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Pikku Pekko.

tfässä onpi isän, äidin
Oma pikku Pekko,
Syltty-sukka, kepsu-kenkä,
Suorarantu-mekko.

Tässä onpi isän, äidin
Paras ilo-lirkka,
Naurusuu ja pulloposki,
Sinisilmä sirkka.



palleroisille;
iloksi.
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„Palleroisten“ synty.

irjoitappas „Palleroiset"
Oma täti kulta!"
Kaarlo pieni pyytelevi
Päiväkaudet multa.

Kaarlo pieni, vilkas poika
Repi „Palleroiset",
Ensi vihkon sipaleiksi
Ennenkuin sai toiset.

Kaarlo kyllä kirjastansa
Lukenunna oisi
Lukis' nytkin repaleista
Jos vaan, jos vaan voisi.



Mutta se on Kaarloselle
Vallan mahdotonta;
Lukea ei osaa vielä,
Se on onnetonta.

A:n ja B:n ja Crnkin vielä
Kaarlo kyllä muistaa
Ulkoa. Mut sisältä ei
Nekään tahdo luistaa.

Miten vanha Kaarlo onpi,
Se nyt arvatkaatte?
Kaksi vuotta, hiukan vaille
Siinä ijän saatte.

Hän on pieni ~palleroinen'',
Tämän kirjan aihe
Moni täss' on kerrottuna
Kaarlon elon vaihe.
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Satu tontusta.

)llä, kun kaikki nukkuvat, hiipii kodinhaltija eli
Tonttu ympärinsä joka paikassa.
M Tonttu on hyvin pieni mies, tuskin pöydän

korkuinen. Mutta vanha hän on, hyvin, hyvin vanha.
Hänen kasvonsa ovat ryppyiset ja partansa harmaa.



Hän on elänyt monta kymmentä, jopa monta sa-
taakin vuotta. Hän on nähnyt iso-isän ja iso-äidin pikku
lapsena. Onpa vielä nähnyt heidänkin iso-isänsä ja iso-
äitinsä pikkuisina tepastelevan.

Päivät nukkuu Tonttu pesässään heinäladossa. Sieltä
hän iltasilla, muiden maata mentyä, hiipii esiin. Pis-
täytyy ensin lehmien luo navettaan. Siellä Mustikki,
Mansikki, Muurikki, Perjakka jaKaunikki lepäävät kaikki
olkisilla vuoteillaan. Ulkona paukkuu pakkanen, mutta
täällä sisällä on lämpöinen ja hyvä olla.

Mustikki ynyy unissaan. Hän on kulkevinaan iha-
nalla ruohoniityllä kesän kuumuudessa ....

Navetasta käy Tonttu lammaskarsinaan. Siellä tuu-
tuvat kaikki lampaat yhdessä sikermässä ja nojaavat
paitansa toistensa kupeisiin.

Tonttu hymyilee. Hän taputtaa yhtä pientä ka-
ritsaa päähän hiljaa, hyvin hiljaa ettei se herää.

menee Tonttu nasujen luo. Ja sieltä pistäy-
tyy hän Pollen suojaan, tukevaan taUiin. Polle hirnah-
taa. Tontun hän hyvin ystäväkseen tuntee.

Kaikki aitat ja vajat kulkee Tonttu vielä. Vih-
doin saapuu hän tuvan puolelle. Porstuan lattialla le-
pää Musti. Tontun huomattuaan heilauttaa Musti hän-
täänsä, ja kohottaa päätänsä mutta asettuu sitte jäl-
leen levolle. Tonttu on Mustin mielestä mielivieras.
Tonttua Musti ei haukkua henno.

Tuvassa Tonttu jokaista tarkastaa ja aina tyyty-
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väisenä partaansa silittää. Kaikki terveet - se hänen
ilonsa.

Hymyhuulin lähtee Tonttu tuvasta. Hän tassuttaa
kevyemmin kuin äsken ja saapuu kamarin ikkunan
luo. Kuu kumoittaa taivaalla javalaisee hopean heloit-
tavaksi Tontun harmaat hapset ja tuuhean parran.
Tonttu kiipee ikkimanlaudalle ja hiipii sisään.

Ikkunan alla siinä on pikku Paavon sänky ja
sängyssä tuutii Paavo makoisaa unta. Kuu valaisee
Paavon kasvot ja valkoiset lakanat ja hopealla heloittaa
Paavon leikki-laivan purjeet!

Tonttu ihastuu ihanata näköä. Siunausta hän toi-
vottaa pikku Paavolle ja koko hänen kodilleen ja las-
keutuu hiljaa pois ikkunanlaudalta.

Ympäri pihan Tonttu vielä hymyillen käydä hyö-
rää. Ihailee kuun valoa jakaunista kotiansa, jonka on-
nea hän vartioi.

Mutta aamun aavistus alkaa jo tulla luontoon.
Tonttu taipuu poistumaan ja hiipii heinälatoon, jossa
pistäytyy pieneen pesäänsä, jota ei kukaan löytää voi.
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Tytöt kukkasia poimimassa.
¥

) ullos Tyysä nurmikolle,

Kotilahden rannikolle!
Päivänkakkaroita
Siett'on ihanoita!
Niitä äidille me poimitaan,
Joudit sisko mua auttamaan!

Tyysä Liisan kanssa nurmikolle,
Kepsuttavi järven rannikolle.
SielVon apiloita,
Päivänkakkaroita,
Kukat tuoksuvaiset,
Monet ihanaiset,
Nyökyttävät päitään tyttösille,
Nurmikolle tuonne tuleville.



Voi kuin täälVon hauska tyttösillä.
Istuvat he heinämättähillä . . ...

Sitte taaskin tuosta
Pois jo täytyy juosta,
Ei saa levähdellä,
Täytyy poimiskella
Kimppu äidille niin ihanainen,
Äitihän on lasten armahainen.

Tyysä nyhtää heinikolta,
Hapsii päivänkakkaroifa;

Sitte jälleenpois ne heittää,
Heinikkohan käsin peittää!
Liisa kukkasia taittaa,
Tyysälle nyt kimpun laittaa.
Tyysä niiaa, pikku tossa,
Syvään aivan heinikossa!
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Tarina.

lipa kerran kissa, ja kissalla käpälä, ja
J käpälässä kinnas, ja kintaassa peukalo,

: ja peukalossa reikä!
Ja kun kissa käpälällään kinoksessa juoksi, pujahti

pakkanen peukalon reijästä kissan käpälään.
Ja kissa itki kimakalla äänellä: „miu, mau! miu,

mau! mirrin tassu talvella paleltuu!"
Ja sitte keppasi se ketterästi tallin tikapuille ja ko-

pisti kintaasta kaiken lumen luisumaan maahan alas.
Ja lumi luisui maahan ja sinne kasvoi suuri kinos.
Kissa kepsahti kinokselle ja pyörähti siitäpirttiin.
Pirtissä kissa pani pankolle pitkälleen, lieden läm-

pöiselle äärelle. Ja sinne se nukkui. Mutta shhen lop-
pui tämä lorukin.



Mirrin uni.

2ikku mirri, miirisilmä
p Nurmikolla nukkuu.

Käki koivun latvuksessa
Vieressänsä kukkuu.

Päivä paistaa heleästi,
Pääsky piiskuttavi,
Pikaiset inisee
Ja paarmat parajavi.

Mirri mielin vetelevi
Ihanata unta.
Näkee talvipakkasta
Ja hyvin paljon, lunta.



Kuulee hiiren rapinata
Aitan sillan alta .

.
.

Nauramatta iloissaan ei
Mirri olla malta.

Tassuansa nuolaisevi
Miellä makealla . . .

Silloin herää mirri parka
Kesä-koivun alla!

Oikaisevi tassujansa,
Päätä pientä puistaa!
Talven kylmän kamalaksi
Mirri parka muistaa.

Nurmikolle istahtavi,
Silittävi päätä;
Ihailevi itikoita
Sekä kesäsäätä.
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Mietelmä.

immo on niin hyvä meille lapsille. Mummo
pesee silmät puhtaiksi. Mummo kampaa pään.
Mummo panee puhtaan esiliinan eteen.

Mummo opettaa meitä lukemaan. Viljo
osaa jo lukea suoraan, Liisa tavaa ja Anni

opettelee kirjaimia. Mummo opettaa meitä kutomaan
sukkaa, neulomaan reikiä kiinni ja lankaa kerimään.

Mummo on niin hyvä meille lapsille. Mummo ky-
syy meiltä: „onko teillä nälkä?“ Mummo antaa meille
voileipää. Tuopissa tuo hän maitoa. Mummon tekemä
voileipä maistuu niin hyvältä.

Mummo kutsuu meidät luokseen. Hän kerää mei-
dät ympärilleen. Mummo osaa monta kaunista kerto-
musta. Hän kertoo meille Jumalasta. Hän kertoo
meille Jesuksen ihmetöistä.

Mummo on opettanut meille monta rukousta. Il-
tasilla rukoilemme kaikki yhdessä mummon kanssa.

Mummo on meille rakas. Jumala siunatkoon
mummoa!





Pieni juttu.

w/ (yeidän pieni Kaarlonen,
Poika palleroinen,
Tuli sati tuulellen
Kerran ilkamoinen.

Kädet kiersi kaulahan
Vanhan täti Allin,
Pyysi runon puuhahan
Itse antoi mallin.

Istui näin ja nyykötti
Hiljaa hyvillänsä
Katsoi kyniin kulkua
ya tutki tätiänsä.



~Kirjoitappas hevonen!"
Kuiskas tatillensa,

~ Teeppäs kissa, tyttönen
Haga *) harjuillensa!"

„Teeppäs vielä isäkin

Ja teeppäs Tatta-rulla **)

Teeppäs äiti, Allikin
No, siä' on hauska mulla!"

Katsoi vielä kynähän
ja katsoi paperikin,

Arveli: ~no mitenkäs
Nyt täti piirs’ ja mihin. “

„Enhän näe hevoista
ja enkä IJagan maita, -
jos sä piirrät täti noin,
Niin selväksi ne laital

Siinä vaan on viivoja
ja paljon koukerotta,

Enhän voi mä käsittää
Tok’ täti kulta noita. 11

*) Eräs kesähuvila Helsingin saaristossa.
**) Kaarlon hoitaja.
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Kaarlo ei se tyytynytkään
Tädin piirroksikin,
Itse otti kynänsä
Ja piirsi paperikin.

Sitte tuli mökkiä
ya tuli paljo puita,
Karhuja ja susia
ya eläviä muita.

Tuli vielä ihmisiä
Kaikki tutut sinne,
Vielä täyteen kukkasia

Koko metsän rinne.
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lässä näet vierellä

Nyt Kaarlon piirrusluksetl
Sanat jälleen lukemas

On tädin kirjoitukset.

Leikkiluku.

täällä, järvenjäällä,
Yksin kaksin, miksin, maksin,
Toukut, loukut, onnenkoukut,
Nippu, nappu, tippu, tappu,
Tytön tyysä, tepsukenkä
Meni metsään eksymähän,
Sitte juoksi juuri tähän!
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Pikku Juho.

ikku Juholla oli se paha tapa, että hän kertoi
kaikki tyyni, mitä sattui kuulemaan. Jos
hän esimerkiksi kuuli isän ja äidin puhuvan
jostakin asiasta, juoksi hän heti kyökkiin ja

lörpötteli asian Maijalle ja Johannalle.
Äiti ja isä neuvoivat häntä monta kertaa ja sanoi-

vat ettei hänen pitäisi olla sellainen „suuri lörpöttelijä",
mutta Juho unohti kohta äidin ja isän neuvon.

Eikä Juho osannut pitää salaisuuksiakaan tallella!
Niinpä hän esimerkiksi joulun edellä lörpötteli kaikki
tyyni, mitä vaan kuuli! Eikä edes voinut vaieta sen
vertaa, että olisi ollut kertomatta emistä aikomuk-
sistaan.

„Kuuleppas isä! Arvaatkos mitä minä annan si-
nulle joululahjaksi?" sanoi Juho isälle eräänä päivänä.

„En arvaa; enkä tahdokaan arvata. Saanpa sitte
nähdä, kun Joulu-ukko tuopi“.



„Mutta arvaa nyt sentään isä! koeta arvata!"
„En henno arvata. Tahdon säästää sen salaisuu-

den mielelläni Joulu-ukon pussiin!" nauroi isä.
„No, voi nyt kun sinä et arvaa!" huudahti Juho.

„Elä nyt kerro Juho-kulta, vaan pidä salassa jouluun
asti. Sitte on hauskempi tietää ..."

„Mutta minä kerron kumminkin isä! Enkö saa
kertoa ....kuule nyt isä ... ~ sinä saat minulta pa-
periveitsen . . .■ .

."

„Voi, voi, sinä olet vasta aika lörpöttelijä! Mil-
loinkahan sinusta tuo paha tapa pois lähtee!"

Samalla tapaa kertoi Juho äidillekin, kun äiti
eräänä päivänä istuikamarissa sanomalehtiä lukemassa,
eikä ehtinyt häntä kieltää.

„Aiti, kuule nyt ....kuuletkos . . . . sinä saat
minulta joululahjaksi kukkaiskepin .

. .
."

Näin oh joulun edellä. Ja kun joulu tuli, ei Ju-
holla ollut yhtään ainoata salaisuutta vaan jokainen
tiesi Juhon asiat.

Juhosta tuntui joulun-aattona ikävältä.
Kaikilla muilla oh niin hauskaa. Jokainen hiipi

itsekseen huoneesensa ja pisti kääröön tavaroita, joita
aikoi panna Joulu-ukon pussiin.

Juho olisi mielellään tahtonut tietää edes yhden
ainoan noista asioista, mutta häntä ei kukaan päästä-
nyt katsomaan.

„Kuka toki uskaltaisi Juholle näyttää! Hänhän
kertoo kaikki tyyni, mitä vaan tietää!"
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Ja Juho sai istua koko ajan itsekseen ruokasalissa.
„Tämä joulu tulee varmaan olemaan hyvin ikävä",

mietti Juho itsekseen. „Olisi melkein parempi jos ei
olisi koko joulua "

„Hyi, hyi, Juho! Nyt sinä olet paha poika!" sanoi
hiljainen ääni hänen sydämmessään. Ja häntä rupesi
aivan itkettämään. Ei hän tiennyt enää mitä tehdä!

„Jospa nyt edes ilta joutuisi", mietti hän.
Ja ilta joutui. Ja Joulu-ukko tuli. Ja tuli tava-

roitakin ukon pussissa.
Erään ison käärön päälle oh piirretty suurilla kir-

jaimilla:

Pikku poika
Juho Sopanen.

Juhon silmät loistivat ilosta ja poskensa punastui-
vat, kuin mansikat kesäisellä aholla.

Vapisevin käsin avasi hän käärön lujia seililanka-
siteitä ja päästeli paperia.

Vihdoin sai hän paketin auki ja hämmästyi
suuresti, kun se oli täynnä pieniä paperipalaisia, joille
jokaiselle oli kirjoitettu: lörpöttelijälle!"

Juho rupesi itkemään ja tarttui äidin kaulaan.
~Anna anteeksi, äiti kulta! Minä olen ollut paha

poika, ja nyt Joulu-ukko minua rankaisi "

Ja siinä nyt Juho itki ja nyyhkytti: „Äiti! Äiti!
annatko anteeksi!"
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„Annan, lapseni! Mutta puhu myöskin isän kanssa!"
Isän luokse riensi nyt Juho, pyysi anteeksi ja

nyyhkytti: „tokkohan Joulu-ukko koskaan unohtaa että
olen ollut paha . .

. tokkohan isä?"

Kyllä se joulu oli Juholle ikävä, mutta sittepä tu-
likin Juliosta oikein kiltti poika.

Ja Joulu-ukko toi hänelle seuraavana jouluna suu-
ren paketin, jossa oh kuvakirja, hevonen ja puukko
tuppineen.

Ja Juho hyppäsi ilosta korkealle. Hänellä ei ollut
milloinkaan ollut hauskempi! Kaikki oli hänestä niin
valoisaa ja kukasta! Kaikki oli niin suloista jarauhal-
lista, tyyntä ja rakasta.

„Aiti, äiti! Kyllä joulu sentään on elämän onnel-
lisin päivä!"

„Niin on, lapseni, kaikille kiltille ihmisille! Nyt
sinäkin olet ollut koko vuoden hyvänä poikana ja
nyt voit sydämmen pohjasta iloita! Pysy aina yhtä
hyvänä, niin saat elämässäsi monta onnellista joulua
viettää! “

„Jumala sen suokoon!4 ' huokasi isä ja nosti poika-
sensa polvelleen.
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Pikku lasten marssi*).

W assa nain

Seison pystypuin! ■
Olen niinkuin sotamiesi,
Tulen siksi kukallesi.
Tässä näin
Seison pystypäinl

) Tätä marssia voipi käyttää leikkilauluna lastenkouluissakin ja on se silloin
laulettava samalla nuotilla kuin ;> Sum, sum, sum, Päivät pitkät sum j. n. eP
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Kunniaa
Teen mä. katsokaa!

Käden nostan korkealle,

Enkös näytä rivakalle?

Kunniaa
Teen mä, katsokaa!

Pyssyn ain'
Kannan olallain.
Kapteenin jos kohtajaisin,
Pyssyn näin mä asettaisin!
Pyssyn ain'
Kannan olallain.

Ampumaan
Käyn mä joutuisaani
Nyt on pyssy ojennettu,
Laukaus on valmistettu.
Kuunnelkaa,
Nyt se paukahtaa!

Yks' ja kaks'
Rivi suoremmaksi
Nyt me tässä marssitahan,
Riemurinnoin kuljetahan,
Yks' ja kaks'
Rivi suoremmaks''!
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Suomenmaan
Kunniaksi vaan

Kasvaa meistä kansalaiset
Vireät ja kuuliaiset!
Suomenmaan
Kunniaksi vaan!

Sananlasku.
Oma maa mansikka,
Muu maa mustikka.
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Pikku Palleroisille.
¥rp

A. ipsin, tapsin.
Nipsin, napsin!
Kengät, sukat,
Paitu, tanttu!
Kaikki pääll' on
Pienosella,
Äidin nippu-nappusella.
Kipsin, hapsin,
Tipsin, tapsin!
Juoksemahan
Joutuisahan,
Nurmikolle
Vihannolle!
Hupsis, kupsis,
Tuonne tupsis
Äidin pikku
Pallukainen
Kaatui kaliin,
Mullin, mallin!
Ylös miestä
Nostakaa!
Hoppuralla
Laitattaa!



Mietelmä-

so-isä on jo vanha. Hänen päänsä on harmaa.
Hänen kastonsa ovat ryppyiset. Hänen kätensä
vapisee.

Kunnioita iso-isää. Rakasta häntä. Hän on teh-
nyt paljon työtä. Hän on kestänyt monta surua. Hän
on kantanut monta huolta.

Iso-isä on hyvä. Hän istuttaa sinua polvellaan.
Hän leikittelee sinun kanssasi. Hän kertoo sinulle sa-
tuja. Hän opettaa sinua.

Iso-isä on opettanut isääkin. Hän on hypittänyt
isää polvellaan, kim isä oli pieni. Hän on kasvattanut
isän mieheksi.

Kunnioita häntä! Rakasta häntä! Häneltä voit sinä
■Hb
paljon^oppia!





Kaarlo ongella.

uossa taas mä Kaarlon nään,
Pojan pikkaraisen,
Wisertäjän valkopään,
Äidin armahaisen.

Tuossa on hän ongella
Kyökin kynnyksellä
Pää on hiukan kallella,
Silmät valppehella.

Jospa hiukan nappajais
Kala lattialta
Äiti kalan heti sais
Poika pallukalta.

Paisti siitä tehtäisiin
Ja kalakeitto oiva.
Jospa, saisi kalan vaan
Tuo poika, ahkeroiva!



3

Loru lapsukaisille.

iitää, kaataa,
Lentää, laataa,
Etsii pesää
Kaiken kesää!
Sieltä, täältä,
Puitten päältä,
Katon alta,
Kaikkialta!
Tuolta löysi
Pesäsensä,
Tuonne pisti
Poikasensa
Meidän tuvan
Katon alle,
Matalalle
Reunamalle!



tänne, pikku Tyysä!
Annas siivoan!
Ihmistavat sulle tässä
Näin mä opetan.



Oles hiljaa, vaiti, vaiti!
Pane kiinni suu!
Elä potki pöydän reunaa,
Sisko havahtuu!

Äiti meni lypsylle
Ja kohta maidon tuo.
Sitte Tyysä siskon kanssa
Namu-maidon juo.

Tyysä, Tyysä, ole kiltti!
Jos vaan kuuntelet,
Niin jo kuulet poistuvassa
Äidin askelet.

Sananlaskuja.
Hyvä lapsi itse vitsan tuo,
Paha ei vitsasta parane.

Sitä kuusta kuuleminen,
Jonka juurella asunto.
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Nukku-Matista.
¥

N|JL 1 ukku-Matti, millamen mies

se oikeastaan on?" kysyi
pikku Liisa eräänä päivänä.

~Etkö sinä tunne Nukku-
Mattia, Liisaseni? Etkö
sinä ole kuullut puhuttavan
sen punaisesta
harmaasta takista ja peh-

moisista sukista?"
~01en. Mutta minä pelkään häntä—! Hui—ui!

Kunhan hän vaan ei tulisi!"
~Pelkäätkö sinä Nukku-Mattia! Sinä pikku hu-

pakko. Nukku-Mattihan on lasten paras ystävä. Hän
se on parhain sadunkertoja koko maailmassa!"

~Mutta enhän minä näe häntä koskaan, eikä hän
kertoile minulle ollenkaan satuja."



„Hän ei ole vielä ehtinyt tulla sinun luoksesi, kuin
hänellä on niin paljon ystäviä, vaan maltappas, kyllä
hän vielä tulee."

~Voi, voi! Tuleeko hän? Minä niin pelkään!"
~Ehkä hän ei lainkaan tulekaan jos pelkäät."
~Onko Nukku-Matti käynyt sinun luonasi, täti?"

sanoi Liisa taas, hetken vaiti oltuaan.
~Onpa niinkin!"
~Kerroppas minulle milloin ja miten."
~Pari päivää sitte oh Nukku-Matti juuri tässä sa-

malla sohvalla, jossa nyt istumme."
~Tässäkö?" Liisa katsahti levottomasti sohvaan ja

sitte ympärilleen.
~Niin tässä juuri. Tuolta sohvan takaa hän

hiipi, tassutteli esiin."
Liisa katsahti levottomasti sohvan taa ja sanoa su-

kasi:
„Tuoltako?"
~Niin, sieltä. Ja sitte hän tuli ja painoi pehmoi-

set sormensa silmilleni ja siinä samassa minä nukah-
din."

~Eikö sinua peloittanut, täti?"
~Ei ollenkaan. Tuntui hyvin hauskalta ja rauhal-

liselta. Minusta on niin hyvää, kuin tiedän Nukku-Ma-
tin viihtyvän tässä huoneessa. Hän tuo aina rauhaa
mukanaan."

~Onko Nukku-Matti aina hyvä lapsille?"
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~0n kyllä, jos lapset ovat hyviä. Hän näyttää hy-
ville lapsille kauniita kuvia unissa ja kertoo hauskoja
satuja heidän nukkuessaan heidän korvansa takana.

Mutta tottelemattomille ja vallattomille lapsille ei
Nukku-Matti mitään hauskuutta hanki."

Liisa istui mietteissään hetkisen. Sitte hän sanoi:
„Jospa tuo pikku Nukku-Matti tulisi minulle ker-

tomaan jonkun hauskan sadun!"
~Niin, ethän sinä häntä enää pelkää?"
~Kyllä täti, hyvin pikkuisen minä vielä pelkään,

mutta kyllä hän kumminkin Set cl tulla."
„Ehkenpä hän ensi yönä tulee, jos olet oikein

kiltti tyttö."

Sananlaskuin
Ei syvästä kaivosta vesi lopu.

Ahkeruus kovan onnen voittaa.
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Lasten loru Savosta,

li ennen onni-manm,

önni-mannista matikka,
Matikasta maitopyörä,
Maitopyörastä pöpelö,
Pöpelöstä pöytäristi,
Pöytärisfisfä rimanko.
Pimangosfa rintasolki,
Pintasolesfa soranko,
Sorangosta sormikinnas,
Sormikintaasta kipuna,
Kipunasta kirjanmerkki,
Kirjanmerkistä meteli,
Metelistä meijän herra,
Meijän herrasta hepukka,
Hepukasta heinäkenkä,
Heinäkengästä kekäle,
Kekäleestä kenkärauta,
Kenkärau asta ramina,
Paminasta raippakäärö,
Paippakääröstä käkönen,
Käkösestä kärrynpyörä,
Kärrynpyörästä pöpelö,
Pöpelöstä pöytäristi,
Pöytärisfisfä rimanko,
Pimangpsta j. n. e.





Ainan suru.

inalta pieneltä
Äiti jo kuoli . . .

Siitä on huoli.
Kylmähän hautahan
Rakkahan äidin
Veivät jo pois
Kuinka nyt Ainalla
Iloa ois
Yksin hän istuvi .

Ikkunassansa
Äitinsä kanssa
Missä hän ennen
Istunut on.
Äiti ei armas
Nyt lohduta Ainaa,
Siksipä suru
Pienosen tyttösen
Sydäntä painaa.
Silmänsä luopi hän
Taivohon päin,
Huokaavi näin:
Äitini armas,
Äiti kulta!



Hevosilla.

t/ei Iwpsan mun heppani,
Hopoli hoi!
Nyt kaviot kopsavi
Kopoti koi!



ya ruoska se räiskyy
Nyt ilmassa vaan,
En heppaani henno
Mä koskeakaan!
On liinakko-harja
Mun heppani oiva,
Sen hirnunta selvä on

Raikkaalta soiva.
Se juosta ja laukata,
Seisoa voi;
Hei kopsan muu heppani,
Hopoti hoi!

Heppa kulta, mua kuule 7
Kirkkohon nyt minut vie!
Kevyesti kepsuttele,
Vaikk' on pitkä kirkkotie.
Pai on, pai on heppa mutta!
Virkku varsa virmapää,
Sorja katäa, kaunis katse!
Verraton on varsa tää!

Kirkkotieltä mamman luokse

Heppa minut hypittää . .
.

Heppa kulta, juokse, juokse,
Kirkko-aika kiirehtää!
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Hei hopsan mun heppani,
Hopoti hoi!
Nyt kaviot kopsavi
Kopoti koi!
Kas näin on mun heppani
Reipasna vielä,
Vaikk' juossut on jouhten

Pitkällä tiellä.
Ei matka ois joutunut
Muutoin näin multa
Pai heppani armas,
Sä liinakko-kultar!
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Metsälammen mökki.
nr

Vaakana, Suomen sydänmaassa on eräs pieni met-
sälampi ja metsälammen rannalla seisoo matala,

mustunut mökki. Maat niillä tienoin ovat hyvin mar-
jaisia ja senpävuoksi minäkin lapsena usein, toisten
toverien kanssa, menin metsälammen rannalle marjan
poimuun. Ja marjan-poimu-retkellä poikkesimme useim-
mittain Metsälammen mökkiin, sillä siellä asui kaikkien
lasten hyvä ystävä, pikku-Ulla.

Pikku-Ulla oli meille kaikille aina niin ystävällinen
ja hyvä. Hän teki meille tuohisia ja liuhoja ja antoi
meille joskus voileipääkin ja sinukkata särpimeksi, jos
hänellä vaan sattui sitä olemaan.

En voi koskaan unohtaa kuinka hauska oh istua
Metsälammen mökin matalalla rappukivellä päivänpais-
teessa ja syödä pikku-Ullan antimia.

Me olimme kaikki niin onnellisia, me marjamiehet!
Ja kun olimme syöneet, käski pikku-Ulla meidän

levätä ja lupasi kertoa meille jotain kummallista.
Silloin saimme kuulla aina satuja, jotka olivat

meistä niin äärettömän hauskoja, että kerroimme niitä
vielä jälestäpäin kymmeniä kertoja toisillemme.



Jos kaikki pikku-Ullan sadut ja lorut olisi kirjoi-
tettu kirjaan, olisi niistä tullut monta sataa sivua.

Mutta niitä ei kirjoitettu kirjaan, vaan ne jäivät
unohduksiin, ja monet menivät pikku-Ullan mukana
maan poveen.

Siitä on jo monta vuotta, kun pikku-Ulla kuoli ja
Metsälammen mökki autioksi jäi.

Kun kävin Metsälammen mökissä viime kesänä,
jriohtuivat vanhat muistot mieleeni. Tupa oli ennallaan
ja ennallaan tuvan kivinen porras mutta pikku-Ulla
oli poissa. Ei kukaan tarjonnut minulle .voi-leipää ja
sinukkata eikä kukaan kertonut satuja. Mökin uusi
asukas puhutteli minua ~opettajaksi" ja pyysi kahvia
juomaan.

Kun palasin Metsälammen mökistä, ahdisti sydän-
täni kaipauksen tuska. Minulla oli ikävä pikku-Ullaa,
ikävä satuja ja ihania lapsuuden päiviä! Ja pientä
metsäpolkua astellessani, elpyivät mielessäni monet lap-
selliset riemuhetket, joita täällä hiljaisessa luonnonhel-
massa olin viettänyt.

Siellä, metsäpolkua kulkiessani ajattelin myöskin,
kuinka hauska monella lapsella voisi olla, jos saisivat
kuulla edes jonkun pikku-Ullan saduista. Ajatteluapa
myöskin sitä, kuinka paljon onnea ja hauskuutta monta

kertaa saapi tuntea Suomen sydänmaassa, pienen met-

sälammen rannoilla.
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(S~S (yerrasväki Hyyryläinen
Istuu tuossa tynnyrillä!
Siihen neiti Nyyryläinen
Tulee vallan varpahilla.



„Hyvää päivää, herrasväki! 11

Hiiaa neiti Hyyryläinen.
..Päivää, päivää, hyvä neiti!'1

Wastaa rouva Hyyryläinen.

„Haluttaakos omenia,
Herrasväki Hyyryläinen?

Milli' on niitä parahia!"
Lausuu neiti Hyyryläinen.

„Mitäs omenat nyt maksaa?'c

Kysyy herra Hyyryläinen.
„Yhä seuraan vanhaa taksaa!“
Kuiskaa neiti Hyyryläinen.

Sitte varsin valikoipi
Hyvä rouva Hyyryläinen.
Parahimmat omenansa
Antaa neiti Hyyryläinen.

Kaksi markkaa kaunokaista
Maksaa herra Hyyryläinen.
„Nöyrimmästi kiitän teitä! 11

Lausuu neiti Hyyryläinen.

Tyytyväinen käytökseensä
Ompi neiti Nyyläinen,
Tyytyväisemp’ toki vielä
Herrasväki Hyyryläin en.
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Lasten loru Savosta.

hoi,
Missä voi?
Kissa söi.
Missä kissa?
Jlitan alla.
Missä aitta?
Tuli poltti.
Missä tuli?
Vesi sammutti.

Missä vesi?
Härkä joi.
Missä härkä?
Kirves tappoi.
Missä kirves?
Kannon nenässä.
Missä kanto?
Metsässä.
Missä metsä?
Pellon selässä.
Missä pelto ?

Jlitan perässä.





Joulu-ilta.

0 viisi viikkoa ennen joulua impesi pikku Anna
neulomaan äidille nenäliinaa joululahjaksi.

1 Ja Aino kutoi ahkerasti sukkanauhoja.
Vilho taas veisteli isälle paperi-veistä ja äi-

clille keränpohj allista.
Ja sekä Anna että Aino aikoivat lähempänä joulua veistää

isälle kynänvarsia, niin monta, ettäriittäisi koko tulevaksi vuodeksi.
Kaikilla oli kiire; ei ainoastaan pienillä, vaan suurillakin.
Iso sisko istui kamarissaan, eikä päästänyt ketään sisään, ja

äiti sulki usein lasten-kamarin ja ruokasalin väli-oven.
Kaikilla oli niin kiire. Kaikki työt piti joutua valmiiksi ennen

joulua. Kaikki piti ajoissa lähettää Joulu-ukolle, joka ne toimit-
taisi määräpaikkaansa.

Joulu-ilta oli vihdoinkin tullut. Kauan sitä oli odotettu,
kauan kaivattu. Mutta nyt se oli kerrankin käsissä!

Lapset käärivät ja hyörivät kamarissaan. Heitä ei vielä pääs-
tetty saliin sisälle.

Kamarissa oli puolipimeä, sillä nurkkapöydällä palava kynt-
tilä ei suurta huonetta tarpeeksi valaissut.



Vilho istui hevosensa selässä ja antoi sen hiljoilleen heilaa
edes-takaisin. Mutta jälleen hän astui lattialle ja käveli sinne
tänne.

Tytöt katselivat kapineitansa ja laittelivat nukkiansa parem-
min yösijoilleen.

„Voi, jos nyt päästäisiin sisään!" sanoi Vilho ja kyykistyi
katsomaan tyttöjen toimia.

„Niin, voi jos päästäisiin!" huokasi Aino.
„So, so, olkaa hiljaa! Mitä jos Joulu-ukko kuulee, niin

hän tulee tänne ja .
.

."

Samassa aukeni ovi. Lapset säpsähtivät ja hyppäsivät sei-
saalleen.

He luulivat Joulu-ukon astuneen sisään.
Mutta se olikin vaan vanha Leena, joka tuli tänne lapsia

hauskuttamaan loruillaan.
„Leena, joko kohta pääsemme sisään?"
„Ei vielä, lapsikullat. Joka vartoaa, se hauskaa saa!"
„Leena kulta! kerro jotakin!"
„Niin, hyvä, kulta Leena, kerro jotakin!"
„No: Oli kerran lehmä ja lammas. Ne olivat eläneet

talven samassa navetassa. Mutta kun kesä tali, avattiin navetan
ovi ja lehmä päästettiin irti. Silloin juoksi lehmä metsään, niin
että kaviot kapisivat mennessä ja kello kaulassa kilisi: kilin ka-
lin, kilin kalin. Mutta lammas päästettiin myöskin irti; ja se
puulausi pihalle ja kipitti kuistia pitkin lehmän jälestä. Sen ka-
viot kapisivat ja tiuku kaulassa kilkatti: kili, kili, kili, kili. Ja
sen pituinen se."

„Sitä satua ei Leena ole koskaan ennen meille kertonut."
„En, sillä se on Joulupukin satu."
„Kerro vielä yksi Joulupukin satu! Kerro nyt! Kerro!"
„Ei, nyt me rupeamme leikkimään:
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„Yksin, toksin toramia
Kärämiä käymään,
Niipurin, naapurin
Suit, suit, suit,
Sulpita, välpitä,
Vänkän, känkän,
Käppyräleuka
Kirjava kissa,
Härkä, salo,
Syömään puh!

Vilho jäi. Vilho on siis sokko. Pannaan liina silmille!"
„Ei, ei Leena kulta! Ei leikitä sokkosilla. Mitäs jos Jou-

lu-ukko tulee!"
Silloin aukenikin ovi ja äiti astui sisään.
„No, pikku sirkkaseni! Jumala teitä siunatkoon!"

jo, äiti?" kysyi Vilho ja riippui äidin hameessa.
„Pääsemme. Lähdetään nyt!" Ja silloin kaikki rientämään

saliin.
Voi sitä komeutta!
Sali oli niin valoisa, niin valoisa ettei kertoa voi! Lapset

pysäktyivät ovelle ja katselivat ikmetellen loistavaa joulupuuta.
Eivät ke sitä tunteneet samaksi puuksi, jota itse olivat päivällä
koristelleet!

Mutta vähitellen he hiipivät lähemmäksi ja jo rupesi tun-
tumaan tutummalta! Tuolla kiilui päivällä ripustettuja omenoita
ja kukin alkoi muistaa, mihin oksaan oli koristuksen kiinnittänyt.

Nyt he tarkoin katselivat ja ihmettelivät puun kauneutta.
»Katsos, kuinka minun kynttiläni loistaa!" huusi Aino ja

veti Vilhoa kädestä.
„Voi, voi! Tuolla on kynttilä kallellaan! Isä! Isä! Tule

korjaamaan!" pyyteli Anna.
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Omenat kiiluivat niin kauniisti, kuusen viheriöiden oksien
välistä, kynttiläin valossa.

„Omena on hedelmä
Ja kasvaapi puussa,
Makealta maistuu
Se lapsien suussa!" lörpötteli Vilho.

Kaikilla oli hyvä mieli ja hymyssä suu.
Siinä ihaellessa ja ihmetellessä kuului äkkiä porstuasta ko-

linaa. Joulu-ukko siellä tavaroitansa kolisteli.
Salin ovi narahti raolleen ja sisään kimmahti pyöreä käärö,

joka vieri pitkin laattiaa kuin lankakerä.
Anna juoksi sitä ottamaan ja toi sen äidille. Äidille se oli

tulevakin. Ja kun se avattiin, oli siellä tosiaankin suuri lankakerä.
Mutta samassa kapsahti toinen käärö ovesta ja kolmas

ja neljäs, ja vielä yksi.
Kaikki lapset riensivät niitä ottamaan.
„Aiti, äiti! Minä sain luistimet!" huusi Vilho ja hypähteli

ilosta. „Katsokaapas kuinka kauniit!" Ja Vilho kumartui niitä
jalkaansa koettamaan.

Anna ei tahtonut hennoa avata kääröänsä. Käänteli jakat-
seli sitä kaikilta puolin' ....ja koetti edeltäpäin arvata mitä
se sisältäisi.

Aino oli jo avannut käärönsä; katseli jo kuvia kirjastaan'
Hän oli saanut „Lukemisia lapsille" ja olisi vaikka kotipaikalla
tahtonut ruveta lukemaan satuja, jos vaan olisi saanut kuulijoita.
Mutta nyt ei kukaan kuulemaan joutanut.

„Mitäs sinä Anna sait? Avaanyt!" kiiruhti Yilho sanomaan.
Mutta samassa hän jälleen katseli luistimiaan. Katseli ja kään-
teli niitä joka puolelta.

Yähitellen avasi Annakin käärönsä. Ja mitä siellä oli? Sievä
kynänvarsi, lyyjykynä, kummi ja kynänpyylie. Annan silmät
kirkastuivat ja posket'-punastuivat.
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„Rakas, rakas äiti kulta! Kuinka hauskaa!"
Tuskin olivat lapset ehtineet ihailla näitä kapineitaan, en-

nenkuin käärö jälleen vieri pitkin permantoa.
Käärössä oli uudet saappaat isälle ja Joulu-ukko oli kiinnit-

tänyt yhden saappaan varteen lapun, jossa oh seuraava kirjoitus:
Monen monta askeletta

Vuoden pitkään isäntä
Saapi kyllä saapastella,
Vielä juosta välistä.

Siinä kuluu kengän kanta
Kärki vallan vaalenee,
Vielä joskus kengän reunaan

Eeikä tulla rohkenee.

Senpä vuoksi Joulu-ukko
Meni saapas-suutariin,
Osti kengät kelvolliset,
Pani sitte pakettiin.

Isännälle iloks' aivan
Saapaspari saapunee!
Näillä onnen askeleita
Isännäinen astelee.

Illan kuluessa heitti Joulu-ukko vielä monta kääröä jokaiselle.
Muunmuassa sai vanha-Leena kaikilta lapsiltayhteisesti suuren hui-
vin, jonka mukana oli seuraava, ison siskon kirjoittama runo:

Rakas Leena, meidän olet
Paras ystävämme!
Siksi tässä sulle nyt
Me liinan lähetämme.
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Joulu-ukon pussissa
On paljon tavaroita;
Kaikki kiltit ihmiset
Ne sieltä saavat noita.

Leena kiltti meille onpi,
Paras ystävämme!
Siksi „ukon“ pussissa
Me liinan lähetämme!

Iso sisko oli niin onnellinen. Hän taputteli isää ja äitiä
vuorotellen ja väliin tanssi pienempien siskojen kanssa.

Anna, Aino ja Vilho olivat saaneet niin paljon tekemistä,
ettei heillä tahtonut olla aikaa mihinkään. He olivat saaneet ku-
vakirjoja, nukkia, hevosia, lehmiä ja muuta! Heillä oli jo laat-
tialla kokonainen talous valmiina.

Koko illan oli kolahdellut kääröjä porstuvan ovesta sisään.
Kaikista viimeinen käärö oli äidille. Se sisälsi erään kirjan, jonka
kanteen oli kirjoitettu:

Äidillemme rakkahalle,
Kallihille armahalle,
Siunausta toivomme!
Taivahasta runsahasti,
Suokoon Herra armoisasti,
Onnen, rauhan sinulle!

Toivoo:
Isä ja kaikki äidin lapset.
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Onnettomuus.

)()(j piRRu sisßo Roriin pistettiin
jfia y(i joen Rantaa aijoitiin.

Jfa alußs sisßo nauroi, ilveili



J)a piRRu Räiösiä räpytti.
Vaan joen Resßelle Run jouduttiin,
Jdän pelßurißsi aivan tuli niin
jjja Ruudon päästi, aCRoi Hißaßdella
jfa vaßßaa sinne, tänne ReifutefCa.
§i meillä ollut voimaa Rallita

palleroista sisßoa,
Vaan putos sisßo joßeen meidän Ranssa
j)a Rastui aivan, aivan Roßonansal

Arvoituksia.

1. Maalla kaatuu, vedessä seisoo. Mikä se on?
2. Kun on kumollaan, niin on täysi; kun on sei-

sallaan, niin on tyhjä. Mikä se on?
3. Hakkaa ijöt, hakkaa päivät, eikä sentään lastua

lähde. Mikä se on?

Vastaukset:
1.Verkko.2.Hattu.S.Kello.
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Lintuset.

MXTJLonta kymmentä pikku lintusta oli kokoontuma
hedelmäpuun oksille. Niiden oli siinä hyvin

hauska olla. Ne katselivat toisiansa, katselivat sini-
taivasta, viheriää nurmikkoa ja hedelmiä puun ok-
salla. Kaikki oli pikku lintuisten mielestä hyvin iha-
naa ja he inapesivat laulamaan yhteen ääneen.

Koetin kirjoittaa silloin muistiin heidän laulunsa
sanoja. Ja tässä on pieni palanen muistiinpanoistani:



Linnut lirputtavat
Tsiu, tsiu, tsiu,
Sirkuttavat
Tsitit, tsitit, tsitit,
Sor, tsor, tsor,
Tiitu, tiitu, tiitu,
Tsit, tsit, tsit,
Tsiu-tsit, tsiu-tsit,
Tsuuti, tsuuti, tsuuti
Psit, psit, psii!
Linnut lirputtavat
Tsiu, tsiu, tsiu,
Sirkuttavat
Tsisit, tsisit, tsisit!

UClarpunen visersi,

Oksalla sirkutti
Kylmällä talvella
Laulua suruista.

Pienonen poikanen
Korjasi varpusen
Käsistä pakkasen
Huonehesen.

Kevohan tultua
Lauleli kiitosta
Oksalla varpunen
Poikasellen.
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Harakat;")

k_J/Leidänpä saunan katolla
ön harakka poikinensa.
Siellä on iloa, riemua
Ja tuuti ja tuuti ja tensa!

*) TuutUaulu.



rakas taivahassa,
Minua kuule, lastasi!
Suo siunausta kodilleni,
Ja ohjaa pieni sydämmeni

Sun tahtos mukaan. Herrani!
Suo rauhassa mun viettää yöni
Ja aamulla taas alkaa työni
Sinuhun luottain, Luojani!





Hinta 1 m. p.


