt ainoaSti foffi pientä fanaa, ja fuitenfin fätfemät ne
elämän ja tjauban fataifuuben:

jßafaStatto minua?
jftafaStatto minua? fpfpi terran äitiji, fan pän fu=

marrutjisjaan istui pienen tätfpefi ttiereSfä, tatjeöen jinua
lempeästi toistottin jilmin. ©inä et ttoinut ttaStota, jilln
et tainnut pupua, mutta epfä taijit jo ppmpillen ojentaa
pienet tateji ja tatjoo aitiji filmiin; pän ei ttaotinut
enempää, pan tieji jo ttoStoutfeji: totta ma jinuarataStan!
Onnellinen äiti! Onnellinen lapfi! ©Hei pän juloijeSta pp=
mpilpstäji oliji lufenut ttaStauSta fpjpmptjecnja, oliji päncn
postcnja ttoalenueet, jpbämmenjä ppptpnpt, ja juruSta oliji
pän ttaipunut fuolemaan, SJiutto npt pan tieji mitä top»
toi tietää, npt pän tieji laitti, ja fontoi jitte tpptpttäijenä
laitti färjimptjet. |)än oli polftanja jannut; ttaatito pän
muuta?

Sun taSttoit ijommatji ja peitit tättpeji, loptofi jinua
taas jama fpjpmpS fobiltaji jo faititta pstättiltäji: rafaS=
tatfo meitä? !goS et peitä ratasta, ci ote fotiji enää jinun
Eotifi, pstättäfi jättämät jinut ja pmpärilläji on tppjppttä/



6 Kallis kysymys.

omaSfa ftybämmeSfäfi. SJhitta joS Ijeitä rataStat,
on taitti iloista ja fuotutfaa, ttirtjeefi fuobaan finutte an*

teetfi rattautefi täljbert, ja filloin et taf)bo rittoa.
9fiin on aina ja jota paitaSfa. s£iebätfö minfätätjben

maamme tefäHä on ttiljeriäinen ja miffi fe meille antaa to*
bin, waatteet ja ruoan? Saiffi on jumalan laljjaa, mutta
maamme witjertöttfee ja fantaa fjebelmän ratfaubeSfamme.
3oS me fitä ijlentatfoifimme ja l)t)lfäifimme föt»f)t)tjtcnfä täl) s

beu, fe ei itinä ttifyeriöitfifi, tuten ennen, ©e muuttuifi
juuren Suotta faaren tattaifeffi, jota on tuolla faufa=
na jäämereSfä; fiellä päittä paistaa puolen ttuotta taitaa*
matta, eitä fiellä tuitentaan taStta ainoatataan puuta, ei
ruoljoa, ja toto maa on ijäifen lumen aQe Ijaubattuna. £atffa
muuttuifi fe fuuren ©afjarasaattiton taltaifetfi, jota on tau«
lana 2lfrifaSfa: fiellä et foStaan ole taimea eitä toStaan
patfaSta, ja tuitentaan ei ole fiellä puita eitä tuttia, aino=
aStaan polttatta f)iefta ja erämaan tuumat tuulet.

tiitt fityljä paimentyttö tottelee metfäsfä, tuulee fjän
fettättuulten huminan puitten lefybettömisjä offisfa, ja fif=
loin foirou (jäneltä ftjfljt): rafaStatfo minua? SEotta ma fi«
nua rataStan, toaStaa paimentyttö. ©illoin tuntee ilon
ttärtSnjS foitoun fifimpään tjtimeen, mel)u tuoljuu fuoren aU
la ja lefjtifilmifot puljfeattat otfiin. ©amaten petto!in ft)=
\\)t) ftjntäjältä: rataStatto minua? £otta ma finua rafa««
tan, raastaa ttjntäjä. ©illoin itää pelto ja ttifieriöttfetoät
oraat fuisfaattat toifiCfeen ittatuuteSfa: faSttataamme pittitft
ja uljaitfi, tuottaatfemme upeita tähtiä t)Stättät(emme lei*
ttäfft!

Siiraan niin fanoopi laitta rataStatto
minua? Stotta faifeti, ttaStaa merimies, ©illoin temtttää
laitta purjeenfa, fanoen tuulelle: joubu, joubu, rjStättälläni
on tiire, Ijärt Ijatuaa totiin, fatamaanfa! tulinen rauta

fanoo [epäile; rataStatto minua? ©epä ftyftmujs!
l)uubaljtaa feppä ja aitaa tatoa, ja tuo totta, ttaljttft rauta
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notftetuu fuin pajunritfa Ijänen taitanriefa fäftöfdött.
SBitppu istui fcrron tafftjittenfä, fjaufoteden, jolloin

firja fyfti fjänettä: rafaStatfo minua? (Sn tofi, waStafi
SBilppu. «Sidoin taltti firjaimet fjtyppimuän Ijänen ebc«fän=
fä, fuin ljt)ttt)fet päiroänpatöteegfa, ja f)än Ijaufotteti
telemistaan fofo nnoruutenfa ojan.

jßotaStatto minua? janoi piano Siinnätte, fun pän
istui foittaen moiteita jämctittßjä. (Su, maStaji SDRinna, cu
tiebä jämetittöjäji itämämpää. Kotfo, fitloin aitoi piano
jätistä, foStettimet juuttuiwat tiinni, eitä ainoatataan jätt»e=
tcttö tuntunut; fauuiS joitanto poteni ijotfi päimitji 2Rin=
non pianon tictittä.

SJtutto terran tunjin fotji toppaa toSta, joitta ei ottut
tirjaa, ei pianoa, ©rfin tirja oti ipana luonto; pan fofoiti
monenmoifia mopoja ja tarfaSteti niiben tasaamista. Krec=
tan piano oti pieni tontete, jonfa pan itje oti teräStantaU
fitta tietietä maruStonut. jßatoStotfo meitä? janoimat met=
jän taSmit ©rtitte. SRafoStan, maStaji pän. 3Rene jitten
faupunfiin, fuistoji metjä; jiettä töpbät toijen, jota meitä
rotastao, ja pän antaa jinutte oppia tuttafjeji terran
miijaimmatji miepetji luonnon tuntcmijcSja. ©oma fpjps
mps jupiji pitjoa Kreetan tonteteeSta: ratastatto minua?
Ci, totta ma jinua rofaStan! pätien tonteteenjo tasmoi
jo petifi tuin popea muorisja, päneStä tuli taittein tounipin
joittaja jo pän joi ipmijet ittemään ilonfppnetiä.

taajen töppä poimenpoifa itiöllä metjäsjä,
täptiä tatjelten. Kuului jittoin pitjainen ääni taitoaan fä*
beforjaSta, tpjpen: ratastatto meitä? ißotaSton, maStaji
poita, teitä oten rotaStanut niin tauon tuin muistan. Stßenc
jitte toutupun tuonne tptään, jonoimot täpbet, jo pppbä
jaoba oppia mitä tartoitfet. tpoita meni, ja tpöstenteti
taiten päitoää, mutta Ulatta istui pän taas ptfin pupctc=
moSfa täplien tanSfa tiettä, jota ei muut pmmärtäneet.
So?itä pe pänette jonoimot? ©itä ei.tufaon tiebä. Stßutto
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jaammepa näljbä että (iitä pojasta roietä tufee erinomainen
mieö.

istun maljtawa ruhtinas, ja tjän tt)\t)t)
juurelta maltafunnaltaan: rataStatfo minua? SKafaStan,
maStaa toattatunta. STiebätljän että oten uSfottinen; enfö
jo taitan ote fitä. ofctttannt? %a taaS ftijtm ttmltafunta
ruhtinaatta: rafaStatto minua? 9?afaStan, waStaa rufytU
naS, fe on minun wclwotlifuuteni ja minun tunniani, fitä
otentin mtyöS ofoittanut. Iga «»" etätttät maa ja ruhtinas
uSfoltifeStt totena ttoSfa ja murfyeeSfa, ja fomintoa ja rau=
t)aa on faitisfa etämän rcailjeisfa.

Udutta jama FtjjljmtjS taifuu hhä t)temmätfi, eitä phs

jähbp ennentuin herran, Saittiraaltiaon, istuimen ebcSjä.
jßataStatfo minua? fanoo maailma herralle, jo laitti olen*
not, ihmifet, eläimet, faSrait, firaet, tähbet ja toiraaot,
omaamat fuunfa ja thjproät jumalalta: rafaStotto meitä?
3a f)erra raastaa ppljäsjä jonaSjaon jo faitisfa hhro >Sjä
töiSfään: ettelö tiebä että teitä olen rataStanut jo ennen
maailman luomista ja että toto luominen on rattauteni tpö=
tä? (Sulo ote teitä raarjeCCut, IjolEjonut ja raoitnisfa pitänpt
alusta aitoen? £e olette langenneet jpntiin ja paljoitta*
neet ijäänne, tairaoljisja ja tuitenfin on ifänne antanut teille
raapafjtajan, jota on förjinpt ja tuodut jpnteinne tähben,
fuitentin on ifänne antanut teille ijantoitijen elämän tupa*
ufjen, jos uStotte [jcinen jananja ja häbisjänne täännt)ttc
hänen puoteenja. (Sntö, töphät lapfcni, teitä rafaStaiji!

©itiöin fjuutatcat faiffi maailman äänet: tatfo, £>er*
ramme ja jumalamme on täynnä ralfautta, armoa ja lau=
ptutta. <§t t)ffifään ratasta niinfutn tjän.

Sftutta jumalan ääni lähenee ifjmiötä utfofen jt>tts
näefä, tuuten IjifjaifeSfa tjuminaSja fefä meibän omaSfa tun*
noSfammc, ja tuntee ftjbämmeemme famatta ftjftymtyff että:
rafaStatto minua?

Sftitä on meibän toaStaaminen? £ätytl)t)f)än meibän lupbfl
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filmämmc maafjan, langeta pottmtlemme ja fanoa: £>erra,
totta meibän pitäifi finua rafaStamau tylitfe laiffia ja lo!o
itämme finun tatjtoaft noubattaman. SOJutta tiebätijän että
olemme fönf)iä, flmtiftä lapfia, ja että ufein olemme rafs
fautefi unhottaneet. Ote meille laupias, SriStuffcn tätjbcu,
ja [no meille ptnjä tjenfcfi että päiwä päimältä oppiftmme
finua tifjä enemmän rafaSfamaau, palvelemaan ja rjlistä*
mään fofo etulaitanamme!

9Jo niin, fanoo sevva, jos olette minun tapfeni ja
rafaStatte minua taiteita ftybämmeStä, niin rafaStafaatte mrjöS
toinen toistanne minun täfjtent! Suinta onmafjbotlistaras
faStaa ja mifjata wetjeänfä?

ifaäft ja äiiiäfl-

joula M)t ferron, on f)t)»in Irjtjrjt, mutta
ytf niin maitoinen, että fittä niin [uurct fuin pienet*

O \ fin felwäSti näfemät, miten jumala tahtoo, että fas*
ten tulee pitää funniaöfa hianfjempianfa. @töa' (aB*

ten tiittämättömr/tjS ja tjaltoeffiminen wanljempia foljtaan on
laiffein fuurin ftjntt ja [itä »armaan fomaött rangaistaan,
e(l'ei tänään tai fjuomenua, niin ainafin »aSfebeS, fun tap=
fet faswawat fuuriffi.

STämäftn on train manlja fjistoria, jota moni jo on
fertonut ennen minua, mutta ft)ttä fitä fannattaa tuulla
mietäfin terran.

Dli mieö ja »aimo, joilla oli (uonanfa manfja ifä,
ja fjeiflä o(i itfeEäänlin lapfia. SBanfya uffo, fe ifänifä,
oli jo itjan fjarmaa fefä niin »antja ja fjeiffo, etfei fjätt
jaffanut mafawasti pitää lättänjä, jos fiifjen otti jotafin.
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kun t)än istui pöpbäsfä fpömöSfä muibcn fauSfa, ci
pän [aanutfoan lufiffaa miebpffi [uupunfa Jäätämättä leit*
toa päättenfä. @e ei muibcn mielestä ollut [opimata. £>e
fentäf)ben fitoimat ufolle taulaan ruofatiinan uiinfuin pif-
fu lapselle. SOlutta ufon täbet mapifimot [ittentin ia pän
ppä läifptteli feittoa puhtaalle ruofaliinatte. SBaan eipän
pän [itä ofannut estää.

SttieS jo mainio olimat fiittämättömät jo tomafpbäm*
mifet. $e eimät muistelleet, miten paljon maimao jo pmu
poa peibän monpempanfa olimat peistä näpnect [illoin tun
pc olimat pienet ja taitamattomat, ©entäpben pe fanoimot
antoroSti: „joS ufto ci lottoa tupruamasta ruofoliinaa, niin
[aa pän [pöbä tuotto nurfaSja ptjinään."

SOtutto utto ei moinut [itä auttaa, pän oli niin man=
pa. ©entäpben nuo armottomat ipmifet panimot panet nurfs
taon ja antoimat panette puutoufalon; ufto [oi [iitä päimäSs
tä altain istua nurtoS[a [pömäS[ä pt[in, mutta mies ja
moimo [äimät pöpbäsfä futen ennenfin.

@e ppmin [uretti manpaa uftoo, [itiä rastastapa on
näpbä it[eään monpano palmeffittoman ainoastaan manpuu*
ben täpben ja oinain taStenfa puolelta, kiittämätön [pbäu
on rastain taatto, tuin maa päättään tantan.

Sttutta ufto tuitentin istui nurtaS[aan ja itti niin
piljaa, ettei futaan näpnpt tppneliä, jotta juofjimat pitfin
turttuijia taSmojo olas lumimaltoijette parralle. 21inoaS=
taan jumala, jota näfee faifti, nöti mpöstin manputjen
[urun ja ipmistcn fomuuben, ja pän tie[i teinon nöprppttaä
armottomat.

gräätiö pähcänä istui uffo, futen tamaUiSta, nurfaS*
fattfa; mteS ja maimo ietuitoat pöt)bäsfä ia lattialla istut
fyeibän pieni nelimuothien poifanfa umoteffien puupalasta.
SlWieö Fljfot Janelta: „3JtitäS ntjt teet, poifafeni?"

waStafi /;tninä wuoten laufaloa!"
„Wo, mitäs [ittä teet?" fyfti ifä.
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„Sun te, ifä ja äiti, tulette mantjoifjt, panen minä
teibät nurlfaan ftjömään faufaloSta, niinfuin uffo nt)t ftyö."

SfcieS ja maimo fatfoitoat filmäffäin, ja jumala oroaft
tjeibän filmänfä, niin että lie näfttoät juuren ft)ntinfö ja
fiittämättömt)t)tenfä, ja tjeistä tuntui omantunnon ääni pu=
f)uroan lapfen fuun fautta, [anoen: „}oS te Ijtönfatfotte wan*
lempiänne tjeibän wanfjuubeSfanfa, niin teibän (apfennc fat*
fotoat teitä t)tön, fun levran toantjenette.

$a molemmat menitoät Ulien nurlfaan ufon tuo, ft)«
teifitoät Ijäntä ja fanoitoat: „2lnna anteeffi, me olemme
tefjneet niin paljasti finua fotjtaan! STäSfebeS pitää finun
istua meibän faniamme pöijbäsfä ja paraaSja paifaSfa.
Sillä ntjt me tiebämmc, etfei toetaan pibä unfjotettaman
pt)t)ää ja faunista neljättä täSftyä: „funnioita ifääs ja äi=
ttäs, ettäs finutlc fjrjtoin fätoiS ja finä fauan etäifit maan
päällä."

jU-mctta* mt rifcas.

Qfjfärtoen rannalla on ifo ftp, ja toifetta puo'etla jörtoeö
m 1 pieni torppa, oH tätä nrjftja jääsfä ja lumi

dP ptjrrjfi roalfeana pitwenä fen t)\\, filtä nt)t oli taitot
ja joulun aita.
„Söaari ft

, fanoi torppaa pation riffaamman talon
emäntä ufotlenja, „emmefö ajeta muutamia Infjteitä puima;
tonta ot)raa toarpufillc joulu!fi?"

„(§i fannata", maStafi ifäntä.
fr 2ftutta niinfjän olemme tetjneet jota rouofi, ja fiitä

on fiunauSta."
„@i ole toaraa", ärjäji uffo.
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„9Jiutto tuolla tovpaöfatin uäfljt) Ippbe totolla, luaifta
torppari fplmää peltooufa luotu tuufi tappaa, jafinä tptmät
fuujitoisto tpnnpriä."

„Sorua!" [anot utfo. „2Jtinullo on mäfcä tptläfji
elättää, entä rupee peittämään jumalan nuijaa toiteumoiS*
ten ctuttojen eteen."

„9Min on," Muotoili maimo. jumalan miljoonan fe
on, mutta toarpufet tuntumat nipistin 3uraQf“ n tuoma»
tuntaau."

„Beimo finä joulutattuji ja pibä puolta jiitä, että
joulutiuttu on felmolliuen; mitä me marpufisto puolimme?"
tuumaili utfo.

itäin päätettiin. ifiiftaaSjo tolosfa valmistettiin !ai=
fculaista ruotaa ja juomaa tomeito joulupitoja roarten, mut*
ta marpujet lentelivät ultono nälfäifinä pprpilmaSja.

SlorpaSja oli jamaan aitaan töpppps. Suotta totolla
on ainoastaan rittauS; jillä fiellä lifjifivät taivaan linnut
iloijino opralpptcen pmpårtllä, jo lapjettin iloitjimot tatjet=
len marpuStcn pieniä jättiä lumeita ja fuunuetlen jniiben
iloista mijerrpstä toton parjalta.

, otijimme puineet tuon opralppteen, jonfa peitiim
mc marpujille, olifi meillä npt tuore tattu lapfille joufuffi",
puotaili torpparin maimo.

„(Sttö tiebä, että armelias on ritos?" janot purSfaS
manpa torppari, ppmantaptoijcSti filmäillen puoleStunutta
maimoanjo.

„
slßutta toivoaan linnut jpömät meiltä leivän!“ janoi

maimo.
„2ftitäpä fittä, toaiffa olift metfän pebot", tuumaili

torppari. „@itä paitfi olen [ääStänrjt niin paljon, että
soimme ogtaa neljä tuoreita joutufaffua ja tyljben fannufi
maitoa. 9fte lähetämme lapfet Mian fanSfa frjlään poitti
jään; iltaan ne frjllä ennättämät talaifin."

„Kunf)an main ei olift fufia jäällä!" ariceli »aimo
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„2Kinä annan jtanetillc (jtyttuin fauman", fauoi uffo.
„St)nä I)än pitää puotenfa."

Sftiin fauniin; piffu Saneli täfft fisfonfa Slntiin fanB=
fa Isiään ostamaan leipää ja maitoa. äßutta lunta oli pl)=
rt)unt)t jäädä finoffitn ja lapfiöa oli fangen toahoalotnen pa*
(uumatfa, fun piti intetä toetää fetffaa peräsfään. Stäntä
esti matfan, niin että atfot jo tufla pimeä jouhtaatto=ef|s
tooöa. Sumpaifctfin aStuimat reippaasti eteenpäin paffuS*
f a tumeSfa, mutta tjljöp imcämmäffi tuli ilta ja totelä oli l)lj*
toä matfa jälietlä.

©illoin liitfui jotain pimeäsfä. ©e tuli ppä läpcms
mätji, ja lapfet puornojimot jnben tuleman mastoon.

„llä pettää", janoi Saneli jisfollcnja. „ä)iinulla
on ppmä fauma." 9iäin loujuen toljotti l)än utjtaamaSti
faumaanja.

©uft läfjestt)i, mutta et tefjntjt fapfitlc mitään patjaa,
©e ainoastaan utmoi. ©e utfooi niin himmattifeSti, että
oli ifjan fuin otift (aufunut fatioja, jotta (apfet tymmärjt*
wät. „£>n niin paitanen, fotoa paffanen", fanoi fujt,
„ja minun pienillä pojittani ei ote mitään ftjötätoää. Slnta»
laa minulle jumalan täijben »äijän leipää!"

„soöfa niin on," fanoi Slnni, ,f annatnme finutte faffi
faffua ja ftyömtne itfe fomaa leipää tänä iltana. §\ån ja
äibin pitää fumminfrn faaba joululeipänsä."

»paljon tiitotfia", janoi jnji ja lätji tieljcnjä joatuan=
ja tatji tnorcSta joutntaftna. Sapjet oStuiroat eteenpäin,
mutta mäpän ajan perästä tuulimot [jc taas jotain fipfu»
tueta tatananfa. Sun tääntpimät fatjomaan, puornojimot
tarpun.

Sarpu möriji jotain omalla tictellänfä, jota lapfet eimät
ottein pmmärtäneet; mipboin pe täfittimät, että jetin pppji
joutuapua. „9ipt on pattanen", janoi je, „ja laitti läpteet
ja järmet omat jääSfä; minun poifa paroillani ei ole mu
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tään juotaroaa. StntaTaa minulle jumalan täfjben toäljän
maitoa!"

„fuinfa?" f anoi Saneli. „2Rtnfätäfjben pnä et rna*

faa pejäefäfi mintuin muut farkut tatroiSailaan? Sttutta
olfoon fe oma afiafi. 3Jle annamme finullc puolet maiboä*
tamme. Slnni ja minä hioimme tänä iltana juoba mettä, htn*
l>an ifä ja äiti main faaroat jotain parempaa joutufji."

paljon fiitoffia", fanoi farlju ja maStaanotti maibon
tuofftfeen, jota fe fantoi etufäpalienfä mältSjä, fefä lätfi agtua

IBnlttttämään tteljerifä pimeägfä. Sapfet rupefimat ntat Hah
faammin astumaan, ftflä fobin ilfunaäta nältoi jo iloifeSti
loimottama waffea; maan älliä rapisteli illeä Ijuufjfaja
fiipiänfä IjeMn ympärillään.

„2ftinä taljbon leipää, minä tatibon maitoa! Seipää
ja maitoa!" Ijuufi fjuutjfaja, utjaten tapfia terämitlä njnflfc
länfä.

„SBai niin," fanoi Saneli, „finä olet fitä laatua, ftotlä
minä finut loljteliaatfi opetan." 3a f omalla fimalfi Ijän
f)uuf)fajaa aita tamalla fepillänfä, niin että fe firhten lenfi
tiefjenfä.

?apfet olimat nt)t patuumatfanfa perillä ja iloifina
tömistefiroät (unta jatoistanfa ja toaatteistanfa pieneSfä
porStuasfa.

„9We olemme antaneet ruofaa fubellc;" f)uubaf)ti 2lnni.
„$a maibolla juottaneet farljua", lifäfi Saneli.
„Sotutta fai maistaa f aumaa!" fanoi 31nni

UoifeSti.
(Sitten l)e fertoimat folo tapaulfen. £eibän manljem*

panfa fatfoimat fummaStuneena toifianfa. SJhtäfyän tämä
merlitfee, ajattelimat l)e, lun (apfemme otoat olleet armeti*
aita metfän petoja fofjtaan?

oli ja torpanmäfi afettui IjifjaifuubeSfa raa*

mattua tulemaan, joSfa fanotaan, että armeliaifuutta
tähtrjt) ofoittaa poiminta ja pienintätin loiltaan, mieläpä
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miljotlifianfa jo efäimiäfin fofjtaan, jo että antajan ft)bän
määrää laajan armon. SDfutta jofa antaa, pnen tärjtrj»)
antaa fötyfjitle, jotta tarmitfemat Ijänen lafjjaanfa, että tufjs
lata fitä taistoille ja mäljemtnon tarmitfemille.

Sun lufeminen oli (osunut, ajettui torpanmäfi ruo*

alit. £>e taufuimat rufouffen ja föimät tl)t)tr;mäifinä t)fftn*
fertaiöta fe«titt)«tä, jonfa fapfet otimat tytöstä tuoneet.
Sapfet eimät tahtoneet muuta tuin fomaa leipää ja reettä,
fifla Ije foimat niin mieletlänfä mauljemmitfe paremman ruoan.
Mutta manijemmat eimät fitä tahtoneet, maan antoitoat ilo*
mietin lapfille ofanfa niistä faljbeSta tuoreesta (eipäfa=
fuSta ja maiboSta.

SJfutta ft(öbeöfään fmomafimat Ije jotain ihmeellistä.
f)e taittoimat taittamistaan leipää ja föimät, mutta fafut
eimät mäfjenttmeet ollenfaan, ja maitta tnätja mätiin faafi=
mat mattoa mätiin, eipä fe näflmt)t leilistä Mitään mnfje*
nemän. Sun tätä juuri ifimettelimät, fuului jotatinrapinaa
pienen iffunan tafaa, ja [ieöäpä jeifoi fefä fuji että farlju
etufäpälät iffunata toaSten. SOfotemmat rtäfrjttnöt fjrjtnrji*
letoän ja ntmfäfjtjttimät päätään ofoittaen fiflä ft)bätnmetliS*
tä fiitottifuuttaan; mutta niiben tafaa fuului Ijuufjfaja
rapisteleman fiipiänfä pimeäSfä ja Ijuutaman fäfjeällä äänets
tänjä: ufjuu, mitfa miifaan faSmattaapi, ufjuu! ufjuu!

©illoin tymmärft uffo, affa ja fapjetfin, että Ijeibän
pienelle ruofamarallenfa oli jiunauS fuotu: $e panimat
fentäfjben fätenfä ristiin ja fiittimät fiitä.

Suutta joulupäimänä, fun palafimat firfoSta totiin,
eimätfä - tienneet ttfetfänfä oleman muuta ruofaa, futn ebcls
lifestä päimästä oli jääntjt, fjuomafimat Ije iljmeeffecn
että molemmat leipäfafut olimat famanfofoifet ja teili it)an
l)f)tä täynnä maitoa tuin aattoiltana, niin jäifin ole=
maan tyt)ä eteenpäin. 9?iin fauan fttin möffi fetfoi ja nuo
fmmät itjmifet ftittä elircät, löt)tt)i fjeillä aina fama joulu*
leipä ja maito masentamatta. SOiutta marpuSten iloinen
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miferrpS poututtcti jota muofi päimän paistetta torpan pie*
netle peltotie, niin että opra tuotti fiettä miibenncntoiöta ja
topbentpmnmmmen jpmän fittoin, tuin tatoiouofi oti mo=
netta muulta jabon pämittäupt. StteneStps ja filmaus afui
torpparin matotaSfo majaSfo, famalta tuin rutouS, aptes
rnuS, armcliaifuuS ja tpptpmäifppS fiettä mattitfi.

SJZutta ritoS ifäntä föi joutnaattono tiian pation ti*
lamata tinttua ja rupefi fiitä looimaan patjoin.
taaffenfa mieltään joi tjän [itä enemmän olutta, mutta tuli
ppä papemmatte päälle. Slurinto ei fiitä läpin lämmittää
npttään niin itoifeSti panen ifoja pettojanfa tuin ennen,
fobot tamimät puononpuoteifitfi, ja pintatot fetä peinätabot
attoimat tppjentpä. „®e tulee fiita, että tiian paljon au*

tamme toppia", fanoi pan. „Solei£tä ei ote fiipen marao,
attafeni; ei ote moraa; aja pois laitti fcrjatäifetl"

Oliin teptiin, mutta fittcntin tämimät pintatot ja ta=
bot ppä tppjemmitfi. SOle fpömme liian patjon, tuumafi
utto, ja niin päätti pän jättää ppben ruota»atrian fpömättä-
SOlutta ei fiitätään ottut apua. @ubet ja tarpnt raatetimat
pänen pemofenfa, tcpmänfä ja tampaanfo; töpppps fcifoi
oluetta, mutta utto ei moiuut pmmärtää tuinta tämä oli
mapbotlista, tuu taloutta niin ppmin ja torfaSti poibettiin.

„@i, me fpomme marmaan tiian paljon", armeti pän.
„@eoittafaa leipään furmotuita männpntäppjä ja teittätää
tientä puolan marfibta. SOlutta taitin motomin, attafeni,
ätä anna mitään etutoitle eitä terjätäifitte. SDleittä ei ole
maraa otta armeliaat."

„Solinä menen torpanmäen tuo tuonne jämien toifetle
puolelle, fpfpmään peiliä, tuinta peiliä aina riittää leipää,
tun muut tärfimät nättää", armeti atta.

„SDlcne maan", mobtafi utto. „SDlinä olen morma
fiitä, että pe omat tarteramat tatouben poiboSfaan tuin me."

Silta meni jo palattuaan fertoi pän ulotte, että tor=
panmäti ufein lahjoittaa miimeifentin (eipänfä töppitte, eitä



umminfoan färfi nälän ijcitää, fitlä fiunauS antaa
fen teitte fpmmentertoifesti tafoifin.

»@epä oli mertiöistä", tuumafi utto. „SDto, tuoöfa on
mitmeinen leipämme, peitit fe ulos terjäläiSroiStoillc tuonne
maantielle jo täste niitä fitten menemään pikeen!"

„Uftofcni", [anoi emäntä, «tapan maabitaan mielä jo»
tain muuta, fe nimittäin, että annat ppmästä fpbämmeStä."

„Solitä mielä?" maStafi ulfo. „9?o, anna fitten pp*
mästä fpbämmcStä, mutta fitlä cpbolla, että jumala antaa
meille fpmmentertoifeSti tafoifin. Stleitlä ei ole marao fap*
joittaa mitään ilmaifeffi."

„äftutta tätyttyt) antaa Uman mitään efjtoa", fattoi
emäntä.

„Ruinfa? ©fö fiitä fnift tiitoStafaan?"
„llfetn [aabaan faiffia muuta luin liitosta, maan an»

netaan fumminfin."
„®epä on tummutusta", artoeti utfo jo pubisteli pää:

tään. «Suinfa femmoinen fannattoifi?"
©mäntä fanoi: «funingoSStaamettifanoo 37:Sfä mirreS:

fään: DDlinä otin nuori ja manpennuin, entä ole tosiaan
näpnpt manpurStaSto pptjätptfi, entä näpnpt panen lasten:
fa oleman ilman leipää."

«tunte, maimofeni", fanoi utfo, „riipcSfä on mielä
ptfi Ippbc puimatonta oproa. @cn me fäästämme cnfi jou=
futfi morpufilfe. Olioon fiitä oltu uuteen elämään."

17Armelias on rikas.



soium ju fitfjft.

mictäfin manljan tarinan pojasta ja tytöstä,
W , jotta foto etämänjä maeljimat t)f)tä ainoata tartoi*

tuSperää toljben. Enintä moni meistä jaottaa fen
janoa itfeStönfä?

©otamiififpmmcntä innotta jilte oli ©uomcSjo juuri
t)älä. ©ota raitnoji jota paifoSja, faupunfeja ja totoja po*

toi, mitjamoiniot tallottiin ja itjmijiä fnoti jaboin tntjanfin
miefan, nälän, maanpatotaijuubcn ja fjirmeitten tautien tout*
ta. ©itiöin ei nät)tp eitä tuuttu muuta, tuin ljuotautjia ja
fppneteitä, »alitusta, furuo, tutjfao ja merta, jo ne, jotta
miirneijecn asti toimoimat, eimät loputta enää tienneet, mitä
Reittä oti toimottamaa. ©ilta tuitjauS {uritti an*

tarasti maatamme; jen ajan topautjio ei itinä unotjbeta.
jämän juuren onnettomuubcn aitana tapahtui mpös, että
moni peri) e tjajoji, niin että muutamat mietiin mit)ot*
tijen maatian, toifet pafenimat metjiin jo torpiin, taf)i tou*
taijeen jßuotjiin; maimo ei enää tiennpt mieljcstänjä, ei
meti jijareStaan, ijä ja äiti eimät tienneet otimatto tjeibän
lopjenja etoSja maito tuotteet. @entäf)ben, fun rautja mii*
mein tuli ja mietä etoSja olemat patojimat, niin tiarma jc
oti, jonfa ei tarminnut fetään omaijistanjo toimata ja mu»
rcljtia. Kuten tuemme jabuSja ritari ©iniporron nuoresta
moimoSta, että [jän täfjetti jifarenja torniin, josta jopi nät)=
bä etäätte pittin tietä, ja aina mät)än päästä fpjpi tjänettä:

w Sinua jijoreni, näetfö jontun tuleman?" jamoin tpjpi
moni toijettaan, luu tupa tuntui toltotto, eitä rattaita fuu=
tunnt: „cifö näp tetään tuleman?" eitä mietä fetään?"
ja tamaltijcSti maStattiin ; „ei tetään, ei fetään!" SJiutta
joStuS tapahtui, niintuin ©iniparran jabuSja, että taufaa
tiettä nätlji pieni tommpötp; jc titeni, jo mitjboin nähtiin
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joufto pofolaifio, jotta etfimät omaiftanja .
, . 9?iiben jou=

fobto ifän jo ätbin fitmal pofimat rattaitonfo; ja job pe
monen, monen muoben tututtua löpfimät, ftöoin oti
ifo, niiatuin ei jurua otifi ottuttoan, afumutfet fo£)ofiinot
ättiä uuhestaan, pellot pian jälleen mipannoitfimot ja men*
neitien furujcn jälteen toitti nuji aita.

Jämän piilon foban aitana oli, muun muoSfa, faffi
pientä fibtoo, poifo ja tpttö, mietp tauotfi mieraoße maalle, job*
jo olimat joutuneet ppmäin ihmisten täfiin. SBuobet tuluimat,
fibfot fabmoimat ifommitfi, ciroättä tärfinect mitään puu*
tetta, mutta maitta ijeittä oli taiffea pltä tpöin, eimät pe tui=
tentaan moineet unhottaa ifää, äitiä ja fpnnpinmaatanfo.
§e olimat mangittujen juutalaisten taltaifet ©abplonibfa,
jotta ripubtimat fonteleenfo pajuisin, cimätfä moineet meifa*
ta, ci joittoa eitä epeliä microalla maalla, fillä Ijeibän fp*
bämmenfä oli

Sun fitte pupu tertoi, että Suomebfa oli raupo, jo
että laitti, jotta taptoimat ja fptcnimät, faimat palata fin*
ne, fitloin tuli mierab maa lapulle liian tufalatfi, ja pc
pppfimät foaba mennä totia.

äftuutalaifet, ijcibän tjoitajanfa nauvat)titnat jo [anoU
tnat: „fotia, niittfö ? moi ti.tä! tiebättefö, tutnta pitfä tnat*
ta finne on? (Snemmän litin fata penintutmaa"

«SBäljä tuosta", waStafiroat (apfet, «funljan totiin
pääfentme."

«Sftutta eilöS teittä meibän luonamme ote uufi to*
tinne? £ääftäljän on teittä maatteita ja ruofaa ftyflifjt, !)>)=

hriä Ijebetmiä ftiöbätjennc, maitoa juobatfcnne, fämpöifet
maatteet, fomat afunnot ja tjgtäraätUfet ifjmifet, jotta fn>
bämmeötään teitä ratagtawat. StJcitä faipaattc intetä?"

„9?iin on", fonoimat lopfet, „mutta meibän tetee
mieli totiin."

«Sobibfanue on juuri pätä ja puute toifcbta. (Siellä
täptpp teibän elää fuurebia töppppbebfä, fammalet rouotce*
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nannc, tuufenhomuinen maja [nojananne, tuuli ja paitanen
olituifino feurolaifinanne, ja puun tuori jotapäimäifenä tei=
pänönne. SBanhempannc, ineljenne, fifarcnne ja foiffi t)S=
tätnänne omat jo aifaa fitte tuotteet'; etfteöfännc Ijeibnn jät»
liänfä, löpbätte fufien jäljet, jotta omat tutleneet Ijanfca
mpötcn fillä autiolta paifaöa, tubfa mollinne feifoi."

„9Jiin", fanoitoat (apfet, „mutta meibän telee tnie*
Ii fotiin."

„3Jiutta njmmenen touotta on Munut fitte fun
teibät futjetettiin fieltä pois. ©illoin olitte pienet ja tynv
märtämättömät: toiifi touotta tnanlja oli toelt ja neljä touot=
ta roanf)a oti ftfar. 9}l}t olette toiibentotgta ja ne(jäntoiS=
ta touotifet, ja toätjän tunnette maailmaa. Olette unljot*
taneet lotlfi, fe!ä tien finne, että itfe toanljempamtefin, ja
famoiu otoat toanljempanne mtyöS unhottaneet teibät."

„9itin", fanoitoat fapfet, „mutta meibän tefee mieti
fottin."

,Mnia teille ofoittaa tietä finne?"
jumala", fanot poifa. „sattfi fitä muistan, että

wanljempam fartanolla on ifo foittiu, jo§[a fauniit ttntufet
taufatoat auringon nougteSfa."

minä muistan", fanot ttjttö, «että täfjti ttta*
fttfa limaltelee foitoun testien toälitfe."

,/Sapft raufat", fanoiroat toierant faSroattajat, «ptjtjns
tönne on tjouffa ja tulift teibän turmioffenne." fye
fitlfitoat fapfia fo!o afiata ajattetemagtafaan.

SRutta mitä enemmän he tielfimät, fitä enemmän lap=
fet tätä miettimät, ja fitä he eimät tehneet tottelemattomuus
beSta, maan fentähben, että tjatu palata tottumahan alati
oli hetbän mieleSfänfö.

SBihboin, eräänä tuutamoshönä, tun poifa ci ojatut:
[iltaan faanut mäljäätään unta filmiinfä, tpfpi tpön fifarel:
taufa; „9iututto?" Spän maStafi: ~cn moi nuttua, totimme
pn mieleSfäni." ~9ttin minuntin", fanoi poifa. «Sille, pan:
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faamme maatteemme fotoon ja'paettuamme tatitta. 9Minuß«
ta tuntuu tuin juntata alati fuigfaift frjbämmeSfäni: mene
totiin! mene totiin! %a mitä jumala fanoo, ei moi otta
ftjntiä."

„9Jiin", (anoi fifar, ja fje täfjtittmt tjifjaa pois.
liitona matatfi fuu firffaaStt jo pottuja, ja t)ö oti iljas

na. ©etten tututtua roirffoi tttttö: „tiebätfö metjeni, minä
petraan, etfemme förjbä tietä totiin." SBeiffo roaStafi: „men=
fäämme aina tuobetta fofjben, jonne jufjannugsaifana näem«
mc auringon taSferoan, (teitä päin on totimme."

©etten päästä (anot fifar taaß : „tiebätfö toetjent, mi»
nä petfään, että pebot ja'rosmot referoät meille patjaa." SBeti
mafuutti: //purnata on meitä roarjeteroa. SDcuiStatfo toietä
rufouSta, jonfa, pieninä ofleSfamme opimme fotona:

@a luota »aan,
§än auttaa fua ainiaan."

/,9?iin", fan oi trjttö. purnata on ftyttä läfjettäroä
enfettnfä fulfemaan rinnattamme roieraaSfa maaSfa."

rienfimät npt itomiclin eteenpäin. teli it*
fetteen tufemon fauman tammipuun mefaSta, fittä puotuS.
taaffeen itfeänfä ja fifartonfa. iKutta peitte ei mitään
papua topaptunut. (Sräänä päimänä faapuimat pe paiffoan,
josta fafft pptä femeätä tietä erfani eri poaroitte, eimätfö
tietäneet, minne päin tääntpä. ©itiöin miferteti mafemman
tien marretto fafft pientä lintua. „£ute", fanoi ,meti; tämä
on oitea tie, fen tuulen lintujen miferrptfistä."

((
9liin",

fanoi tpttö,
/(
meibän lintumme omatfin toifcntoifct tuin muut,

enfetit omat puteuueet linnun paamunn, jopbatta*
maan meitä totiin."

§e tuttimat eteenpäin, ja linnut tenfimät otfatta oi*
fatte peibän ebettänfä, niin mittaan, että tapfet petpoSti tai*
fimat feurata niitä. Sapfet f äimät metfän pebetmiä ja joi*
mat töpteitten tirtaSto mettä, fetä tepäfimät pönfäpcpmeitlä
torpunfammoteitlo. puomofimat pc, ettätupun*
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ta itinä pc pahnalla jaapuimat,foimat pe vuotaa, |a tuSfa il*
tätiä ppfäptpiroät, löpjimät jopiman leposijan. £ätä £)e ei*
mät moineet pmmärtäö. Suutta jota fcrta lintuja nä£)beS=
jään, punbaptimat pe: «tatjo, jumalan enfetit jofjbattamat
meitä!" jftoin pe tultimat pitfat mattat eteenpäin.

SBiimeiu-aitoi tpttö uupua, ja [anoi potalle;
((
milloin

jaamme aitaa foimuamme etjiä?" ©än maStafi: «2BaSta jit*
te, tuu pmpärillämme tuulemme ipmiSten pupuroau [itä fiet=
tä, jota ijämme ja äitimme pupuimat.

STaaS pe tultimat pitfät mattat popjoifeen ja länteen
päin, fejä oli loppumaijillaan ja metfäSjä täroi ilma fotfoffi.
sCt)ttö tpfäji: „eifö toimuamme mieto näp?" iloita maStafi
„ei mielä."

9J?aifemat, joita pe tultimat, tämimät npt toijennä*
töijetji. s£äpän jaotta olimot pe astuneet amaroita tajuntoja,
mutta tulimat npt feutuipin, joisja oli muorotetlen tuttu*
töitä, muoria, mirtoja ja juuria jänniä. £pttö fauoi: „mi*
tcn pääjemmc jprttien muorien pii?" maStafi: „mi*
nä tonnan jinuo." !ya n”n Pn letitin.

Saas fpjpi tpttö: «tuinta pääjemme rpöpppisten mir*
tojen ja aamain jettien pii?" iloita janoi: «me joubamme.'

pan jouti pii jännien ja mirtojen, fillä aina tuu pe tiu
limat rannalle, oli fietlä mene, itääntuin peitä morten. jjftut*
ta muutamain mirtain pii ui poita jijarinenja. terneinä
pc uircatfin tuin jorfot, jillä enfetit Cenfimöt linnun paomuS*
ja pcibän jimullanja, ojoittaen tietä.

herran olimat pe tultcneet toto päimän lepäämättä
aamusta jaotta, ja ppmin tomoSti mäfpnect. pilalla pe
joapuimat ptjinäijeen taloon, jota masto oli ratennettu juu*
rista pirjistä, entifen palaneen tartanon jijatle. Sartanol*
Ia oli pieni tapfx nauriita fuorimaSja. „@tfö antaifi meille
pptä naurista?" tpjpi poita.

„2mttaQt tupaan", janoi lapfi; „jiellä antaa äiti
teille ruotaa."
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«Sitroin taputti poifa inuottaasti fäfiänfä, jpteili ja

fuuteti lasta, itfien ilosta. „9Kiffi olet niin iloinen
noet jeni? mifji?" fpjpi tpttö. „®ntö itoitfifi?" naaStafi
poifa. „£ämä topji puljun ifämmc ja äitimme tiettä. sKpt
jaamme rumeta etjimään toimita ja täpteä."

£>c rnenimät npt tupaan, joSfa Ijcitä otettiin pgtämäl*
lijeSti mastoon. Jalon mäti tpjpi lapfilta, mistä pe tuIU
mat. magtaji: „mc tulemme mieraalta maalta ja tja=
emme totiamme, mutta meillä ei ole muuta merftiä, tuin
tavtonolla Eagrcama foirou, jogfo (intujet laulamat auringon
uouSteSja, ja joufa lehtien mdlitfe tirtaS täljti iltojella
tuiffii."

„CapfispQrat", jauoimat pe jurfutellcn. „2)?aailmaS=
ja taSmaa monta tupatta toiroua, ja taimaaHa loistaa
tuparjittaiu täptiä. Ihiinta oliji mapöotlistafoan, että niin
monien joufoSta löptäijitte juuri ne, joita ctfitte?"

ja ttytfö fanoiraat: ~St)flä Ruinata meitä jof)=
bnttaa. Oraatpa pätien enfetinfä jo faattaneet meitä pitfät
matfat omaan maahamme. Olemmehan jo puolefft fotona."

„@uomt on araava", fanoiraat turaan afuffaat, pit=

bietaen pöätänfä.
„9Kutta jumalapa on raielä fuurempt", raaStafi

potfa. sie fiitttraät talon raäfeä ja meniraät matfoifjinfa.
9?t)t et tjeibän tavrainnut ftföbä ja maata ntctfisfä, maan
futfiroat talosta totoon, ja maitta fuurta forpia oft ifjmiS*
afumttöten raätiöä, ja t)(eenfä fuurt fot)f)t)t)8, foiraat fje fut=
tenfin aina tjöfijaa ja leipää, fun tarraitfiraat, fiflä failfi
fääiiraät tiettä. 93futta foiraua ja tätjteä fje eiraät löytäneet.
SlaloSta tatoon etfimät tje niitä, ja näfiraät monta foirana
ja monta täfjteä, raaan ci etfittpjä.

„Di", puotaji tpttö, „@uomi on niin juuri ja me
niin pienet! @mme itinä läpbä totiamme." ilßutta poifa
nupteli päntä, janoen: f,uStotto jumalaa?" „USfon",
jonoi tpttö, „@itte mpös tiebät", janot poita, „ettö juu*
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rempiatin itjmeitä on tapahtunut. Sun paimenet tjöttä ma*

elfircat Betlehemiin, tutti täfjti fjeibän ebeltän[ä. ©e futs
tee meibäntin ebetlämme, joS maan uStomme."

„9iiin fljtlä", [anoi tt>ttö, futen tapanfa aina oli
[anoa meljetlenjä. itoifclla mielellä jatfoinmt fye mat=
taanfa.

SGBiimetn, fuljettuanfa toista muotta, tuliroat fje erää*
nä iltana tyffinätfeeu taloon. Dli IjeltuntaMtta toutotuun
lopulla, jolloin fefän en[immäi[et iefjbet olimat puljteamaU
[iltaan, kartanotie tutlesfaan, nätimät t)e [iinä [uuren tun=
fjeafatmaifen fotmun, jonfa pienten maaleannieljreiben testien
toätitfe toisti illan IjämäräSfä Ijetoittama iltatäljti.
olimat jo niin fejäifet, että ainoastaan tämä tätjti, jota on
[nurin ja tirtfain faifista, nättji taimaan famietla.

„s£uoSfa on meibän loimumme!" t)uubaf)ti potta Ijeti.
puotia on meibän tätjtemme", fanoi tt)ttö [amaS[a.

[tyletlten tot[ian[a fiittircät f)e gumatata ja ittimät ilon
ftjtyneliä.

„S;äS[ä on tatti, jofjon ifä aina mei §e»ofen[a", [a=
noi poifa miettimäifeSti.

minä tunnen taitoon, josta äiti juotti teljmtä",
[anoi ttytiö.

„£äsfä on fatfi pientä ristiä foittun juuretta; mU
täijän ne tnerfinnee?" tuumafi poifa.

~3Jtinä pelfään mennä tupaan", [anoi ttyttö. ~SDci=
tä, joS ifä ja äiti eitoät enää otetaan etogfo tai eimät enää
tunne meitä! 9)lene finä ebeltä, meljeni!"

IhtunnellaanpaS enfin omella," [anot poifa ftytfimätlä
ftybämmctlä.

STumaSfa istui manfja mies maimonfa fanSfa; mans
!)at eimät fje oitcaStaan olleet, mutta furuista ja murfyeis»
ta olimat peitän tasmonjä ennen aitoja rapistaneet.

2ftieS [anoi maimolle: „nt)t on helluntai, jona 3«5

mata fäfjetti gofjbuttajau murfjeettifitte [tybämmilte; mutta
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meille ei tule loljbutuSta. Saifft neljä lagtamme omat
poisja: fafjt lepää foittmn qöq, falfi tmettitt ttif)otli3ten
maahan, jogta einmt futnfaan enää ifinä palaja luolfemme.
Sulata on tyffin olla mangoilla pätoidä."

SBatmo fanoi: „<Sifö jumala °k failftroaltiaö ja
ijati |jän, jofa jotjbatti lapfet toanfeubeg=
ta, föoipt antaa meillelin tapfemme jälleen,' joB £jän fen

näfee. Sutnla roanljat nt)t nuorimmat fapfemme
otiftrcat, jos Ije toielä eläifiwät?"

3ifä fanoi; „poifa ofift htubentoista* ja tljtto toiiben*
toista wuotiaS. £Dt, niin fuurto §erran fimtauSta emme
ok anfainneet, että faifimme raffaat tapfemme tafaifin."

pätien mietä pufyueSfaan amautui omi, ja fifään aB*
tui poifa ja ttjttö, jotfa fanoimat tutemanfa faulaa ja ptytjs
fimöt leipäpataSta.

„SEutfaa tilemmäffi, tapfet," fanoi ifä, „ja jäätää
meille S)ö!fi. 3)£)tä fuuret olifimat meibänfin nuorimmat
tapfemme, jos? t)e eläifimät ja mielä olifimat luonamme."

„S?atfo," fanoi maimo, „tatfi niin ifjanata laota!
Di, fyfytä launiit olifimat metbäntin lapfemme, joB eläifi*
mät ja olifimat täällä."'

molemmat manljemmat itfimät tattera£ti.
eimät lapfet enää moineet fafata itfeänfä, maan rienfimät
ftjttnetfitmin tfän ja äibin taulaan, tjuubatjtaen: „(£ttefö tun=
ne meitä? olemmehan teibän ralfaat tapfenne, ja jumala
on tfjmeellifegti jomottanut meibät tafaifin teibän ttytirane
mieraatta maalta."

3;a nianfjemmat ftyteitimät fanomattomatla raf=
faubeHa, tanfefimat polnritleen (agtenfa tanSfa ja titttimät
jumalala, jo!a itfe Ijelluntaiaattona oli fuonut Reille tai*

fifle niin fuuren lo&butuffen.
©itte täptpi lasten lertoa laitti, elämänfä maipeet,

ja manpemmat telimät fatnoin; ja mailta tutin ojastaan
oli faonnt maistoa paljon junia, oli npt furu totonaan

2
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unhotettu {a itoffi muuttunut. Jjfä foittcli pojan fäfimars
fia, ja oli Emättä mielellä, fun huomafi ne jäntemiffi ja
mahmistuneiffi, ja äiti filitteli ttjttärenfä tummaa tuttao,
fuubeHen fobat terrat hänen ruufutfio poStionfo.
tltjinää minä jo aamistinfin tapahtuman," [anoi äiti lap*
fetlifetta ilolla, „!un fotfi outoa lintua tänään lauloi niin
itoifcSti toimuSfa."

„9te minä ft)Hä tunnen," fanoi tpttö. 9ie omat falfi
enteitä linnun haamuSfo, jotta toto maltan omat (entäneet
ebeltämme, ohjaten tultuamme, ja nt)t he iloitjemat meibän
tangomme, tun olemme totimme löytäneet."

„s£ule mietä terran termehtimään toimua jo tähteä!"
fanoi poifa. „Sotfo, fiforeni, fen alla lepäämät pienet fis*
tomme. me lepöifimrae tuolla miheriäifen mättään alla,
jo fistomme feifoifimat täällä meibän fijoSfamme, miten
meibän fiHoin olifi?"

„£otta fiöoin olifitte jumalan enfelinä taimoaSfo,"
moStofi äiti lempeästi.

~911)1 tiehän," fanoi tpttö. „@ntetit linnun hoamuSs
fa, jotta toto maltan omat meitä feuronneet, ja jotta tä*
nä päimänä omat toimuSfa totiin tuloamme ennustanneet, ne
olimot pienet fistomme, jotta nuttumat IjaitbaSfa. 9?e, ne
aina tuistofimat fhbämmisfämme: mentöä totiin! mentää
totiin, lohbuttamaon iföä ja äitiä! 9le ofoittimat meille tietä
erämaoSfa, etfemme nälfään nääntyneet, matmistimot meille
fammalisto muoteet, etfemme tuotiaitfi paleltuneet, ja lä*
hettimät meille meneet, etfemme fjuHuneet roirtojen työpps*
fä. ST2C ntyöS fanoimat meille: tuolla on oitca foimu, tuolla
oitea tähti, tuhanfien feaSfa. ©itiä Sumala oli molinnut
heibät jo lähettänet meitä fuojelemaon. Siitos fistofet!
Siitos, hha“ Ruumia!"

„Satfo," fanoi poito, „tuinta firtaStunecna taimoon
lempeä tähti timaltelee loimun lehtien mälitfe! 9tyt olents
me totimme löytäneet; nt)t, fifar, emme ppri etemmäffi!"
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„9?affaat tapfet," [anot, tfä elämä maaiU
magfa on toaelifosta ijäiStä tarfoitugta fo£)ben. SBaeitafaa
eteenpäin, purnata tybämmeSfa ja ijanfaiffinen tarfoituö
alati fifmöinne ebesfä! gnfetten Mjitte aa*
fatoaSti; ofoittafoot ne teitte wagfebeSfin tieto. Se etfittefotonia; fe merfitfi ifänmaatanne. 9?tm, ifänmaonne eteen
työtä tepä ja ifänmaatanne rafaötafaa fofo elinaifanne!
£e etfitte tapa; fe merfitfi ijätötä etämätä. Ottoon fesalonanne fofo elämänne ajan!"

Sapfet ja äiti panimat fätenfä ristiin ja fanommt:„9lmen ja fe tapapifoon!"

'gift&i sRatfi.

C|||äellä metfän rinteegfä on motti; ftind on iftuna, niin
S|f f»6”*/ että pienen pojan ppöreä, maltotuttoinen pää(TfV täpttää fen fotonaan, milloin pän fatfetee uto§. @n*

nen muinoin oli fiinä tiilinen famupiippufin tototta
jo feinät otimat punaifetfi maalatut, fiemä aita pmpäröitfi tupaa
jo mipreää perunamaata. SKutto npt näpttää motti täplättä,

töppättä, farou nonfee ilmaan main turmefaton reiästä
ja aita on jo ammoin faatunut. 3tap>psion fppnä on fe, että
mötigfä npt afuu manpa fofea fotamieS ja pänen pptä manpa
mairnonfa; peistä ei ote tpontefoon eitä rafentetemifeen; pe fuo=
tifimat nättään, etTei uffo futoetifi merttojo ja mummo tetifi
luutia ja etTei pitäjä antaifi peiHe jota muoft toimea tpnnpriä
mitjaa teimäffi.

paremmatta fiettä faiffi näptti neljä miifi muotta fitte.©ittoin afui tumaSfo manpuSten fanSfo nuori ja ripeä pa=
riStunta, peibän poifanfa ja miniänfä; pe tefimät apteroSti tpru
tä, ja elämä oli mouraS, tunneg onnettomuus tuli. fåtäänä
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junnuntaiaamuna näet juuri tirttomene, jolla foto fptän mäti
foutelt tirttoon, taatut mprStpn puuSfaSto tcStede jelfäå, ja
piljen tjuffui nuori mieS ja miniä ja monta muuta ItjlätniStd
tifätfi. StMemmat mantjufjet otimat finä päimänä totona, uf=
to fofeutenfa täpbeu ja mummo pientä toSta IjoitamaSia. Sun
järkeen toijeda puoletta joitettiin tirtfoon, oli je joitte jämättä
perutettuina mainajide, jotta jumala oli niin ätiSti futjunut
pois ijäijeen jumalanpatmetuffeen taiiPaojen.

Sftinpä molemmat mantjutjet jnimät tjfftn tumaan, t>tfiit
tjuotienfa, föpljpptenjä ja pienen poitanjapojnn tangja. ©idä
ainoa perintö, jota tjeitte jäi molemmilta rattaitta, jotta put=
tuimat, oli pienoinen poifa 90? otti, ja tun t)än oli niin pieni,
janottiin tjäntä tamnttijeSti ipiftu 90?otitji. §än oli ppöreä
ja punatta tuin tppji omena, ja retjedijet, firffaat pniptmat
t)änedä oli ja federtämä tuffa tuin tulta; jepä je otifin ainoa
tulta pttu täSjä maaitmaSja. §äncn pudotat ta§=

mönjä ne täpttimät aina tuman iffunan, midoin main mitään
mertidiStä tuntui maantieltä, jjog pitä olet ajanut opitje,
niin olet marmaanftn näljnpt Jjänet. SBaan jo§ joiut ajamaan
pimeänä ja fclffono jppgittana, niin näet tuten firttaaSti (oi§=

tämän föptjän motin ItebeStä. ©ofea jotamieS istuu ja futoo
nuottaa; mantja mummo tufee ääneen raamatusta, mitentä top»
tjät ja jotent, jotta ajumot pimepben maaSja, näfemät paista»
man matfeuben; je matfeuS on SfejuS SriStuS, jota omaa jo»
tenin ptmät. 3a pftu 902otti istuu fimipaabetta tuten mntoS»
ja,, potmidanfa tiSja; £)än fuuntetee niin IjnrtanSti, tuin tietäiji
tarffaanfin mitä mummo tufee. 3Kutta miimein tulee niin ma=
fea uni tjänen pniptmiinjä, ja t)änen ppöreä, punatta poStenjn
painuu pitjaa mummon potmea mnSten. 3“ maittapa jinä
iStuijit rittaimmiSjofin maunutSja pimeädä tiedä, niin ilotta ja
fateubeda tuitenfin tatjetipt t)uonon motin tärapöifeen föptjpp--
teen. ©iedä on fkarttnuttn ja fiedä on miattomuutta; peffa on
rufoufjen roupo, jota parantaa jpbämmen jurut; fiedä on 3«5

«talaan tuottamusta, jota paipbuttaa toifti elämän puutteet.
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©e tupa on rifaS; tuuttfitto fen waipawan aarrettanfa palat=
fienfaan luitaan?

SBaan jo§ [itä tietä mattugtat tauniina fefäpäiwänä, fit=
loin näet, että lähellä möfftä on portti; ftinä ftnun täbttjtt fei=
fathta, etfei Maan tule aaaamaan. SSKutta obota toain, fol)ta
on ptfu SRatti luonafi. S£uo§f aijan l)än jo tulee tuman oroegs
ta ja juotfee firoien ja lantojen tili, el)tiät[een Jjöroään aitaan,
ja pittä fellertäroä tulta liehuu tuulegfa. sKpt tjän jo on por=
ttHa; jo§ finuQa fattuu olemaan tt>a§tirat)oja, niin ftettä l)ånetle
jotu, Ijän totrooo [itä; mutta mieluimmin uufi talja, jota tiil=
tää, fiitä £)än oilein iloitfee. @i tjän tiebä taljan atrooa; tetaS=
tinen penninratja itatjuttaa tjäntä «ijtä paljon tuin tuliainen
tatfilömmensmarttanen. SDJutta älä wain Ijeitä raijaa tietie
ennentuin Jjetoonen ja färrttfi pääferoät oljttfe portista, ©ifffi
pttu SOZattt ei ajattele nenäänfä pitemmälle; fun tjän näfee.
taljan tuältftjtoän tiellä, tjttpätjtää tjän pittätfenfä fen päälle ja
antaa portin lööbä IjewpStafi turpaan, älä Ijäntä fiitä toru;
pienenä et finätaän ollut roäfjäistätään »iijaampi Ijäntä.

fiffu SKatti [oi tamattijegti fomaa leipää ja muiffuja
ja faijaa, mutta mäliStä [aatiin perunoita ja piimämaitoa, ja
[illoin oli perffupäimät. ©iitä pän mauraStui ja fagmoi mnofi
muobetta ppä ppöreämmäfji. Sufca pän ei ojannut muuta fuin
rufouffia ja Suutalan fpmmenen fägfpä. Sffiutta pän oja[i[ei=
[oa päälaettaan ja peittää fupcrfeiffaa pepmeägjä ruopogja;
pän oja[t peittää fimiflä moiteipiä pitfin järmen firfabta pintaa
fotirannogfa, milloin mummo oli [iettä pänen paitojaan peje=
mägjä. §än oja[i ajaa tafaigta tietä ja ratfabtaa juottamaan
naapurin pemogta, marfinfin fun jofu aStui mieregfä. §än o[a[i
erottaa lumegja metfifanan jäljet parafan jäljistä ja tunfi tarf=
faan juben jäljet. §än : bja[i muotia päreigtä refiä ja tepbä
fuujen fämpibtä pemofia ja tepmiä, joitte jaloiffi pigtettiin tif=
fuja. Semmoinen oli Spiffu 9)?atin anjiotuettelo, ja olipa fiinä
oppia fpttifji niin pienelle miepette. SOfutto ei [e ritttänpt.
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jätteitä juuttui tyffi tarpeellinen fapine. En tiebä, pu
täifitö-fttä mainitafaan. §änetfä ei oHut Jjoufuja.

3a taljbeStahn ftttyStä t)ån oli ilman niitä. (Snfiffifin
oliisat £)änen tfoifänfä ja mummonfa potrin töuljät, ja toifeffeen
oli taittein fölän poifien uufimpana muotina juoffenneHa ilman
niitä laimeita, joita ei SMatitta ottuttaan. Strlipäitoinä Jje
taitti enimmätfeen olitoat paljain Jäärin, waan funnuntaina to=
ti famoin puetut tuin muuttin iljmtfet. tyittu SKatiHa main ei
ottut arfena eitä funnuntaina noita tapineita, jotfa fyänefla oltft
pitänet otta, ja fe tuotti panette »tintein paljon puolta.

Syittään aitaan ei 3Katti »mmärtänöt itfeltään mitään
puutuman; Ijän a§tu§feti pittu paita t)tlään niin urfjotlife§ti ja
tloifegti, tuin ei toto täßfä maitmaSfa olifi to§faan attutfaan
tuommoista joutamaa »aatetappatetta. äÄutta mttäS tapahtui?
Gsräänä ftmnuntaiaamuna, fun faifti tljmifet fofoontui»at ran=
taan lähtemään ftrffoon, felitti Sftatti läljteroånfä mutaan.

„®t fe täi) päinfä, tapfi luita", fanot mummo.
„2Rttjt et?" fyföi stffii SWotti.
„©inuCta|an et ole »aatteita." SÖJatti tuli §»tt>in

miettitoäifen nätöifefft.
minä tooifin lainata pnutte manaan Rämeen,"

fanoi mummo, „mutta fitfotn faifti luuliftnjat ftnua ttttöffi."
„(§n minä taijbo olio tyttö. 9Kinä tatybon olla mie§",

fanoi SRattt.
„£uuteppa§ roain!" fanoi mummo. „3Kie§ on mie§,

njatJfei oltft n>ii§penni§tä fuurempi. sp»fty ioain fauntigtt £oto=
no, Spiöu!"

3a Spiffu jäi fitfä fertaa totiin. «Kutta toipa fen jäl=
teen alfoimat feräjät. Sinne toteutui paljo ismipä, ja mui=
ben muagfa tuli mpoSfin ©ipi 3tonen fumataoppinenfa. Soitti
tal)toimat fatfetta faappiin, fiHä fieltä nätyi «Napoleon «Puna=
parta fultafruunuineen ja pitfine fopelineen, Suuri «Kogul pe=
lottaman pitfine partoineen ja manteet matfan pmpäriUä, prin=
fegfo Sultofutri, jota totutti faulonaulfagta liiteri St^rimonia,
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jättiläinen Samtlag ja Surun linnan tontrumHo. an=
toireat 3tofeHe waSfiraljoja, toifet antoiwat Ijänelle leipää, mo=
ni ei antanut mitään ja muutamat puljuiwat pahoja fanoja,
mutta raititta oli Itywin IjauSfa. Sitä taiftea muut pojat
gjiffu 3Katifle fertofrpat, ja l)än fanoi Ijeti täJjteroänfä nU)ö§=
tin furoataappia fatfomaan.

„Si fe taö päinfä, lapfi fulta", fanoi taagfin mummo'

„iKi{ft ei?" tyföi spittu iKottt.
„@iettä on ötyäiätä roäfeä, tuomari, filjteeri, firjuri, ni=

mi§mie§, lautamies ja ftttatoouti. St finä rooi finne mennä
tjoufuitfa."

Spittu taisteli ttfeJfeett «äijän atfaa; Stonen ja nufet
ltyttrin. SBiimein fanoi Ijän: „9Kummo, tainatfaa

minulle fyame . .
."

„£uoBfa fe on", fanot mummo ja nauroi ottein tybänts
meStään, fun poifanen tepasteli pitfin turoan lattiaa. „9to,
ntit olet airoan luin tyttö."

„308 olen tuin tyttö, niin en fäljbe", fanoi pftu SRatti.
„Sn minä ole tyttö, minä olen mie§."

„£t)tt« olet tyan f uin tyttö", fanot mummo. „2Kutta faa=
tatyan fanoa lotfitfe fetä tt>a§taan tuke tietfd, että oletftn mie§."

Saatanaan fanoa, ajatteli pHu äKatti, ja niin Ijän täf jt.
Siellä tapafi fjänet matfuStawainen tyerra, feifatti Ijewofenfa Ja
fanot: „2;iebätfö, toißu tyttö, fanoa, miSfä teräjiä pibetään ?"

„Sn minä ote tyttö, minä olen mteS", fanot 98iffu lOZattt.
„Styä juuri mieheltä nät)tä," f anoi fyerra.
pffu SKatti ei toa§tanut mitään, waan päästyään ferä=

jätalon ptyatte ljuujt tyän niin fowaSti, että iatffl fuuliwat:
„Sn minä ole mitään tyttö, mailta ftltä näytän. SRinä olenmieS !"

Soitti ufot ja ämmät nouroimot, faitti pojat ja tptöt
fotoutuimot Spitfu SKotin pmpåritte, taputtimot täfiään ja puu=
fimat: „SaB, faS, piftu SKaijaa, mistä jinä olet joanut noip
fauniin ponteen ?"
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„(Se on mummon (jame eitä minun", [emot spifht SJtatti
„Sn minä ole äMja, roaan SRatti, tottahan nöt [en näette."

©illoin fuurin ja pajjiir paita otti Saatin ni§!aan=

[a, fantoi Ijänet fuwafaauin tuo ja fnuifi t)li foto pifyan: „£at«
fofaa faljben pennin mteStä? S?atfofaa mieätå, jota pitää fja=
mettä?"

SJ3tttu SRatti juuttui, tarttui pojan tultaan ja manutti
[itä faifin moiminfa. „(Si [e ote minun Jameeni, fe on mum=
mon pame!" puufi pän ja aitoi itteä. SKutta papa poifa ppä
main puufi: „Statjofaa pamemieStä!" ja niin [itä juostiin tu*
fiStaen ja puuiaen pmpäri feräjäfartanon pitsaa. (St Spiffu
3Kattt ollut roietä foSfaan jaanut jemmoista fpptiä. tpän itfi,
puufi, raapi ja puri, ja pääStpään miimein omitte jätöilleen
aitoi pän juosta mintd jaffoi, maan tanfefi pamejeen, noufi
itfu furtuSja ptöS, tanfefi uubeStaan, pääjt jätteen ptöS ja juoffi
pt)ä fiimaammin, funneS taaStin taatut fuperfeiffaa. Stßiimein
joutui pän pengäStpneenä ja itteä npppfpttäen ijoijänjä mätitte,

„Dttafaa pois pame!" puuft pän. „®n minä puoti pamceSta.
sD?inä olen mieS!"

Jm Me, spiftu", mummo. „tun fagtcat

[uurefft, wott fyttä naattaa, että olet mie§ mintuin muuttin."
„9Htn fyM" janot tjoifä, „ja enft ferraffa jaat lainaffi

minun Ijoujuni."
§e rafaStimat niin jpbnmmeStänjä tpiffu SKattianja, nä=

mä ijän manpemmot. §äupän }e oli Suutalaa täpinnä peibän
paraS topbutuf jenfa ja ilon ja maan päättä; pe otifimat fpttä
antaneet pänette maitta futtanfirjaijet jamettipoujut, }o§ jc main
otifi ollut peibän mattaSjanja. 9tpt jäi tpiftu moiteimän, ja
jiipen je pänen jurunja unpottui. §än fämi tuman nuottaan
istumaan eitä enää muistanut, miten päpeättiStä on miepen
pitää pametta.

Sontun ajan tututtua oli ftiud motin fopbatta maantiettä
ajajia ja astujia, niin että ilma pälpätä jafeni, fittä obotettiin
juurta perraa, jota matfuSteti pmpäri maata, ja niin ptpninen
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Ijän oli, että tuSftn nmingaSfaan oli paljon fortecmrpi. lait-
ti Moutuirdat näkemään Ijäntä ja IjäneStä ferrottiin jo ebeltä=
(jäin fummaflifta afioita. §än ajaa futtawaunutSfa, fanotttin,
ja ebe?fä on faffttoiSta IjerooSta; puru on Ijäneffä fiireeStä
fatttapääljätt JjopeaSta ja f)ieno§ta fttffaSta. SDhitta ptfftt lap=

fifla oli omat ajatuffenfa. §e fuwitteltwat futtrella IjerraHa
oleman fetjågfä ftturi fontti, täminä ja lafritfipöt*
ft)jä, joita I)än oli Ijeittetetoä tiede la§ten poimia.

@en puljun tuuti ptttt SDcattitin ja tjeti fanoi tatjtowan»
fa jäästä mutaan. §änetlä oli faife§fa oma tatjtonfa, spifttt
vaufalfa, niintttin nfein mutffafin ifotfäin ja mummojen lulta=
pojilla.

„2Sai taljbot finä!" fanoi mummo. „S;iebätfo mi§fä ft=
tiun taljtofi on? SWin, niin, fettä fe on minun ta§fu§fant."

„®ifä fintttta ole waattettafaan," fanoi ifoifä t)mnt)itten.
„Sat)botfo erjfd- taa§ tjtleft mummon Rämeen?"

„@n minä Ijuoli IjameeSta," titt§rafi Spiffu äNattt ja fä«
tt)äf)ti mtnaifeffi luin waapufa Jaifen fen |äwäi§tt)tfen muiBto§=

ta, mitä oli farfinöt fen waatefappatecn täf)ben. „@i, en minä
Ijuoli IjameeSta. SKinä tafjbon ifoifän Ijottfut."

„2Bielä roai! S?aiffcapa JuuttaKn faa!" fanoi ifotfå.
„910, tulehan ja tatitta minua roinniffe, niin foetamme, miten
ne Ijoufut finutte fopiwat."

(St u§fo, miten pHu SRatti riemastut! ficin juoffi
tuin figfa portaita myöten, niin että ifoifä tttSfin pääfi fterä§=
tä. Sultiin fuuren, wfye&tft maalatun arfun luo, jofa oli
fattimpana nsinnitt nurfagfa ja jota spifttt oli aina ihmetellen
fatfetlut jota terran, futt oli voirtttåmäSfä fatimia piirille. @n=

finnä faiftSta lotSti poitafen filmiin ftturi fapeti roäläljteleroine
tuppineen.

„SEuon minä tat)bon!" tyuujt £)än.
„sMtä rotelä," wa§tafi ifoifä. r/ S|3tbäS fapelia, fttnneg

löubän ttniroovmun atfuSta."
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Spiffu 9Rattt otti fapelin, ja [e oli niin ragfaS, että Ijän
tugftn jaffoi fitä noStaa.

Viito taputti Jjäntä poöfefte. „£un fatoat
miefjefp," fanoi Ijän, „t»oi ftittä fattua, että finullafin on fer=
ran fapeli wgöttäjt ja että faat taigteöa ifänmaafi ebeStä.
£asbotfo, Spifcu?"

„£afjbon," fanoi poifanen ja ojenfilje fuorafft. „2Winä
Ijaffaan niittä päät potffi, toaiffa niitä fuinfa monta olifi."

„Ojolj!" fanoi ifoifä. „2Baiffafo fuinfa monta olifi.
SRiippuu fiitä, fetä tsaStaan faat taistella."

„9Witt," fanoi Spiffu miettiiuäifegti. „3Kinä Jaffaan päät
poiffi fufitta ja ijaufoitta ja noffofitta ja faifitta, jotfa tele»
wfit paijaa ufolle ja mummolle. Sfiin, uffo. 3a fttte minä
fatfafen faulan faiftlta, jotfa fanoicat minua ttytöffi."

~'Slo, no, Spiffu, liifu toain fiiwoSti, äläfä ole niin jul=
ma luonnogtafi. £ä§fä on fjoufut. Saljbot faifeti frafinfin,
wai mitä?"

„3;aljbon, uffo, ja fapelin. 3a Ijatun."
„9Jo, ftnäpä tt>a§ta et

„©aat faiffi tttttni, joö lupaat oHa menemättä etemmäffi fuin
tien portiöe, fun jäinen Ijerra tulee."

„Bupaan, lupaan, uffo," wafuutti pffu.
SEuStin eljtimät molemmat jetmitä ataS minnittä, tun jo

nimiSmieS ajaa lennätti tuin tuulispää tietä mpöten, Jjuutaen
molemmilta puolitta itjmijiä jiirtpmään jprjemmätfi, fittä ptt)äi=
nen tjerra tulee muutaman minuutin päästä, ©itiöin tuli fiire
faititte jo fiire tuli mofiSjäfin. Sfoijän tjoujut mebettiin pt=
fu SKatitte jottaan; tjarmoat ne otimat, taljfeiben ulfopuotetta
maatcan jinijet raibat, ja niin juuret, että tpiftu SRotti olifi
fpttin fpttä jopinnut rpomimään toijeen toljteejen, foto mieS.
®pttä je hullutta näptti, mutta jatfaan ne piti jaaba! Saneet
fäärittiin puotimätiin ja tainatoiben alta fibottiin fiinni puimitta.
3)ljtä paljo puuhaa oli jrafiStafin, jota mpöSfin oli pannaa
jo otfapäät jinijet ja niin juuri, että näptti ennemmin jättitäi=
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fcdc tefjbyltä fuin tämmlsifede pillu miehelle. Sun je isäntiin
nsiiljtnsät E)i£>at maata ja fyännyljet lafafiusot lattiaa.

„®i tuosta mitään tule," janot mummo, mutta työnteli lui»
teniin neuloilla jelä l)ii)oja että Ijännylfiä,

pllu SKatin mielestä tuo lailli oli joutansaa loriStelua.
©itte pistettiin päähän juuri jotamietjen Ijattu, jolo olifi upon?

nut ollapäifjin aSti, etl’ei jitä otiji enfin juHottu enemmitlcen
luin puolilleen Reiniä. SBiimein ripustettiin roSlaS, maata
nsiiltänsä japeli fellään, ja ritari oli malmiS. ®i
loSlaan ole janlori uljaampana astunut nsoitottifen taistelun
lentältä luin ipillu SKatti cnji lerran l)oujujalaBja. Solo |ä»
nen pieni pyöreä ruumiinja ainsan Ijänsifi noidin »äijiin maat?
teihin luin järli järviseen; ainoastaan pienet, jinijtl»
mät, puualat laSnsot ja pieni, itfeläS nylerönenä pilliStinsåt
lapeaSta raosta jralin loululjen ja Ijatun «sälittä. Sun Ijän
niin muljleana ja optisin nsaruStettuna marSji tiede, luului ja?
pelin latina linsiä nsaSten, neulat putoitinsat pois, jjiljot ja
Ijännyljet pääfinsät nsadoidecn, Ijattu ladiStui midoin oileode,
midoin nsajemmade puolede, ja 1010 tämä urljodinen ritari näyt*
ti jola Ijetli oleman] luliStumaijidoan fanlaridijuutenja painosta.
SBanljulfet einsät odeet pitlään ailaon niin jybämmeStänjä nau=
raneet luin nyt. itfe, jola Ipdä luuti plun maruS*
telemijen, maan ei nähnyt mitään, pyöräytti pillu fotilaSta
lolme lertaa ympäri, juuteli pillu nenää ja janoi: „3umala
finua jiunatloon, ijSillu; joSpa ei loSlaan huonompi mieS luin
jtnä lantoiji porilaisten «sankaa unimotmua!"

„§uomaa nyt!" janoi ullo. „Sun juuri Ijcrra tulee,
tee lunniaa näin!" 3a manljuS opetti poilofen feifomaan juo»
rano luin tillu, näyttämään uljaalta, pitämään «safemman
lätenjä juorana pitlin finsua jo oilean läben otjoda.

„Sydä, ullo," janoi pillit SDtatti, jola oli aina Rutisin
oppinsoinen.

Susiin eljti pienolainen pailadeen portin nsiereen, lun
jo laulaa maantieltä nälyi tomua jo lorlea Ijerra tuli ajaen,
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niin että fimet fäfenbtVDät. Slfpt pn jo oli ipn täpliä ja
millaista mauitta! SBoan [illoin fuSJi äfiSti ppfäptti pmojet
ja famatta ptuji: portti anti, pH! Stfia oli niin, että [itta=
moitti it[e oli mapamuubeSfaan ajettunut pitämään polta
portista, että faiffi fdvoifi oifein ja portti lentäifi fomcntoeS[a
pp’äffiä aufi, niin että plpinen prra [aifi pmän fäjitpffen
teillä maHitfemaSta järjeStpffeStä. 9D?utta monttujen läpBtp=
eS[ä puimaa maupia [attuitin niin ptduSti, että [iltamouti
tahtoi [omalla fumartaa oifein faiffein nöprimmäSti, ja lotSfiS •

oli pn pitfätlään maantien ojaSja. ©iitä fäStpläinen, jota
obotteli fomentofanno portin miereSjä, niin pmmäStpi, ettei
ojannut ajatctlafann portin omaamista ilman efimiepnfä fäSfpä.
sRiin oli portti afianomaifeSti [uljcttnna forfeiben afianomaiS=
ten ebeSfä.

SBattnnjen täptpi ppfäppä, plpinen prra fatjapi fttm=
maStcllen uloS, ja fnSfi pp pnfi; portti aufi! ©illoin spif=
tn 9Katti ropajip, aStui maitta pmin maimallafin eftin, amaji
portin ja teti funniaa äimän niin, tuin ifoifä oli opettanut,
melfein [omaan tapaan tuin istumaan oppinut tokan pentu.
SuSfi rappafi pmojia, ne ppäpimät läpemään, mutta [illoin
pufi prra mannuista: „©eiS!" ja maunut ppfäppimät
uuhestaan.

„3Kifa Spiffuliini [itiä olet porilaisten nnimormuSja?"
pufi plpinen prra SJMtfu SffiatiHe, nauraen niin, että mau=
nut tärifimät. opittu SOJatti et mitään, pn muisti
main [en, mitä ifoifä oli opettanut, ja teti uubeStaan funniaa
niin tanteaSti ja juPadijcSti tuin mapodiSta. ©e pimitti
mielä enemmän pipistä prraa, pn fpfeti ipmijiltä pojan man=
pmpia, ja [iltamouti, el)bittpään jo rpömiä plöS ojaSto, fer=
toi fiireeSti, että potta oli orpo ratitta ja a[nu ifolfänfä, man=
pn ja [ofean [otamieSsppelön §affurin luona, ©iltamouti
laufui nuo [ananfa [emmoifetla plmetfimalla äänellä, tuin mä’
liStä [aa tuulla, milloin mapama mouti puput pitäjäpä föp=
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t)ißtä; mutta t)än tummaStut, fitn hiljainen (jerra
fjeti aStui «jannuistaan ata§ ja tdfft fuoraa päätä motitin.

9?o, fepä waöta! SRummowanljuS oli Jäiratyrfegtä pu=
bota istuimeltaan, fun niin jäinen n>iera§ aStui Ijatpaan tu=
»aan; mutta ifoifä, jofa ei mitään näfynnt, oli rofyfeampi ja

»iittafi fot)tettaa§ti ftnne päin, josfa tiefi penftn otetoan.
„§eram raufja, fjbtoät ttgtäroåt," fanot voierää. „9D?i-

nuSta finä näytät maniatta tutulta," jatfot (jän, tarttaan tat=
fetfen ifotfää, „®tfo ole Jgaffurt SK:o 39 minun entifeStä
fomppantaStani?"

„Dlen, f)erra fapteeni," waStaft ifoijä Jjjjwtn £nmma§tet=

len, fiffä t)än tunft äänen.
.

„910, jumalan fiitoS, että [imit miimeinlin löpfin," fa=
noi maaherra. ,„3010 olet unhottanut, että finäijnn fe juuri
otit tulifimmaSja taiStetuSja minut felfääfi ja faatomatta latu
noit joen poiffi, tun minä huamoitettuna ja tunnottomana otin
mäMttä joutua mihotliSten läjiin? 3“ mailla finä et fitä
muiStoifilaan, tuuletlo minun tosiaan fitä unhottaman? 9tau=
f)an tultua minä etfin finua lanan; maan luu en jaanut mä=
hintälään tietoa, luulin [imin jo Itiölleen. SKutta npt finni
töpfin ja npt minä pibän huolta jinuSta, maimoStaji ja pillu
poilajeSta. lila poila!" fittoin otti maaherra peilaa lai=
noloista, noSti hänet plöS ja juuteli häntä, niin että huttu
putofi pillu mieheltä, japeli lalift ja lailli mummon neulat pää=
fimät fraliSta ja houjuiSta.

„illå, maltctljcm!" [anoi pHu maavaroille. ftnfi
pubottt Ijatun ja u!fo toruu."

„§t)h)ä armollinen fyerra," fanot mummo Ijt;h>in f)ä}jei§=
fään Sptfim puolesta, „olfaa niin armollinen, etfette paljastu,
ettei potta puljuu fuutanfa mooten; §än, §erra paratfoon, ei
ole tottunut tömisten feuraan."

„UUo faa paremman Ijatun fijaan," fanot maaherra „ja
te, fyjwä mummo, ottaa juotetta pojftn fuuSta; onljan
Ijijwä' oHa mieß , puolestaan. £uuTe§, SpiHu, ftnugta näöttää
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rootwcm tulla aitaa myöten oifa mieS. Sefeefö miefefi fun=
non fotilaaJfi, niinfuin uHoftfin on ollut?"

„ttffo fanoo, että riippuu ftitä, fetä roaStaan faan tat§=

telia," waStafi «piffu.
„Dfetpa ftnä aifo weitiffa," janot maaherra nauraen.

„(sipä finulta nät; roljfcutta puuttuman."
~9'liin, armollinen Ijerra, fe tulee ftitä, että Ijänetlä tä*

näpäiwänä on enfi fertaa Ijoufut jalaSfa, ja ropeuS tulee
jujujen mufana."

„@anofaa ennemmin, että je tulee porilaisten uniroor=
mun mufana," fanoi maaherra. Spaljo ruubinjaroua ja paljo
funniaa on tuoSfa fuluneeSfa uniwormuSfa, ja femmoifet muiS*
tot fulferoat fmmiSta fufuun. SOfutta n»t on jo toinen aita,
ja pojasta rooi mielä tulla tufi ifänmaatlenja. Dletfo ftnä
roäfemä, piffu mieS?"

spif£u ei voaStanut; f)än roain ojenft oifean feSfiformenfa,
roetämään mufa formifouffua maaherran fanSfa.

„£t)Hä jo näen," janoi maaherra remuillen, „että finuSta
tulee voäfeteä luin fart)u, funljan roain fäteft efjtit faSroaa.
SEafjbotfo tähteä minun fangfant fbömään pefjmeätä (eipää ja
juomaan maitoa jofa päiroä? fåljfäpä jaat fieUä joSfuS muöß=
fin lafritfia ja voefirinfelejå, joS olet filtti."

„©aanfo Ijeroofenfin ratjaStaa?" fuftyi pffu.
„£»Hä, fe on tietty, fe," fanoi maaherra.

äKatti mietti f;etfifen afiata. £änen piffu filmän=
fä fatfoitoat milloin maaherraa, milloin ifoifää ja milloin mum=
moa ja fitte taa§ maaherraa. SBiimein r)än ppi ufon feljån
taaffe ja fanoi: „SD2inä jään ufon ja mummon luo."

„So2utta," fanoi fotamieS=»anpS liifutetutla ääneHä
/

„rataB pttu, ufon luona faat main foiuaa leipää ja »että ja
muitun filaftaa. Gstfö tuule, että armollinen prra tarjoaa fi=
nutte pehmeätä leipää ja maitoa ja muuta p»ää, ja ajatteleS,
että faat piuofen ratfaStellatfeft!"
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„2Kinä jään ufon luo; en minä läfybe ufon luota!"
fiigti sptftu SÖJatti ttfu furfugfa.

„<sinä olet Jjtjwä" polta," fanot maaherra fötmelfttmin ja
talutellen poilaiSta pulteaKe pogfetle. „9?un, jää finä main
ufon luo; minä fntlä pibän puolta; etfei ufon, mummon eifä
finun taroitfe fogfaan näfybä nälfää, ja fun finuSta ferran tu-
lee funnon mieg maailmaan, niin tule minun luoffeni, jog fil=
[oin olen elogfa; minä annan finutte maata ftmtää ja metfää
fjafata, ja tulfoonpa ftnuSta fotamieg tai talonpoifa, fania fe,
funjjan roain pöfpt ifänmaaft ja ugfollifena poifana.
Satjbotfo wfyå, pffu?"

„S;afjbon," »aStaft poifa roafawagtt ja jörfägti.
„3umala finua [tunatfoon, lapfi!" fanoireat uffo ja

mummo liikutettuina.
„3ja jumala fiunatfoon rafaSta isänmaatamme ja anta=

foon fttte monta niin ugMigia poifaa fuin finä, pffu," fa=
noi maafyxxa. „©iöä," jatfoi Jjän, „moni taxtaa poig fo9=
£>ättä, fowalta lehoättä etfimään pehmeitä faffuja, ja mitä Ije
fiHä .wotttawat, tietää öffin purnata ja Jjeibän.cmatuntonfa;
ei ainafaan fyeibän maanfa fiitä l)ttöbb. äKutta funnioita ifäå=
ft ja äitiäfi fjeibän fct)f)tyt)begfänfä, että menegtuifit ja fattan
eläifit maan päättä!"

„©4än on aapifegfa," fanot SpiHu SKattt.
„9?iin on. SKutta fe ei ole faiffien ft)bämmegfä,"

toagtaft maaherra.

Ensi Leivo.

Mä kuljin puistotiellä
Kylämme takana.
Talv’ oli maassa vielä
Ja talvi taivaalla.
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Sävelen silloin selkeän
Ylhäältä kuulin helkkyvän;
Se ensi leivon ääni.
Ennustus kevähän.

„Min, kevään sisko, löydät
Pohjassa?" kysäsin.
„Niin köyhät meill' on pöydät,
Niin kolkko talvisin.
Käy Guadalqvivirille sä,
Rypälten maassa viserrä!
Ei siellä tyhjää kättä,
Ei hyistä sydäntä."

Ylhäältä kuulin vielä
Heleän laulelon:
„Mit' teen mä riemumieliä,
Mi aina murheeton,
Ja leivällä, mi milloinkaan
Ei näljän hätää tunnekkaan,
Ja sydämmillä, jotka
Ei Herraa halaakkaan?

Olenhan toivon hellä,
Iloinen sanoma.
Minusta riemu kellä,
Jos juur' ei kurjilla?
Olenhan ääni enkelin,
Rinnasta luonnon kotoisin,
Tuon kevään viestin maihin
Talvesta kolkkoihin.

Siks luota rikkahitten
Käyn ahdistettuni luo
Ja köyhäin, surevitten:
Mun käsittävät nuo;
Kun kärsivät ja surevat
Vain ilon oikein tuntevat
Ja Herraa hyvyydestä
Ylistää osaavat.
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Jos maasi peittää hanki
Ja osas kurja on,
Valoa ennustanki,
Paistetta auringon.
Sun maatas lemmin enemmin
Kuin rantaa Guadalqvivirin,
Kun maasi kärsi, luottain
Herraansa kuitenkin,

§ti Item.

CYjRautana, tuolta fuuregfa 2lmerifaBfa on monta rauta*
jt\ tietä, joilla nmunujen ptjörnt nopeasti ftitäroät eteen*

W \ päin rautaifia fisfoja myöten, eifä fiellä ole f)e»o=
fia toatjaStettu maunujen eteen, maan ne kuljetetaan

roefifjötirrm atuufla. tjöijrtj foljoaa cnftmötfeSfö Waits

nuSfa ftefjutoaSta fattitaSta ja fdtjttää J)ötjvt)fonetta, ja t)öt)*
rtyfone panee pyörät ftiffeeHe, ja niin fulfee enftmäinen wau=
nu eteenpäin, wctäen faiffi muut perägfään. Ufein on fos
fo pttfä jono maunuja fiinnitettt) toifitnfa, ja foöfa tämä
fulfee fofme fertaa nopeammagtt futn ttrirffu fjewonen! juof*
fee, niin ifjmifet matfuötamat mielellään rautatiellä t)öt)x\j"
toaunuSfa. ©entäfjben omat ufetmmiten faifft maunut tätyn*
nä, toifet tfjmiftä, toifet fjärfiä ja lampaita ja totfet faifen*
toifta tatnaroita, joitä fuljetetaan paifaSta totfeen.

Siofin on ppmä, että on rautateitä, jo mettein loi*
tisja maisfa niitä jo outin. JhiotjiSja on jo monta rau*

tatictä, maan ©uoraeSfa on mapemmän. lienee tentieS mai*
teampi ratentaa fettaifio teitä täältä popjoijeSfa tuin mun*
alta, jittö täältä on paljo mätiä ja järmiä ja jotta, joiben
pti ratennettaroot fittot matjomat paljo- rapaa. SBoan jopa
jentöän ujeimmot meifläfin mattuStamat rautateittä. £ie*
bämmepän me, tuinta toifisja maisfa on porattu tietä täpi
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fovfeiben Wuorien, ja toifigfa paifoiöfa on rafennettu taus
Ijean fortetta fittoja järnrien ta tyrnien rotfojen tjli; niin,
on [emmoifiafin rautateitä, joiSfa fuljetaan Jättöjen päät»
litfe fuurisfa faupungeigja. taiffea tätä on fentäfj*
ben, että ja tattmrat aioifitoat tulla pian perille;
fillä aifa on faifeSta omatfuubeSta fallein. 9?tyt {o faatnme
«SuomeSfafin ftjöbä ruofatoeron sEurußfa, toifcn
fä ja tottnannen SBiipuriSfa. £)etfingißtä matfuötetaan
lafjbeSfa touorofaubeSfa Ouluun; femtnoinen matta fät) nos
peammin fuin rattailla istuen laistaa ftytytifjefooSta lt)öbeßfä.

yit)t tafjbon tertoa jotafin, jota tapahtui rautatiellä
2)l)bt)«matloißfa sofjjoiS*2ltnerifaSfa, eitä fiitä ole pittää
aitaa fulunut.

©iettä on faupunti nimeltä 9)ort, ja ennentuin tut»
taon faupunfitn -tßattimoreSta, tuttee rautatie tortean jit»
ton ptitfe. ©opatjtuipa, että tjbtytymaunun tuttieSfa fittan
Jjti, putofi tjel)tumia tyitiä mounun uunista jittatte jo jiitä
ftjntyi tulipalo. Stuuten puljoltaeSjo tomaSti ja fun ei te»
tään ollut lätyttä jittoin, tun mounut ofjitje Eultimot, oli
pian toto jitta tuten mattoSja ja paloi porotji.

Stßätjitetten tuli tymijiä, jotta toettimot [ammuttaa,
mutta turhaan, ©illoin Ijuuji jota peistä, että tymmencn
minuutin perästä obotettiin toista junaa jämättä tjaaratta
tuin ebettinentin; jo fun tien miereSjä oti muori, jota esti
jittaa tietie nätymästä, ennentuin oltiin äimän jen tifetlä,
niin moiji tapahtua je onnettomuS, että toijcn junan jof)=
taja ci tietäiji fittan patoSta, maan tuttiji täyttä mauria
jinue ja jyötfyifi fymttytecn enemmän tuin fabon tjcngen
fanSfa, jotta jeurafiffiat mutana mounuisja. ©iinä jeijoi»
mat nyt taifti ncumottomina ja jättäytyneinä eimättä tie»
täneet, mitä t)eibän piti tet)bä, ilmoittaatfeen tulemille maaraa.

©itiöin oti fiettä fatfitoiSta=muotiaS poifa @ti 9iem,
ja tjän oli rimofampi foittia muita. £än rupeji juotjemoan
pitfin tietä niin fauaS tuin moi, eitä Häipynyttään tauon,
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cuncntuin [jän rtäfi pittän jonon maunnjo tuleman tiellä
täyttä petaten [jäntä moStaan. SDZita teti nijt (SU
jßem? huutaminen ei paljoa auttanut, fittä ei futaan oliji
tuullut Ejäntä juuren fotinan tätjben, jota mannut pitimät.
hänellä ei ollut aitaa fauan ajatella, hän ajettui teSteUe
tietä, niin että faiffien maunujen mälttämöttömästi täptpi
tnltea Ijänen ljUtfenjä, jos toljtoimat eteenpäin, ja jiinä jei=
joi [jän huutaen jo lojuen läjillään ja miittaili mintä taiji.
jjunon tuljettaja, jota oli enjimäijeSfä maunuSfa ja otjjaji
toto junaa, tuuli pojan oleman tjuUun ja tjuufi taas puo=
testaan ja miittafi, että [jän juolfiji pois tiettä. Saan
(SU jßem jeijoi peitollaan; jeijoipa jiinä tuoleina jilmienjä
cbeSjä, eitä tnitenfaan mäistpntjt, jiUä [jän tieji, että monen if)=
miSljengen pelastus riippui jiitä, että [jän jeijoi paitaöoon.

SiHä tumalla täptpi junan fuljettajan jeijattoo taiffi
monet mauuunja, etfei tuliji jljtjpäätji pojan Euolemaan.
Saan £)än oli niin miljainen, niin miljainen, että [jän [jeti,
fun juna feijaljtui, [jpppäjt alas tielle ja rupeji lljömään
(SU ißem partaa, tosia [jän oli uStaltanut tetjbä junalle
jemmoijen miimpfteen.

Saan ntjt tuli muitotin ifjmijiä juosten jillolta ja Ijc
tertoimat, tainta roätjäöä laitti mounut olimat jpöstä jtj*
mptjteen. Silloinpa junan fuljettajan jilraät I juurenimat,
ja laitti maunuiSjo olijat jaimat tietää, että Ijeibän, lotjin*
nä 3ulllat aa / oft liittäminen (SU [Reiniä pelaStutfeStaan.
(Siinä jijntlji IjämmäSUjS jo ilo Ijljfoitaa niin juureSja
määrin, etfei jitä moi fertoa! laitti tulimat ulos mau=
nuista, jpteilimät jo juutetimat (SU [Remiä Ujpneleet jifntiS*
jä ja Ejeti toettiin hänelle jata tnltorofjaa paltinnofji. Sitte
menimät fje jalfaijtn palaneelle jillalle, näljbäffeen jitä jlj*
mpljttä, jota oli ollut nielajemoijilloan Ijeibät toitti. jßi=

matta (SU [Rem tuli lamealto tuulutji taupurigisja jofanfa
fantoi [jänet riemufutuSjo [jänen manljempienjo taloon.
Saan enemmän tuin fnttaSto ja tunniaSto riemuttji Ijän
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fiitft ttebogta, että tjätt tjljmän jumalan aumtta oli jietoS=
tanut fotojen ihmisten fjengen.

Sfliixi, mitä finä otifit tentitit (SH kernin fijaefa, jo§
otifit feifonut, nttnfuin f)än, feSfetlä rautatietä, foljtfema
juna maumtineen ebeöföfi ja atman marma fuotiaatfi mufer;
tumtfe«tafi, jos juna otifi fulfenut eteenpäin? 3Jciefettäft
otifit tahtonut tefjbä tjtjmän tt)Bn ja pelastaa monen tfjmt»
fen mutta olififo finutfa ollut rofjfeutta fentätjben
panna atttiiffi omaa tjenfeäfi? ottfttfo ollut niin nopea
päättämään, etfet tytjtään fttmänräpätyStä o!i;'i miettinet,
maan fjeti fatfonut fuotemaa filmiin, fun mietä oli aitaa?

■9Hin, fe et ote matma. ©ittä monetta on tjtymä taf)to, maan
tatfitla ei ote miefjefästä roljfeutta. !Ja monetta, jotta muu*
toin on fefa tahtoa että rof)feutta, et ote famaa uSfatiaSta
päättämötftmttä, tuin pienellä (stt SRemiftä, maan Ije fctfo*
mat ja miettimät, htnneS faitft on liian mt)öf)ätßtä. 9Jtuifr=
ta ftnäfin fe, rimatta poita, fun ftnunttn joöfuS on tefjtäs
mä t)t)tuä ttjö! ©iinä ei faa otta mitään epäilytä. Steips
paaStt tt)st)ön, nopeasti, mitfaaStt, uljaasti, ja purnata fuo=
jefee ftnua, ttiintuin pn fuojett (Stt kerniä.

itefiofd ja

CrjjTuurafyaigfefo oli fcgfettä metfää wuorefla, pitfän jata=
ywt witottfen Ijongan juuretta, jonta nimi oli S>ammal-

(77\ parta, ja fen paifan nimi oli ■jStanrrroala, taSta fiind
tafangotta faSwoi faiJftatfa tammia, ©ammatoarta

oli fen toerran muinainen SEantatuffen Mtainen, että f)äntm
oli tuomittu takaamatta janoamaan, «aitta Janetta oli mettä
filmämja ebeSja, mutta fiitjen Ijcin ei ulottunut. @ammal=

parta fat rcain fatfetta au!eaöe merelle, mutta fuitenfin atni=
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aan janota Immolla muoretta,,joSta fabemefi jnofft niin nope=
aßti poiS, että ainoastaan maanpinnoja olemat juuret eptimät
piufan foStua. Surmaan ojenteli pouta juuriaan tauoS muo=
ren ratoihin; fiitä ()nn tofin [ai tu!eo feiStafjenja, ja fpHä
fitäfin tanoitttin mprSfpSjä; mutta mettä pän jäi ainoastaan
pienestä jfimmattojen ropafoSta, jota oli lähellä, mutta jetin
oli enimmäfjeen tuimana, ©ammalparta oliji tuodut janosta,
elTei iltapitmi oliji mätiStä antanut panette faStematjaa tai
foStea raerenjnmu mäliStä fäärinpt maitoista, märfää lafa=
naanjo pänen pmpäritteen, mirmoittaen panen tuiptumia otjiaan.
sD2uuten pän puoaten fatjeli plöS piimiin, jotta lenfimät niin
plpöältä pänen päältitjenjä, tai mereen, jota paupaft niin jp=
mätiä pänen atlanja. kuorena olteSjaan oli pän päättänpt
taSmaa plöS pamaan taimaajen oSti, mutta aina mielä mäpän
puuttui pituutta, eitä pän mäntein enää taSroanut pituubetteen,
maan patjuubelleen. Suitettiin tefi pänen mielenjä mielätin
taimaajen; finne taptoi pän taifin motomin terran päästä tästä
janoijeSta maasta.

©ammalparratt juurella oli muurapaiSten ajunto, ja jen
nimi oli Riekuta, ©e oli muurapaiSten mielestä tauniö nimi;
pe päpejimät janoa jää main kruk(i, [illoinpon peitä oliji muta
jaotettu luutta fentieS mifji rantoitfi. Ketola oli täpbettinen
tajamolta, jogfa jotäinoa jäjen teti tpbtä ppteijetfi ppmäfji
fetä taisteli tuin jantari faiffia täärmeitä, turilaita ja muita
mipoflijia maStaan. §e olimat opteraa ja laintuuliaiSta mä=
feä, nämä muurapoijet, jota oli peiffe fuurefft funniafji, mutta
pe eimät main läjittäneet, mifji ©ommalparta oli niin juuri,
fun pe itje olimat niin pienet, pieninfin pamuneula, jota pm
toji ©aramalparroSta, oli peitto fofonainen pirji, ja jittäpä pe
juuri jaimatfin rafennuStarpeita Sefotannja.

kuutamot muurapoijet olimat fiimenneet äimän ©atm
molparron latmaan aSti, ja je oli peitte foto päimänmatfa.
palattuaan olaS luulimot pe olleenja jo äimän puolitieSjä
fuupun. /y©ammalparta pprtii taimaajen", janoimat pe. „3}tt=
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tenfä iooibaan ottajaan niin [uunnattoman juuri ja niin ää=
rettömän tytjmå?"

©ammalparta luuti, mitä nuo piffu etufat pulma jupift=
loat f;änen juurettanfa, ja fatfoi tiettä forfeubeStaan. „B\)M
minä putiniin taimaafen", fanoi Ijän. päättä maan päättä ei
minulta ote muuta luin tuo fotoa «suori ja jammumaton jano."

toain, mitä t)än janoo!" fanoiwot muuraljatfet
toinen toijetteen. /y3Rtt"jt Ijän ei tee työtä, mintuin me, jofa=
påhoäifegtä leitoäStään ja fatoSta päänjä päättä ja p»[ö fou=
nii§ti täällä maan päättä, joljon juurenfa tuitenfin eroat
liinni faäaaneet. £un on juojaa ja ruofaa, ei tarroita tai»
«jaan ioattaluntaa."

/y3JJutta fuitenfin on jotann, jofa panee minut haluamaan
tahoaafen", fanoi ©ammatparta. „@inne päin minä oten pr,r=
!tnt)t aina piftuifeäta aBtt." ■SKuuratjaifet nauroivat. meffn muutamia,
jotfct tjalufiroat taiwaafen", fanohoat Ije. feaSfamme
oli jouKo ftitoeHäitä, ja ne läffitoät lentämään finitaimagta
tofyi. 9<Je mufa ettoät tahtoneet ptifyä eifä tetjbä työtä tämän
maaraufan päältä, »aan lätfiwät tjunrimatfatte foljtt forfeutta;
mutta tje faiffi työni putofitoat mereen ftifafien ruoatft."

Sammalparta tuunteti noiben pittu etutfain putjetta juu*
ren olennon mojeSteetittijetta tppnepbettään eitä fatjonut maf*
jaman maimaa enää maStata teitte; tjänettä oli fuitenfin omat
ajatuffenja, maitfei Ruotinut niitä ilmaista. 3)2uuratjoijet ptjä
puuljojimat ja tefimät tpötä, tultafjeen toimeen täältä maan
päättä, eimätfä halunneet mitään parempaa. SDZutta Sammal*
parta ptjä janoji ja tuli jota taimen mutaan ptjä Jjarmaam*
matfi, funneS jen alimmat offat attoimot tuimaa ja fuitjtua.

Eräänä feStifefän päimänä tätjimät tätjimmän talon pojat
£anermataan poimimaan muStifoita. jpeibän joufoSjaan oli
pitäjänräätättn poifa StgapetuS, jota oli fäpnpt foutua faupun*
giSja ja oppinut polttamaan paperoSjeja. te mar*

joja, minä fitfaifaa tupafoin!" janoi StgopetuS, tjeittäptpi pit*
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tätfeen tanerioitloon pätmänpaiSteefen ja fhtfitti tupatfanfa, cttd
muta nätyttäifi ottein mteljeffäältä.

pienet, teroeät |"aroupitn)et noufitoat niin tomeaSti tttöS
ilmaan, lewiten roaateanfinifitfi rentaitft. ©e näötti tauniilta;
rjlftn muuraljaifettin fatfotroat SlgapetuSta trtljäifetfi ijerraffi.
£än poltteli polttelemistaan toisten poimieSja marjoja, ja tun
paperoß[i oli loppumaififfaan, peitti t)än palaman päätäleen
huolettomasti tantaalle. 9ftutta ftffoin olitin luiroa tefä,
tupafaSta putofi pieni r)e{jfM»a fipuna, ja fiitd fyttm' enfin fam=
mat, fitte fuiroa tanertoitto. SapfiSta fe oli totoin fjauStaa;
ije iljaStutfiSfaan tatfotoat pittu lietin taStoamiSta ja leimuten
tappelemista mdttddltd toifeffe. Sitlipa tuuli, jota aina on
lietften leitfitumppani, ja Ijunritfenfa puhalteli ja tiifybfytteti
pienet lietit fuuretfi tuletft. SBäfyäSfä ajaSfa oli 1010 Kaner*
ioata tulen ja fawun roaöaSfa; fipunat tenteliroät, tanerroitto
ratift, leppäkertuitta paloi fiiwet, ja lapfet peloiSfaan lätjtroät
paloon. Snfimdijenä tälfi räätälin SlgapetuS läpälämäleen,
Ijän, jola oli pannut altuun 1010 onnettomuuben. §än fom=
paStui ja lanlefi nenälleen tulifeen mättddjen ja poltti nenänfä,
niin että fe tuli finertämdffi ifipäiroitft; fen t)än fai roairoaStaan
ja fentäi)ben Janottiin t)äntä SRenäpetuffeljt niin lauan luin eli.

Safangotta lierteleljtitoät liefit fapeana, läärmeen närot=
fenä fieleff eenä t)lö8 nmoren rinnettä mtyö ten ja faaputroat «m=
mein Ketolaan aSti. ©iinä puuljafiroat ja muu=
raljaifet, tuten taroattifeSti, aperaSfa ttjöSfdän. huutamat
tutfiroat tataperin, roetäen tortta jäljeStään; toifet juurella
roairoatla t)inafttcat fuotfutta Ijeinäftrffaa, foettaen faaba fitä
pejätle, mutta lun falft oli »etämäSfä tummallatin puo=
leffa, tultt Ijeinäfirtfa ebeStataifin Ijeibän roäliffänfä. ©tt=
loin tuliroat lietit aita wauljbiffa . . . fiut), miten fe taljäljti
SefotaSfa! ja ftt£>en [e pefä loppui taifftne tetolaifineen ja
§eibän puutjaamifineen raroinnon faamifeffi - täSfd maailmana.

©ammatparta oli näljngt monta metfänpaloa ennen; ne
oliwat ainoaltaan färwentäneet fammalen ja tanewiton fjänen
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ömuärittänfä, mutta Ijän itfe oli aina fäilmiöt roaljtngoittii*
matta, ©entäljben t)än otifin ntvt ifyan rauljattifeiia. £än ei
itje tiennut, miten limua fyån oli ja fttä paitfi tuoreitaan ioä=
t;än mäbännt)t; mutta lietit tiefiiuät fen »aremmin, ne tierfiiuät
f)ånct tylfuraftäri ja rnöeftvoät futroia olfta mnöten toiimein mu§>
feaan tatvuaan aSti. ©iitäföS tuli aita tipimauittoi, tuuli tan=
toi fen laua» merelle; laitti falafat oliftroat litttienoitfa noteu=
tiineet, elfehoät ne olifi fiireimmtten jätteen »efeötnncet. Solme
»äimää »aloi ©ammalparran »uolitafjo runto, tuaan fittetin oli
i»a§ta suoli fittä palanut. Siilipä fifloin tuulensuusta, ja ru-
fau§ main, niin Ijonfa mataft uiifättään »oroäfa ja tulenfyepugfa.

tfityt minä olen t)tita§fa, n»t en toStaan »ääfe taituaa=
fen", ajatteli ©ammatuarta fuolewana taatueSfaau nutorcltanfa
ja »übotegfaan »itiin rinnettä ata§ mereen.

~6'tpä fuinfaan ole AntaSfa l" fanoi ääni ylväättä, ©e
oli punatta iltapitmi, jota t)onfa oli niin ufein ifämöiben ja
itjaSteden fatfeltut. /y(Stpä fuintaan ote AntaSfa," jattoi piimi,
y/[ittä npt minä otan [intin tul)fa[i ja mien forfeatte plöS ma*
leijaan amaruutecn. Sun [itte taimaan Igerro uubiStaa maan
ja luo uuben paratiifin, pääfet [itiä feifomaan fen portille clä--
män puun ja I)pmän ja tiebon puun miereen, [imin I)a=
muneulafe[i loistamat tuin Ijopea, [inä jaat juoba yrttitarhan
lähteistä, ei [inun tarmitfe enää foStaan olla janoiSfaft, eitä
fuiljtua tai tuolla. ®ifö taittein olentojen 3fä, jota tuulee
foto luonnon rufouffet, eitö [än oli[i tuullut [inun äänetöntä
ifämöimiStäfi pitfin foto elämää[i?"

„(Bitb minun tarioitfe feifoa fimuafta rouoretta ja turilaan
ojennella offiani tahoaSta fofyben?" fyfyi ©ammaluarta.

„(Bi foStaan", rcaStafi iltatotlroi. laamat olla
ijäifeSfä rauljaSfa ja latroafi ijäifegfä vuato§fa; Eebenin ualfami
hiotfuu finun tirtagtetttSta ft)bämme§täfi. Sun olet efintyt taitoagta,
niin fen möösfin olet lötytäiuä, fittä fen etfti, J)än löytää."

muuraljaifetfin faa tulla tairoaafen?" töfni
©ammalparta, fittä Ijäntä fäätitti ntiben Imltumineu tuleen.
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Reittä oli oifea fotinja maan päällä cimättä £>e toStaan
halunneet parempaa", maStafi ittapitmi. peistä on firjoitettu,
että he omat jääneet patffanfa."

,siåståtäå muortfin taimaafen!" fanoi mietä @ammal=
parta, mutta tie olrmatfin Ijänen miimetfet [ananfa, fitld !jän
famagfa painui fotoon tufjfafft, ja iltapilhu pufeutui
paan ja punaifimpaan tfopttfuunfa ja mci tul)fan fanSfanfa
p(ö§ ftntfeen avaruuteen. Sammalparta ei faanut tietää, olifo
muorifin pääfemä taimaafen »ai etfö.

Sltapifmen poi§ mentyä tuli loStea ljöfumu ja ftetoi
muoren malfoifeen, märfään lafanaanfa, niinfuin fidä ennenfm
oli tapana tefjbä. SKutta ei muurafyaigten enää tarminnuf
ryömiä forfifattonfa. alle eifä ©ammalparran mirfigtää janoin
fta otfianfa, fiHd |e fumpifin olimat joutuneet fotiinfa. Stino
aStaan manlja, tuima, jammalpeittoinen muori, jofa ntyt jeijoi
tyffin alastomana ja nofifena, tunft työfumun tippuman melfetn
fyrmetren tamoin pitfin farfeita fimujanfa. SBuori fe juuri fer=
toi minufle tämän ©ammalparran ja gefolan fjtStorian; muu=
tetran fitä ttråftn oliftfaan fufaan tienntjt. SRutta ei mielä
tänäfään päimänä futaan tiebä, pääjeefö muori taimaajen mai eifö

Kedon kukkien laulu.

Me kainoja, pienoja, heikkoja vaan,
Toki vaalivi meit’ Isä laivahan, maan.
Hänen vehreän kesk’kesähuonehens’ me,
Hänen niittynsä, laaksonsa kaunistamme.

Tapa meillä ei kehrätä, neuloakaan,
Uus on toki meill’ yhä vaatetus vaan,
Niin loistanut ei jalo Salomokaan
Kuin meistä yks pieni, jot’ tallaellaan.

3
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Maailmassa köyhänä kärsiä saa;
Hyvä, voimakas Herra tok’ niin asettaa,
Ett’ on pian haihtuva suurellisuus,
Vaan kestävi halpa ja viattomuus.

Mist’ tunturin honkia suurempina
Näin värejä saisimme hohtavia
Ja tuoksua herttaista niin kuni tuo,
Jota laaksojen kukkivien tomu suo?

Meill’ on maja halpa ja alhainen näin,
Vaan latvamme nostamme taivasta päin.
Se suo valon myös alas loukkohon niin
Kuin tunturin otsihin korkeampiin.

Me laulaen kiitämme myös Jumalaa
Niinkuin hovit metsien, jotk’ humajaa.
Hän kuulevi pyyntömme hiljaiset
Niinkuin ukon pauhinat juhlalliset.

Jumalassa me emmekö riemuita vois?
Puvustamme ei erkane lehtinen pois
Hänen tahtomattaan; jyvä pienosinkaan
Isän tahdotta ei tule mullaksi maan.

Rakas, pienenen pilttinen, kiehkurahaps,
Jumalan kevätkukka, sä Jumalan laps
Ole ainian; kevähäs vaikk’ ohi on,
Ole Luojasi laps, kuni me, viaton!

parempi tie.

§ti terran htutamummo, iotta oli faffi taSta, jutteli
ja Stjttelt. jutteli oti poifa, maan Styteti tt)ttö.
(gräänä pätmänä ott mummo anfainnut 20 penniä
ja f)än fanot lapfitle: „£äsfä on tatfi ftottmenen

pennin raijaa; mentnä taupuntiin ostamaan teipää!"
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Sapfet etroät oUeet foöfaan ennen fätyneet faupungisfa
jo £>e fentäljben fnfmmät tietä. „@e et ole
fanoi mummo. „3lBtttfaa enfin fuurta maantietä, ja fun
tulette fatajamäen foljbalte, eroaa faffi fyaaraa. Slstufaa
fitte fitä tietä, jofa on parempi."

<2e oli fapfista fmroä neutco ia Ije läffimät iloifeSti
astumaan rafjotnenfa, fittä olihan Ijauefa päästä ferran
faupunftin.

®un Ije pääfimät fatajamäen fofjbatte ja näftmät ebeS*
fänfä faffi tietä, atfoimat f)e itfeffeen ajatella, fumpifoljan
tie fe nt)t on parempi. SKutta raotemmat nätjttimät ijeiStä
Mtä ja fje feifattuimat neumottomina (jettifefft ar*
melemaan.

©illoin istui leppälintu foiwu«fa oifean tien marretfa
ja lauloi: tuimaa leipää, foma leipää, fmiririmit! SDhttta
marto totut fatajifoöfa mafemman tien marretla ja raafrui:
rintitöitä piparfaffuja, rinfilöitä piparfaffuja, foa, foa!

„suuteS, jutteli," fonoi „teppä(intu lautaa
futtoaa leipää; paraö on mennä finnepäin ja fuorittao aft»
amme."

„@i," fanoi jutteli SttytteliHe, „ttariB tupaa rinfitöitä
jo piparfaffuja. @e£)än tie tietysti on parempi."

Sapfet eiwät looineet fopia, toaan päättiroät ottoa
fumpifin tymmenpenntfenfä ja tähteä ebetteen eri teitä.

SOfntta faitti tietpän ne Otoomaan miemät, ja molem-
mat tiet meimät täsfäfin faupuntiin. astuttuaan fotmojen
tuli iputtcli toifette foupungin portille, jo fiinä istui matami
pöpbän miereSjä ja puuji; „fotji pennistä, fafji pennistä!"

SDtitäpän tuoSfa on? ajatteli Sputteli ja astua tallus-
teli matamin pöpbän luo. ©iinä päneltä jilmät masto
autejimot, jillä pöptä oli lahottu täpö täpteen pipartaftuja
ja pieniä rintilöitä naupoisja. „@aonfo fafji rintilää pen-
nistä?" fpfpi Sputteli.
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„@aat", fanoi matami. „siparfafut maffamat fatfi
penniä, toaan menfööt tj^beötä."

„W), miten f)uoteat!" ajatteli jutteli itfetfeen. „mu
ten äiti ifjaötuu, tun faa niin paljon tyxvåa niin mädällä
radalla!" a f) nn °sti puolella rafjallanfa rintitöitä;
montafo Ijån f ai? ja lopulla Ijän osti piparfaffuja; -r

montato (jän niitä f ai?
@itte täffi jutteli tatfefemaan taupunfia, ja fe oli

Jörnin mertiöinen. Siellä oti fortetta fartanoita, foreita
roamfeteja ja fiittänriä meSfinfipeilcjä faifisfa puobiniftu=
noiöfa. SaS, fe oti jotaftn! jutteli fatfcli fatfelemtStaan,
ja panette aitoi jo tulta näitä.

„©aattaifinfjan ftyöbä tjljben rintilän, tun omat niin
tjuofeita. 2J?utta ei muuta tuin tyfyben!" ja pn föi rinfitän.

SBäljän ajan perästä oti fjäneHä taag nätfä ja mieti
tefi (ifää. „s£3oifinf)an maistaa ptpartafunfin, foSfa ma*
tami tintt", ajatteli Ijän. „2J?utta ei muuta tuin tyfjben!"

|än föt mtyöötin piparfatun.
Sfiitä enemmän fjän föi, fitä enemmän rupefi näitä

tuntumaan. 3a n»n meni taaS tjffi rinfilä ja tjffi pipari»
taffu. SUJutta ei muuta tuin tyffi. ©ttte aitoi jutteli ar--
meHa jo totiin läfjtöä, fittä ilta oli jo tuloSfa.

jutteli aStuöfeli t)itaaBti totiin päin, fillä Jiäntä mä*
ftjtti ja näitä oli mtjögfin. rinfilä ja piparfaffu toi=
fcnfa jätteen menimät famaa tietä ala§ tjänen piffu roat=
faanfa, mutta main tyffi terrattaan, ©itiä jota terran maiB=
taeSfaan ajatteli Ijän: ei muuta tuin tämä!

SBiimein oli hänellä enää tytfi rintitä ja tyfft pipar=
tatht taSfuSfa jäljellä, tjffifjän fe main enää on",
ajatteli pn, „eifä fe tuitentaan riitä faifitte itlallifefft,"
3a l)än föi fiiö miimeifenfin.

SPuttcti faapui miimein totiin, jafiettä ibtnimat luuta*
mummo ja SCptteti tpptpmäifinä fpömäbfä illallista fiitn
tcimäStä jonta jTptteti oti obtanut. Sillä STptteti oti tul*
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(ut taupungin toifelle portitle ja fieöä fjeti fuorittanut afi=
anin leipurin puobisfa.

//'Dto, jutteli", fanoi (uutamummo, //miSfä on leipä?"
jutteli ptjöritteli lattiaan, niin että fe rrjpistm' ai=

roan nelitulmaifetfi, ja aitoi tertoa taitista taupungin I.l}a*

nuuffista, fuurista tartanoista, toreista mamfcleista ja ftiltä-
mistä »naStipeileiStn, joita riippui puobinittunoisfa.

z/Kutta miSfä on teipä?" ft)ft)i luutamummo.
jutteli tefi (affinfa netifulmaifeSta tofmitutmaifeffi

ja tumailt matamia, jota istui pörjtänfä ttriereSfä taupungin
portilla, ja miten uSfomaltoman fmofeaSta f)än möi taittein
parasta tatoaraa.

z/SUcutta miSfä fe finun teipäfi on?" fgftji mummo
tolmannen terran.

yitjt tätjttji juttelin puljua totuus, ja pahinta oti fc,
että fjänellä r;£)ä ttrietä oti näitä ja fuurempt tuin fubetta
jouluaamuna.

z/fat) ftyömään!" fanoi mummo.
jutteli määnfi tafin jätteen ptyöreäffi ja istuutui ft)ö*

mään. 3a merfillistä, miten paljon paremmatta niitoa teipä
maistui tuin fetä rintilät että piparfafut.

z/W, fanoi mummo, ,/o|natfo nt)t [anoa, tumpito
tie oli parempi, fefö, jota roel ahneuteen, t»ai fefö, jota toet
äitiä tottelemifeen?"

tottefemifeeu", fanoi jutteli.
//Sotuista fe!" fanoi mummo,

£t)tte(i rairoafi fittisti t>st)bän ia teft tilan,

jutteli ja Jutteli paneutuivat maata luutamummou fanSfa.
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§
lipo tappataiämffo ja, tappataiB=ämmä. SEtebötföS, mi=
tä nämä orat?

gappalaifel omat fanja, jofa afuu gSotjjan perittä,
poljjoifempana firin ruijalaifet, ruotjalaifet ja juomd=

laifet. ©iellä, jo8)a emme näe tietään peltoa, emmcfä fetpo
metfäå, emmetä fäämiöttijegti rafennettua {juonetta, maan fuu=
ria autioita, rämeitä ja fortetta nntoren harjanteita ja pieniä
totia, joiljin pääfee toain pienen auton läpi tenttaamalta; fiedä
afutoat tappataifet. £>eibän maanfa on tummaltinen maa.
Soinen puoti touotta jMä on alinomaa aitoon toatoifa, tun et
aurinto foSlaan fegfi fefäffä fa§te; toinen puoti touotta taa§

fieCtä on alati tt)an pimeä, niin että täljbet tuiKtwat taiten
tattoipäitoän. Stymmenen tuutautta jota rouofi.on [iettä tattoi
ja refiteli, ja fitfoin nätee pienien tappatatluffojen ja =ämmäin
ajetetoan lunta mt)öten pienigjä toeneigjä, joita nimitetään
putfoiffi; eitä näitä pulttia l)emonen toebä toaan poro, Dletfo
fogfaan nätmtyt poroa? ©e on pienen, tjarmaan fyetoojen fo=
toinen, toaitfei muutoin Reinojen näfoinen; [itiä on fuuret,
moniljaaraifet fartoet ja matalampi taula ja pieni faunia pää,
jo§fa tiilutoat fuuret, tirttaat fitmät; fe juotfce tuni
tyli touorten ja mätien, ja fittoin fett tatoiot fatifetoat.' ©illoin
on tappalaiSuffo mieliäfäån, tun (jän putfagfa igtuu; foifi
mietettään, että taiten touobcn ajan otifi tyluä t)t>wä refiteli.

Olipa, niintuin jo fanoimme, muinoin lappataigutto ja
=ämmä. £>e afuimat faufana fiopinmaatta eräättä feubutta, jon=
ta nimi on Stimio, läheltä Juurta Senojofea. Sämän näet toit»
tein ptinnä Suomen fartatta, johon Sapinmaafin on piirrettynä
pömpgtyn muotoifetfi ©uomen tortcaan päähän. Sämä feutu
on autio ja jptyä, mutta lappataigutto jo= ämmä otimat tyan
marmat fiitä, etfei migfätään foto maaitmagfa nähbä niin mat=
toista tunto eitä niin firftaita tähtiä eitä niin fauniito remon=
tulia tuin fiettä Stimiogfa. ©iettä otimat ho itfetlenfä rafen=
taneet foban femmoifen tuin heittä on tapana, ipuito ei
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bän feubuiftonja taSma; ainoastaan mäljäijiä maimaiStoimuja,
joita pitemmin jopiji nimittää penfaifji fuin puitji, ja mistä l)e

fiiS faifimat tjirjiä juoneenja rafentamifcffi ? Sentafjben otti»
mat l)e pienoja, pittiä faumoja, piStimät lumeen ja fitoimat
pläpäät pljteen. Sitten tje ripustimet porontaljoja jaumcjen
päätie, niin että £ai££i oli (jännään jofuritopan näföinen, ja
niin oli peibän fotanfa malmiS. SHutto jofuritopan fjutppuun
oliioat t}e jättäneet auton, jonfa läpi jamu jäi tupruta, fun Ije
fotaanfa mirittimät tulen, ja toijen aufon oliioat t)e tehneet
foban eteläpuolelle, joSta tentattiin uloS ja ftjäCte. Sen nä*
töinen oli lappalaisteta, ja lappalaifet pitimät fitä fomana ja
lämpimänä, ja miiljtpimät fiinä Ijpmin, maitta Reittä ei ollut
muuta muobetta, eitä muuta lattiaa, tuin maitoinen lumi.

Ufolla ja ämmällä oli pitfu poifa, jonta nimi oli Sampo,
ja jitä nimeä pibetään onnea tuottamana SapiSfa. SKutta
Sampo oli niin rifoS, että IjäneQä oli tatfi nimeä; ppbeSjä ei
ollut tyttö, herran oli tullut mieraita tarroja, yllä juuret
turtit, fotaan lepäämään. Reillä oli muaSfanfa tornia, maltei»
ta lumipalafia, joita lappalaiSämmät eimot toSfaan ennen ollut
nähneet ja joita janottiin jofuriffi. 3Ruutamio mateita lumipa»
lajia pe antoimat Sammollefin ja taputtelimat päntä poSfelle
janoen; „BappeliH! Sappctitt!" SDhmta l)e elmät moineet ja»
noa, fun näet ei ptjitään peistä taitanut lapintieltä. ja niin
täytimät pe motfuStamaan pohjoista fo£)ben aina jäämerelle ja
Suropan popjoifimmalle niemelle aSti, jonfa nimi on ipopjan»
notfa. tappalaiSämmä ipaili ppmin noita mieraita yer=
roja ja peibän maitoista, mafeaa tuntanja. Sen foommin ru»
pefi pan nimittämään poifaanja „BappeliHiffi.

„2Winußta on ©ampo paljon parempi nimi," fanoi uffo
fuutuffigfaan. „<Sampo=nimeä pibetään rittautta tuottajana,
ätäta finä, muori, pilaa [itä nimeä, feu minä fanon! Sftetbän
©ammoStamme tulee roielä ferran lappalaisten funingaS ja
tuhannen poron ja untbenfymmenen tappalai§foban fjaöitfjja,
©aabaanpaä näfjbä, muori, faabaanpaS näijbä!"

„£)n tuo niinfin, mutta Sappelill on niin [iewd nimi,"
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[anoi ämmä. 3a m 'n nimitti tjän poifaa Sappetitliffi ja uffo
nimitti l)äntä ©ammofft. Sägfä on fumminfin muigrettarca,
etfei poifaa tuietä otlut fagtettu, fittä fiifjen aifaan ei fiettä
ottui pappia fafytafommentä penifulmaa lähempänä. „3;ulen>a=
na nmonna miebään poifa pappilaan fagtettaroaffi," oli ufon
tapana [anoa. SWutta aina tuli egteitä, ja niin jäi matfa te=
femättä, poifa fagtamatta.

©ampo Sappelitt oli nt)t pieni pöölemä poifa, [eitfemän=
tai fafybeffanttmotiag, Janetta oli mttgta tuffa, rugfeat fitmät
fippurainen nenä ja temeä [uu, ifyan fuin ifäufoHa itfedäfin,
mutta Sapigfa pibetään tätä faunenben merffinä. ©ampo oli
puolegtaan jo mieß, iäfjeen: Ijänettä oli omat fuf[et,
joitta tjän lagfi forfeita mäfiä Tenojoen läljeflä, ja oma pieni
poro, jonfa tjän toaljagti oman putffan[a etenen. §ei! funpa=
fjan olifit faanut näf)bä, fuinfa lumi ptyrönä pöfyft Ijånen
päridän[ä, fun tjän ajaa ljujautti jäädä ja forfeitten finogten
läpi, niin etfei fofo pojagta näftynöt muuta fuin pienoinen
tööfjtö mugtaa tuffaa!

„@i tägfä funnian fuffo taula, jo§ ei poifaa [aaba fag=

tetufft" [anoi ämmä. „©ubet Ijänet wielä toiercät tuolla muo=
ritla. SEaiffa jaa tjänet §iiben fultajaroinen poro
serra toarjetfoon! fuinfa pojan fitte fäty, fun ei' »tela ote
fagtettu ?

©ampo [at nuo [anat fuutta ja rupefi raietigfelemään,
mimmoinen tuo poro lienee, jotta oli futtajarroet. „©e lienee
fomea poro," aroeti fjän. „©iKäpä mun ferran pttäifi [aaba
atagtefaiietle ajaa!" StaStefainen on fyttwin fortea ja au=
tio nntoren parjanne, jofa näftjt) nmben tai fuuben peninfutman
päähän aina Stirntotle oSti.

„S?atoaljba [emmoifta pufjumagta, tytenmietinen poifaregfu!"
torui äiti. „3ftagtefai[e(la on foufojen oifea foto ja [iettä
afuu §ii[i."

fufag [e on?" fyjäft Sampo.
Stmmä joutui fyämiftenfä. „9lufi [e pitääfin forn>an[a,

tuo poifa", ajatteli fjän itfeffeen. „sKintäl)ben tuommoifia to--
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ruanfaan jjänen fuullenfa? äHtttta paraSta on, että t)äntä op>?
tan 3taßtefat§ta pelfäämään." 3a niin taufui t)än: „Bap=
petill poifafeni, älä foSfaan ajele 9taßtefaifette, fieHä afuu §iifi,
ftturi rouoren pattia, jofa fpöpi poron pljtenä fuupalana ja
nielee piffu poifia, fuin fäägfiä!"

©ampo färot, näitä fuuttegfaan, fjproin miettiroäifen nä*
föifeffi, roaan ei puhunut mitään. 3ljattelit)an fuitenfin itfef=
jeen: „o!ifipa Riipaista, jo§ ferran jaifin nät)ba tuommoifen
fummitufjen, fuin rouoren fyaltia on tietpgti faufaa roain!"

Sftptpä oli jo folme, neljä rotiffoa fulunut joulusta, ja
pljäti roain oli airoan pimeä SapiSja. ©teliä ei huomannut
mitään erohtSta aamun, fegfipäiroän ja tCfan roätillä; ainiaan
oli pö, ja Juu Juutti, ja revontulet räigfpiroät, ja täfjbet tutl»
firoat JatJeu rouorofauben. ©ammogta aifa färot pitfäffi. @it=

tä oli jo niin fauan, fun l)än oli auringon näljnpt, että Ijän
melfein oli unohtanut, minnäföinen fe oli, ja fun jofu fofäStä
put)ui, niin ©ampo ei muuta muistanut, fuin että ftlloiu sIU
roat fäägfet Ijäntä fjproin fjärfpttäneet ja otiroat olleet Jplmtäi=
fiCTään fjänet. @entät)ben ei ©ampo fuureSH fefää fairoaTat,
funl)an main tutifi niin waloifa, että näfifi r)iil)bellä.

Serran fegfipäiroäHä (roaiffa oli airoan pimeä) fanoi
tappalaiguffo: „tulepaB tänne, niin näptän finutte jotafin!"
©ampo Jonttafi fobaSta uloS ja fatjoa foUotteli etelään päin,
jonne ifä roiittafi. ©illoin näfi £)än pienen, punertaroan roa=
lon fiinteen tairoaan rannaSfa. „SEiebätfijB, mitä tuo on?"
fpfpi uffo.

„SCuolo cteläSjä?" poifa. §än fpCä tunft ilman
fuunncit ja tteft, etfeiroät reroontulet loista etelä§[ä.

„©e juuri," janoi äijä. „©e on auringon ilmoittaja,
huomenna tai plifjuomenna jaamme fentieg jo näfjbä auringon*
fin. Satfopag, fuinfa fummaStt tuo roaio punaa 9tagtefaifen
ljuippua!"

Sampo fatfeXt länteenpäin ja näfi, fuinfa lumi faua§

tjotjti punaifelta StoStefaifen fpnfällä piipulla, jota fyän ei pit=
fään aitaan otfut filmin erottanut. §eti johtui panette mieleen
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tuinta ifimeetlifen ihanaa otifi, jo§ faifi etäältä nätjbä tt>uo=
ren fjatttan.

©ampo mietiStett afiata toto päiroän ja puolen öötä.
§än tatjtoi nuttua, mutta et rooinut. „Di," ajatteli ljän, „ottfi
tuitenfin tummattiSta terran faaba näljbä rcuoren tjaltia!" $a
näin ttt;ä näitä miettieSfään, tonttafi fjän wiimein aiwan tjitjaa
utoß poron taljasta, jonta fifättä Jjän oti maannut, ja fitte
uto§ on>en autoSta. Uttona oti niin pattanen, että täfybet fä=
teittmät ja tumi narSfut jattain aCta. SWutta ©ampo Sappetitt
ei oltut arta poita, eitä t)än tuommoifeSta paljoa piitannut.
Diivan Janelta fitä paitfi nafytatafti, naljtafjoufut, taHot=
taat, naljfamttSf» ja natjtatintaat. 9Min toaruStettuna ttrfiS=
teli §än täfjttä.ja mietti, mitä nöt reljbä.

©amaSfa fuuli t)än poronfa roäljän maitan pääSfä faa=
pitoan lunta. „9J?ität)än joS ajettfin wäfjän?" arroeti ©ampo.

SEuumaSta toimeen, ©ampo tuatjagti poronfa puttan
etenen, tapanfa mutaan, ja ajeti aita n>aut)tia pittin fuurta
autiota tumitenttää. „3Kinä ajeten raäljän, ijönrin »äijän mat-
taa rcaan, 3ta§tefaiBta toijben," ajatteli tjän itfetfeen. 3a niin
ajaa pujautti t)än joen jään »Ii ja fitte »löB toista Senojoen
rantaa, ja n»t oti ©ampo Dtuijan funingaSfuunan alueetta, foSfa
Senojoti on rajana. SOJutta mitäpäs ©ampo tuota mnmärfi?

©inä, jota tuet tämän fabun ©ammoSta, oletlo finä
foSfaan laulanut: „juoffe poroifein?"

Sunnetto finä fen fiemän laulun, jonta tetijää, armaita,
piispaa grangenia, foto Druotfi ja toto Suomi rafaStaa,

ja otetfo finä nälmöt Ijänen iljanain tautujenfa neljännen ofan
nimilefjteä? ©iinä näemme me pitrrettnnä lunta pitfin po=
roöanfa ajeleman tappataiSpojan, ja (jän fe juuri on (Sampo
?appeti(f. ,3«uri niin istut Jäntin ja lautaa tjöräeti itfetfeen:

„ipim’ on typpinen,
SRutta piitä tie,
Saulaiäfain nyt mie
tolatta joutuen!
Sääti’ on fubet maan
UgmamajctäSaan."
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3!a ©ampo, näin tautaiSfaan,, ndfi tuinta fubet juoffi?
i»at, tuni tjarmaat toirat, pimeäSfä reen pmpäriHä ja poroa
tapailiroat, mutta näistä ei ©ampo paljoa huolinut. £dn tieft
joroin, etfei ainoataan fuft ollut tulutleen niin joutuifa, tuin

Ijänen tiltti poronfa. jjjei! mitä pujottaa puitta lenfi mottien
ja firaien oli, jotta ilma fomngfa tuljifi! ©ampo Sappelill
laSfetteli toaan öljä eteenpäin, ftopfiS fapftS, paniioat poron
faroiot, ja tuu tairoaatla juofft tilpaa poron fanSfa, ja forte*
at rouoren harjanteet nättttiroät juofferoan taaffepäin, mutta
©ampo ajaa törrötteli roaan. §än et muuta miettinet tuin
ijitpaiSta ajelemista.

SMn Ijänen ajaeSfaan terran mäteä alaS lenfi puttta
tylö§=ataifin, ja ©ampo joutui lumifinoffeen. äftutta ruoSta ei
poro tiennyt mitään, tuuli roain, että ©ampo pfjä istui pul=
taSfo, ja niin juofft poro tieljenfä, ja ©ampo fai fuunfo lun=
ta tähteen, etfei ebeS ennättänet ljuutaa ptruu! ptruu! (mait-
ta fitd twutoa töitä oifeaStaan roain fäutetään Ijewoftfle eitä
poroille)! ©teliä Ijän n»t mafaft, tuni fääretön fopuli, feSfellä
fönffää öötä ja feSfellä fuurta, ääretöntä erämaata, joSfa et

ainoatafaan ifymiStä ottut, ei afunut monen peninfutman pääSfä.
©ampo aluSfa roäfjän f)ämmäStöi, eitä tuo tummaa oit-

taan. §än fompt tylöS lumeSta. Sofin l)än et ollut loufan=
nut itfeänfä oltenfaan, mutta mitä fe tjäntä auttoi? Sftun fau=
a§ tuin ftlmä fantoi fjimmeäSjä fuun roaloSfa näft §än pmpä=
riHdnfd voaan finoffta ja äärettömiä luminntoria. Slßutta tyfft
wuori oli fatffia muita forfeampi, ja ©ampo rymmärft fen ole=
wan SRaStefaifen. (Samatta jofjtut t)änen mieleenfä, että täältä
afui rouoren julma pattia, jota föi poroja, tifyben fuupalaffeen,
ja nieli piffu pottia tuni fääSfiä. ©illoin rttpeft ©ampo ptU

fäämään. SKieleltdnfd olift §än npt tahtonut olla fotonanfa
ifän ja äibin tuona lämpöifeSfä fobaSfa. äftutta tuinta finne
päästä? 3ia eiföf)än fyäntä fitä ennen lötybä finoffegta tuo
nntoren pattia, jonta furftuun t;än menee fyoufttineen, tintainen,
tuni pienoinen fääSfirauf ta?

sftiin, fieUä ©ampo Sappelill not istui tumeöfa ja pi=
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ineägfä Säpin autioilla ituioren harjanteilla. §änc§tä tuutut
niin fummalta, niin [mitatta, fun Ijän ebegfänfä näfi 3taßle-
taiß=wuorcn fuuren, fynfän warjon, fen wuoren, jogfa vouoren
pattia afui. Sitä fiitä mitälään apua ollut, että t)än tuogfa
itfien ißtui, ftilä faiffi Ijänen fypneteenfä fölmettyiwät l)eti toljta
jääffi ja mieriwät fjenieinä alaS Ijänen pienelle JarmaifeKe po-
rontalja=ta!iHenfa. ©entäljben artoeli ©ampo, että itfu nyt
oli t)pöbytöntä waiwaa, ja nottfi nlöS finoffegta, juoffemaHa
lämmitäffeen.

„308 tä£)än jään istumaan, niin palellun fuoliaatfi,"
lattfui tjän itfefjenjä. »parempi on ftttefin mennä wuoren
Ijaltian luoffe. sog Ijän minut föö, niin fiitä ei ole fen pi=
tempää pufjetta. Riitta minä fanon t)änetle, että t)än ennem=
min föifi fubet, joita täällä Wuorilla näföö fofolta olewan; ne
owat li()awampia paisteja, luin minä olen, ja fjänedä on wä=
Ijempi waiwaa turfiSta."

©ttte ©ampo alfoi fawuta wuorta $l5B. §än et ollut
tauag famunnut, niin jo fuuli jonfun Ijigfuttawan lumegfa, ja
§eti fen jälteen juofft fjänen luoffenfa fuuri taffufarmainen fufi.
©ammon pieni lappalaigfybän mawaf;ti, mutta Ijän päätti näyt=
tää, ifäänfuin ei enfintaän pelfäifi. „Bl£äpä juoffe minun tiel=
leni!" fyuujt (jän fubelle. „3)?inulla on afiaa wuoren Raitiolle,
ja maro finttujafi, joS rol;fenct minulle mitäfään paijaa teljbä!"

„SRo, no, älähän fiirefjbi!" fanoi fufi, fitlä «RagtetaifeUa
taitamat taitfi eläimet puhtia. Sufa finä olet, pieni poifa nu=
lilla, jota finofftSfa fcpuat?"

„simeni on ©ampo SappeliH," wagtafi poifa. „£ufaß
finä fitten olet?"

„iDJinä olen wuoren (>altian ylimmäinen pääfufi" wagtafi
peto, „ja minä olen juogfut wuorelta wuorelle lutfumagfa
l)änen fanfaanfa wiettämään fuurta auringon jul)laa. SoSta meillä
on fama matfa, niin istu felfääni;' fiten faat ratfaßtaa rouorelle."

©ampo ei fauan arwcttut, fapufiljan watit fuben por=
l;öijetle tintille istumaan, ja niin mentiin lauttaamalla ylt



61Sampo Lappetili,

ruttojen ja »ottojen. „SDrifä julifa }e on, |c auringon juljla?"
fyfäft fumppanittaan ©ampo.

„®tfö finä fitä tiebä?" fanoi fufi. täällä 2api§=
fa toto pitfän tatvoen on oflut pimeä ja aurinto enfimmäifen
terran taaS täällä nåt)bään nouferoan taitoaan (annelle, fitloin
me roietämme auringon juljtaa. ©illoin faifti eläimet ja fatf=
ti ijattijat foto pohjolasta tofouturoat gftagtetaifelle, eitä finä
päiroänä futaan faa tef)bä toifede pal)aa. ©e oli onneffefi,
©ampo Sappelift; fiflä muutoin, näet; oliftn minä jo aitaa fit
ten finut fyönyt fuuljuni."

rouoren Ijattiafin täällä faman lain alainen?"
fyfyi ©ampo.

„©e on tietty fe," fanoi fufi. //3)[»ben tunnin ajan en--
nen auringon noufemiSta ja yfyben tunnin ajan fen faåfemtfen
jälteen ei rouoren pattia itfefään toljbi finuljun foSfeafaan.
50cutta roaro itfeäfi, fun tunti on loppunut, fiöä, jog fitloin
soielä olet rouorella, niin Ijyöffää fatatuljatta Jutta jaturjat taxijua
finun päällcfi, ja rouoren l)altia tarttuu fiiljen, jonfa enfin
fouraanfa faapi, ja fitloin ei finuSta enää ole paljoa pul)timi§=
ta, ©ampo gappclill!"

„SEentieg finä olet niin ftlfti, että fitten myö§ autat
minua rouorelta poig, fun alfaa roaara uljata?" fyfyi ©ampo
fyffiroällä fybämmeCtä.

©ufi fotjti fulffua nauramaan (fiöä 9ta§te=

faifetla taitamat fubet nauraafin). „3tlä fitä, ©ampofetii, toi=
roofaan," armeti ljän. „Tlhiå päinroa§toin enfimmäifenä fyyöfs
(ään päätteft. ©inå olet liljaroa ja raitig poiJa; juomaan
fjyroin, että olet paifunut poron maiboSta ja poron juuStoSta.
©inuSta jaan fjyroän eineen aamufetla."

©ampo mietiSCeli, olififo paraS £>eti töpätä fuben feljäß=
tä alaß, mutta nyt oti jo liian myöfjä. £>e oliwat nyt jaa=
puneet rouoren tjuiputle, ja fiellä fai f;än tummia fatfefla. ©id=
lä iStut Juuri rouoren pattia iStuimettanfa, jota oli pilroiyin
pigtåroä fatlion tjutppu, ja fatfeli fauaS rouorien ja taaffojen
yli yön pimeägfä. spädSfä oli Janetta mygfy roalfoifigta lu=
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mipitwigtd; fjäticn filvndnfä oliwat tdtjSfuun ndföifet, fun [e
noufee metfdn tafaa; Ijänen nenänfä oli fttin wuoren l;uippu;
Ijänen [uunfa, fuin wuoren rot£o; Ijänen partan[a, f uin pttfiSs
tä jää=puifoista tötyljto; Ijänen läfivwartenfa oliwat niin

fuin [uutin Ijonfa wuoreöa; Ijänen taten[ä fuin fuufen
(jawut; t)änen fäärenfä ja jalfanfa fuin fcfftamäfi taimella, ja
Ijänen awarat turffinfa fuin lumiwuoret. SRutta ftyftynet fen=
tieS, fuinfa feSfetlä työtä faattoi näljbä wuoren fjaltian ja ijä=
nen fanfanja. 9?tln, [e feiffa oli femmoinen, että lumi loisti
ölfnmpäri, ja tyli fatfen taitoaan faaren leimufiwat faiffein
fauncimmat retoontulet, wataiSten feutua.

SBuoren Raition umpärillä istui miljoonittain Raitioita
ja tonttuja, niin Ijarmaita ja niin pieniä, etfeitoät Ije, Ijangella
fulfieSfaan, jättäneet fuurempia jättiä, fuin oratoafaan. Jpe
oliwat fofoutuneVt tänne maailman faifiSta ääristä, s>Jowaja=
©emljaSta ja §uippuwuortlta ja ©rönlanniSta ja
niin, wieläpä spof;joi§nawartafin; faiffi oliwat Ije tulleet tänne
fumartaen aurinfoa palwelemaan, aiwan fuin raafalaijet peloSta
paholaista palwelewat, ftöä fjaftiat eiwät aurinfoa rafaSta;
f)e oliftwat mieliSfään, joS [e, terran laSfeuttuaan autioitten
Wuorien taafje, ei enää ifänä foljoaifi. 3a wäfyän etempänä
[eifoiwat fteöd faiffi Säpin pienemmät ja [uuremmat eläimet
pitfiSfä, taajoiSfa riweiSfä, tuhannen tukanpa; fietlä oli fart)ttt,
[ubet, naalit, porot, foputit, poronfirput,, ja paljo muitafin,
mutta fääSfet oliwat tulemasta eStetöt, Ije, näet [en, oliwat
raufat paleltuneet.

SEätä faiffea Sampo Sappelill linoin fummoSteUen fat-
feli, ja fopufi niin huomaamatta pääfuben feljäStä ja fätfepfi
juuren fuffurofimen taaffe, näfjbåffeen, mitä npt mielä tapahtuu.

SBuoren haltia toljotti forfean päänfä, niin että lumi
pprpfi hänen pmpäriQänfä, ja fatfo! {illoin loiStimat fauniit
remontulet fäbefehänä hänen otfallanfa. W feimufimat pitfinä,
tähbenmuotoifina fäteinä pii finifen oifen taimaan; ne räiSfpen
ja fiilisten rienfimät, juurituin tuli metfäSfä fiitää l;onfain
latmoan; ne femifimät ja fupiStuimat taaS phfäffiä; ne tiheni;
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mät ja maatenimat mttoroon, niin että ma(onmimafjbuß toifenja
perä§tä, tuutigpäätt tatuoin, litti lumisten muorien t)li. $a
fefög oli muoren tloffi! §än taputteli jäijiä fäfiänfä,
jotta faifu fuului, fttin uKofen jyrittä, muoren rotfoigta, ja
Ijaltiat utmoimat iloäta, ja eläimet t)tt'ömpärt fyuufimat pelogta.
SOhttta [illoinpa muoren pattia magta oli mieligfään, niin että
pn ljuitfi tjli faifen erämaan: „9iäm pitäifi aina oleman!
Sininen taimi ja ituinen öö! 9Httä minä rafagtan."

„9<Mtn pitäifi aina oleman!" Imufimat Ijaltiat ja tontut=
fin tätyttä furffua, fttlä fairfi Ije enemmin rafaStimat työtä ja
taimea luin Jcfää ja päimänpatgtetta. SKutta eläinten joufogfa
noufi aila jtyräffä, fiftä failfi petoeläimet ja jopulit olimat fa=
manmielifet, fttin tjaltiat, mutta porot ja muut eläimet toimoi=
wat f e jää; olifimat faifeti fitä toimoneet, joCTeimät
famagfa olifi muigtaneet Säpin fäägfiä. peni poronftrppu ttt-
ftn tahtoi mälttämättömägti fefääftn, ja minfui fiig, niin pal=
jon fuin jaffot: „f)erra funingag, metsän olemme tulleet tänne
aurinfoa obottamaan!"

„sPibåtfö fttoft ftinnt, turja mato!" farjafi jääfarlju ljä=
nen mieregjänfä. „sEänneljån tullaan fofoon main raanaan ta-
man mufaan. äJhttta tänä muotina noufee ilomme alimmilleen,
fillä .tänä muonna et aurinfo tulefaan enää taimaan taimelle;
aurinfo on famtnunut, aurinfo on tuottut!"

„3lurinfo on famtnunut! Sturinfo on fuotfut!" fitjafimat
faifft eläimet, ja fo£o luonto märäljti Mutta

tulleet fyaltiat nattroimat niin, että fyeibän
mugftynfä lenfimät päästä. 3a juuri muoren pattia forotti
julman äänenfä ja ljuuft taag t)li erämaitten: „9Mtn on aina
olema! 9Min on aina olema! Sturtnlo on tuottut. £ofo maa=
ilma on polmenfa notfigtama ja minua rufoilema, minua, i!ui=
fen taimen ja ifuifen t)ön funingagta!"

SLäStä juuttui Sampo, jota pl)ä istui fuffuratimen tafana.
§än aStul fiiS ejiin ja tjuufi fpllä notfamiijaaSti: „finä mal-
tjettelet, muoren pattia, [inä malljettetet! Siten näin minä au»
ringon ilmoittajan taimaan rannaSja, eitä aurinfo ole fuoHut.
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Si)Uäl)än finun partafi mietä futaa, tuntsan suljaniutffcn aifa
aitaa läl)egh>ä."

Sätä tuutlegfaan muoren pattia tämi fentäffi, ja t)änen
otfatlenfa näftji nougfeett fuuri piimi. §än unhotti tain ja
toljotti tjtrmuifen pittän täfimartenfa, furmatatfeen ©ampo Sappe*
titl=rautan. 9J2utta famagfa maalenimat remontulet, ja puna=
nen juoma mätä&tt taimaade ja paistoi teätetle muoren tjattU
an IjbtytetStä naamaa, niin että ättiä foteutut ja pubotti
täfimartenfa ala§. fittoin totjoft fyitjatlenfa auringon tul=
tanen reunug juijlaflifena »Ii taivaanrannan ja roatafi muo=
vet, erämaat, tinotfet, rottot, tjatttat, eläimet ja pienen uljaan
©ampo SappetiQin. 2)t)t'äftiä aitoi lumi fima(Ma, juurituin
olifi miljoonia ruufuja fatanut fen pinnalle, ja aurinto loisti
taittien fitmiSfä ja mteläpä faittien föbämmen fifägfäfin. 28ietäpä
netin, jotta enimmin otimat toimoneet, että aurinto olifi tuol=
lut, olimat fangen itoifet, nätjbegfään fen taag. SJhttra tai=
tigta fjupaifinta oli tatfetta Valtiain ja tonttuin fummagtugta.
Jg>e täijtäfiroät aurintoa pienillä, l)armai(la filmiilänfä, jotta
fiituimat punaigten reunugten alta, ja Ije joututmat
magten taljtoanfa niin ifjaitemtfen maltaan, että afettuimat feifo=
maan ötögalaifin, pää tinotfeen, ja fuuren, tjirmuifen muoren
tjatttan parta aitoi futaa ja tippua juotfematfi purotfi t)li ljä=
nen amaran tatfinfa.

SOtutta fun taitft, tutin omatta tamatlanfa iloiten, olimat
fatfetleet aurintoa tjetfifcn, oli enfimmäinen tunti jo melfein
tutunut, ja ©ampo gappetitl tuuli utjben poron (anoman n>aft=
fallen|a: „tule, tule, armag lakeni, nnt metbän tulee tttnit)taa
potg, fiflä muutoin fubet föömät meibät fuutjunfa!"

©illoin ©ammotin muigtt, miten t)änen tämifi, jog Ijän
fauemmin rcUptytft. $a foöfa r)än mieregfänfä naii fomean,
tultafarmifen poron, niin ijän ei tauempaa miettinet, maan tjr;p=
päfi poron fetfään, ja niin mentiin taa§ aita mauitta alag
jtjrlliä muoren futtuloita.

„3Kitäi)än tohinaa tuo on, jota tuuluu metbän tatanam--
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me?" föfäft @ampo roäljän ajan perästä, wctäiSten l)onteä
antaran ratfaStamifen jätteen.

„©e tulee niistä tuhannesta tartmSta, jotta juotfetuat
meibän jäfjegfämme, niedäffeen meibät", waStajt poro. „3Rutta
älä pettää: minä olen rouoren Ijaltian oma loit)tuporo, cifä
ainoataan tarlju roielä ote minun tantacäitäni tarooitctlut."

9ciin matfaftroat taaS tjetfijen. ©illoin tttfm' Sampo:.
„mitä§än lää£)ätt)Stä tuo on, jota tafanamme tuutuu?"
Sporo roaStafi: „fe lähtee fabaSta tuhannesta fubeSta, jotta
täpttä lauttaa painaroat peräSfämme, ftjöbäfjeen finut ja minut
fuutyunfa. fDtutta älä§än ei ole ainoataan fufi roielä
minua tilpajuofjuSja rooittanut."

SaaS mattafimat £»etfen aitoa; (itiöin (anoi Sampo fiappe--
titt: „utfonenfohan tuotta muoritta meibän totonamme jprlfee?"

„®i", (anoi poro, ja foto £>änen runmiinfa atfoi mamista,
„fe on muoren paltaan tuottaman fopjetta; t)än, näet, astuu
jättitäifen aSfetitta meibän jätjeSfämmc, ja npt olemme pm
taSfa, [itiä totien tpnfiStään ei futaan moi pelastua."
„@itö tähän fitte mitätään neumoa ote?" (anoi ©ampo. —•

„®i", maStafi poro, „täSfä et muu anta, tuin foettaa päästä
pappilaan, jota on tuotta 3fnari=järmen rannatta. SoS ftnne
ennätämme, niin olemme petaStetut, fittä muoren haltiatta ci
ote mattaa fristittpjen pti." „9to", (anoi ©ampo: „3uot(e,
porofein, pii muorien, niin annon finutte futtatauroja fpöbä
hopeaifeSta foimeSta!"

3;a poro juotfi, juotfi »Ijä fyentenfä ebeStä, ja juurituin
eUtoat pääSfeet papin fmoneefen, oli vouoren fyaltia jo tarta*
noöa ja fotfutteli niin tomaStt ou>ea, jotta faitti luulivat fyuo--
neen palaifitfi parantuman. „£uta fiettä on?" fyfm' pappi.

„9)2inä olen!" voaStafi jttrtfä ääni tartanotta. „2toaa
otoi rouoren tjaltiafle! Säädä on taStamaton tapjt, ja taiffi
patanat oraat minun omiani."

„9MtaS tt>ät;dfen, tunneS jaan lauttanani ja taulu E Jeni
päälleni, rooibatfeni Jopiroatta tatoada roaStaanottaa niin nl=
jäistä Ijerraa!" reaStafi pappi fjuoneeStanfa. „Dltoon men=
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necfft!'' favjaft wiioren (joitta; „mutto joubufin, muutoin potfa=
fen juoneen jetnän palafifjt!" „§eti, tjeti, armollinen t)erra!"
roagtafi pappi.

SKutta famagfa otti (jän roettä aStialjan jet loStoi Sampo
gappelttlin friätitnljt iljmifelfi 3»[än, s{Jojan ja hengen
nimeen.

„9?o(), etfö o(c roalmiS jo?" ärjyt rouoren £>aftia jo
fofyotteti jo (jirmuiäta jalfaanja, potfafcmalla tumotaljeen (juos
nccn. §D?ntta [illoin aroajt itfeStdufä oroen ja janot:
„mene tuljejt, finä yön ja taimen JuningaS, fillä tämän lapfen
lanSfa jtnufla ei ole mitataan tetemi§tä! jumalan armon au=
rinfo »aiStaa nyt Sampo SappeltKtn yli, eitä (jän enää fuulu
finun, maan jumalan maltafuntaan!"

Silloin juuttui muoren pattia niin julmasti, jotta tuoSfa
paifaSja pafaptui pirmuifefft pprpUtmafji, ja aitoi jataa lunta
niin tipeään, että lumi mettein peitti toto pappilan, ja taitfi
tuutimat finotfipin fuotemanfa. Sj3appi ptfin oli ipan tppnenä,
tutipan main rutouffianja pppäStä tirjaSta ja obotteti aamua.
3a fun aamu tuli, paistoi aurinto lumelle, ja lumi juli, ja
pappila oli pelastettu, mutta muoren pattia oli fabonnut; ja
mipinfä pan on joutunut, jitä ei futaan tiebä, mutta faiffi
armclemat päneu mietä elämän ja patlitjeman OtaStetaijetla.

Sampo SappeliU fiitteli ppmää pappia ja jäi pänettä
pulfan tainoffi. Sitte matjaSti Sampo tuttojarmijen poron
papin puttan etepen ja matfuSti niin totia ijänjä tptö Sltmioon.
3a fielläföS ilo pummilleen nouji, fun Sampo Sappetitt niin
ppfäffiä tuli tafaifin! 302utta pitfäfji tämifi npt tältä fertaa
pupua ja fertoa jiitä, tuinta Sammosta fitte tuli juuri perra,
jota motti poroonfa fultatauroilla popeoijeSta joimcSta. Sano=
taanpa, etfeimät lappalaifet jiitä ajasta aSti enää muobeSta
muoteen tptfää lapfienja taStattamiSta, futen ennen; ftUä tuta
taptoifitaan, että muoren pattia jöifi tapjet juupunja? Sampo
Sappetitt tpllä tietää, tuinta tämän ajian laita on. §än fpllä
tietää, miltä tuntuu, tun nttonen muoren parjanteilla jpräptetee.



Pienten lintujen valitus,

Me saavuimme mailta vierailta,
Helteisiltä Niilin rannoilta,
Hedelmiltä Atlaan, laavoilt’ Etnan
Ja kuuman Saharan hiedoilta.

Me saavuimme palmuin lehviltä,
Ikuisilta kukkakentiltä;
Ja rannoilla, jc;ll' ei hanget säily,
Me muistimme Suomen kevättä.

Me vaihdoimme kylmään Pohjolaan
Hedelmäpöytäm 'e herkukkaan.
Väristen ennemnun, nälkää nähden,
Istuimme koivuissa kotimaan.

Meill’ ollut ei kulta-aarteita,
Joit’ oisimme tainneet tarjota,
Siis lauloimme kilvan, riemumielin
Vaan Suomelle kevätlaulua.

Me hankimme oksan pienoisen,
Ja sammalta pesäks hiukkasen;
Siin’ aioimme rauhass’ asuskella
Ja laulaa riemua keväimen.



Vaan tään kylän lapset ynseät,
Niin julmat ja sydämmettömät,
He pesämme maahan nakkasivat,
Meilt’ ainoan suojan särkivät.

Me lauloimme heille keväällä,
Ja riemun ja toivon hetkinä.
Oi jospa ei maksais kenkään heille,
Kuin meille he maksoi virrestä.

Se leikkiä kenties heille vaan;
Mut hirveä työ se tosiaan,
Sen Jumala heille anteeks suokoon!
Me lauloimme suloks Suomenmaan.

(Stämainen tarina).

§li terran funingag 3ftiffaa§fa Slra6iaS[a; Ijäneltä oli [ett*
[emän poifaa ja [eitfemän tytärtä. £änen tjonugfaan
oli paljo imartelijoita, jotfa alinomaa tawerteliwat lu=
nintaalfe, että |än oli «tifain ja onneflifin JaifiSto

fuoteroatfiSta. $a etenfin tyliSteliraät \t £)äntä onnelli[ef[t fiitä,
että f)änettä oli niin monta laSta, ja faiffi niin tertoeet ja
tauniit, jota tollä on tyrncä fiunauS, joS roain lapftHa fen lu
fätfi on (jtytoä [tjbän.

SKiitto fautana erämaagfa a[ui wiifaS micS, berunftji eli
mufyametiifaiSmuntfi (Snot; §än ofa[i ennustaa tät)bt§tä. S?er=
ran fyfläSttji tuningaS tuulemaan jjon>imteBtenfä alinomaa tyli§=
teleroän f)änen [uutta onnean[a ja monia lapfianfa; (jän [atu=
toitti famelinfa ja ratfaSti muntin tuo erämaafjan.

/y@nol," [anoi (jän, „minä tiebän, että [inä olet wii[aB
mieg ja rafaStat totuutta; felitä uni, jonta näin «niine työnä.
äßinä näin feit[emän mureaa fetripuuta ja feitfemän faunista
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taatelipalmua feijoman telttani ympärillä; mutta fun puolen
päimän rinnaSfa peitin menemään niiben offain marjoen, oli
fuubeSfa fetripuuSja lopifäärmeet ja £uubeBfa pofmuSjo fäär=
meet, ja ne otiroat jpöbä minut; ainoastaan ppbeStä jetripuuSto
ja ppbeStä palmusta jäin mirpeetöntä marjoa."

„£>erra tuningaS," janot munfft, „m'ttä janot, ei minua
ollenkaan fummaStuta, [idä jo ammoin olen [en nähnyt tälj=
biStä. Sftuifi potfaaft ja tuuft tötärtäfi roäjtjwät tutu tot)itäär=
meet ja fäärmeet Ijenfeäfi, mutta jeitjemäS polta ja jeitfemäS
tyttö pttjtymät [inufle uSfollifina."

@nof," maStaft funingaS, „[e ei ollut ftymä
ennuStuS; tuitenfin minä otan «aarin fanoiStafi ja panen lap=
fillent foetutjen, fiflä Ije omat [tina ijäSjä, jolloin näftty, mitä
Reillä on mtcleSjä ja jtibämmeSfä."

//SEce niin, tjerra JuningaS," raaStaft muutti, „mutta tee
roiifaaSti."

„%10, fe on tietty," rcaStaft tuningaS, fiKå fyän tuuli
oleroanfa liroin rottfaS, foSfa pnen tjormlaifenfa niin fanoi=
roat; ja (jän ratfaSti tafaifttt funtnfaan leiriin.

SLoifena päimänä futfutti tuningaS luoffeen fatfti pot=

fanfa ja tyttärenfä ja fanoi IjetHe: fun olin ratfaSta*
maSfa erämaaSfa, fabotin formeStant tuningaS (Salomonin for=
mutfen, jota on juurin aarre ja joSfa on malta Ijentien tyti.
3;ofa minulle tuo formuffen, §än faa paltinnotft funingaS=
funnan."

§ett Märiwöt prinSftt ja prittjeSfat t)löS »uaatteenja jet
rienftwät fiiruuStt erämaahan; mutta nuorin »rinSfi SKirtfa ja
nuorin prinfeSja SDttrjam jäiroät istumaan telttaan. /y3Httä te
täällä istutte, furi roeljenne ja ftfotenne oraat aarretta etfimäS»
fä?" fyftti funtngaS.

palroelemme mielellämme patfattalin ijäämme,"roaS=
taft SKtrjam, /ymutta me obotamme, funneS «oeljemme ja fi)a=
remme palaamat, etfemme riiStåifi Reiltä funingaStuntaa, joS
jompifumpi meistä fattuifi löytämään formufjen ennen Jjettä."

„BaiSfat lapfet," fanoi tuningaS liittymättömänä, „minä
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fyttä noen, että te ette minua ratasta täpSfään niin juureSti
tuin ftfarufjionne. Se ette jaa ottcnfaan mennä etfttnään mi=
nun aarrettani."

ottajitta patajimat ne faffitoiSta funinfaanloSto mäfyt»
ftSfä totiin, löytämättä mitään, ©itiöin nauroi tuningaS ja
[anoi: „je ottfin main foetu§!" jp pn antoi tuttetin prinB=
fifle tullatun fapetin ja talletin prinjeSjatte fätpymiåtä jalo»
timistä tefybyn formutjen, mutta ttftirtja ja SDtirjam eimät jaa»
neet mitään.

3)öttä näfi tuningaS uuhestaan jaman unen ja päätti
jeuraamana aamuna panna tapfittenja uuben toetntjen. /y Bap=
jeni/' janot pn, /yS{3erftan tuningaS on juuren jotajoufon fanSja
tntoSja minua maStaan, entä minä jotja piitä torjua. §llo=
mennä pn jo epä mattoittaa minun maani, teibät myöhään
orjifft ja teibän täytyy työbä otjanne maapn itämaan mapa=
man rapinaan ebeSjä. ©entätpen minä annan tuttetin teistä
tamelin ja ruofamaroja, minfä je jaffaa tantaa, että te nuoret
pääjijitte pngiSjä patoon ja minä manp jäifin mtpttijen täfiin."

Sioista fotiotSta fontit teltaSfa äänettömiä, jo fatfti
prinSfit ja prinfeSfat fatfelimat fyämmäSiöen toinen toiSfanfa.
äftutta wanJjemmat IjeiStä rupeftmat fuiSfailemaan „fe on foe=
tuS!" ja roaStafitoat: „tfä, me jäämme finun luoffeft!" Sttnp»
aStaan SWirtfa jo äKirjam oStuiwot oöa päin ifänfä eteen jo
pjjtyjtwät fameleja, jotta oli turnattu.

uSMifina, luaan nuorimmat lapfeni, te taljbotte paeta pois
ifänne taStooin ebeStä!"

me fäljbe tifemme täfjben, ifä, »aan finun tät}=
teft," luaStafthjot tapfet Ijänen tafiänfä fuubeden.

pois minun näfpttuStäni, kiittämättömät, älfääta
foStaan enää patatto!" fanot tuningaS wtljagtiien.. 3a tjän
ajoi ne molemmat lapfenfa tameleineen poiS elättämään erä=
mahaan.

Sffiirtfa ja Mirjam ratfaStitvat furuiftna mierettäiii ei»
luätfö tienneet muuta tuin että perfialaiSfuninfaan tulo oli
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tät)ttä totta. §e olimat (jeti alugfa miettineet, mitenfä pelaß=
taiftmat ifänfä, ja neumottelimat not fiitä tarfemmtn erämaata
ratfagtaegfaan.

ratfagtamme fen mieraan funintaan leiriin," fanoi
SRirjatn. minä tumarrun päiten jattainfa juureen ja
fuutelen (jän.en tentiäufä ja itteit faitfi Ijänen fitttimattonfa
märjifft, funneg- (jän lupaa olta tetemättä mitään paijaa ifäl=
(emme."

jo§ (jän ei tuule finun rufouffiaft, noufen minä
tuin nuori teijona ja fttrmaan Ijänet," fanoi SOHrtfa.
jäämät perfiatatfet ilman funingagta ja (jeibän täytöt; paeta
tataifin omaan maalian ja; mutta jog (je fammuttamat minun
elämäni, tuolen minä ilolla, fittä minä olen pelastanut ijäni
Ijengen."

Mn puhuen ratfagtimat (je t)(jä etemmätfi erämaahan,
jogfa ei ottut tietä eitä ebeS poltuataan; aurinto laSteuttn, ja
(jeti oli pitttofen pimeä öb tttt'ötnpäri. %a fämum4uult puf)a(=
teli ttöfla pittin aroa, laisten pois laitti jäljet polttamalta
Rietasta. SKutta tapfet ratfaStimat tiliä ebetleen, toimeen mii-
meintin pääfemänfä leiriin.

£>etfifen tututtua fanot SKirjam: „@anog, meljeni, mifft
forgfumat tametimme ja feifattumat mäligtä lemottomagti, niin*
futn eimät taijtoifi aStua etemmätfi."

SRtrtfa magtaft: forgtumat famelit, että
tuulemat erämaiben funtntaan leijonan (jaegteleman työllä faa=
ligta. 9J?utta ole main roljtea; leijona on jalomielinen eitä
tee meitle paijaa niin tauan, tuin on gafefleja ja antilooppeja
fyfltffi läfjteiben luona fen ■, ptytjbellä."

SBäfjän ajan tututtua fanot taag SKirjam: ,/Dntoljan
jotu etftmtyt erämaahan, fogfa tuutuu tuolta faufao pimeästä
ifjmifen matitugääni?"

äftirtfa maStafi: „Ole main (juotetta, }e on (joetta, jota
aStutt leijonan jättiä jafamaan fen tangfa 'fa alista; (jtyena on
petturi, minä ttyttä farfoitan fen ruogfattam."

3o taagfin fanot 9Kirjam: „9tyt taagfin tuutuu ääni
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airoan läheltä; mutta [e on tjirmuinen ääni; mitähän fe on,
roeljeni, fogfa famelimme feifatturoat ja roapiferoat
tuin mantelipuun leljti ennen maanjäristystä ?"

SKirtfa roagtafi ainoagtaan: ~59)9 airoan läljeflä minua,
fifareni; me jätämme itfemme jumalan t)altuuit" 502irjam ei
nät)nt)t pimeäsfä, miten falpea l)änen roeljcnfä oli, fidä tjän
tunfi tiiterin äänen, ja titfcri on jutmin laifigta erämaan pe--
boiSta; fe ei jätä foStaan t)enfiin fetään, jota roain fattuu
Ijänen {»nftenfä tietie.

ffiuitenfin tuli kirjain lemottomafji, [itiä pcljättämä ääni
tuli y£)ä täljemmätfi, ja aitoi rufoitta Stttaljia, jo!a oratuataiS*
ten tieteitä mertitjee ainoata ja taiftimättiaSta jumalaa
StCTciE»/' janot tjän, „mcitä on täSfä EaEft tapfi partaa, jotta
oma ifämme ja toto maailma on hyljännyt. 3Keit(ä ei ole
mitään tietä eitä turmaa pimeäSjä yöSjä täSfä erämaaSja jut=
mien petojen teStettä; finä ytjin olet meibän turmamme ja
juojeluffemme. 3® fin® ei meiCte mitään paijaa
tapaljbu, ja finun taitfimaltiaS fätefi ot)jaa meibät turmotti-
jeSti taitfien maarojen läpi. Suuri Stttalj, fäSte entelifi jaotta*
maan meitä tjymääu tepopaittaan, niin me aamutta auringon
nouSteSfa tanfeamme taSmoittemme maahan jo patmetemme fi=
nua aomuruStoSfa."

SÖiirjamin roielä rufoittegfa ja SEKtrtfan fin>altaeBfa fape=
linfa petojen maratle fuului rairooifa tttferi Uwaa juoffua poig=
tuman niinfuin paeten jotafuta, jofa oli toietä fttäfin >uäfe=
wämpi. %a famettt laffafmat »uapifemagta jo täffimät roaro--
tuaiftn aSfeltn astumaan eteenpäin, ja famum latfaf: puljatta=
maSta. ©itiöin janot taag SKirjam:

,/Sanog, meljeni, miffi täfjneät fametit aStumaan?"
/7
@n tiebä," roaStaft SRirtfa, „waon awattawaSti }en=

täljben, että fuuma tuuti on laimennut ja ilma tuntuu n>iile=
ämmättä."

„3Kutta minä olen naperoinani fa!fi roalfoiSta piirtoa
fätyroän ebellämme, toifen finun ja toifen oman famelini ebegfä?
2Htfissän fe on, roetjeni?"
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„9Men ne minnfin," [anot iÖctrtja; omat filmistä
tumottaman fuun matoa taiffa jemmoijia fnuneita fitltomatoja,
jotta mäti§tä loistamat, mittoin t)ötfä tulee toStetta maahan."

,/Si," [anoi iOlirjam, „npt minä ne näen fetmemmin.
@iinä on taffi maitoista enteitä, jotta astumat ebetlämme ja
taluttamat fametejamme, ja ne omat niin femeät ja läpinäft)=
mät luin firfag aamuinen ilma. ffiiittäfäämme 9lCfa§ia, met=
jeni, nt>t olemme mejitäpteen tuona;,minä jo näen palmuja ja
mettä enfetien matoSfa."

Mirjam oli oiteaSfa; pe otimat jaapuneet erämaan foS=
teiffoon, taSteutuimat fameteittanja maahan, antoimat niitte
mettä ja laittoivat itjetteeu pöffi tepojijan. «Olutta «Olirtja ei
mietäfään ollut peloton, fittä päu ttefi monta eläintä, jefä pp»
mää että papaa, fäpmän jemmoifiSta patioista juomaSja. $apanen läpeStpeSjääu puroa nouft täpSfuu matofemaan juurta
aamiftoa ja mepreää foSteittoa, ja puro malttoi luin pitfä po=
peafuboS tuutamoSja. «Olutta pitfin puroa oli pää pään mie--
reSfä, moneen tuhanteen aSti; niin paljo aron etäimiä oli tnl=
tut juomaan purosta. «Olirtfo näti fuurefft ipmcefjeen leijonan
feijoman raupattijena petturin gajettin miereSjä, ppeno jeijoi
metjämuopen miereSjä, liiteri aran antiloopin miereSjä, mutta
ei teitään näptiänpt oleman mieleSjä papaa naopurianja top»
taan eitä peltoa toinen toijeStanja.

//§«§/' janot äKivtfa, /y tctgfd Maan mi nuttua;
tä§fä on tttmppaneja enempi, luin oiifi tarpeentaan, ja muuta=
miin peistä ei ole juuri luottamista."

„SDie puoletta, tuetjeni," fanoi ngt Mirjam wuorogtaan.
gtfö näe, että maltotfet enlelit ftrjoittaroat merftejä eläinten
otfaan, etfei Jeneiltään pibä tänä tjönä tetemän paijaa toifet=
tenfa? ©entänen nuftittaamme iljan rauljagfa palmun juu»
retta. Sltfaljin fäfi fuojelee meitä nuttuegfamme."

9tp, miten oli taimista ja mitpoiSta, fuu «ölirtja ja «Olir»
jam peräfimät auringon nouSteSja palmujen ja metfämiifuno»
puiben alta mepreäSjä foSteifoSja, jota oli teStettä juurta erä»
maata! §e potmidanja fiittimät Slttapia, niiutuin aina muut»

4
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teiniin tetimät jota aamu ja ilta, ja tiittimät erämaan ja
maailman Suojaa juojelufjeSta pimeänä pönä, fun pebet mafa=
fimat peibän pmpärittään niinfuin tejpt lampaat, pienet, luita*
fiipijet linnut laulelmat plt’ pmpäri puiSja liitosta StHapiHe;
tpopjotan pääSfpt lentelimät meben päättä fumenforentoja ppp=
betten ja puroSfa uisEenteti fatji malteista joutsenta, jotta mpöS=
fin olimat paenneet ftnne tpopjotan taimea tuolta faufaijeSta
(SuomeSto. StrabiaSjo ei ote foSfaan taimea, mutta ei foSfaan
femättätään; erämaan lapfet ehoät foSfaan tiebä mitään miluSta,
mutta eimätpä pe foSfaan jaa näpbä femään jutouttafaan.

Sapfet ftylpiftät lätjteegfä, juottiwat famelinfa, poimimat
tagfunfa tähteen taateleja, täptthoät nafyfaleiiinfä roebetlä ja
ratfagtiraat aatoatte erämaalle etfimäån perjMaiSfuninfaan lei=
riä ja pelagtamaan ifäänfä, 9tiffaan Sfraoian funingagta.

„3tatfagtafaamme auringon noufua fotjti," fanoi SDJirtja,
„fittä perjtataifet afurcat aamuruSfon maagfa, ja fieltä me Ijei-
bät lötjbämme." SKutta {jäneHä oli fyljempi färfiroåffift)t)g fuin
jtfaretfa IBftrjamiCta, ja §cm jo atfoi ifäwöibä matfan loppua.

®un päimä noufi plemmäffi, aitoi aurinfo taaS polttoa
fettaiSta pietaa, ja ilma tuli ppä fuumemmaffi, eitä ollut pp=
tään puuta eitä mitään marjoa niin pittåttä, fuin fitmä fan*
toi, pietamätiä main faiffiatto pitfät, ppöreät ja jitoijet jonot.
SKirtja aitoi fatjetta lemottornaSti pmpärilleen ja SOtirjam fp=
jpi taaS, niinfuin pänettä oli tapana fpjpä: „SanoS, meljeni,
miffi on niin raSfaS pengittää, ja mifä tuo juuri, fellertämä
piimi on, jofa noufee etelästä ja tulee ppä läpemmäffi?"

„§ltlalj on Juuttunut meifyin," iuaätafi 3Kirtfa. „<Se on
fyietaptiörre, jofa tulee jäätiemme famum=tuulen fangfa, jo jog
emme fagfeubu maafyan fatneteittamme, niin fuotemme voarmaan."

äMemmat lapfet fyt)ppäfitt)åt alaS fatulaSta ja afettuimat
fatnelien Juojaan, jotJa lagfeutuhoat pitfätfeen, felfå tuulta n>ag=
ten. Sugfin oli fe fun fe Mertättä, Juuri pilioi jo oli
Ijeibän päällänfä fuin tifjeä peite. @e foljifi (jeibän t)Ut)enfä
jtyrifetoän uffojen tamatlc, niinkuin IjättHttämä raefabe ja fuin
pauljaawa meri. 3>lma muuttui fuumaffi fuin fyefjfuroagfa uu=
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niSfa ja jofa tjietajpmä tuntui aorttanaan tuin tutitipinä. ©ah-
malla tirfaS päinsä ätiSti muSteni, niin ettei «soinut mitään
nätjbä, ja paut)u fotfi taiten tuutemifenfin. Siinä ei ollut
muuta neumoa luin peittää päänjä niin IjpmäSti fuin mat)bot=
lista, foSfa tuuma tuetan tomu muuten olifi tunfeutunut
filmiin, nenään ja fuutjun.

Äuufi minuuttia tuo aron l;irmuineu fyietamörSftt feSti;
fitte ilma jälleen tirfaStui, ja HKirjam enfin Jennoilla fäfitlään
tarmot itfenfä tylöS IjietatafoiSta, joi£)in tje olimat hautautuneet,
©ttte auttoi t)än tyloS m»ö«fin 2Ktrtfan.

„9ll), miten itoitfen, että elämäfi fyenti roiefä on finuSja,"
janoi £)än.

„sftitn," fanoi SKirtfa, „mttäpä on apua meibän etämi=
feStämme, tun tametimme omat tuotteet? SKirjam rautta, nt)t
täuttttt meibänfin molempain tuolla, fun erämaan lahoat eiraät
ote enää meitä fantamaSfa Ijtetameren ijli, ja meibän jältemme
Ijautautumat aaroiftoon."

„9Uä menetä rojjfeuttafi!" fanoi Mirjam, altaen fym&
taubegfaan toteuttaa tueljeänfä. „Sofo maan pääCfä ei ole
tyfytään eläintä, jofa niin teStäift fuumuutta fuin fameli, jota
fanotaan Ijietameren tatwalftj ja netin nt>t oraat tuotteet, »aan
me futtenfin elämme. Siitähän näemme, että Sillat) fuojelee
meitä Raivoan hiumuubeSfa mintuin työn pimcäSfäfin. Sftut
juomme leileistämme, että tomu ljuuljtoutuu pois, ja jatfamme
mattaamme jalfaifin jumalan enfelien fuojaSfa."

Sffiirtfa oli roaiti, §e joiroat leileistään rottmeifet roefi=
pifaranfa, jota Ijeitä (jumin K>at)roiSti, ja läffhoät astumaan
paffuSfa f)iefa§fa ja potttaroaSfa auringonpaal)teeBfa.

§ettifen fnluttua fanoi äKirtfa: „SHttfi matfaa aStua
etemmäffi? SaSfeutufaamme fjiefatle fuolemaan."

„©i," fanoi äKirjam, „me aStumme pelastamaan ifääms
me. SäSfäfjän on ftrutfi-Itnnun jäljet IjicfaSja; aStufaamme
niitä mtjöten."

§e aStuiwat fappaleen mattaa, ja taaS fanoi SKirtfa:
„92nt omat minun woimani lopuSfa; nut jaatamme jo tuolla,"
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„Si," fanoi SKirjam, »meibän pitää pelastaman tfämme.
Suoflaljan on faBmi fuiroasfa t)tef«Sfa, fe on xuuju,
jofa unfjeriöttfee maiffa jata touotta tuimana oltuaan, fun main
\<m mäljäfen mettä, ja fat|oB, ngt f e miljeriottjee."

s£aa3 aStuiraat Ije ebetteen ja SWirtfa tahtoi taa§ tjett=
täötöä Ijtefatle fuolemaan, mutta fiHoin fuunteli SWirjam tuulen
päältä päin ja fanoi: ~'OKtnd fuuten famelien raBfaBta aBtun=
taa IjiefaSfa; meibän pitää mielå elää ja pelastaa ifämme."

Softapa jo ftturi faramaani läf)eBtm'fin l)ietamäfien tafaa
ja tapajt molemmat lapjet aStumaBta aamiffoa. StifaS faup=
piaB, jofa faramaania jofyti, armahti rauffoja, otti fyeibät fa=
melienfa felfään ja ftjfttt, mif)in fje oltroat menoSfa.

„2fte olemme matfaöa Sfjerftart funtnfaan luo," »aStaft
Sffitrtfa.

„910, fttte Jaatte feutata minua," janoi fauppiag, „ftCtä
minäfin matfuBtan sperftan pääfaupunfiin Steljeranttn ja minä
olen pääSftjt fuuren faantu [uojtoon, jofa minulta oBtaa ele=
fantinluuta ja fultaljieffaa."

©e oli SJJirtfaSta ja 3Ktrjami§ta l)m»ä apu. £>e fiittt=
»ät ftiS fauppiaSta ja läfjtwät mielellään päiten fanSjanfa,
toirooen [aamanja ifänjä pelaStetuffi.

sMjäfolmatta päimää oli fulunut, fun lapjet täten wiU
metn gkrftan pääfaupunfiin, ja feuraamana päiroänä
fauppiaB wei funtnfaan fultalinnaan.

Runingog istui elefantmtuifetto waltaiStutmettaan, fafjt
fejöä leijonaa jalfainfa juureSfa, ja tuuttaamalla fäBft lapjta
anomaan afianfa. Sfötrtfa ja 3Hkjam punaStuiwat luin ruu=
fttt, et niin paljon futunfaan tätjben (fitlä otiroau)an (je ttfefin
funtnfaan lapjta), fitin päiten leijonainfa tåfyben; mutta n>ii=
mein aBtui SKirjam efiin, Ijetttctytyi maahan funtnfaan eteen,
fuuteli fjänen tofymelejanfa ja [anot:

„§erra funingaS, me olemme tuulleet, että finä aiot alj=
biStaa jobatla meibän (jäämme, Olittaan Slrabian tuningaSta,
jurmata tjänet ja teljbä Ijänen lapjenja orjifji; mutta je oliji
tornin paljasti teljtp, tjerra tuningaS. 3a fentäljben me olem*
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mc tulleet tänne ruloilemaan finua olemaan telemättä papan
meifeän ijädemme, maan anna ennemmin mipafi £ot)bata meitä
pänen fijaanfa, furman meibät ja anna ijämme elää. SOhitta
jo§ ennemmin tapbot pitää meitä orjinafi, niin minä pöt päi--
måt ajan pois färpäjiä luninlaadijen moltaiStuimeji ympäriltä,
ja meljeni SOiirtjn on puolustama finua lailfia mipodijiaji mo§=

taan, fidä l)än on niin mälemä luin paraimmat teijonafi, perra
funingag; mutta fääStä ijämme penli."

„3a joSpa minä ni)t en fuule rufouffianne," fanoi fu=
ningaS, „mitä te fitte teette?"

„©ittoin minä taistelen ftnun fanSfafi ifäni t)engeStä,"
fanoi SDcirtfa; „ja minä tulistan finut toattafi fuffulalia, niin
totta fuin Slttalj tuulee toanfmrSfaan rufouffet."

„§»toä," fanoi funingaS, „minä ajattelen aftaa feitfemän
touotta entä tee fitPaifaa mitään ipanaa ifällenne. SKutta tei-
bän pitää oleman minun orjinani, funneS minä afian päätän."

©iifyen lapfet tbtytöjtoöt, ja otettiin orjiffi fiinin;
faan Ijotoiin. ©eitfemän touotta l)e fiinä faitoat tefjbä monta
fotoaa töötä. SJkinSft SKirtfan täyttyi jofa tjö fiittottaa Junin-
faan fyaarniSfa aamuffi ja prinfeSfa SKirjamin piti jofa päitoä
laista kuningattaren lattia. $a fitä feStt feitfemän touotta.
SKutta fttt'atfaa lapfet faStoohoatfin fuuriffi ja fufoiStatoiffi
hiin nuoret fetripuut ja färfitoät faiffi ilotta ifänfä täfyben.

Sun feitfemän touotta oli fulumtt, [anoi SDJirtfa ferran
Mirjamille: „9?t;t on aifa tutunut ja funingaS on tetmtyt pää=
töffenfä; niinpä minä en taljbo fauemmin enää orjana paltoetla."

Sffiirjam fanoi: „3Baiffa toielä otifi paltoeltatoa folme
fertaa feitfemän touotta lifäffi, niin minä mielettäni paltoelijin
raffaan ifämme tät)ben."

©amaSjapa jo luningaS tultiin jijään jo janoi; „9tpt te
olette minua uSlodtfeSti palmedeet jeitjemän muotta. SUpt näen,
että teillä on uSlodinen fpbän, mintuin laifida ipmifidä pitäifi
oda, ja te olette uhranneet lailli Huoruutenne ruujut rollam
beSta ijäänne lohtaan. ©entäpben minä teille lerron uutijen
lotimaaStaune. SEeibän liutfi meljeänne omat lamalaSti otta=
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noet fitnni ifännc ja panneet ()änet fnwään mauutorniin, ja
teibän fuuft fifartanne roartioiroat mieljinenjä tornin ometta ja
antamat ifättenne ainoastaan tjtyben taatelipalmun päiroäSfä
ruoaffi, että fjän roiimein fuolifi nätfään. 9Sutta teibän uS=
fottifuutennc täljben täfyetän minä fotajoufon roapauttamaan
ifäänne. ©itiä, SKirtfa, jaat johtaa minun JotajouKoani ja
finä, SKirjam, jaat pääStää roangin fa&teet tuomiot
oroat voantmrSfaat; uSfottifet ja fiitolltfet (apfet palfitjeroat,
mitä uälottomat ja kiittämättömät oiuat riffoneet roantjempianfa
roaStaan."

Sftinutin funingaS fanoi, niin tapahtui, ja fot)ta lälfi
perfiatainen fotajoutfo fameteineen ja etefantteineen SKirtfan
jot)botta mattaan. Mirjam ratfaSti nuoren famelin feljäSfä
futtanfirjaifetta fatuMa ja ljetimfuitfigta pitäen, ja fuuft nee=
feritöttöä fampafi jofa pähoä Ijänen tuffaanja ja fuufi mauri--
taiSta orjaa aStui roiereSjä juuria pätroänroarjoja fantamaSfa,
jotfa juojafivoat puotipäiroän paahtamalta fuumuubelta.

©itfaifrm iStui Sfttffaan Sttaßtan funirtgaS, iKirtfan ja
äftirjamin i[ä, (jarmaana roantjufjena, furuifcna ja nällätfenä
ifäroäSfä roanfttorniSfaan, fatjeden ulo§ pienen iffunan rauta -

riStifon länritfe. hertan fitä pimitti mie§, jota [etfoi ulfo=
puofetta, ja fe oli fatamuotinen Snofonunffi.

„ffuinfa roott, fjerra funtngaS?" {«Jm' munffi.
SRiffaan Slraoian uuringaS roaStaft panette: „@no!, muiB=

tatfo roielä minun uneni? Dnnettijet ne, joitte StCtai) ei ole
foSfaan lahjoittanut tapfia, fittä Ijeibän ei tarmitje faSroattaa
fäärmettä poroeffanja."

„(Si," janoi munfti, „ne ihmifet ovat onnetlijet, joitte
2tttah on antanut uStotlijia ja fuutiaifia tapjia, jittä
ne ovat tuin futtajpvät törmän miehen hnoneeSja ja tuin fat=
liit taimet tuninfaan truunuSja. Mutta finå, Ijeera funingaS,
tahboit oStaa taStefi raftauben funingaSfunnan lupauffitla, jo
tatfo, t)e ovat riistäneet finutta jefä vattafnnnan että raftauben."

„Bth," fanoi funingaS, „minutta oli faffi toSta, joita
rataStin enimmin, mutta h e eivät feStäneet toetusta, vaan
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tuopuimat minusta enfinnä taitiöta. $a upt minun filmäni
cimät enää näe päimän matoa, fidä lapfenl antamat minude
ainoastaan ppbcn taatelin päimäSfä ftjöbä ja jen mcrran mettä
juoba, tuin fpppfpnen juo mitpoifena oomupetfenä. ©anoS,
@not, cttö tuule Stdapin uffojen tuleman piimistä rantajemaan
paljoja tapfia?"

SKuntfi maStafi: „9ftinä tuulen ttyttäriefi joittaman ja
laulaman piboiSfa tunintaan teltaSfa."

KuningaS fanoi: „Gstfö näe ufontulenfaan löömän tai=
maaSta maatjan?"

(Snot. maStafi: „90?inä näen jotafin mälffömän tuolta
»tfjäätlä juf;lal)uonee§fa; finun poifafi ne fteCtä foettetemat
uufia tultatruumtjanfa."

SaaS fanoi funingaS: „3lHaf) on fuotlut, muutenhan
ei tämmöistä foSfaan tapaljtuifi maan päällä. 3>oB et nåemi=
tään muuta, niin minäfin tafjbon tuolla, fiHä laSten fiittämät=
tömttöS malmiStaa manfjempien fyauban."

SKutta (Snof maStafi: „Dbota mielä mäljän, Ijerra fu=
ningaS, djtåpä onfin Stffat) wietd (jengiSfä. 9Rind näen to=
mufc-ilmen noufeioan erämaan reunalta ja jotafin mdlfföö aurin»
gon paiSteeSfa fuin teräSfetljädt."

„eäf)egtö»fo fe?" -fyfoi funingaS.
„9?iin, fe läfjeSttytt tuin raefabe maifimainion Ripeäin ofj=

baffeiben pääHe. Sftijt jo (juomaan ratfaStajia, fameteja ja ele=
fontteja, ©e on fuuri fotajoutto, Jjerra funingaS, ja enfim=
mäifenä raifaStaa mufjfea prinft ja ijänen jäljiSfään fauniS
prinfeSfa fulta= ja IjelmipumuSfa. 9Kutta t)lt)ädltä funinfaan
teltasta fuuluu ljuutoa ja afeiben tolinaa. ©inun poifafi omat
riitautuneet fruunuiSta ja tyttäriefi on mietfa mufertanut."

piinpä minä mielä obotan," maStafi funingag.
3Ja fifloin luutui aina manfitorniin aSti afeiben EalSletta,

mintuin raefateen piiSfateSfa ©inain muoria, fittä fuujt prin§=
fiå ja faiffi (jomifyerrat olimat firoaltaneet mieffanfa toinen toiS=
taan maStaan, eifä futaan huomannut mteraan fotajoufon lä=
{»eStymiStå, ennenfuin foto leiri oli mripäröttt) ja mieraS prinfi
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roaati aroaamaan portteja. Gsi fufrtan roaStanut. sän waU
fotfeHa ratjuttaan rciippi sortin ebeSfä, utnneS afeiben tatSfe
fifäftä nriimein maifeni. ©illoin Ijän murratti portin auli ja
mitä näfi Ijän! Saiffi; tauniit teltat oliroat wcriSfä ja täim=
nä ruumitta. Saifli fuujt prtngfiä ja tjeibän tjoroitjerranfa oti=
roat fcuunutSta rttbetfegfään tappaneet toinen toifenfa ifjan miu
meifeen mieheen, ja fatffi luufi prinfegfaa otheat Juotteina ri=
fottujen tjarppujenfa ttrieregfä.

2Mta mierag pringfi ratfaStt funinfaan roanfitornitte ja
fuutelt tjänen tattänfä, päästi irti fjänen fatjleenja ja talutti
pnet fjettägti utoS roiljreään puistoon; ftctlä -Ijän [at luutta,
mitä oti tapahtunut funinfaattifegfa afunnoSfa. „3ttj," t)uo!a=
fi funtngaS, „nt)t minä olen roantja, tapfeton mieS, jotta ei
enää ote mitään, jota rafaStaa maan päällä. 3(o§pa minä oti=
fin niottut ja minun uSfottomat lapfeni «tietä eläiftmät!"

„§erra funingag," fanoi prtnfeSfa, »mitäpä [anoifit, joS
Sulat; antaifi ftnuttc uSfottifta taufia niiben ftjaatt, jotfa olet
fabottanut?"

„Gsi, ei je ote matjboötStc," [anoi funingaS. „Otit)an
minulta tofin roietä »ffi pcifa SMtrtfa ja pffi tptär SMirjam,
mutta {je jo ammoin minugta tuopuiroat."

©illoin ei prtnfeSfa Sföirjam enää tooinut pibättää ft)tt=
neliänfä, roaan Ijalafi ifäänfä, fuuteli tjäntä ja fertoi Ijänette
faitfi, ja pringfi SÖJirtja Imtfeft polroitteen ifånfä eteen ja an=
toi panette tafaiftn rcattafuntanfa. SBantja funingag tuli niin
itoifeffi, fiunafi uSfotttfia tapfianfa ja pM)fi tjeitä ottamaan
Ijattuunfa toattalunnan; mutta uSfottomat tapfet mafafiroat täit»
li fuotleina ja tjeibän ruumiinfa poltettiin tuletta, fiflä ftittä=
mättömät kpfet oroat rastain taaffa, luin maan päättä moi otta.

fatamuotinen (Snot=munfti fiunafi SRirtfoa ja sDtirja=
mia, että he/ niiutuin neljäs fägtp tupaa, taitan etäi=
fimät maan päättä; ja fiitjen fe tarina top»ui, ja Stttah elää
mietä töllötin päimänä.



Kuihtunut lehti.
(Syksyinen jutelma.)

Ny* on syksy, ja musta pimeä katselee sisään ikku-
nasta. Myrsky vinkuu, sade roiskuu porttia vasten,

meri pauhaa, aallot hyökyy. Huh, kuinka pimeä, synkkä,
pauhaava meri syöksyy kallioita vasten, kuinka se är-
jyy saadaksensa saalista, kuinka se syysyönä on ikään-
kuin elävä kuolema! Se on kuitenkin sama meri, joka
sydänkesän aikana oli niin hymyilevän iloisen näköinen
kukkivien rantojen ympärillä, kun valkoiset purjeet len-
telivät kuin kalalokit sen yli ja lapset laiturin tykönä
laskivat liikkeelle kaarnavenheensä. Nyt se on musta
ja uhkaileva, ei kukaan voi nähdä sen kaukaisia aaltoja,
pimeä on kuin esirippu tuntemattoman etäisyyden edessä.

Ja tuo kaunis tuuhea metsä, kuinka viheriäinen
ja tuoksuva se olikaan kesällä, kun aurinko paistoi ja
linnut laulelivat ja pienet tytöt istuivat metsikössä et-
sien ruohokosta nelilehtisiä apilaita! Nyt se on autio
ja tyhjä, hävitetty ja ilman asukkaita, sen tuuheat koi-
vut ovat kadottaneet lehtensä, sen suhisevat haavat
lakanneet suhisemasta; syksytuuli taistelee vain yöllä
kuusien oksia vastaan. Perhoset nukkuvat, kukkaset
ovat kuolleet, susi yksin astuskelee hiljaa hiipien sam-
maltuneessa mättäikössä.

Minäpä tiedän kertoelman kuihtuneesta lehdestä.
aivan tavallinen kertomus, ehkäpä olet sen kuul-

lut ennenkin, eikä se olekaan pitkä, mutta nyt on se
vuodenaika, jolloin se parhaiten ymmärretään.

Oli haapa, joka kasvoi jossakin Suomenmaan met-
sissä; se oli nuori, luja ja täynnä elonvoimaa. Tuli
toukokuu, jolloin sen lehdet puhkesivat, terveinä, kau-
niina, vaaleanvihreinä, jommoisina ne olisivat koristaneet
jok'ainoan seppeleen, mutta koristivat vielä somemmin
tuon korkeavartaloisen haavan. Kevättuuli tuli illalla
haavan luo ja lauleli sille laulua: „tuhannen, tuhannen
lehteä on nuorella haavallani, joka lehti on kudottu
auringonpaisteesta ja kasteesta, joka lehti on kieli, ja
tuhannella, tuhannella vapisevalla kielellä haapani kiit-
tää Jumalan ääretöntä hyvyyttä."
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„Sepäs oli kohtelias laulu“, viserteli peippo, joka
äsken oli rakentanut pesänsä haapaan; „opetapa mi-
nullekin se laulu, tuuli!“ Ja sitte alkoi peippokin ta-
vailla samaa laulua, kunnes hän oppi sen kokonaan:
„tuhannen, tuhannen lehteä on nuorella haavallani, joka
lehti on kudottu auringonpaisteesta ja kasteesta, joka
lehti on kieli, ja tuhannella, tuhannella kielellä haapani
kiittää Jumalan ääretöntä hyvyyttä. 4 '

„Mitä merkitsee Jumalaa kiittäminen?" arveli vä-
häinen hento äsken puhjennut lehti haavassa. Haavan-
lehti piti tuosta laulusta, mutta ei oikein ymmärtänyt
sen merkitystä. Enhän minä ole milloinkaan nähnyt
Jumalaa, arveli lehti, kuinka minä siis kiittäisin sitä,
jota en ole koskaan nähnyt?

Seuraavana päivänä tuli tuuli jälleen, haapa alkoi
suhista ja nuori lehti suhisi myöskin mietteensä. „Mitä
lehti sanoo?" visersi peippo. „Etkö sinä ole Jumalan
luoma sinäkin? Ja sanot kumminkin, ettfet ole luojaasi
nähnyt?"

„Se on kyllä mahdollista," virkkoi nuori lehti su-
ruisena ja vavisten; „mutta se on niin oppinutta, ettfen
minä voi sitä käsittää."

„No elä siis vähän kauemmin, kunnes sen ym-
märrät", tuumasi peippo.

Kesä tuli, kaikki lehdet kasvoivat suuriksi ja vi-
heriäisiksi taivaan auringon paisteessa jakaikki tuhannet
lehdet kiittivät Jumalaa; mutta sama nuori haavanlehti
latvassa ajatteli vieläkin itseksensä: „en ymmärrä mitä
he tarkoittavat, varmaankaan en liene vielä kylliksi
vanha ymmärtämään kaikkea;" ja lehti suri viattomuu-
dessaan vähää ymmärrystänsä.

Kesä oli pitkäj kaunis ja lämmin; sillä oli oma
aikansa ja sitte tuli syksy. Ensimäisen hallayön jäl-
keen lehdet alkoivat kellastua, mutta vieläkin lauleli
tuuli lauluansa puiden latvoissa: „tuhannen, tuhannen
lehteä on nuorella haavallani, joka lehti on kudottu
päivänpaisteesta ja kasteesta, joka lehti on kieli, ja
tuhannella, tuhannella kielellä laittaa haapani Jumalan
ääretöntä hyvyyttä."

Yöt tulivat pitkiksi ja pimeiksi, puolukat kypsyi-
vät, muuttolinnut lähtivät pois, lehdet alkoivat varista
maahan, yksi kerrallaan. Kaikki lehdet kiittivät vii-
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moiseen saakka luojaansa, aivan kuin he olisivat ym-
märtäneet, että he vain olivat sitä varten olemassakin
maailmassa. Haavanlehti latvassa tahtoi myöskin sitä
ymmärtää, mutta ei sitä voinut, vaikka jo olikin keltainen.

Eräänä syksyisenä yönä tuli pohjoistuuli pauhaa-
villa siivillä ja lakasi mukanansa ne harvat keltaiset
lehdet, jotka vielä olivat jäljellä. Niiden harvojen jou-
kossa oli myöskin haavanlehti, jonka tuuli vei muka-
nansa kauas metsään. Siellä oli tuhansia kuolleita
lehtiä kasassa, ja jänis juoksi niiden ylitse pyssy Olal-
lansa. Oli kirkas kylmä päivä, lehdet kahisivat met-
sästäjän jalkojen alla, ja ilmassa tuntui niin kummal-
linen syksyn tunne, ikäänkuin pellavan haju, kun se
nostetaan vedestä ja ripustetaan kimppuihin kuivamaan
aidan harjalle. Haavan lehti oli tuolla kuolleiden leh-
tien joukossa, mutta se eli yksinänsä, ja sen kanta oli
vielä viheriä; se suri itsekseen, etfei se voinut kuolla,
ennenkuin oli täyttänyt tarkoituksensa täällä maailmassa.

Kauniin päivän jälkeen tuli taas myrskyinen yö,
sataa rankkasi aika lailla ja lehdet hajosivat sinne
tänne metsässä. Haavanlehti temmattiin kauas pois
meren rantaan saakka, tuulen pyörre vei sen mustille
laineille, jotka sen kuljettivat ulos meren luodolle. Sinne
se jäi erään laivasta murtuneen puukappaleen viereen;
lumi peitti sen korkeana haukena, eikä haavanlehti kui-
tenkaan voinut kuolla, sillä se ei vielä ollut täyttänyt
määräystänsä tässä maailmassa.

Tuli talvi, oli pakkanen eikä luodolla kasvanut
mitään metsää. Mutta luodolla asui kalastaja lapsi-
nensa köyhässä majassansa. He tarvitsivat puita läm-
mitystä varten lauantai-iltana; lapset lähetettiin etsi-
mään puunkappaleita ja oksia, jotka meri oli tuonut
syksyllä rannikolle. Kun lapset etsivät lumesta, löysi-
vät he laivasta särkyneen puukappaleen ja kuljettivat
sen ilolla majaan huutaen: „isä, isä, tulkaa katsomaan
miten hyvän puukappaleen me löysimme rannalta!“

Kalastaja katseli puukappaletta ja huomasi sen
olevan tammea. „Se on hyvää ja lujaa puuta,“ sanoi
hän; „se on ollut ison laivan etukeulana ja saammepa
siitä hyvän lämmityksen. Äiti, pane nyt puuropata tu-
lelle, niin saamme jotakin lämmintä!

Kun nyt kalastaja kaapi pois lumen puukappa-
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leesta pannaksensa sen tuleen, putosi siitä erilleen iso
keltainen lehti. Pieni tyttö otti sen lattialta jakatseli
sitä kummastellen, sillä hän ei ollut koskaan ennen
nähnyt metsää eikä lehtiä, eikähän paljoa tarvitakaan,
ennenkuin lapset jo ihmettelevät. Tyttö meni äitinsä
luo, näytti minkä harvinaisen korun hän oli löytänyt
ja kysyi mikä se oli.

„Etkös tiedä, että se on haavanlehti? 14 vastasi
äiti. „Annas kun katson: se on suuri ja kaunis lehti,
ja on vielä kannan puolelta vihreä, vaikka se on niin
kauan ollut lumessa. Nyt kuivaamme sen varovasti ja
panemme sen merkiksi raamattuun, siihen se soveltuu
hyvin, koska se on niin ohut. Ja eukko pani haavan-
lehden merkiksi suureen raamattuun, että hän joka päivä
tietäisi, mihin hän viime kerralla lopetti lukunsa, sillä
hän oli hurskas eukko ja lukijoita päivä Jumalan sanaa.

Sen jälkeisenä päivänä oli sunnuntai, eukko avasi
pyhän kirjan, joka oli kalastajamökin paras aarre, ja
alkoi lukea ääneensä kuningas Taavetin 103:tta psalmia,
joka on ihanimpia ylistyslauluja, kuin koskaan on Ju-
malan kunniaksi laulettu. Silloin hän luki:

„Ihminen on eläissänsä niinkuin ruoho; hän ku-
koistaa niinkuin kukkainen kedolla. Kun tuuli käy sen
päällitse, niin ei hän kestä enää, eikä sen sijaa kukaan
tunne. Mutta Herran armo kestää ijankaikkisesta ijan-
kaikkiseen niiden yli, jotka Häntä pelkäävät ja Hänen
vanhurskautensa lasten lapsiin, niille, jotka Hänen liit-
tonsa pitävät ja muistavat Hänen käskyjänsä tehdäk-
sensä niitä. Kiittäkäät Herraa kaikki Hänen työnsä,
kaikissa Hänen valtansa paikoissa; minun sieluni kiit-
tää Herraa."

Kalastaja ja hänen lapsensa kuuntelivat hiljaisina
hartaudessa näitä, ihania sanoja. Talvinen myrsky kulki
ankaralla pauhulla-*yli meren, yö, pimeys ja kylmä le-
visi yli aution kallion, mutta köyhässä majassa oli
rauha, ilo, lämpö ja valo Jumalan, Korkeimman kii-
toksessa ja palvelemisessa.

Kun eukko oli lopettanut lukemisen, laski hän kir-
jan kiinni, ja sen lehtien väliin hän pani haavanlehden
merkiksi. „Katsokaas," sanoi hän on
tullut kullankeltaiseksi!"

„Se tulee siitä, että se on kuivanut lämpimässä",
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arveli kalastaja ja katseli haavanlehteä. Se oli ikään-
kuin muuttunut, se loisti kuin heleä kulta ja näytti
välkkyvän ilosta.

Mutta se ei ollut lämpimän takia, vaan siitä syystä,
että haavan lehti nyt oli käsittänyt mitä se ei koskaan
ennen ollut ymmärtänyt, nimittäin mitä Jumalan ylis-
täminen on. Sitä vartenpa sekin oli maailmassa ole-
massa. Se oli nähnyt niin paljon, kevään ja kesän,
syksyn ja talven, se oli nähnyt kirkkaimman auringon
ja pimeimmän yön, suloisimman kukoistuksen, katke-
rimman hädän, eikä kuitenkaan ollut ymmärtänyt kai-
kissa nähdä Jumalan pyhää taitoa. Sentähden oli haa-
vanlehti aina ollut suruissaan, levotonna, vavisten ku-
koistuksensakin kauneimpina kevätpäivinä; mutta nyt
se ymmärsi kaikki; nyt se ei surrut enää, nyt se oli
onnellinen, nyt se taisi mielellään kuolla. Sentähden
se loisti kuin kirkas kulta; kuinkapa se toisin olisi voi-
nutkaan tehdä?

Vieläkin on lehti raamatun lehtien välissä, että
myöskin vähäinen, kuihtunut ja kauan sitte unhotettu
voisi kiittää Jumalaa. Ja kun toukokuun tuuli ensi
kerran taas laulaa haavan latvassa: «tuhannen, tuhan-
nen lehteä on nuorella haavallani, jokainen lehti on
kudottu auringonpaisteesta ja kasteesta, joka lehti on
kieli, ja tuhannella, tuhannella kielellä kiittää haapani
Jumalan ääretöntä hyvyyttä," silloin noista tuhannesta,
tuhannesta vapisevasta lehdestä ei ole ainoatakaan, joka
ei ymmärrä mitä luojansa kiittäminen on; he tietävät
sen kaikki ja tällainen on taru kuihtuneesta haavan
lehdestä.

Paimentyttö.

Mä lähdin ulos aamulla,
Kun kirkas päivä koitti.
Ohuissa olin vaatteissa,
Ja tuuli metsää soitti.
Tie ohitseni luisti vain,
Ja metsä, juoksi vastahain.

Hei, heijuu, hei!
Ja soi joka ainoa oksa.
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Pussissa oli leipänen
Ja uljuutta, ei liuolta.
Ja karja kulki korpeilen
Harjumme tätä puolta.
Mua suuri kuusi katseli,
Ja puro riemuin lauleli.

Hei, heijuu, hei!
Ja soi joka ainoa oksa.

Kanerviin istuin kankaallen
Sukkaani kutomahan
Ja mietin, onko yhtään, ken
Mua ehtii muistamahan.
Niin muistin äiti vainajaa . . .

Ken kotona nyt asustaa? . . .

Hei, heijuu, hei!
Ja soi joka ainoa oksa.

Tulipa kuuma päivä, kas!
Kärpästä lensi, parmaa.
Vajosi suohon kellokas;
Ei kättä vahvaa, varmaa.
Hei, tartuin silloin sarviin sen,
Se kirkontornin painoinen.

Hei, heijuu, hei!
Ja soi joka ainoa oksa.

Kun lehmä pääsi kuivailen,
Niin otso näkyi tiellä.
Löin häntä; hänpä ymmärs sen,
Hän seisoi ujomiellä.
Pois lötkötti hän viitaan päin;
Mitäpä hän mun lehmälläin?

Hei, heijuu, hei!
Ja soi joka ainoa oksa.

Hei, sadetta en pelkää vain
Ja nälkää kanssa karjan!
On pehmyt lato suojanain:
Punaisen poimin marjan;
Purosta kahvimyllyn saan;
Jumala muistaa poloistaan.

Hei, heijuu, hei!
Ja soi joka ainoa oksa.



Olli Hiihtonen.
Henkilöt: Olli. Vuoren kuningas. Otso,

Salina on suuri metsä, jossa on talvilumen korkeita kinoksia.
Jos on kuusia, on se hyvä, vaan yhtä hyvä on ilmankin. Tuolit
olkoot puina, pallit lumikinoksina, sohva vuorena ja pöytä kukku-
lana. Vuoren kuningas istuu kuninkaallisessa puvussaan vuorella.

VUOREN KUNINGAS (ylisin). Tässä minä istun,
kuningas omassa valtakunnassani; minun valtani ulot-
tuu lavealle. Minä hallitsen kaikkia vuoria ja metsiä,
honkia ja kuusia, peikkoja ja tonttuja. Minä olen suuri
kuningas, mutta jopa alan tulla vanhaksi, kohta täy-
tän kuusituhatta kuusisataa viisikymmentä vuotta. Nuo-
rena ollessani muutama tuhat vuotta sitte juoksin kil-
paa porojen kanssa Lapin tuntureilla ja otin poskeeni
hyvän paistin, milloin mieli teki. Mutta nyt ovat jo
jalkani kankeat ja minä tässä istuskelen vaanien jota-
kin lihavaa saalista aamiaisekseni. Kuuteen viikkoon
en ole saanut enempää ruokaa kuin yhden laihan ora-
van ja yhden nälkäytyneen ahman. Saattaisinhan käs-
keä peikkojani paistamaan minulle suden aamiaiseksi,
hirven päivälliseksi ja karhun iltaseksi, mutta se ei
sovellu minun arvooni. Minä mieluisimmin varustan
itse pöytäni. Mutta kas, tuossa tulee joku. Jospa se
edes olisi hevonen. Mitä? Sehän on vain pieni pojan
nulikka. Mutta paremman puutteessa saa sekin kelvata
aamiaiseksi. Minä menen piiloon tähän vuoren taakse.

OLLI (tulee hiihtämällä ja laulaa samalla nuotilla
kuin »Juokse porosein»).

Maa on valkoinen,
Metsä vihreä.
Jäätä järvellä
Eiennä riemuiten!
Kiitää, suksi, saat
Poikki vuoret, maat.

Hei mitenkä luikuu! Kas niin, nyt olen keskellä
synkkää metsää. Ohoh, miten korkeat vuoret! Ja mi-
ten pitkät jättiläishongat! Tämä on toista kuin Vihta-
mäen karjahaka. Mitäs minä oikeastaan läksinkään
metsään? Mitäs muuta kuin tervehtimään karhuja.
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Tass' on karhun maa,
Pesä oravan,
Kynsi huuhkajan,
Sutten ulvontaa,
Vuode peikkojen;
Tääll' en pelkää, en.

Ei, kukapa täällä pelkäisi. Ollissa on kyllä miestä
ottamaan vaikka kuusi karhua niskasta kiinni. (Kat-
selee ympärilleen). Niin, vaikkapa olisi pari suttakin.
Jospa tässä ei vain olisi niin paksulta lunta. Aina
toki tulen toimeen kotkan kanssa. Varsinkin jos olisi
rautapiikki sauvani nenässä. Mutta samapa se, tulkoot
vain, kolme kettua yht'aikaa. Pahin on pula, mitenkä
ne kaikki saan kotiin, kun ensin pieksän nekuoliaaksi.
Mutta Matti olen, elPen vie kotiin kaikkia jäniksiä, jotka
saan surmatuksi. Sitte myön nahkat ja ostan oikean
pyssyn, jonka voi ladata selvällä ruudilla, Sitte tul-
koon viisikymmentä nykeröturpaista, pahaa, tyhmää otsoa
. . . Huh, mikä tuolla tulee minua kohti kuusien takaa?

OTSO (kahdella jalalla). Mum, mum, mum, mum.
OLLI. Katsos tuota, olisikohan se karhu? (Ai-

koo kääntyä, mutta lankee suksilta).
OTSO. Mum, mum. Kuka täällä kiljuu metsässä,

etfen minä saa rauhassa maata pesässäni.
OLLI. Hyvä, kiltti Otso kulta, minähän se vain

olen, pikku Olli Vihtamäestä, ja minä olen vain huvik-
seni hiihtelemässä metsässä. Eihän tuossa nyt mitään
pahaa liene, että minä vähän lauleskelen lämpimikseni;
sillä Otso kulta, minullahan on yllä vain tämä mekko,
ja on vähän pakkasen lainen näin aamusilla. Kyllä
minä heti menen matkoihini.

OTSO (asettuu Ollin eteen). Mum, mum. Jos an-
nat minulle mekon, niin saat mennä. Minä tarvitsen
mekon peitteeksi pikku Otsoilleni.

OLLI. Ei, kuulehan nyt, Otso; kyllähän minä tä-
män mekon muuten antaisin, vaan äiti on kotona niin
hirveän ankara. Jos palaan mekotta kotiin, Otso kulta,
niin saan selkäsaunan. Sentähden saatat kyllä odot-
taa huomeiseen asti, niin minä Matin ja parin muun
kanssa tuon sinulle hyvän lampaannahka-vällyn, että
pikku Otsoille tulee oikein hyvä ja lämmin.

OTSO (nostaen käpälänsä). Joko annat mekon?
Mum, mum, joko annat mekon heti?
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OLLI. Hyvä, kiltti, pikku Otso kulta, mekko on
ihan uusi, siinä on vain yksi ainoa reikä toisessa kyy-
nyspäässä.

OTSO. Muhi, muni; luulenpa, että olet peloissasi.
OLLI. En vähintäkään. Mitenkä minä pelkäisin

niin hyvää ja kilttiä pikku Otsoa, joka on sydämmes-
tään hyvä ja kiltti pikku Otso? Mutta katsos, Otso,
minä olen niin hämilläni, kun satuimme yhteen niin
äkkiarvaamatta. Minä olen aina pitänyt niin paljon
karhuista; ne ovat, näes Otso, paljoa ylemmät ja korke-
ammat kuin muut ilkeät peikot, joita asuu täällä met-
sässä. Semmoisia tyhmiä tölliköitä en haikaile vähin-
täkään. Niitä minä otan kurkusta, niin että korvat
soivat, näes Otso, ja minä pudistelen heitä turkista,
niin että .

. .

VUOREN kuningas (nousee vuoren sivulle seiso-
maan). No, pudistele nyt minua turkista, koska olet
niin rohkea!

OLLI (huutaa). Huu! Uhhuu!
VUOREN kuningas. Miksi et ota minua kurkusta,

niin että korvat soivat?
OLLI. Armollinen peikko, säästäkää henkeni; minä

olen vain pikku Olli Vihtamäestä ja olen täällä met-
sässä huvikseni tuttaviani katsomassa.

VUOREN KUNINGAS. Hyvin mahdollista, mutta ei
se estä minua syömästä sinua aamiaisekseni.

OLLI. Mitä? (Yrittää taas pakenemaan).
VUOREN KUNINGAS (ottaa hänet Minni). Ole huo-

letta, poikaseni, en minä niin tarkkaa lukua pidä; kyllä
sinä oikein hyvältä maistut.

OLLI. Malttakaahan vähän; tiedänpä minä yhden,
joka maistuisi teidän armostanne paljon paremmalta, ja
se on Vihtamäen vanha hiirakko. Se on niin lihava,
teidän armonne, että isä aikoi viime syksynä tappaa
sen, ja Matti saa tuoda sen tänne aikaisin huomeissa
aamuna.

vuoren kuningas. Hm, hm, hevosenko? Li, mies
on mies, vaikkapa hänestä ei olisikaan muuksi kuin
yhdeksi suupalaksi.

OTSO. Nöyrä palvelijanne, teidän majesteettinne.
VUOREN kuningas. Hyvää päivää, salaneuvokseni.
OTSO. Huvittaako teidän majesteettianne musiikki?
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vuoren kuningas. Kyllä. Välistä minä käsken
kosken laulamaan ja silloin minä vieritän säestykseksi
muutamia kallion kappaleita tunturilta. Kovaa pitää olla.

OTSO. Pikku Ollilla tuntuu olevan hyvin kaunis
ääni. Minä tunnustan, että oikein mieleisesti hämmäs-
tyin kuullessani semmoisen neron.

VUORENKUNINGAS. Hm. Paljasta piipitystä vain!
OTSO. Tietysti vain piipitystä. Mutta korppiin

ja varikseen verraten kaikuu se oikein romantiselta.
Tahtoisitteko, majesteetti, käskeä häntä laulamaan,
ennenkuin hänet syödään?

VUOREN KUNINGAS. Saattaapa tuo käydä päinsä.
Se enentää ruoan halua. Laula, nulikka.

OLLI. Mitä ?

OTSO. Etkö kuule, että majesteetti käskee sinua
laulamaan?

OLLI. Hyvä, kiltti pikku Otso, minä kyllä laulan
kurkun täydeltä, jos sinä vain tanssit.

OTSO. Mitä?Luuletko minua muka tanssimestariksi?
OLLI. Hyvä, kiltti pikku Otso, sinä olet niin

sanomattoman kaino. Tietäähän koko maailma, että
sinä olet hienotapainen seuramies ja ettfei kukaan osaa
niin hyvästi tanssia polkka-masurkkaa kuin sinä.

OTSO. Minä todellakin saatan kehua tehneeni
joitakuita yrityksiä siihen suuntaan, mutta • • • j

VDOKEN KUNINGAS. Tanssi, salaneuvos!
OLLI. Eiköhän sopisi valssitanssi?
OTSO. Mitä hyvänsä; mikä vain huvittaa teidän

majesteettianne, se on minunkin suurin iloni.
OLLI. Siispä ala tömistää! (Laulaa samalla nuo-

tilla Jcuin »Ah, sä rakas Augustin»).
Hyppää, soma Otsonen, Otsonen, Otsonen,
Hyppää, soma Otsonen, hyppiös hei!
Ei Teoskaan nähdä saa
Noin sievää tansijaa.
Hyppää, soma Otsonen, hyppiös hei!

(Otso valssaa).
VUOREN KUNINGAS (ihastuksissaan). Täytyypä tun-

nustaa, että se oli kaunista musiikkia ja hyvin miel-
lyttävää tanssia. Hyppää, soma Otsonen . . . Laula
uudestaan tuo romanssi! Mitenkä se nyt olikaan?
(Hän tanssii mukana).
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Olli (Mivii yhä etemmäksi pois).
Hyppää, joro Otsonen, Otsonen, Otsonen,
Hyppää, ruma peikkokin, hyppiös hei!
Ei koskaan nähdä saa
Noin tyhmää tanssintaa.
Hyppää, pikku Olli, nyt lähdet sä, hei!

(Lähtee livistämään pois suksilla).
VUOREN KUNINGAS (hengästyneenä). Vielä musiik-

kia! Vielä musiikkia! Se oli kaunis romanssi. Mutta
minne se soittomestari joutui?

OTSO (myöskin hengästyneenä). Äläs, laulahan vä-
hän vielä, minä eksyin tahdista. Mihin ihmeesen se
Olli hävisi?

OLLI (ulkoa). Hyvästi, Vuoren kuningas! Hy-
västi, Otso!

VUOREN KUNINGAS. Aamiaiseni! Aamiaiseni! Otso,
tules tänne; minä syön sinut hänen sijaansa.

OTSO. Nöyrin palvelijanne, teidän majesteettinne.
Mum, mum. (Lähtee juosta lönkyttämään pois).

OLLI (kaukaa ulkoa).
Ei koskaan nähdä saa
Noin tyhmää tanssintaa.
Hyppää, pikku Olli, nyt hyppiös, hei!

VUOREN KUNINGAS. Se oli kaunista musiikkia (pa-
nee nenäänsä nuuskaa), mutta hyvin huono aamiainen.

Mistä saamme joulukuusen?
(Joulu-leikki. Katso päällyksen kuvaa).

Matti ja Mikki ovat tulleet metsään joulukuusta hakkaamaan.
Lapset ovat olevinaan puina: yksi on koivu, toinen pihlaja, kolmas
tuomi, neljäs haapa, viides kuusi ja kuudes kataja. Pisin lapsista
on kuusena. Pienin lapsi voi ruveta tähdeksi ja mennä piilon kuu-
sen taa. Jos puiden päälle voi saada jotakin valkoista, niin se ku-
vaa lunta.

MATTI. Huh! Onpa aika vaikea kaalaa paksuissa
lumikinoksissa. Olemmeko nyt jo metsässä?

MIKKI. Totta kai olemmekin; miksipä tässä muu-
ten olisi niin monta puuta?
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MATTI. Miten vääriä vinkuloita ja monimuhkai-
sia! Eihän tuollaiset dromedaarit kelpaa muuksi kuin
polttopuuksi.

MIKKI. Etkö häpeä, Matti, toruessasi siivo puita?
Nythän nuo enimmäkseen ovat paljaat, mutta jospa
näkisit, miten ne kevään tullessa pukeutuvat vihreiksi
ottamaan vastaan käkeä!

Mätti. Makkarapuikkoja nuo ovatj [eikä, puita.
Ennenkuin etsimme kunnollisen joulukuusen, saattai-
simme ensin hakata vähän puita joulutakkaan. Mitäpä,
jos aluksi hakkaamme tuon koivun?

MIKKI. Olkoon menneeksi. Koivu hoi, tuleeko si-
nusta meille kelpo joulupuita? Äiti keittää sinulla oikein
kaunista puuroa, mutta sinä et saa räiskyä puuroon.

KOIVD (laulaa). Oi, kevääsen mun paikallain
Suo jäädä seisomahan,
Kun rastas istuu latvahain
Ja käki kukkumahan!
Niin lehdin päivän paisteessa,
Viserrän joka oksalta
Keväiseen maisemahan.

MIKKI. Seiso sinä vain kevääsen asti, koivu.
Parempihan tuo on, että laulat meille, kuin että räis-
kyisit. ■—■ Mutta tässähän on vanha, huononpäiväinen
tuomi. Vastaas, tuomi, rupeatko sinä joulupuiksi? Äiti
keittää sinulla lipeäkalaa.

TUOMI (laulaa). Oi, säästä minut suvehen,
Kun päivä mulle paistaa!
Niin saan mä sulot nuoruuden,
Mont' kukkaa ihanaista;
Ne kenttään, laaksoon lemuaa,
Ja niillä huoneen kaunistaa
Niin monta lapsukaista.

MATTI. Kuulehan vain, hän aikoo vielä kukois-
taa, tuo vanha kanto! No, kuki vain, jos haluttaa;
me otamme tuon nuoren pihlajan. Hoi, pihlaja, kel-
paatko sinä joulupuiksi! Isä kertoo sinulle tarinoita
keijukaisista, jotka tanssivat kuutamossa.
PIHLAJA (laulaa). Mun ensi syksyyn jäädä suo!

Niin ystäväni saapi
Mun kypsäin terttujeni luo
Ja mua lohduttaapi.
Se onpi tilhi pienoinen;
Mä olen silloin punainen,
Myös metsä punoittaapi.
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MIKKI. Ja luuletko hänen tulevan sinun tähtesi?
Ei, vaan sinun marjojesi tähden hän tulee, pihlaja
raukka! Mutta samapa tuo, saat jäädä seisomaan.
Tässä on ikävän näköinen mänty, sammaleinen ja par-
rakas. Kuules, mänty, rupeatko joulupuiksi? Mummo
kertoo sinulle jättiläisistä ja noidista.

MÄNTY. Antakaa minun olla rauhassa! Minä aion
tulla laivaksi.

matti. Vielä vai? Aiotko sinä laivaksi? Äläpäs,
mänty, siksi olet liian hoikkasäärinen. Hyi! pyyhi pa-
remmin partasi, olethan sinä ryvetetty pihkalla yltä
päältä. Saatammehan me ottaa katajan, hän osaa räis-
kyä. Kataja, tahdotko, että sinut hakataan hienoksi
ja kylvetään jouluaamuna porstuaan?

KATAJA. Koskeppahan vain minuun, niin näet,
miten minä raavin! Minusta tulee jousenkaari.

MIKKI. Kyllä kai! Mutta kylläpä kaikki puut
tänään ovat itsepäiset. No, onneksi on tuossa muhkea
joulukuusi. Hakka"a se, Matti!

KUUSI (juoksee pois). Jokos sait!
MATTI. Juokseehan se! Olipa se veitikka. Se on

ensimäinen puu, kuin minä olen nähnyt juoksevan met-
sässä.

MIKKI. Oh, miten typerä sinä oletkin! Etkö ole
nähnyt puiden juoksevan, kun talvella ajetaan hyvää
vauhtia metsätiellä? Ota häntä täällä vastaan, niin
minä juoksen hänet kiinni!

He ajavat kuusta. Kaikki puut asettuvat ajajain
tielle, suojellen naapuriansa. Viimein ne asettuvat pii-
riin, ja kuusi seisoo keskellä.

MATTI (piirin ulkopuolella). En minä enää jaksa.
Onko mokomaa metsän veitikkaa ennen nähty? Mi-
nulla on kuusi kuhmua otsassa, se kun kolahteli puihin.

MIKKI (piirin ulkopuolella). Minulla on seitsemän
reikää nutussa ja kuusi housuissa, kun lankeilin kan-
toihin ja puunjuuriin.

MATTI Maltahan, kuusi; minä hakkaan sinut ha-
vuiksi ja kylvätän tielle ruumissaaton jalkoihin.

MIKKI. Äläpäs ole tyhmä, Matti! Eihän kuusi
tiedä, mihin suureen kunniaan me hänet veisimme.
Kuuleppas, Kuutonen tai Kuusela, vai mikä nimesi lie-
nee, me aiomme hakata sinut joulukuuseksi. Me pu-
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emme sinut kukkiin ja tähtiin ja kultaomeniin. Saat
seisoa keskellä salia ja loistaa kynttilöistä, niinkuin
taivas tähdistä. Anna nyt vain siivosti hakata itsesi,
sillä niin suurta kunniaa sinulle ei koskaan tule täällä
pimeässä metsässä.

KUUSI. Mitä minä huolin teidän kunniastanne?
Minua paremmin miellyttää kasvaa ylös taivaasen asti.

matti. Etkö häpeä ollessasi noin kopea ja yl-
västelevä ?

MIKKI. Malta, malta, Matti; älä nyt riitele. Etkö
tiedä, Kuusamo, että saat kuulla enkelien laulua joulu-
aamuna ?

KUUSI. Niin, kyllähän se on kaunista, mutta sitä
minä kuulen täällä ulkonakin.

matti. Harakoita sinä kuulet, raukka, ja ne nau-
ravat sinulle.

MIKKI. Ole vaiti, Matti! Siinä vain suututat
häntä. Kuulehan nyt, Kuusikangas, etkö suosi pieniä,
iloisia lapsia?

KUUSI. Tottahan. Kukapa heitä ei suosisi?
mikki. No, jos nyt siivosti annat hakata itsesi

joulukuuseksi, niin lupaan varmaan, että monta iloista
pikku lasta asettuu piiriin ympärillesi tanssimaan, ja
he kaikki rakastavat sinua sydämmestänsä.

KUUSI. No, se on toista. Jos voin lapsia huvit-
taa, niin hakatkaa minut vaikka pikku muruiksi. Pau-
kuttakaa vain.

MIKKI. Se oli hyvin sanottu, kelpo Lehtikuusi!
Mutta kyllä tuletkin kauniiksi. Ja nyt kai metsä olet
niin kohtelias, että siirryt vähän syrjemmälle.

KOIVU. Saammeko mekin konvehteja?
tuomi. Saammeko kultatähtiä?
pihlaja. Ja rusinoita?
mänty. Niin, ja lippuja?
kataja. Saammeko antaa selkään lapsille, kun

he riistävät turkin joulupukilta?
matti. Minä teille selkään annan!
mikki Malttakaahan, kyllä minä tiedän, mitä te

saatte. Joulupukki jakelee kauneita lahjojansa koko
metsälle. Nuori koivu saa uuden auringon taivaalle
ja kultakamman pitkälle tukallensa. Tuomi-vanhus saa
uuden kevään ja uusia kukkia. Pikku pihlaja saa kir-



sikkaviiniä rypäleihinsä ja samettiliepeen silkkipyrs-
töönsä. Mänty saa laivaviirin latvaansa jakataja sak-
set leikellä pitkiä kynsiänsä. Minä pyydän lumihöy-
tyviä sokeroimaan koko metsän valkoiseksi, ja sitte
neiti Päinvänpaiste sulattaa sokurin karamelleiksi.
No, mitäs nyt arvelet, rakas metsä? Tyydytkö lahjoihin?

kaikki PUUT. Kiitos, Mikki, nyt alkaa ilo met-
sässä. (He siirtyvät etemmä, jättäen kuusen yksin).
Matti ja Mikki hakkaavat kuusta, puut laulavat ja tanssivat:

Piiri pyörii kanervilla, lumella,
Nyt me seppelöimme
Joulukuusi, metsän talvimorsian,
Koreasti vaatetetaan kukkahan
Avulla niin monen kauniin kaason.
Morsiolle tähdet päärmää linnikon.
Enkelit jo alkaa sulon soittelon.
Raottaapi kohta portin joulu jo,
Kiirehtii kuin ennen, varro tuokio!
Joulukuusi morsian on kaunokkain,
Puku vehreä on hällä yksin vain;
Joulu-iltana nyt häät jo taas on.

Joululaulu.
Lumisella portilla
Joulu kolkuttaapi:
Sisään sievään lasKeppa!
Vilun täällä saapi.
Kaskas, täys on korini.
Sulle, muiile kulleki
Lahjoja on mulla.
Saanko luokses tulla?

Joudu, joulu, jo!
Kynttilät ja kuusen tuon
Varsin vihannoivan,
Rauhan, riemun runsaan suon,
Ystävyyden oivan.
Köyhä mies myös avun saa.
Jota nälkä ahdistaa;
Suru, murhe musta
Löytää lohdutusta.

Joudu, joulu, jo!

Pahan kaiken poistelen
Piireist' iloisista,
Virttä siivin enkelten
Tuotan taivaallista.
Silloin silmät lapsien
Loistaa lailla tähtösten;
Sydämmet ne uuden,
Saavat valoisuuden.

Joudu, joulu, jo!

Parhaan lahjan, jonka suon,
Viimeks tahdon säästää:
Jesus-lapsi, jonka tuon,
Vieraaks mieli päästä.
Mailrnan valon povehes
Huolitko ja huoneeses?
Onko rienxus vainen
Eauha taivahainen?

Joudu, Jesus, jo!
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l:nen ja 2:nen vuosikerta yksissa korukansissa 2 m. 60 p.
Joulukuusi tarjoaa todella vaihtelevaa, huvittavaa ja ar-

vokasta sisallysta seka nuorille etta vanhoille ja mita huo-
keimmasta hinnasta.
Saloilta ja Vesilta. Metsastys- ja pyyntiretkia kertoili

Onni Wetterhoff. Suomennos. Kolme vihkoa a 85 p.
Taman kirjan sisallon lukee varmaankin ahmimalla jokai-

nen nuori, urhea koulupoika.
Pekka Sallinen. Kertomus 1808—9 vuoden sodasta. Ju-

hani herttuan hovissa. Historiallinen kertomus. Kir-
joitti Kustavi Saarni. Hinta: 80 p.

Hatanpaan Meikki ja hiinen morsiamensa. Kertomus Tuo-
mas piispan ajoilta. Kirjoitti B. F. Jahnsson. Palkin-
non saanut teos. Kuvalli'nen paallyslehti. Hinta: 2 mk.

Hilrkmannin pojat. Historiallinen novelli ison vihan
ajoilta. Kirjoitti'Aura. Hinta: 2 mk 75 p.

Isonvihan synkkain aikain ja kauhuin pohjalle on kirj.
piirtanyt kuvansa, niiden aikain,' jolloin Suomen kansa kes'ti
sanomattamat vaivat eika kuitenkaan murtunut. Teos hen-

fittaa palavaa isiinmaan rakautta ja jokainen on varmaan
alulla lukeva taman vilkkasti kerrotun kuvauksen isiinmaan

entisyydesta.
Aina.. Kertomus viimeisestii Suomen sodasta. Kirjoitti I.

O. Aberg. Suomennos. Paallyslehti varustettu kaunii 11a
kivipainokuvalla. Hinta: 80 p.

TJlla Fersen. Kuvaelmia meritapauksista 1788 vuoden so-
dasta. Kirjoitti G.H. Mellin. Suomennos. Hinta: 1 m. 25 p.


