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Satu Uaawosta, Liisasta, Keisarin
Kotkasta ja Keisarista.

Ensimäinen Luku.

Kuinka Paawo ja Liisa tulewat Keisarin howiin.
Paawo ja Liisa oliwat sisarukset. Pienet oliwat.

Nuoret oliwat; eiwät he olleet Vanhemmat kuin sinä-
kään, nuori nopsakenkä, joka tätä kummallista satua luet.

Kuulkaappas nyt! Eräänä kesäaamuna, juur kun
tukko nmvettakujallll pani tuota parasta lauluaan „Kuk-
ko kiilaa", lähtiiuät Paawo ja Liisa, manhempainsa
lumalla, tuonne wähäiselle töyräälle marjaan. Töyiä
oli maan kolme, neljä kiwen miskattawaa heidän ko-
tonsa portailta. Marja-astiat oli heillä tietysti mu-
assa. Niitä nyt juur wyöryttiwat tietä pitkin ja lau-
lesteliwat: „kipposten, kupposten, astiani täyteen!" Jo-
pa kohta seisoiwatkin töyrään korkeimmalla kukkulalla.

„Woi, Paawo! täällä on mansikoita uiman pu-
nassa main. Poimitaan, Paawo," lallasi Liisa lys-
tisti.

Ia nyt molemmat poimimaan! Poimitaan siinä
sitten mireästi hywin; eikä aikakaan, niin jo owat as-
tiat täynnä makeita mansikoita.

„loko mennään kotia nyt, Liisa?" sanoi Paawo.
„Älä hätäile; minä poimin wielä wähän wyölii-

naani," mustasi Liisa.
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„No, olkoon menneeksi!" tuumasi Päämökin, „minä
poimin lakkiini".

Siinä nyt taas seisotaan kyykkyisillään, ja marjoja
karttuu karttumistaan.

Mutta mitäs ollakkaan! Korkealla ilmassa tuolla,
juur Paamon ja Liisan pään kohdalla, lentää löyhyt-
telee suuri, suuri lintu, jolla näkyy oleman marsin sum-
mattoman suuret siiwet, niin suuret, että niiden alle
warmacmkin mahtuisi koko joukko Paawoja ja Lii-
soja.

Niin ainakin sisarusten mielestä, jotka juur tar-
kistella tuijottimat tätä kummitusta.

Se oli lintu semmoinen, joka piti tapanansa pis-
tää siipiensä alle ° kaikellaista ja monenmoista elämää
ja lentää tiehensä, taikka suoraan noukkia nokkaansa
pienempiä lintuparkoja, joita ei edes wiitsinyt kantaak-
kaan siipiensä alla; ja sitä lintua sanottiin Kot-
kaksi. Ia wieläpä oli tämä kotka oikein Keisarin Kotka,
Niin, se oli todellakin Keisarin palweluksessa. Se lii-
teli, laateli maat ja meret, ja oli sillä, kotia kun tuli
Keisarin howiin, aina jotain uutta Keisarille. Wälistä
toi se kaukaa ulkomailta kaikellaisia kummallisia kukkuja
ja kanoja, joista Keisarille syntyi kaunihia kulta-munia
ja jotka pudottiwat hopea-höyheniä, Wälistä taas toi
se kissoja ja koiriakin kaikki kultakariraisia main;
sillä kullasta kaikki Keisarille olla pitää.

Nyt kun Kotka näki lapset töyräällä, ajatteli heti:
„Äha! Tuossapa taas uutta Herra Keisarilleni. Kuinka
nuo punaiset marjat maistunewat makealta suussa suu-
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ren Herra Keisarin, maikkapa ne eiwät kultaa oletkaan.
Tuskinpa hän ennen on semmoisia syönytkään, hän,
jonka tawallisena ruokana on moi sula main ja kulta
melli. Ia nuo lapset minä samassa wien näytteeksi
kerran Keisarille, mimmoiset pikku pojat ja tytöt tässä
maassa omat, koska tämä maisemakin on Herra Kei-
sarin waltakuntaa". Niin tuumasi Kotka ja yht'äkkiä
-- lMmei! pisti alas ilmasta Paawon ja Liisan kimp-
puun. Sowitteli siinä sitten siipiensä alle heidät,
maikka lapsiparat kyllä ponnisteliwat wastaan. „Älä
wie meitä! älä wie meitä! huusiwat Paawo ja Liisa.
Mutta Kotka ei ollut kuulewinansakaan; ilmaan nousi
main, eikä lasten ollut muu kuin seuraaminen. Mutta
marjat, astiat sinne jäiwät töyräälle, sinne Paawo
paran lakkikin. Kotka ei nyt siinä hädässä niitä muis-
tanutkaan, kun oli Liisassa ja Paawossakin kylliksi työtä,
ja lapset taas olimat niin hämmästyksissään, ett'ei hei-
dän siinä käynyt marjoistansa, astioistansa huolta pi-
tää. Niin läksi siis Kotka lentoon. Lensi sitte pitkät
matkat, maat ja meret, ja miten lienee lentänytkin,
niin jo tultiin wiimein Keisarin howiin. Ia kohta
saamme kuulla miten siellä kansi.

Toinen Luku.
Mitä Paalvo j» Liisa «äkelvät Keisarin luona

ja kuinka he jälleen tnlewat kotia.
Komea oli Keisarin koto. Kullalta kiilsiwät ka-

tot ja hopealta hohtiwat hirret seinän.
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Istui siellä Keisari sitten istuimellaan, joka oli
niin kaunis, niin kaunis, ett'ei moi mirressä wetää eikä
saarnassa sanoa.

Kotka, kun nyt tuli lentäen, huomasi Keisarin jo
akkunasta heti, waan ei malttanutkaan owesta lentää
sisälle/ kiire kun oli näyttää hallitsijalleen mitä makeaa
taas muassansa toi; akkunasta säntäsi sisälle peto main.

„No, mikä sei: siimoton pöllö sinä olet, kun ak-
kunasta sisälle lennät!" huudahti närkästyksissään Kei-
sari.

„Tässä kerran tämän maan elämiä, tässä tämän
maan marjasia!" mastata pöyhisteli Kotka main eikä
ollut millänsäkään Herransa huudosta, ja samassa laski
lapset laattialle Keisarin eteen. Siinä seisomat siis
Liisa ja Paawo kuni puusta pudonneet.

„Mitä minä noilla teen!" ärjäsi Keisari Kotkalle;
„kuka sinun on käskenyt ihmisen lapsia minulle tuoda,
enhän minä niitä syö".

„Niillä on makeita marjoja, makeita marjoja",
kehui Kotka ja oli toimissaan main,

„No, annappa tänne marjat sitten", käski Keisari.
Mutta nyt joutui Kotka pahaan pulaan. Jo huo-

masi, että Paawon, Liisan marjat oliwat menneet.
„Kah, sen weijarit!" karjui Kotka, „kun marjat

olette pudottaneet".
„Mene matkoihisi sinä, kurja Kokko, äläkä tässä

tyhjiä tuumi", määräsi Keisari.
Ia Kotka parka pötki pois, minne lienee pnöräh-

tänytkin.
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Nyt kääntyi Keisari lapsiin. „Mistä te olette,
lapsi parat?" kysyi hän.

Mutta Paawo ja Liisa oliwat niin peloissaan,
ett'ei sanaakaan heidän suustansa lähtenyt. Tämän hä-
mäiisi Keisari ja päätti lempeästi kohdella lapsukaisia.

„Älkää peljätkö ollenkaan, rakkaat lapseni, en minä
teille pahaa tee; puhukaa pois main! Kenen poika sinä
olet, pieni popposeni?" puheli Keisari, taputtaen Paawo
poloista olkapäälle.

Tästä jo rohkeni Paawo ja mastasi: „Isan poika
minä".

Liisa, kun kuuli Paawon puhuman, rohkeni hän-
kin ja mirkki ilman Keisarin kysymättä: „ja minä olen
äitin tyttö".

„Wai niin", sanoi Keisari, „te olette ehkä sisa-
rukset?"

„Niin, Liisa on sisareni" puhui Paawo.
„Ia Paawo on meljeni", lisäsi Liisa.
„Kyllä ymmärrän", armeli Keisari; „Tiedattekö

nyt missä olette?"
„Emme tiedä", wastasiwat sisarukset yhdellä suulla.
„Te olette nyt Keisarin howissa; minä olen itse

Keisari, ja tuo lintu, joka teidät toi tänne, on minun
Kotkani. Se tuopi matkoiltaan minulle aina yhtä ja
toista. Nyt se toi teidät. Mutta mikä sinun nimesi,
poika?"

„Paawo minä olen".
„Entäs sinä, tyttö tepsuni?^
„Liisa niinä olen".
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„Hymä, tulkaa nyt homiani katsomaan", sanoi
Keisari ja, käyden heidän watissansa, rupesi taluttamaan
heitä läpi kauniin asuntonsa.

Keisarin kamarista, jossa he tähän asti oliwat
olleet, ja joka oli hymin soma ja kaunis, sekin, tuli-
mat he suureen saliin, summattoman suureen. Siinä
oli laattia paljusta hopeaa ja katto kultamaa kultaa.
Huonekaluja oli siinä niin paljm ja niin kauniita,
ett'ei maalla moisia. Paawo ja Liisa, jotka oliwat
tottuneet näkemään ainoastaan köyhän kotinsa puisia
penkkejä ja pöytiä, seisoiwat siinä suurin silmin, katsel-
len tätä kaikkea kummaa.

„Liisa! kyllä tämä on taiwas", arweli jo Paawo.
„Ei, ei tämä ole kuin minun howini main", was-

tasi Keisari hymyillen.
„Katselkaa nyt täällä miten mielitte", sanoi het-

ken perästä Keisari ja meni takaisin kamariinsa toi-
milleen.

Sinne jäimät Liisa, Paawo kummastelemaan Kei-
sarin suurta salia. Siellä kuleskeliwat he ylt'ympäri
sitten, ja hupainen heidän oli olla.

„Mikähän tämä on?" kuiskasi Liisa, koetellen sor-
millaan erästä siewää, samesta tehtyä weistokuwaa,
joka seisoi eräällä pöydällä.

„Kyllä se on enkeli, se", tuumasi Paawo, „kah,
siiwetkin on sillä, ja isä on minulle monta kertaa sa-
nonut, että enkeleillä on siiwet".

„Woi kuinka se on sieniä! puhuukohan tuo?" ar-
weli Liisa.
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„Osaatko sinä puhua?" kysyi Paawo weistoku-
walta, mutta mitäs se olisi osaunut puhua, enemmän
kuin lumi-äijä, sawesta kun oli wain.

Katfeliwat siinä sitten sisarukset wielä ison aikaa,
katseliwllt kuwia seinillä, kultaisia kynttilä-kruunuja ka-
tossa, hopea-helmiä matoissa laattialla ja monia muita
moisia. Kuka niitä kaikkia woi luetella, mitä Paawo ja
Liisa näkiwät!

„Woi sentään, Liisa, kun jätimme marjamme sinne
töyräälle", sanoi Paawo hetken kuluttua, „olis ollut
niin lysti saada antaa jotain tuolle Keisarille, joka on
niin hywä".

„Hei Paawo!" huudahti yht'akkiä Liisa. „Onpa
marjoja wiela wähäsen". Ia samassa irroitti hän
wyöliinan-palteen rihmasta, jolla myöliina sidotaan ruu-
miin ympäri, ja äläppäs allakkaan! marjat oliwat siellä
wielä. Tätä eimät lapset ennen olleet huomanneet-
kaan. Ia nyt nousi ilo.

„No, moi toki!" iloitteli Paawo; „nuo me annamme
Keisarille".

Ia samassa tulikin Keisari takaisin kamaristaan.
Liisa meni häntä nöyrästi ivastaan, niijasi niin

smuään ja sanoi:
„Ottakaa, hymä Keisari, nämä marjat wastaan;

minulla oli wiela wähän wyöliinassoni".
„No, kah kummaa!" sanoi Keisari ja pisti yhden

marjan suuhunsa.
„Woi, hywiäpä nämä omatkin", lisäsi hän sitten ja

söi wiela toisenkin; „nmtta syökää itsekin, lapsi-kultani".
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„Ei, ottakaa kaikki main, hynm herra Keisari!
kyllä me toisia poimimme taas", makuutti Liisa;
ja Keisari söi marjat, kun soikin, Paawon ja Liisan
iloksi.

„No, nyt kun te olette antaneet minulle näin ma-
keita marjoja, niin tulkaa, ottakaa tästä tawara-arkus-
tllni jotain palkinnoksi", sanoi Keisari ja mei lapset
erään suuren arkun tykö, aukaisi sen, ja Paawo,
Liisa siinä nyt malitsemaan mitä parhaimpana pitimät

Kaimoi siinä Liisa sitten, niin jo tarttui sormen
päähän siewä, kultainen sormustin eli mingerpori,
ja sen piti Liisa ja oli iloissaan.

Paawo sai taas sormiinsa hywin kauniin hopeai-
sen hauin-uistimen, jolla oli siimakin hopeasta ja jolla
Keisarille hopea-haukia uistettiin.

„Kah! on isälläkin hauin-uistin, mutta ei se ole
näin kaunis; saisinko mä tämän?" kysyi Keisarilta
Paawo.

„Pidä, weiNonen, hywänäsi", wastasi Keisari, „Ia
nyt, jos' tahdotte, tulkaa Keisarinnaakin katsomaan
ja sitten saatte, jos mielenne tekee, lähteä kotianne".
Wei sitten Keisari heidät taas monen hopealta hohta-
man ja tullulta kiiltämän huoneen läpi, kunnes tultiin
Keisarin kyökkiin. Siellä Keisarinna par'aikaa keitti
kultakahwia. Esitteli sitten Keisari lapset puolisolleen,
ja tämä suuteli, hywäili heitä, antoi heille sitten wiela
kupillisen kuminallista kahwiaan ja nisuleiM monen-
moista, jotka makeasti sulimat sisarusten suussa. Kun
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nyt oli wielä howia kaikin kerroin katsottu, kutsutti
Keisari Kotkan taas luoksensa ja määräsi:

„Nyt sinun pitää wiedä nämä lapset samaan paik-
kaan takaisin, josta ne otit". Sanottiin siinä sitten
hymästi molemmin puolin, ja sisarukset erkaniwat Kei-
sarista ja Keisarin ruumasta. Kotka lahti lentoon, lap-
set siipiensä alla. Mutta Kotkalla oli paha mielessä.
Oli, näet, wielä unhoissaan siitä, että Keisari oli häntä
wähäsen torunut, kun akkunasta lensi sisälle ja ihmisen
lapsia toi muassaan. Tuumasi nyt wiedä Paawon ja
Liisan Kyöpelin wuorelle, jossa wanhat akat piiskaa-
mat pieniä lapsia, kun niitä sinne tuodaan.

„Nyt minä wien teidät Kyöpelin wuorelle", sanoi
Kotka lennossaan.

Jo Liisa ja Paawo rupesiwat wapisemaan.
„Mutta kyllä mä tässä neuwot tiedän", tnumasi

Paawo, kun Kotka juuri sattui lentämään heidän ko-
tonsa yli.

Otti sitten sen Keisarin antaman hauin-uistimen
lukkaristaan, sitoi siiman pään Kotkan siipeen kiinni ja,
juuri kun Kotka nyt oli katon kohdalla, päästi hauin-
koukun menemään alas, ja äläppäs wain! tämä
tarttui räystääsen kiinni. Dht'äkkiä seisahtui Kotka,
kun, näet, uistin esti lentämästä. Nytkiä räpytteli se
siinä kyllä, mutta ei päässyt paikaltaan.

„Päästä meidät alas", sanoi Paawo, „niin pää-
set pulastasi".

No, ei siinä ollut Kotkalla muu neuwona. Alas
lennähti se Paawon ja Liisan kodon pihalle, jossa



päästi heidät, ja Paawo puolestaan irroitti uistimen
siiman pään Kotkan siimestä.

„Kiitoksia kyydistä", sanoi Paawu, ja Kotka lensi
tiehensä, lensi niin, ett'ei sitä sen loivemmin kuultu eikä
nähty. Lensikö takaisin Keisarin howiin, wai matkustiko
Kyopelin wuorelle, sitä en tiedä.

Mutta Paawo istui pian isänsä polwella ja Liisa
äitinsä sylissä. Niillä Keisarin antamilla lahjoilla tu-
limat he sitten, Misemmiksi kun pääsiwät, aika onnel-
lisiksi. Paawo sai uistimellaan hopealta hohtawia hau-
kia, ja Liisalta käwi tuo wireästi, kun hän ommelles-
saan käytti tuota kaunista sormustinta, ja warain na-
musin ahkerana istuen oli hänestä kuin hän olisi ol-
lut Keisarin howissa, sillä nouseman auringon säteet
kultllsiwat kullaksi huoneen kaikkine kuluineen.

Sen pituinen se.

14
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MKKu Uaawon sankariteko joulu-
aattona.

Ensimäinen luku.
Pikku Paawo lähtee metsään joulukuusta

hakkaamaan.
Jos olet lukenut jo, pieni lukiani, tuon kummal-

lisen sadun Pikku Paawon ja Pikku Liisan käynnistä
Keisarin hoivissa, niin tartu sitten tähän. Tahdon, näet,
kertoa sinulle nyt, miten sisarukset molemmat äkkää-
mättä pääsimät wllnhoja korkeita tuttamiaan terwehti-
mään taas. Se on kummallinen kyllä, tämäkin satu.
Kuuleppas main!

Oli joulu-aattopäiwä. Paawon ja Liisan kodissa
oli askaroiminen kiire, kuten ainakin joulun edellä joka
talossa hääläämistä on. Kun oli murkina syöty, me-
niwät isä ja äiti pikimmiltään ulos, minne lienewät
menneet toimilleen. Tällä aikaa sieppasi yht'äkkiä Paa-
mo isänsä kirween loukosta, heitti sen olallensa ja sa-
noi sisarelleen:

„Nyt minä lähden joulukuusta hakkaamaan".
„Sinäkö?" sanoi Liisa, „joka töin tuskin jaksat

kirwestä kantaa".
„Saatpas nähdä!" kehui Paamu wain, otti sei-

nältä karwalakkinsa, painoi sen päähänsä ja astui roh-
keana pihalle.
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Otti sitten puuliiteristä kelkkansa, ja, wetäen sitä
perästään, rupesi hän toimeliasna ja totisen näköisenä
kuin mikäkin mies käymään tallustelemaan metsään päin.
Eikä ollut kauwlls metsään. Lumisen pellon poikki kämi
main Paawo, niin jo oli, kun hankikin sattui hnwin
pitämään, perillä.

Oli siellä nyt metsässä kuusia, jos olisi ottanut
kuinka monta. Wähän aikaa walitsi Paawo siinä sit-
ten, niin jo näkikin siewän ja sopiman fylliin korkuisen
kuusosen.

„Tnopa on sowelias kyllä", tuumasi Paawo ja
hakkasi, kun hakkasikin, sen tymestä poikki. Nosti sen
sitten kelkallensa ja, kotwasen lemähdettyänsä, löi kir-
ween kiinni hakkaamaansa kuuseen, otti kelkaunauhan
käteensä ja oli lähtemäisillään.

Mutta mitä? mitä tämä on?
Kelkka ei liikahtanut paikaltakaan.
Paawo katsahti taaksepäin.

Toinen lnku.

Fosfa kerrotaan Wnorenpeikosta ja miten Paawo
tuli ihan toisaalle kuin itse halusi.

Huh! mikä hirmiö tuo! Siinä istui Paunion kel-
kalla kauhean suuri mies, jolla oli ainakin puolen fyl-
liin pituinen parta. Pukunsa kiireestä kantapäähän
oli: ilmeksennahkainen lakki, karhunnahkaiset turkit, su-
dennahkaiset housut ja hirwennahkaiset kengät. Sauwa
oli hänellä kädessä, pitkä sauma. Se oli mies sem-

2
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moinen, joka hallitsi wuoret kaikki ja joka asui niiden
sywissä luolissa, ja sanottiin häntä Vuorenpeikoksi.

„Noh, wedäppäs nyt, poika!" sanoi Vuorenpeikko.

Paawo seisoi siinä main kuin puusta pudonnut.
Ei sanaakaan lähtenyt suustansa; niin oli peloissaan.

„Hiih!" pilkkasi Vuorenpeikko, „miksi et wedä?^
Paawo parka purskahti itkuun.
Mutta siinä istui Vuorenpeikko wain eikä ollut

tietäwinäänkään Paawon itkusta.
„Häh!" huudahti taas hetken perästä, „weoätkö?

wlli wedänkö minä?"
Nousi sitten kelkalta Peikko, heitti Paawon joulu-

kuusen menemään ja paiskasi poika paran sen asemesta
kelkalle.

„Entäs nyt mennään minun luokseni joulu-aattoa
wiettämään", illasteli Peiko; „ja istu sinä siiwosti
siinä wain, taikka saat, kun säätkin, selkäsaunan sau-
mastani".

„Älä wie minua", uskalsi Paawo miimein ru-
koilla.

„Suus' kiinni!" karjaisi Peikko main.
Otti kelkkanauhan käteensä sitten ja seitsemän fyl-

liin askeleilla rupesi astumaan poikki metsän. Paawon
kyllä teki mieli heittäytyä kelkalta maahan, mutta ei
tohtinut, Peikon lomaa kostoa kun pelkäsi. Ia oli hä-
nellä taas toiselta puolen täysi työ pysyä kelkalla, silla
meni se semmoista kyytiä, että puut kiitiwät siwu kuin
tuulenpuuskat.
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Kulki nyt Wuorenpeikko monet metsät, niityt ja
newat, kankaat ja laaksot, kunnes tultiin wiimein kor-
kean wuoren luo.

„Io ollaan perillä", sanoi Peikko, heittäen kädes-
tänsä kelkannauhlln.

Pani Paawon kainaloonsa sitten ja, yhden aske-
len otettuansa, seisoi jo wuoren reunalla limestä meis-
tetyn owen edessä. Awasi nyt sen suurella awaimella,
jonka otti lukkaristaan, ja astui sisään pimeään ja pit-
kään käytäwään, jonka läpi nyt mentiin, kunnes tultiin
toisen owen eteen. Sen amasi taas Peikko toisella
amaimella, ja jo nyt oltiin Peikon kodissa, kama-
lassa Wuorelassa.

Kolmas luku.

Mitä Wuorenpeiko» kamoittawass» luolassa
tapahtuu.

Oli siellä Peikolla suuri sali, suuri kuin kirkko.
Seinät, katot, laattiat olinmt paljaasta limestä. M-
dessä nurkassa oli suuri kiuwas, jossa taas oli suuri
pesä. Oli siellä huonekalujakin kaikenlaisia: pöytiä,
rahia, kaappeja j. n. e., kaikki limestä main. Kiukaan
pesässä paloi juuri, kun Vuorenpeikko, Paawo kaina-
lossa, astui sisään, walkea, joka lainoittamalla malal-
laan walllisi salin.

„Tuossa saat lämmitellä nyt", sanoi Vuoren-
peikko, paiskaten Paawo paran pesän eteen.
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„Ei ole minulla wilu", makuutti Paamo, „laske-
kaa minä menemään kotiani".'

„Wai kotiasi, mai kotiasi!" puhui Peikko, huu-
letko päasewäsi pois, poloinen?"

„Pitääkö minun olla täällä? .. . Woi! Woi. . .

Minä tahdon kotia. . . Hui, kuin täällä on kolkko!"
woiwotti Paawo.

„Kohta saat kumppanin", sanoi Peikko, meni erään
suuren kaapin tykö, awasi sen, ja sieltä tulla tep-
sutteli pieni tyttö, Paawoakin mielä pienempi.

„Tässä on sinulla nyt kumppani", sanoi Vuoren-
peikko ja talutti tyttösen Paawon miereen, ja meni sit-
ten Peikko ulos, jättäen lapset kahden kesken.

„Kuka tuo hirweä mies on?" Pei-
kon mentyä, tytöltä.

„Woi, poika poloinen, mihinkä olet joutunut!"
mustasi tyttö; „tiedätkö, että olet Vuorenpeikon luo-
lassa? .

.
. Woi kauheaa!" Kyyneleet tippuiwat tytön

silmistä.
„Wai onko se Vuorenpeikko!" kummasteli Paawo;

„kyllä olen hänestä kuullut puhuttaman. Onko se tosi,
että hän paistaa pieniä poikia ja tyttöjä ja syö ne suu-
hunsa? Woi kauheaa, jos niin olisi!"

„Niin on", itki tyttö, „moi kauheaa!"
„Woi kauheaa! moi kauheaa!" huusiwat molemmat.
„Pois täältä pian!" huudahti yht'äkkiä Paawo

rohkealla katsannolla.
„Ei, emme me pääse mihinkään", lausui tyttö;

„minä olen ollut täällä jo monta päiwää enkä pääse
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pois. Woi! Woi! ~. . Mutta tiedätkö, kuka minä
olen? keskeytti tyttö woiwotuksensa.

„En tiedä; mistä minä sen tietäisin?" sanoiPaamo.
„Minun nimeni on Lilli ja minä olen Keisarin

tytär".
„Hoho! Keisarin tytär!" kummeksi Paamo, katsoen

tyttöä suurin silmin; „wai niin, wai Keisarin tytär!
No, eipä nyt kummenpaa! Kyllä, näet, minä sen Kei-
sarin hywin tunnen. Olimmehan minä ja Liisa siellä
hänen howissaan kesällä kerran. Missäs sinä silloin olit?

„Wai oletko sinä sama poika, joka sisarensa kanssa
oli ollut isäni howissa kesällä? Se isäni Kotkahan
teidät sinne toi. Kyllä on isäni teistä puhunut . .

.

Wlli sama poika sinä olet. Paawohan on nimesikin?"
„Niin, niin, se sama Paamo minä olen. Mutta

eipä sinua silloin näkynytkään siellä howissa."
„Ei, minä olin silloin", mastasi Lilli, „toisen Kei-

sarin howissa kestissä hänen lapsensa luona".
„Mutta miten on tuo Vuorenpeikko sinun kyn-

siinsä saanut?" kysyi Paamo.
Lilli puhui:
„Minä olin lumilinnassa, joka on isäni kartanolla.

Olin lähtenyt sinne itse päästäni, kun isä ja äiti oli-
wat poissa, ja silloin tuli tuo Peikko paholainen ja
wei minut".

„Minä menin omin lumin metsään, minäkin",
tuumasi Paamo itseksensä. „Mutta mitä sinä tuolla
kaapissa teit?" kysyi hän lomaa.
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„Siellä on Wuoreupeikko pitänyt minun salpat-
tuna. Siellä on pilkkoisen pimeä. Ia nyt, kun otti
äsken minut sieltä, uhkasi Peikko paistaa minut joulu-
paistiksi itselleen", puhui Lilli itkussa silmin.

,Mä itke, Lilli raukka. Hän ei saa sinua pais-
taa eikä minua liioin, sen takaa Paawo. Pois täältä,
ja heti paikalla!" puhui Paawo rohkeana.

Meni sitten, kun menikin, uljaasti owelle, josta
oli nähnyt Peikon menemän ulos, awatakseen sitä.
Mutta omi oli lukittu. Koetti kyllä Paawo kaikin woi-
min sysätä owea saranoiltaan, mutta mitäs siinä sem-
moisen nallikan woimat, kuin Paawon, mihinkään oli-
siwllt riittäneet.

Omi ei ollut tietäwinänsäkään Paawon surwa-
uksista.

„Ei aukene", sanoi huoaten Paawo ja palasi ta-
kaisin Lillin luo. „Mutta odotetaan kunnes Peikko pa-
lajaa; tottahan tässä nyt joku neumoksi tulee".

„Ei, kyllä meillä nyt on kuolema käsissä", ma-
litti Lilli riepu. „Mitä sinä woisit meitä auttaa! Kyllä
hän meidät ainakin paistaa ja syö, Wuoreupeikko pa-
holainen".

„läi tänne kissa hänen paistettawakseen!" sanoi
Paawo ja oli taasen menemäisillään owea kohti, kun
tämä samassa aukeni ja Peikko astui sisään.

Paawo hämmästyi hieman, mutta nousi pian pää-
hänsä keino, jota päätti käyttää.

„Aiotko sinä paistaa meidät?" kysyi Peikolta
Paawo.
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„Se on tietty!" mumisi Peitto.
„Älä paista meitä", sanoi Paawo; „minä lu-

paan isältäni pyytää sinulle lehmänpaistin, jos säästät
meidät ja päästät pois. Kyllä isäni sen antaa jll li-
hawan nnelä, kun et maan meitä syö".

Mutta ei se Paawon keino paljoa waikuttanut.
„Ha! ha! ha!" nauroi Wuorenpeitto main, „mai

lehmänpaistin! mitä se ihmisen lihan weiralla olisi!
Ha! ha! ha!" Nauroi Peitto nmin, nauroi, että lai-
tuiwat Wuorelan kiwiset seinät.

Pani sitten enemmän puita pesään, ja pian lois-
tiwat sieltä kirkkaat roihut.

Kun nyt oliwat puut palaneet, tarttui yht'äkkiä
Peikko Lilliä niskaan ja oli juur heittämäisillään tyttö
paran kuumille hiiloksille, kun Paawo, jonka päässä
uusi aatos äkkiä oli herännyt, niinkuin tuulessa, Pei-
kon huomaamatta, sieppasi pitkän kekäleen pesästä ja
siwalsi sillä Peikkoa masten partaa, joka tuossa pai-
kassa syttyi palamaan.

„No, sinä sen wietäwä!" karjaisi Peikko ja heitti
Lillin, Oli tarttua Paawoon, mutta kyllä lienee walkea
komin polttanut, koska itseään main rupesi kauhistuk-
sella katsomaan. „loko minä nyt palan?" lausui hän.

Ia totta maar' näyttikin siltä, sillä parta oli jo
poroksi palanut, ja tuli turmeli tuimasti tukkaa, joka
pian meni samaa tietä.

Wenyi nyt walkea wiimein turkkiinkin Peikon, ja
paloi sekin pian kuin kruuti main, pitkäkarwaisesta kar-
hunnahasta kun oli.
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Peikko koki kyllä kämmenillään tukehuttaa tulen,
mutta ei siinä auttanut mikään. Poroksi paloi Peikko
parka tykkänään.

„Pois täältä!" sanoi Paawo, pani käteensä Lillin
käden, ja niin meniwät molemmat owea kohti. Eiwät
juljenneet katsoakkaan palanutta Peikkoa.

Owen oli Peikko hywllksi onneksi jättänyt auki,
ja astuimat omesta nyt lapset kantamaan. Kämeliwät

kllsikkahä eteen päin sitä sitten, ja, maikka tämä kyllä
oli pimeä, osasinmt he kuitenkin oikealle suunnalle, kun
ei käytäwällä onneksi mitään haaroja ollut.

„Kiitoksia, Paamo kulta!" kuiskasi Lilli.
„Älä kiitä minua", mastasi Paamo; „minun käy

sääli tuota Peikko parkaa".
„Mutta se olisi meidät polttanut säälimättä, se

paholainen!" lausuiLilli. „Hywä, että pääsimme main".
„No, kyllähän se niin on", armeli Päämökin wii-

sllstelemalla silmäniskulla, „oma suu likempänä kuin
kontin suu".

Kämimät sitten wielä käytämää mähäsen, kunnes
tuliwat ulko-owelle, jonka Peikko niin ikään oli jättä-
nyt lukitsematta.

Astunnat Paawo ja Lilli siis esteettä ulos Ju-
malan waplllln taiwaan alle.

Neljäs luku.
Missä ja miten jouluaatto-ilta wiimeinkin wietetäiin.

Jo oli rumennut hämärtämään. Kylmäkin oli hy-
min, ja tuikki jo tähtiä taiwaalla paikoittain.
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„Mutta miten nyt osataan kotia? Osaatko sinä
sinun kotihisi?" kysyi Lilli.

„En, en osaa. Kyllä lienee pitkä matka. MM
nyt neuwoksi?" sanoi Paawo, pudistaen päätänsä. „Ia
kylmäksi käy ilma".

„Hyi, kuin minulla on milu!" walitti Lilli.
„Ei ole muu neuwona kuin lähteä matkaan min-

nepäin hywänsä. Tottahan tässä nyt johonkin tullaan.
Tänne kätesi main!" puhui Paawo, joka ei koskaan
kadottanut toiwoansa.

11l niin lähtiwät lapsukaiset käsityksin käwelemään
arwiolta aiwan.

Mutta mähän matkaa mentyänsä, löysiwiit he Paa-
won kelkan, jota Wuorenpeikko ei ollut wiitsinyt luo-
laansa ottaa.

„Istu sinä tuohon nyt", sanoi Paawo Lillille,
„niin minä wedän sinua. Et sinä jaksa käydä, Lilli
parka, maan anna minun sinua wetää, kyllä minä jak-
san, minä, joka olen miehenpuoli", mirkki Paawo.

Lillin piti juur wastata, mutta mikä
mikä tuolla nyt taas tuli? Pitkä äijä, waatetettu mel-
leittäin samoin kuin Wuorenpeikko wainaja, lähestyi
pitkin askelein lapsia.

„Wuorenpeikko tulee!" huudahti Lilli.
„Niin totta maar' tuleekin taas!" sanoi Päämö-

kin, ja juoksemaan rupesiwat molemmat.
Mutta tuossa paikassa oli äijä heidän wieressaän.
Älkää peljätkö ollenkaan!" sanoi äijä lempeällä

äänellä, „minä olen Joulupukki.
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„Wai Joulupukki! no ei sitten hätää. Ethän sinä
meille pahaa tee", sanoi Paawo.

„En ollenkaan!" makuutti Joulupukki; „minä wien
teidät kotianne kumpasenkin. Tulkaa turkkiini tänne!"

„Älä jätä kelkkaani", sanoi Paawo, kun Joulu-
pukki jo oli awannut turkkinsa ja sowitellut lapset sinne
lämpimään.

„Älä ole milläsikään kelkasta", wastasi Pukki,
„minä takaan, että saat joululahjaksi paremman kelkan".
Lähti sitten Pukki, lapset kainalossa, matkaan kohti
Lillin kotoa, kartanoa Keisarin.

„Onko teillä wilu?" kysyi kulleissaan tuon tuosta-
kin lapsilta.

„Ei ollenkaan! Täällä on niin lämmin", wllsta-
siwat turkista lapset. Eikä siinä nyt pitkää aikaa Jou-
lupukilta mennyt perille päästäkseen, pitkät jalat kun
pitkiä askeleita tekiwät.

Pian oltiin Lillin kodissa. Täällä juur paraikaa
istuimat Keisari ja Keisarinna, unettaen joulu-aatto-
iltaa neitineinsä ja herroineusa howin. Oli siellä iloa,
syötiin, juotiin ja joululahjoja joka haaralle annettiin.

„Mitäs mieluisammin tahtoisit joululahjaksi?" ky-
syi Keisari puolisoltaan.

„Kyllähän sen tiedät, herra Keisari", wastasi Kei-
sarinna surusilmin, „että Wuorenpeikon miemä tyttä-
reni, pikkuinen Lilliin, olisi minulle kallihin lahja".

„Niin, se Wuorenpeikko", sanoi Keisari, „se iryt
on wasta hirwiö häwytön, kun tyttäreni on wienyt.
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Eikä hänelle moi mitään. Ei saa hänen asumapaikas-
taan tietoa".

Mutta tuskin oli Keisari saanut tämän sanoneeksi,
kun yht'äkkiä owi aukeni ja Joulupukki astui sisään.

„Olisi minulla täällä pikkuinon lahja rouwa Kei-
sarinnalle", sanoi Pukki, lähestyen Keisarinnaa.

Awasi turkkinsa sitten, ja sieltä pyörähti nyt Lilli
näkymiin.

Ia moi sitä iloa, joka nyt nousi!
Keisarinna, kun sai Hillinsa takaisin, oli niin iloi-

nen, ettei sitä sanoa moi. Ia Lilli sitten! Hän hyp-
päsi edes takaisin äitinsä sylistä isän syliin ja isänsä
sylistä äidin syliin. Oikein oli kuin hupsu pelkästä
ilosta.

„Päästä Päämökin turkistasi!" sanoi Lilli hetken
perästä Joulupukille.

„Hän on wietäwä kotiinsa", sanoi Pukki.
Mutta nyt jutteli Lilli Vanhemmilleen miten Paa-

wo oli hänet pelastanut, miten Vuorenpeikko oliPaa-
won kautta surmansa saanut, ja miten Paawo miimein
oli opastanut Lillin pois Peikon luolasta. Ia ilmaisi
hiin wielä, että Paawo juur oli sama Paawo, joka ke-
sällä oli sisarensa keralla Keisarin howissa ollut. la.
mitäs siinä nyt Joulupukin wastustaminen olisi aut-
tanut. Pukin täytyi päästää Paawo.

Ia siinäkös nyt ilo nousi, kun wanhat tuttawat
toinen toisensa tapasiwat, saatikka sitten, kun Paawo
oli semmoisen sankari-työn tehnyt!
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Keisari ja Keisarinna piteliwät Paawoa wuoro-
tellen sylissään ja kiittiwät he ja ylistiwät häntä niin,
että poika parka oikein häpesi.

„No, mitenkäs Liisa nyt jaksaa?" kysyi Keisari.
„Kiitoffia kysymästänne", wastasi Paamo, „kyllii

hän woi hywin. Mutta missäs se Herra Keisarin kotka
nyt oleskelee?"

„En tiedä, en tiedä", sanoi Keisari, „missä lie-
neekin retkillään taas. Mutta sinä jäät nyt tänne
joulua mieltämään".

„Häntä kaipaamat kotona isä ja äiti", muistutti
Joulupukki.

„Noh! he tuodaan tänne, hekin, ja tänään wielä.
Kuka lähtee heitä noutamaan?" kyseli Keisari.

„Sm otan minä toimekseni", sanoi Joulupukki,
Antoi sitten Keisari Joulupukille kaksi hewosta ja ko-
mean kuomire'en, ja Pukki lähti ajamaan. Ia pian
hän olikin perillä Paawon wanhempain luona. Puhui
lyhyesti Pukki asiansa heille sitten, ja nämä kun kuu-
liwat Paawon, jota koko päimän olimat kaiwanneet,
hywiissä tallessa oleman, ilohtuiwat hywin ja oliwat
heti walmiit seuraamaan Joulupukkia. Pikku Liisa
otettiin tietysti mukaan. Isä ja äiti istuiwat kuomiin,
Liisan ottiwat syliinsä, ja Joulupukki walitsi paikkansa
kuskilaudalla. Ia siten tultiin komeasti kuomi-re'essä
Keisarin homiin.

Ia nyt wasta ilo täällä nousi korkeimmilleen. Kei-
sari ja Keisarinna ottiwat Paamon ja Liisan wanhem-
mat hywin kohteliaasti mastaan.
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Liisa ja Lilli tutustuiwat kohta, ja tuli heistä
heti hymät ystäwät.

Kyllä Paawoa torui hänen isänsä siitä, että niin
yksin ja omin päinsä oli mennyt metsään, mutta kun
sai Paawon sankariteosta Wuorenpeikkoa kohtaan sel-
wän tiedon, leppyi hän heti, sillä sitä Wuorenpeikkoa
nyt kaikki wihasiwat.

Kyllä Keisarikin hieman torui Lilliä siitä, että hän
pihalla omin lumin oli lumilinnassa leikkiä lyönyt,
mutta ei siitä nyt sen enemmin lukua pidetty.

Iloisa oli kaikille jouluaatto-ilta wain. Ia nyt
annettiin joululahjoja taas. Keisari kun Joulupukilta
kuuli, että Paawon kelkka oli metsään jäänyt, antoi
Paawolle toisen, kaikin puolin paremman kelkan eli ki-
pitkan, jolla oli aisatkin, ja mikä wielä enemmän
ihastutti Paawoa pienen marsan, jolla Paawo heti
paikalla mieli lähteä kotiavain ajamaan. Niin oli ute-
lias saamaan nähdä kuinka mireä wirkku olisi. Mutta
nyt päätettiin, että wasta joulun perästä wieraat päii-
sisiwät lähtemään.

„No, mitäs Liisa sai joululahjaksi?" kysyt, utelias
lukijani.

Liisa sai hopeisen helmirihman, jonka heti pani
kaulansa ympäri, ja arwaappas sitten oliko hän ilois-
saan.

„Entäs Lilli sitten?"
Hän sai kultaiset kormarenkaat, mutta ei tahtonut

antaa pistää reikiä korwanlehtiinsa, maan päätti tal-
lentaa lahjansa toistaiseksi.
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Ia pidettiin nyt wiimein tanssitkin howissa, aika
tanssit, joihinka paljon mäkeä oli kokoontunut, ja niissä
olin minäkin. Paamo, Lilli ja Liisa iloitsiwat ja hyp-
peliwät että hiki otsasta tippui, ja käskimät he minun
sanoa sinulleMn, pienelle lukijalleni, sulimmat terweiset.

Sen pituinen se.
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ZlaraKatin WinKKiullt.

m>iBta marakatti

H3.UB. pilKllklniini Nätti
Oil luieltä mel!il)iBBLn,

Villlt^lM;



IoIIF2,IILNB3,
Xaiian laiäat 1ig,I1(>88a3,ll,
Xull lian, otti oIIg,IcBLNB2,

Kslmi, vaan.
Hän mvopi,
NvösKin Bvöpi.

Kiri-s, Nirrs ruuan liäli,BBä

oBteleL;
Kolmilculmll-liattu nää.BBB,

Nlusta Nätti punnitBLL.
Biinä invöäään,
Biinä Bvääään.

Oilein oivll-NarKliinoit»,
sitsn BiinB, xiäetään;
?ui'eBk6lii>,an VreniKoita,.
NoiBssn rvntvi räiliinään

HluBtg, Nllltti,
Narautti.
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Eerosta ja Ollista ja MKistä.
Asui kerran meren rannalla ukko ja akka. Pie-

nessä mökissä he asuiwat. Ukko oli kalastaja ja akka
häntä autti hänen ammatissaan. He oliwat hywin köy-
hät. Mutta kaksi lasta heillä oli: Eero ja Elli. Kesä-
sydännä kerran istuiwat lapset isänsä pienessä paatissa,
jonka toinen puoli oli rannalla ja toinen medessä. He
onkimat siinä ja saimatpa he kaloja kyllä ja kaikenlaisia.

Mutta meressä uiskenteli Näkki. Tiedättehän, kuka
Näkki on? tuo, joka hallitsee medet ja wedm elämät.
Suuri on hänen maltansa, mutta tänäpäiwänä oli
Näkki nälissään. Ei hän saanut kiinni kiiskisiä kituka-
loja eikä ahwenia apukaloja. Ia muut kalat häntä
pakeniwllt niin-Miin. Nosti nyt Näkki päänsä me-
destä ja piti lapsille seuraaman puheen:

„Hywät lapset! Minä olen Näkki eli meden-isäntä
enkä minä teille pahaa tee. Mutta minulla on nälkä
nyt, ja matsani minkuu sangen surkeasti. Antakaat
minulle, lempeät lapset, mähäsen onkimistanne kaloista".

Eeron ja Ellin kämi Näkkiä sääli, jonkatähoen he
käskiwät hänen panna päänsä paatin partaalle, niin
he hänen ruokkisiwat.

Näkki totteli, ja lapset pistiwät nyt kaikki onki-
mansa kalat nakin nälkäiseen suuhun. Sinne meni
kiiskinen kitukala, ahwen apukala. Kun Näkki oli kul-
laksensa saanut, sanoi hän lapsille sulimmat kiitokset ja
katosi kotonsa kammioihin.
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Seuraamana päiwänä olimat Eero ja Elli on-
gella taas. Mutta tänään eiwät ottaneet kalat ollen-
kaan onkeen. Lapset tahtomat tuskaantua. Mutta
meressä uida kierteli Näkki taas. Muisti hän lasten
eilisen anteliaisuuden ja päätti sen runsaasti palkita.

Kohotti kotmasen perästä Näkki kokkonsa medestä
ja pani sen paatin partaalle, kuten eilenkin. Mutta
joka himuskarwan nokassa riippui nyt kiiltämä kala.
Ia piti taas Näkki lapsille seuraaman puheen:

„Hywät lapset! Eilen oli teillä oiwa kala-onni,
ja minä näin nälkää. Tänään ette näy mitään me-

restä saaman, mutta äsken sain minä nämä kalat, jotka
hiwuffissani heilumat. Eilen olitte te anteliaat mi-
nua lohtaan. Tänään on minun wuoroni. Poimi-
kaat tukastani kaikki kalat".

Eero ja Elli tekiwät kuten käsketty oli, ja kun
olimat nykkineet Näkin himuksista kaikki kalat, meni
Näkki matkoihinsa meren symyyteen taas.

Siten slliwat lapset kaloja kyllikseen ja meniwät
saaliinensa kotia. Mutta kun ukko ja akka katseliwat
Näkin antamia kaloja tarkemmin, huomasimat, että nä-
mä olimatkin pelkkiä kultakaloja. Ukko niitä heti kau-
punkiin myymään. Niistä saamillaan suurilla sum-
milla teetti ukko meren rannalle uuden tuman, johonka
akka toimitti ahkerasti kaikenlaisia koristuksia.

Nyt omat ukko ja akka kuolleet, mutta ukon teet-
tämässä tumassa elelemät Eero ja Elli onnellisina.
Eero enentää talon tawaraa ja Elli emännöitsee. Ia
siihen satu loppuukin.
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Nityu ?iKKu ?olli<a joutui iliiziuäliu ?a«,vi»

teiv6ntiinä«Bä, .ja mit«u lläu luuli
KäVUSOUBII liUUBBll.

Istui Hallin Ftzllcään:
kiillä tÄliÄ,li>intzii

Huusi: „Voi, Kuin MKääu!"

„H,lä vslliää, liiua varka!
l>lvt mg, Kuullun.

ole aivau arka:
Lisltä Baaäaau Buuuun".

raivotullL:
„li,iivi BuNk i'inllilliitä,

XulKi Koira, wilita, «oiw,
Kasti).

laliätzlmoita
Hlkrku v«i>M3,u asti.
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Biellä Haili, niinkuin tuuli,
Luurin Kalan «uuliun,

?eKKa voloineu luuli
Kuunun.

Kala nieli
Xoiran KuorininonBa;
~H) vi», ruoka, lrvvä mieli",

itB6liB6NBä.

Bitten Kala uiäa Kiisi
H.ivan arviolta,
Xunn6B uitiin Bvltää viiBi
L.001U3.U rannikolta.

Bi6llä liki vitkää aitaa,
»706 U lraaruKaBBa,
?llvi)ll V^!^Bt,'g.iii3,3,
Oli onilimg.B33..

(Ni on ?aavi? ...

Nn n)'t inuulla:
te 88N Btzikan Baatts

IBältänn6 imulla,).

Biinä Buui'i joukko
Xii«KiBiä Karttui.
<l«va Iv3.lli.liiu Buuri
?ag.viu ONKk6N tarttui.
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«Bei>ä vaBta vauKKa uauki!"
HuUBi il«iBBaNBa
?aavi nvt lkiKKas' auki
Xalau Mukallansa.

?sKKa KalaBta uvt vaan,
Xoiraausa löi B«lKääu:
Halli listi haukkumaan,
?aavi liuuBi: „?elkääu!"

haloin multaa viski,
uampaita»Ba;

?aavi V3,Btg,3,U iBki
OnF6U-VavallaUBa.

<lopa?aavi varkuvaiusu
iskuu liartaau:

Halli uullu KauKKuvaiuen
?uri ?aaviu partaan.

?6kKa uuuBi: «Huuti Halli!"
?aaviu MäBti.

Billä lailla ?eKKa ualli
?3HVill PÄll-IIU BääBti.

„IsiitoliBi3,, poika Kulta!"
?uuui ?aavin Kisli;
„Baat uvt jotain muiBtoliB' multa;
HlitÄB t6kk« mieli?"
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?6kKa Bit,ten.
Vmvärilleen tirKKi.
„HLV«B6N llNwiBit,Wn!"
ViimsiB6liBi viiKKi. ,

Oli BiLllä oi-lii oiva
?aavin nsvoBl>aaBBa,
BoittoKulKuBiBta Boiva,
Xomkin Koko maaBBa.

Ben uvt ?sKKIi 83,i, Kun saikin;
NiemuBw nän

alkoi voimin Kaikin
Xotimaataan Kodti.

XulKi oi'lii maita
lsuuri

inllita viki'g,naiiH

?61i3.n Koi,iin

«Onva Bulla IlLNpa UUBi",
Xuului kiinan BuuBta.
?sKKa toimijaan vaan liuuBi:

KuUBta!"

(Varmaan luuli ?6lcKg, velin
XUUBB3, IIäVU6N6IIBä,;
Oli Kuin mi liätäKtzllo
tullut nämillenBä).
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„NikBi liitit Binn6 Hallin?"
Aliina Koi88a;
ou liailllci mullin mallin,

Xun ou Halli voi88a".

„H,lä toru, Kulta!
!läBBä V3.Btg, Halli!

vaaäi vannaa multa,",
?ul>ui ?6lllill. nalli.

antoi ukko niulls,
»soka ouliii llUU88a;
Biiu' 0U dkpnaa mulls, BUII6.
Vg,Älltoo Kuin 0U 8UU883,!"

OilKin orni varaitanBa,
Vallconsn Iluin liina;
?6lcKg,

Lamoin t6l<i "liina.

Min 86 Iloilta, vi6uoiBill6Q
Oli tuiki tuttu,
Zlikli mol6ll>Will6n.
siinä oil 86 .juttu.
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.lärvon rannalla oli ?iKliu ?aulin Koto.
83.1 liäu erään 8, IloBäaawuna Korran iBältäuBä nio-

non llaarnavonoon, ?aulin inioloBtä oli Komoa Kvllä,
vaillliava purjot tuoll6Bta olivatkin.

Bon lianBBa ?auli Mrvsllo moni vani BSN Mr-
lainskills.

Luuli tuuäittoli lcaarnavouottä, Komeasti liiiti
80 ulanallon UloB.

alutta i1ni3,883,, lloliäalla Ilaarnavonoon len-
tää liinoittoli xorlionon oioni. 8o oli väBvlcBiBBään Kv-
viu eikä oliBi rannalle Mrven. Xun näki
killku kuulin liaarnavsneen Moron pinnalla
van, la3keuBi Biilion levälitämään lieti. Biton tuli
Kaarnavene, nernonen maBton nokaBBa, todelle rannalle
Mrven.

.7», oli Ml», rannalla Kuninkaan linna linnan
Batama.

Battui, BamaBBa Kun KaainavLNL Batamaan Ba».'
z>ui, Kuninkaan tvtär, tsxBukLnKä niKKuinsn, rannalls
tulemaan. ?a!Ka3Ba tUOBBa ItznBi P6I-UoNKNinaston lat-
vaBta tvttöBSN tvkö, Billä olina 8L nerlionsn KällLN KaB-
- olivat N 6 ollskt Kvvät VBtävät visu.
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<la iliaBtui nvt Kuuiuliaau tvtär 3uurLBti BanFeu.
Oli täuääu liuuiuLU«lta Kaäouuut, siliä

KuilliuaBteltavaa 8118, että tvttö oli iloiBBaau Kuu ta»
KaiÄu lemuiliutuusa Bai,

?uliui psruouou Bittou, mitsu ?auliu vouo oli uä>
ust däääBtä illastanut. .Ia Kiitollinen oli Ku-
niukaan tvtär.

toimitti lian iBänBä Kultapanta kaulin Kaarna-
VLNSkllo KultaKiBkoiBLt puikoot, vaBksBta valsttiiu MÄB»

tot, KonoaBta Kiottiin inola.
»s», tällä aikaa Kääntyi tuuli.
?ani nvt Kuninkaan tvtär ?aulin parannetun xaa»

tiu Keikkui »e taa» selvällä Mrven
«elällä.

?auli oli rannalla oäottainaBBa. nän

veneenBä KaakBiriKKuon joutuneen.
Uutta BuuriKsi menivät »ilmat Kuu tulla

teinuaBi Kaaruavene rautaan.
Bai liäu KarKulaiBen Käsiinsä.

Kultaa! vaBkea maBtot! KoneaBta urela!
vliliau Biiuä ilon aiketta Kvllin.

onnellinen olikin ?auli, Kun Kaaruaveneensä
Kaunistettuna takaiBiu Bai, onnellinen oli toiBslla
nuolen Mrveä Kuninkaan tvtär, Kuu nerkosensa nelas-
tettana takaisin Bai.

ViKä 86 satu sitten sen niteNni ollutkaan.
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?f'liin Bit' ollaan li6v«Billa.

Heikki liuuzi Kuimaliaisi
iloisille:

„UitB,B, ruvettaizi
HetKeKs' lievosille!"

?eKKk IlLVoBeliBi alkaa,
Maxi

Heikki huutaa: „Noina jalkaa!"
Xalle Ken^ittääpi.
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XkUe Ivöää rotilii
HkM», ?ski!3, ÄllKarÄsti

potkii.

c>u liLpp», KenssitLttv;
VellLdsu KäQ sutää.
Biin' si liLUFäKästtv,
Xun 86 ULPP3, Isutäs,.

Ruoskinutta pölisse, Kun

loiset sitä naurelLL, iluu
pillastuu ?«11^3,.

V3,Ä1l nvt «n
Huimasti Iluin IMlut,
Usppa parkag. uuvutsttu,
Ntt' un nällcä tnlwt.
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BiKzi lieppa talliin v»Z.n



45

Höllin poika ja lössin tyttö tawoitteleumt
aurinkoa, joka ei sentään ole

saatawissa.
Ensimäinen Luku.

Antti ja Anni oliwat töllin lapsia, Samalla ijällä
oliwat he molemmat. Kaksoislapset oliwat. Sinun ijäl-
läsi oliwat, nuori notkuma lukijani. Heidän manhem-
pansa eiwät olleet juuri rikkaan rikkahia eikä köyhän
köyhiä. Aikaan tuliwat tölliläiset. „No, meneepä tuo",
oli isä-ukolla tapana sanoa, kun kysyttiin, mitenkä töl-
lissä aikaa eletään.

Mutta näin alkaa nyt itse satu- Kesäpäiwä oli
loppumaisillaan, niin sen saneltawaksi kuulin, aurinko
käskemäisillään, maillehensa menemässaän tuo paistama
päiwän pyörä. Antti ja Anni istuiwat töllin portailla,
auringon laskua katsellen, tuota ihanata ihmetellen.

„Missähän tuo aurinko öisin piileskelee? kysäsi
Anni weljeltään.

„Empä tuota tiedä", mastasi Antti, „minne men-
nee makuulle tuolla metsän toisella puolen".

„Olisipa sopima tietää", arweli Anni, „mitäs jos
mentäis katsomaan?"
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„No, ei se niin hullua olisi", tuumasi Anttikin,
„eihän tuonne pitkä ole".

„Mennäänto?" kysyi Anni.
„Mennäänkö?" kysyi Anttikin.
„Mennään!"
„No hei, mennään!"
Niin jutteliwat sisarukset. He eiwcit olleetkaan kou-

lua käyneet, töllinlapset. Mitä olisiwat he auringon
noususta ja laskusta tietäneet? Mutta uteliaat olimat
tietämään, kuten näet, lukijani. Ole sinäkin niin.

„No hei, mennään!" Käsi kädessä rupesiwat he
nyt tepsuttelemaan metsään päin. Eiwät muistaneet
kysyä isän ja äidin lupaa, maikka muulloin sen aina
oliwat tehneet. Matka tuli niin äkkipäätä päätetyksi,
että luwan kysyminen jäi sikseen.

„Kah, tuonne se nyt katoaa", lausui Antti, mii-'
täten aurinkoon päin.

„Sinne menee, näen ma", toisti Anni, „kyllähän
osataan".

„Pida nyt sinäkin silmällä tuota pitkää kuusta
tuolla, jonka taakse tawoitettawamme panee lepäämään",
neuwoi Antti.

„Kyllähän koetetaan", wastafi Anni. Niin ka-
melia kötköttimät sisarukset nyt kasikkähä tuota kuusta
kohden, jonka juurelle luutimat auringon jääneen, tai-
tamattomat!

Eikä aikaakaan, niin jo olimat perillä, kun »li-
matkin. Mutta mitäs se aurinko siellä kuusen takana
olisi ollut!
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,Mpä sitä näykkään", sanoi Antti sisarelleen, „jo
olemme pettyneet, Anni parka".

„No, mutta tämäpä nyt kummaa on", arweli
Anni, „minä näin selmin silmin, että tämän taakse se
pullahti".

Oli siellä kuusen juurella suuri kimi, jonka alle
luola näkyi wiewän.

„Anni", lausui Antti, „entäs on mennyt tuonne
luolaan!"

„Kyllä se mahdollista on", myönti Annikin, „sitten
emme saakkaan nähdä koko aurinkoa".

„Emme saa", huokaili Anttikin puolestaan, „tyh-
jiin raukein se toimo".

Näin puhelimat keskenään sisarukset, kun -- luo-
lasta yht'äkkiä kuului kummallinen kähinä, kuului kuin
lapsilauman mäike kisakentältä.

„Mitähän se on?" kysäsi Antti, katsellen sisartaan.
„Hui! minua peloittaa" walitti jo wapisten Anni.
Mutta tuskin oli tyttö nämä sanat suustansa saa-

nut, kun luolasta näkyi nouseman jotain. Ensinnä tuli
näkymiin pää, suuri ihmisen pää. Sitten rupesiwat
näkymään kädet, pitkät kädet, wiimein wartalo ja lo-
puksi lyhyet, lomin lyhyet jalat.

„Hywää päiwää, lapsukaiset!" terwehti kuni tut-
tuna tuo ihmeellinen ilmiö Anttia ja Annia ja nykäytti
Vstäwällisenä päätään.

Sisarukset tuijottiwat main toisiaan eiwätkä hiis-
tahtaneet mitään. Peloissaan oliwat pienokaiset.
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„ÄllM peljätkö ollenkaan, lapseni", lausui luo-
lasta tullut, „en minä teille pahaa tee; tulkaa tumil-
leni tänne maan sisään; käykäähän nyt katsomassa mi-
nunkin majojani, ihmislapset".

Kun luolan asukas näin suopeita sanoja saneli,
katosi sisarustenkin kammo, ja jo rohkeni Antti rumeta
kieltänsäkin käyttämään.

„MM mies olette, hymä herra?" lausui hän.
„Minä olen kääpiöiden kuningas", wastasi wie-

ras, „tulkaa tumilleni, hywät ystämät".
„Mennäänkö?" kysyi Antti sisareltaan.
„Eihän herra meitä pahoin pitele?" puhutteli

Anni kääpiötä.
„Herra hallitkoon! En laisinkaan minä teitä tuu-

maa pahoin pitää. Terwe tulemaanne, hywat wie-
raat!" Niin puhu kääpiö, ojensi kumpasetkin kätensä
lapsille sitten ja nosti heidät hellällä syleilyksellä luo-
laan. Sisarukset eiivät enää panneet wastaan ollen-
kaan, maan heittäytyimät huoletta kääpiön huostaan.

Toinen Luku.

Ia niin meni nyt kääpiö, taluttaen lapsia käsistä,
pitkää pimeätä käytämää alaspäin wuoreu sisään. Sei-
soiwat jo limestä meistetyn omen edustalla, ja senpä
kääpiö nyt awaimella aukaisi. Kirkas, hohtawa walo
leimahti Annin ja Antin silmiin. He oliwat loista-
massa salissa, kääpiön kauniissa kodissa. Seinät oli-
wat tietysti paljasta kimeä, katto ja laattia samanlai-
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set. Mitä tässä huoneessa oli? Sen saatte kuulla,
lapsukaiset, kun saattelemme Annia ja Anttia heidän
matkallaan siellä. Matkallaan, sillä sali oli niin ää-
rettömän suuri, että Annin ja Antin käwelemisestä siinä
tuli kokonainen matka. Owesta, johonka oliwat jää-
neet seisomaan tuijottamaan, läksiwät he nyt, kuu kää-
piö käski ja opastajaksi tarjoutui, kämelemään laattiaa
edespäin (seinän syrjiä myöten). Kun oliwat kymmen-
kunnan askelia astuneet, seisahtui kääpiö ja aukaisi sei-
nässä pienen owen, josta kuni tuulessa tulla pyörähti
pieni olento, kääpiö sekin. Tämä kääpiö oli maatitettu
hameesen, naishattuun ja mnöliinaan. Hän oli kää-
piöiden kuuingatar.

„Hywää päimää, kuningatar", lausui kuuingas,
hänen pienoinen puolisonsa.

„Hymää päiwää", mastasi kuningatar.
„Tässä on minulla muassani kaksi kaunokaista

ihmislasta", wirkkoi kääpiökuningas, „toin ne tänne
teitäkin t.erwehtimään, puolisoni".

Kuningatar kuuli sanat, katsoi kummasteli Anttia
ja Annia, katsoi wähän aikaa ihastelemin silmin, sillä
hiin ei ollut ensinkään ennen „oikeata ihmisolentoa näh-
nyt". „Armahllt wieraat, termeet tulemaanne kääpiöi-
den tumille", lausui lempeänä kääpiöiden kuningatar ja
antoi Annille, Antille kättä, kumartaen kohteliaasti.
Hän ei tietänytkään, että Anni ja Antti oliwat pieniä
lapsia, maan luuli heitä täysi-ihmisiksi, sillä he oliwat
yhtä pitkät kuin kuningatar itse. Siksipä hän kumar-
sikin kohteliaasti.

4
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Anni ja Antti seisoimat siinä main, eimät tietä-
neet, mitä näkimät; he eimät ymmärtäneet, mitä mäkeä
kääpiöt olimat.

„Lllitappll, kuningatar, ruokaa", lausui kääpiö-ku-
ningas, „wieraamme owat marinaankin nälissään, ja
niin olen minäkin".

Ia mitäs muuta! Kuningatar meni kammioonsa
takaisin, ei wirkahtanut mitään. Enkä tiedä mitä siellä
lienee tapahtunut, mutta eipä aikaakaan ennenkun ku-
ningatar, koko joukko kääpiöitä seurassaan, taasen il-
mestyi saliin. Kääpiöt olimat muodoltaan samanlai-
sia kuin kuningas ja kuningatarkin, ainoastaan wielä
wähäsen lyhyempiä.

„Minun poikani, minun palwelijani", lausui ku-
ningatar, „pöydät laattialle, astiat pöydälle ja ruoka
astioihin!"

Ia mitäs ollakkaan! wilahduksessa wäistyiwät kää-
piöt joka haaralle, katosiwat kuni tuulen-puuskat; ja
taas mitäs ollakkaan! olimat he koossa, kantaen pitkää
pöytää, jonka laskiwat laattialle. Pöydällä oli asti-
oita aika paljon ja kaikenlaisia, kullalta kiiltäwiä, ho-
pealta hohtawia.

Kääpiöiden kuningatar lausui: „Arwokkaat wie-
raat, istukaat syömään!"

Näin lausui kuningatar, mutta kun Anni ja Antti
wähäsen ujosteliwat, otti hän heidät käsistä ja wei
pöytään. Istuttiin nyt syömähän kaikin. Annilla ja
Antilla oli todellakin hywin nälkä, hywälle maistui
ruoka. Outoja olimat herkut, joita heille tarjottiin.
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outoja, niin ett'ei Anni eikä Antti niiden nimejä tun-
tenut, enkä minäkään niitä tiedä. Kyllä siinä rawi-
tuksi tultiin. Kun kaikki oliwat syöneet, wietiin Anni
ja Antti pieneen kamariin, jossa heille oli leposijat
w almuna.

„Menkäät lewolle, wieraat!" käski kohteliaasti ku-
ningatar, ja Anni, Antti tekiwätkin kuten käskettiin.
Sinne nukkumat nyt kääpiokodin kamariin Anni ja Antti.

Kolmas luku.

Se oli kyllä kumma, että sisarukset niin lewolli-
sina woiwat nukkua tuiki tuntemattomassa paikassa.
En suinkaan minä olisi tohtinut ummistaa silmiäni,
jos osakseni olisin saanut miettää yön kääpiöiden ko-
dissa; mutta Anni ja Antti olinmtkin sankareita, satu-
sankareita, ja semmoisia ei kaikki oletkaan. Nukkuiwat
siellä main rauhallisina Antti ja Anni kumpikin sän-
gyssään. Mutta noin keski-yön paikoilla heräsiwät he
yht'äkkiä, heidän kormunsa kun tunkesi kowll kolina.
„Anni hoi!" huudahti Antti, jonka silmät ensiksi auke-
niwat, mitään?" „Aiti!" huusi puolestaan
Anni, joka, unentöhryksissä kun oli, ei ensi hädässä
muistanutkaan koko eilistä seikkailusta.

„Ho hoi, Anni! Ei täällä nyt äitiä ole", sanoi
Antti, joka oli wähäsen wilkkaampi, „tiedäthän että
me nukumme Wpiökuninkaan howissa. Mutta mitä
tuo kolina tietää, jokakuuluu ulkohuoneesta? Mitähän
nyt tahdotaan?" Tuskin oli Antti saanut nämä sanat
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suustansa, kuu omi aukeni ja kuningatar, kääpiökuuin-
gatar, astui sisään, kynttilä kummassakin kädessään.
„Antakaa anteeksi, hywät wieraat", sanoi kuningatar,
laskien kynttilät pöydälle ja istuen tuolille, „että un-
tanne häiritsen. Kuulkaa, hywät wieraat! Kaikki tä-
män kääpiökodin asukkaat, meidän alamaisemme, uhka-
siwat eilen illalla, sittenkun te olitte menneet makaa-
maan, tehdä kapinan kuningasta wastaan, joll'ei he
teiltä saisi lupausta, ett'ette koskaan tahdo täältä kää-
piökodista pois. He omat kokoontuneet tänne ulkosaliin
kaikki ja uhkaamat ennen aamua mennä matkoihinsa,
jos ette te sitä lupausta anna".

„Pitääkö meidän nyt jäädä tänne?" lausui Antti,
„mitäs isä ja äiti silloin sanoisiwat. Ei,, hywä rouwa,
ei se käy laatuun. Me emme woi siihen suostua".

„Mitä hywää siitä olisi kääpiöille, että me tänne
jäisimme? kysyi Anni.

Ulkoa kuului kolina yhä komemmin. „Sitte me
menemme tiehemme! Sitte me menemme tiehemme!"
huusiwat kääpiöt täyttä kurkkua.

„Kuulkaa, hywät wieraat", wirkkoi kuningatar,
„mitä uhkaamat".

„No, antakaa heidän mennä tipo tiehensä sitten!"
uskalsi Antti lausua.

„Mutta silloin koko kääpiö-malta häwiää", lausui
kuningatar.

„Häwitköön main!" sanoi Antti, joka piti kaavi-
oiden waatimusta aiwan mahdottomana, „me emme sinä
ilmoisna ikänä woi jäädä tänne".
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„Hywästi sitten, kuningatar!" kuului ulkoa kää-
piöiden huuto, „nyt me menemme". Kolinalla ja mels-
keellä kuuluiwat kääpiöt lähtemän ulos ulkosalista.

Kuningatar painoi surullisena kätensä kaswojaan
wasten ja itki.

Neljäs luku.

Siinä istui nyt kääpiökuningatar itkusilmin.
„Mitä nyt niin itkette, rouwa kuningatar?" lau-

sui Antti, jonka jo rupesi käymään kuningatarta sääli.
„Mihinkä nuo nyt lähtemät sitten?"

„He omat menneet nyt, niin omat, meidän ala-
maisemme".

„No, miksikä he tahtomat meitä tänne jäämään?
kysäsi Antti.

„Mitä on tapahtunut?" kuului yht'äkkiä ulkosa-
lista ääni. Se oli itse kuninkaan ääni. Kuningas,
joka oli maannut omassa huoneessaan wähäsen erillään
kääpiöiden makuuhuoneista, ei ollut tietänyt koko ala-
maistensll kapina-tuumasta mitään. Kääpiöt oliwat
liiaksi wiisaita ilmaisemaan kuninkaalle aikomustansa.
Wasta kun he suurella kolinalla menimät ulos howista,
oli kuningas herännyt, jonka perästä hän heti nousi
ylös tiedustelemaan, mikä oli tapahtumassa.

„Mitä on tapahtunut?" huudahti hän ulkosalissa.
Kuningatar aukaisi Annin ja Antin kamarin-owen,

katsoi surullisena saliin, jossa hänen puolisonsa oli, ja
lausui:
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„Meidän alamaisemme omat tehneet kapinan ja
menneet pois koko kääpiökooista".

„Mitä? mitä te sanotte, puolisoni?"
„luuri kun te warmaankin makasitte sikeimmässä

unessanne", mnstasi kuningatar, „tuliwat he minun
luokseni ja uhkasimat mennä pois, jos eiwät nämä Vie-
raat ottaisi jäädäksensa tänne".

„Wai niin! jo ymmärrän, joymmärrän! sanoi ku-
ningas, näyttäen hywin mietiskelewältä.

„Mitenkä semmoinen hupsu tuuma moi nousta
heidän päähänsä, herra kuningas?" kysyi Antti.

„Se on semmoinen seikka", mustasi kuningas, „että
minun alamaiseni todellakin omat mähäsen hupsuja.
Kun he näkiwät teidät täällä ja tunsiwat. teitä ihmis-
lapsiksi, pelkäsiwät he, että te, kun lähdette täältä pois
ja tulette kotiinne, puhutte ihmisille siellä maanpäällä,
mitä täällä olette nähneet, jonka perästä, niin he pei-
laamat, ihmiset tulemat ja häwittäwät koko kääpiökodin.

„Wai niin, wai niin", lausui kuningatar. „Io
nyt tajuan minäkin. Mikä on tehtäwä nyt?"

Anni ja Antti tuumllsimat main miten pääsisimät
koko Mpiökodista pois.

„Kuulkaa, hywät lapset!" lausui nyt kuningas,
„minä olisin komin onneton, jos alamaiseni olisiwat
ijäksi päimäksi minusta eronneet. Ettekö nyt tahdo aut-
taa minua, hywät lapset? Tämmöinen on minun tuu-
mani. Me lähdemme nyt kohta alamaisiani hakemaan.
Kyllä ne luullakseni mihdoin lamataan, ja sitten, se
nyt oikeastaan olisi pyyntöni, makuutatte te hywät lap-
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set, heille, ett'ette koskaan tahdo kenellekkään maan-yläi-
selle ihmiselle puhua sanaakaan koko kääpiökodista ja
klläpiöwallastll. Ettekö tahtoisi sitä luwata, lapsukaiset?"

„No, jos niin on", mastasi Antti, „ett'ei kääpi-
öitä muuten saada tottelemaan, niin täytyyhän meidän
luwata, maikka kyllä olisi hywin hupaista saada isälle
ja äidille kertoa tästä kummasta kääpiökodista".

„Mutta lupllllttehan?" kysyi kuningas.
„Lupaamme, koska te, hywä kuningas, niin tah-

dotte", wastasiwat lapset yhdellä suulla.
„Mutta", lisäsi Anni, „ettekö te sitten tahtoisi sa-

noa meille, missä kohdin aurinko näillä paikoin piiles-
kelee?" Sitä Anni wielä tuumasi.

„Aurinko?" mastasi kuningas hymyillen, „no,
saammehän nähdä; mutta lähdetään nyt, lapset, mat-
kaan, ennenkun kääpiöt kowin kauwas kerkeäwät".

Antti ja Anni nousiwat nyt ylös seuraamaan kää-
piökuningasta. Kuningatar antoi heille, kun lähtöä teh-
tiin, kumpasellenkin pienen, kauniin kiwen, jota käski
tarkasti tallentaa. Sanottiin nyt hellät Mhywäiset
suudeltiinkiin mielä kaupan päälle, ja niin lähdetään
kääpiöitä hakemaan. Ulos luolasta mennään samaa
tietä kuin on tultukin. Ia saatte nyt, pienet lukijani,
kuulla miten sitten täwi.

Wiides luku.

M oli tosin käsillä, mutta pimeä ei se ollut, kesä
kun niin-ikään oli käsillä. Eikä liioin ollut kylmäkään,
kuten arwata woitten.
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„No, minnepäin nyt mennään?" kysyi Antti kää-
piokuninkaalta.

„Käykää perästäni main", wastasi kuningas, „ja
kun wäsymälln rupeette, niin sanokaa minulle". Näin
puhuen rupesi kuningas käymään tallustamaan edespäin,
Antti ja Anni perässänsä. Ia siten kuljettiin nyt
kaiken yötä.

„Eikö wäsytä jo?" kysyi kuningas tuon tuostakin
lapsukaisilta, ja kun tämä kysymys noin aamupuoleen
wiimeisen kerran uudistettiin, sanoinmt Antti ja Anni
totuuden ja malittimat wäsymystii.

„Wieläkö on kiwet tallella, jotka saitte kuningat-
tarelta?" kysyi heiltä silloin lääpiökuningas.

„On, kyllä on", wastasiwat lapset yhdellä suulla
ja antoimat kumpanenkin kiwensä kuninkaalle.

Ia nyt, lukijani, saatte kuulla jotain mähäsen
kummaa.

Kuningas taputteli pari kertaa näitä kinnä yhteen,
ja olisitteko uskoneet? tuossa paikassa tuli kaksi
hewosta, kaksi kaunista ja mustankarwaista, pulskaa,
uhkeata hewosta paikalle. Mistä ne tuliwat, sitä ei-
wät Anni eikä Antti oikein woineet eroittaa; näkyi mel-
kein siltä, kuin olisiwat tyhjästä tulleet, ihan tyhjästä
syntyneet. Ia niillä oli molemmilla satulat selässä.

Antti ja Anni seisomat, katsoa kummastellen, siinä
kuni puusta pudonneet.

„Miten te nämä tänne saitte?" kysyi wiimeinkin
Antti kuninkaalta.
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„Se on semmoinen seikka", wastasi kuningas, että
nämä, omat minun omia hewosiani, ja ne ymmärtä-
mät heti tulla saapumille sinne, missä main näitä mo-
lempia kiwiä yhteen taputellaan".

„Wai niin! no, sepä nyt kummallista on", armeli
Antti, „eiwät suinkaan ne ole mitään tumallisia hewo-
sia, nuo?

„Eiwät oletkaan", mastasi kääpiökuningas, „mutta,
lapsukaiseni, nyt, kosla olette wäsyneet, saatte jatkaa
matkaa ratsastaen".

„Minä en .pysy hewosen selässä", wirkkoi Anni
jll pudisteli päätään.

„Kyllä pysyt", makuutti kuningas, „satulat omat
semmoiset, että niistä ei pääse putoamaan, maikka nuk-
kuisikin".

Ia niin nosti kääpiö, kun nostikin, ensiksi Annin
ensimäisen ja sitten Antin toisen hemosen selkään.

Kummastelette marinaankin sitä, miten tuo pieni
kääpiö ulottui nostamaan lapsia niin korkealle kuin he-
wosen selkään, mutta teidän on muistaminen, että hä-
nellä olikin pitkät kädet, pitkät kuni pisimmän miehen.

Istuimat siinä nyt Antti ja Anni kumpanenkin
hewosensa selässä.

„Aikooko herra kuningas itse käydä?" kysyi Antti.
Kuningas ei mustannut mitään, maan hyppäsi

hemosen selkään Annin hewosen ja jäi istumaan
sinne Annin seljan taakse.

„Pra, pra, pra!" manasi kuningas hewosia, ja
nämä, kun manauksen kuuluvat, lähtiwät menemään sem-
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moista wauhtia, että Annin ja Antin täytyi ummistaa
silmänsä, ilma kun kowin painoi wastaan. Kääpiöku-
ningas Annin kanssa ajoi edellä sa Antti tulla liiteli
perästä. Hywin pysyiwät satuloissa, en tiedä mikä
heitä niin niihin lienee kiinnittänyt.

Niin ajettiin siis eteenpäin aika mauhtia, kunnes,
wähän ajan mentyä, tultiin korkean wuoren luo. Sen
edustalle pysähytti Wpiökuningas hewosta, astui alas
selästä ja sanoi Annille ja Antille, jotka jäiwät pai-
koillensa istumaan:

„Odottakaa tässä, hywät lapset, wähän aikaa, kun-
nes minä olen käynyt katsomassa täällä wuoren sisällä,
näkyisikö alamaisiani siellä".

Ia näin puhuen katosi kuningas pienestä wuoren-
hinkalosta maan-alaisiin maihin.

Wähän ajan kuluttua tuli kuningas takaisin ja
häntä seurasi nyt koko karannut kääpiöjoukko.
Kuningas puhui:
„Niin oli luin arwasinkin. Minun alamaiseni

omat peljänneet, että te, hywät lapset, kun tulette ta-
kaisin kotianne, juttelisitte Vanhemmillenne kääpiöistä
ja kääpiöiden mallasta, jolloinka, heidän luulonsa mu-
kaan, maan yläiset ihmiset tulisiwat ja hämittäisiwät
koko kääpiöwalllln. Mutta nyt sanoin minä näille tuolla
wuoren sisässä, johonka he oliwat paenneet, että te
olette luwanneet olla mitäkään puhumatta wanhemmil-
lenne. Senhän lupaatte nytkin, lapset?"

„No, kyllähän lumawan", mastasi Antti.
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Kääpiöt näkyiwät, nämä sanat kuullessaan, hywin
iloisilta ja nostiiuat kaikki lakkiansa Annille ja Antille.

Antti wastasi samalla kohteliaisuudella.
„Ia nyt, hymät lapset", sanoi kuningas, „saatte

lähteä kotiinne takaisin. Kiitollisuuden osoitteeksi siitä,
että olette lupauksenne tehneet, annan minä teille nuo
hewoset, joidenka setissä istutte. Tässä saatte nämä
kuningattareni antamat kiwet, joita kun taputatte yh-
teen, pääsette mihinkä ikinä tahdotte. Ota ne haltuusi
sinä!" Näillä sanoilla antoi kuningas kiwet Antille,
ojensi hänelle kätensä ja lausui jäähymäiset. Antoi
sitten Annillekin kättä ja käski lapsukaisia sen perästä
ajamaan.

,Mkö lähdetä kotiapäin?" kysyi Anni weljeltään.
„Se on tietty", wastasi Antti sisarelleen, mutta

kuninkaalle sanoi hän: „Kiitoksia, kuningas kulta, lah-
jastanne. . Nämä hewoset saattamat isällemme ja äidil-
lemme suurimman ilon, minkä he maailmassa ikinä
omat nauttineet".

„Ei kestä kiittää!" lausui kuningas, „ja hymästi
nyt!"

Antti taputti, kuten oli neumottu, kuningasparin
antamia kiwiä yhteen ja sanoi hemosille:

„Kotiapäin!"
Ia aläppäs allakkaan! nämä rupesiwat me-

nemään semmoista wauhtia, että sisarukset eiwät tie-
täneet koko matkasta juuri mitään, ennenkun olimat
wähäisen kotonsa pihalla.
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Heidän wanhempansa, jotka, kuten woitte arwata,
olimat olleet kowimmassa tuskassa lasten katoamisesta,
sattuiwat seisomaan pihalla, kun lapset tuliwat.

„Missä, missä, rakkaat lapsemme, olette olleet, ja
mistä nämä kauniit hewoset olette saaneet? lausui-
wat he.

„Sitä emme me saa sanoa, meiltä on sitä kiel-
letty. Älkää, hymä isä ja äiti, sitä meiltä maaliko!
Mutta nämä hewoset omat meille annetut, ja ne oivat
nyt teidän".

„Oletteko lumanneet, ett'ette kenellekkään puhu mat-
kastanne?" lysyi isä.

„Olemme", nmstllsimat lapset.
„No, sitten ette te saakkaan siitä mitään puhua

Emmekä me waadikkaan mitään kertomusta".
Tämän sanottuansa auttoi isä lapsensa hewosen-

selästä, syleili kadoksissa olleita silmäteriään ja kiitti
Jumalaa sekä lastensa kotiintulosta että siitä tamarasta,
minkä lapset kotiansa olimat tuoneet. Samoin kiitti
äitikin kaikkien lahjojen antajaa.

Semmoiset tawarat, kaksi kaunista, uhkeata he-
nkosta, toiwat siis lapset kotiinsa, mutta aurinkoa he
eiwät olleet saawuttaneet.
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liinan iniz>i.

On tllinilli tuuliLÄ,.

Bsn on taivaan 3,Ul>.
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.Ia lekvälatvaBBa ilman impi
On saanut ainoiBsn »Bunnon.

«Ia ilman impi on KanniKimpi,
Xuin Kaikki maailman immet on.

XaB, punaruuBUBet poskipäillä
«Ia BiniBilmät simasuu!
Xuin ilman impi on KauniB näillä!

vielä sitten lian Kaunistuu.

XaB tuota täkteä Kiharoilla,
IVlin loisto loitolle loimalitaa,
<la vaippaa valkoiBta liartioilla
.la Bauvaa BoiKeaa, valtikkaa!

Nutt' ilman impi Imu Kallitseepi
XaiKK' avaruuäet ilimeet Ben,

<la lelitilinnaBtaan Katzeleepi
Hän telmeet, taistelot ilimisten.

«Ia mvözkin maailman Kaikki Kansa
On immen tammelle voimaton.
Hän lemmen voivalla vallallanBa

tammen tuuliean turva ou.

Xg,B, il>miBlapBet NS itBellsNBä
Xun puuta mielivät Niiloin vaan
»II», liBää talltovat aarteill6NBa
«Ia lilluvat tammea Kaatamaan;



Niin iminsn valvuvi iempivaitÄ,
«Ia naKKuuinisst», lian tÄrK»,Bt«.ll.

Hän 3133 B,Btnvi t3.iv3,3,n 3,1t3 -

.13, iniesi IsNPLlill nndtLLN 53,3,.
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Aina Kayta Kummempaa!

Pikku Pekka oli isältänsä saanut kaaripyssyn ja
koko joukon wllsamoita, joilla jokaisella oli pieni rau-
tapiikki päässä. Päiwäkaudet Pekka nyt ampua pärs-
kähytti mitä milloinkin sopi. Hiiriä, rottia, kärppiä ja
semmoisia ampui hän aamusta iltaan.

Maan se ei ollut mitään kuminallista. Mutta
mikä kummallista oli, oli se, että Pekka eräänä elo-
kuun iltana, kuun juur kauniimpana kumoittaessa, oi-
kaisi pyssynsä ja tähtäsi siwulentäwää sotka parkaa.
Maan eipä wasllma ottanutkaan. Naureskellen samosi
sotka eteenpäin main. Mutta tässä wasta kumma tu-
lee. Wasama ei palanutkaan takaisin, waan wiiletellä
minkui korkeammalle yhä. Kummeksien katseli tuota
Pekka, awosuin tirkisteli wasamaa, joka kiidätteli juur
kohti kuuta. Mutta kohtapa oli kumminkin wasama
näkymättömissä. Ia nyt wasta kumman kummia tu-
lee. Tuo kamala Kuun-ukko, jonka toimena on, kuten,
lukijaseni, ehkä tiedättekin, kuuta terwata, istui nytkin
par'aikaa terwapönttönsä wieressä tehtämäänsä tehden.
Juur häntä kohti kiiti Pekan wasama täyttä wauhtia.
Ia nyt'! Kamahda, sinä kuun kamala Ukko! Pekan wa-
masll tulla winkuu, ja jopas jotakin! rautapiikki tart-
tuu kiinni juur Ukko paran nenän-nippuun. „3loh mitä
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sen siiwottomuutta tämä on!" huutaa närkästyksissään
Ukko. „Kuka sinun on lähettänyt?" kysäsee hän kiu-
kuissaan wasamalta, sitä samassa irroittaen. Mutta
mitäs se wasama olisi puhua osannut! Ukko ei saa-
nut mitään selkoa sen lähettäjästä. Suutuksissaan oli
main aika lailla. Tuumasi jo hypätä alas tänne maan
päälle kuulustelemaan, kuka masaman olisi lähettänyt,
mutta hetken aikaa aprikoittuansa, pani kuitenkin tämän
tuuman mielestänsä. Ei tietänyt, näet, mitään neu-
woa noustakseen kuuhun taas, jos kerran olisi maahan
joutunut. Mutta keksipä Ukko uuden neumon. Hä-
nellä oli kaksi nahturia eli terw «pensseliä, jotka hän
kyllä kaikella muotoa olisi tarwinnut molemmat, sillä
hän termasi molemmin käsin, mutta nyt päätti hän
paiskata toisen alas sillä tarkoituksella, että nahturi
sattuisi wllsaman lähettäjään. „Käwi, kenehen käwi,
heitän mä sen, kun heilankin". Ia niin paiskasi Ukko
terwanahturinsa menemään alas maata kohti. Ia nyt
taas tapahtuu kumma. Pekka, joka mielä seisoa soh-
uusteli entisessä asemassaan, tuijottaen taiwasta kohti,
tunsi yht'äkkiä kaikki ympärillään hämertywän ja ilkeän
kapineen kaswoihinsa kiintymän. Kuun-ukon nahturi
oli, näet, nuolen nopeudella kiidähtänyt läpi ilman alas
ja tarttunut, terwassa kun oli, juur Pekka paran pos-
kille, peijakas! Semmoista se on! Mitäs meni Pekka
sotkia metsästämään. Jos hän olisi antanut sotkan olla
rauhassa, ei suinkaan tämmöistä turmeloa olisi tullut.
Kyllä nyt Pekka näytti sekä naurettawalta että surku-
teltawalta: kasmot terwassa kokonaan ja termanahturi

5



poskipäissä. Täysi työ oli Pekan isällä puhdistaa
poikansa, mutta kyllä nyt sentään, tietääkseni, Pekka
jo on terwastll wapllllna. Älkää kumminkaan, Pekat
ja Paawot ja Kallet ja Kyöstit ja muut kaaripyssy-
miehet kaikki, olko oleminanne semmoisia metsämiehiä
kuin tämä Pekkanen oli, sillä Kuun-ukolla on niielä
toinen terwanahturi tallella.

Kah, kun olin unhoittamaisillani kaikkein tärkeim-
män seikan! Kuun-ukko, kun tämän tapauksen kautta
kadotti toisen nahturinsa, ei enää woi ehtimiseen kuuta
mustana pitää, (niinkuin hän ennen maailmassa on
tehnyt, ja josta ymmäretään tämän tapauksen tapah-
tuneen jo tuhansia muosia takaperin), maan moipi sitä
terwatussa tilassa säilyttää ainoastaan toiseen puolen
kuukautta. Ia juur tästä Pekan pyssypäiwästä lähtien
on siis meillä uuden- ja täyden-kuun wuoroileminen.
Jos ukko saapikin puoleksi kuukaudeksi kuun terwatuksi,
niin toiseksi kerkeänmt sateet siitä terwan sulattaa.
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Anni ja KeltastrKKu.
Pienellä Annilla oli keltasirkkunen häkissä. Koko

talwen sai sirkkunen Annilta antimia. Wettä hän sai
ja hampunsiemeniä haluksensa ja murujakin mielin mää-
rin. Ia palkaksi emännälleen laulaa loilotti sirkkunen
sydämensä pohjasta päiwäkaudet. Iloisia, kauniita kii-
toswirsiä wiserteli hän. Mutta kewät kun tuli ja mii-
dakot wihertyiwät ja kedot, kunnahat kukastuiwat, ikä-
wystyi sirkkunen istumiansa häkin wähäisillä wuolehilla.
Ulos uutehen kewät-maailmaan mieli hän muuttaa anm-
raan ahtahasta asunnostaan. Ia hywansuontoinen oli
Annin sydän. Anni aukaisi akkunan mälehen, ja wa-
paana puilahti sirkkunen pois ilman ihanuutta iloitse-
maan ja sukulaistensa kanssa seurustelua pitämään.
Kymmenittäin kumppania hänellä olikin. Kymmenit-
täin kilisi sirkkusia saloissa, kymmenittäin marpusia wii-
dakoissa, ja hauskaa oli nyt hywin Annin sirkku-
sen warpusten, sirkkusten seurassa wapauttansa wiettää,

ja hymin hän miihtyi peippostenkin, pulmostenkin
parissa. Ia katsos! Kajahtiwat nyt kankaat ja kuk-
kulat, lehdot ja laaksot lintusten lauluista. Kuin su-
loista oli sentään Annin sirkkusen olla! Oksalta ok-
salle hyppeli hän kumppaniensa keralla. Ia noin ki-
sattiin nyt kaiken kesää. Mutta tulipa syksykin kerran.

Kellastumaan rupesiwat kedot ja lintusten kisakentät
kaikki. Kellastuneina lenteliwät puiden lehdet tuiman
tuulen tuulemina. Silloin lähtiwät lintuset lentele-
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mään loitolle pois pohjoisesta maasta. Kauas muut-
tuvat he kaikki eteläisiin maihin maihin semmoisiin,
joissa kesä kukoistaa kedoilla ja kunnahilla, kun pakka-
nen pohjassa pellot, penkereet palelluttaa. Ia jo nyt
siirtyi Annin sirkkunenkin pois wieraasen maahan wa-
panttansa imettämään. Pian oli matkansa lintulauma
lennähtänytkin. Jo oltiin tuolla kaukaisen maan
kankailla, kunnahilla kukahtelemassa. Ia sielläpä nyt
Annin sirkkunenkin laulella loipotteli. Mutta mitä
kaikkea hänen silmänsä siellä näkiwät, sitä en tismalle-
hen tiedä.

Kaukaisessa maassa ei kuitenkaan kesä kaiken ai-
kaa kestänyt. Kun sinnekin wihdoin miimein tuli syk-
syinen sää, lähti lintulauma lentämään liipoittelemaan
takaisin Pohjoseen päin. Ia perille pohjaan kun pääs-
tiin, katsos kummaa: Kesä oli täällä taasen, kaunis ja
kukoistama kuin ennenkin. „Terwe tulemaa!" nyykkä-
siwät lintulaumalle leppien, loimujen ja kuusien oksat
lauhkean länsituulen taiwuttamina. Ia alkoi nyt en-
tinen elämä lintusillen taas. Ainapa pikku Annin sirk-
kunenkin muiden muassa olla oleskeli. Kaiken kesää
piti hän iloista elämää, pilpotellen puiden oksilla. Mutta
kun syys taaskin tukalineen tuli, jopa juolahti silloin
sirkkusen mieleen entinen emäntänsä ja aterian-antajansa,
pienoinen Anni. Ia päätti hän nyt piakkoon Uimi-
seltaan pyytää talmen turmaa. Nokki siis nokallaan
Annin akkunaan. Eikä Annikaan kauwan aikaa ar-
wellut. Akkunan awasi hän hetkessä heti ja jopa
istui iloitteli sirkunen nyt ehtoisen emäntänsä kämme-
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neliä. Silloin sulki sirkkusensa häkkiin taas tuo ai-
noinen Anni. Ia tulipa nyt talwi tuimineen tuuli-
neen ja pyryineen, pakkasineen. Silloin hypähteli hal-
linsa muole-orsilla sirkkunen taas ja laulella lawerteli
loilotuksiaan. Ia paljon oli nyt sirkkusella sanelemista.
Olipa hän matkustanut monet matkat wiimeiksi emän-
nästään erottuansa, ja kaikellaisia kummia oli hän wie-
raassa maassa katsellut. Hauskaa oli Annin pitkillä
iltapuhteilla istua kuunnellen sirkkusensa sanelemia kau-
kaisesta maasta. Ia kyllä sirkkunen tarinoita täisikin
tumattoman paljon. Mitä kaikkia kummia hän kertoeli,
en ole tullut tietämään, maan Anni ne uiman tismal-
lensll tietää kaikki. Niin palkitsi nyt sirkkunen tuhan-
sien mieltä kiinuittämien tärinäin kertomisella Annin
hywäsydämisyyden ja miserteli kiitosmirsiä mapauden-
antajalleen, Talwen pitkän »Upotteli hän puhelemiansa
pienelle Annalleen. la kemät kun tuli taas, antoi
Anni wapauden walmatilleen. Kesän mietti sirkkunen
kotoseuduilla, maan seuraaman talwen taas miemassa
maassa. Tulema kesä näki hänet niin-Män kotopai-
koilla pilpottamllssa. Mutta talwen tullen tallensi hä-
net häkkiin Anui taas ja pääsi kuuntelemaan keltasirk-
kunsa kertoelmia kaukaisesta maasta. Ia paljon sem-
moisia saneli sirkku, ihan uuden uutukaisia kaikki. Ia
niin on nyt Annin keltasirlkunen jo monta monituista
muotta wuorotellut, matista mapaana taimeansa miel-
täen mieraassa maassa, wälistä Annin malwattina hä-
kin hirsillä hyppien ja emännälleen tarinoita toitotellen

loilotellen laulujansa.
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Miten Mappu sai Kymmenen
KultaKäKeä.

Wiime Wapun päiwänä muistui mieleeni satu, ja
sadun sankarittaren nimi on Wappu, ja eräänä Wa-
pun päiwänä koko kumma tapahtuukin.

Kuulkaa nyt main, maikka juttu on näin lyhyt
ja yksinkertainen.

Oli siis Toukokuun ensimiiinen päiwä eli Wapun
päiwä. Lintuset laskimat par'aikaa parahia leikkilau-
lujaan, ja pikku Wappukin meteli wirsipätkiä käwelles-
sään pellon pyortänölla ja poimien kewään esikoisia kuk-
kasia. Näitä ei tosin mielä ollut monta, mutta aina
sentään joitakin. Poimiskeli heitä siinä pikku Wappu
mähän aikaa ja istuutui sitten kuloruoholle kukkasiansa
seppeleiksi sitomaan, kun nyt, mikä kumma lie tullutkaan!
Nukku-matti yht'äkkiä rupesi painamaan Wappusen sil-
miikansia, ja siihenpä Wappu nukkuikin.

Mutta mitäs olluttaan! Wappu ei ollut wiittä
minuuttia nuttunat, kun tulla Misteli wanhammoinen
äijä retutta keppi kädessä ja pussi selässä. Mikä mies
se äijä oli, sitä en ensinkään tiedä.
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„Tuostapa saan tytön itselleni", jupisi äijä it-
sekseen. Niin jupisi hän ja, lauwemmin tuumimatta,
nosti Wapun hiljalleen pyörtänöltä ja pisti, kun pisti-
kin, tyttö riemun pussiinsa. Wappu oli marinaan wai-
punut sywään uneen, kosi' ei herännyt.

Lähti nyt äijä retukka tiehensä ja astui sisään en-
simaiseen taloon. Mutta se talo sattuikin olemaan Wa-
pun koto.

„Hywää piiimää!" sanoi äijä.
„lumal' antakoon!" wastasi Wapun isä.
Mutta nyt aukenimat Wapun silmät, joita hän

heti rupesi hieromaan, kun ei mitään nähnyt pimeässä
pussissa.

„Missä mä olen?" huudahti hän.
„Mitä miehellä pussissa on?" kysyi kummeksuen

Wapun isä.
„Oma tyttöni on!" wastasi äijä main.
„Sen marsin malehteletkin!" puuttui nyt puhee-

sen Wapun äiti, sillä hän oli tuntenut tyttärensä äänen,
„päästäppä tyttö pussistasi main, taikka kyllä masulle
neuwot tiedän".

Äijä rupesi pelkäämään ja jo päästikin Wappu-
sen pussistaan.

„Tiedätkö« minkä rankaistuksen saat", sanoi Wa-
pun isä, „siitä että olet tyttöni mienyt?"

Äijä jo pelkäsi mieläkin enemmän.
Mutta Wapun käwi häntä sääli, eikä Wapun isä-

kään uhkauksellaan mitään pahaa tarkoittanut.
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„Hymästi, äijä parka!" sanoi Wappu, „kiitoksia
kllntamastas!"

Tämä liikutti äijän sydäntä niin, että hän lah-
joitti Wapulle pussinsa ja pötki tiehensä. Ia se pussi
oli oikea onnen pussi, sillä siitä löysi Wappu --kym-
menen kultakäkeä, jotka heti rupesiwat kukkumaan Wa-
pun päimän ja pelastuspäimänsä kunniaksi, sillä he oli-
wat ikänsä ennen äijän pussissa imettäneet. la niin
kukkumat he wieläkin ja owat Wapun ilona ja rikka-
utena.
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UllUBiKKll-ll!^llNll.

,1», nurmet viliauiioivHt.
lilvt linnut pMB!2, laulelee
.Ia painien-Mlit »nivat.

posket ouzii punllizLt
mäen m^nzikoilla.



Nvt Kaikki nuäet Kasvut «aa;
.Ia pienet lapsakaiset-
Xiu ruuzupäisnä ruskottaa
Xuin maalla mansikkaiset.

Xuin liansKa silloin lapsien
On mansikassa olla!
Baa poimien maistellen
Us Kävää nurmikolla.
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passin ja Mustin matkustus
Amerinaan.

Ensimäinen lulu.

Oli kerran pikku poika, jonka nimi oli Lassi. Hä«
nen wanhempansa olimat kuolleet, eikä ollut hänellä si.
saruksiakaan eikä liioin yhtä ainoatakaan sukulaista
maailmassa. Aiwan yksin oli Lassi parka. Mihin siis
olisi joutunut poika lomassa köyhyydessään, jos ei hä»
nellä ainoana perintönä wanhemmillaan olisi ollut manha
uskollinen koira, Musti nimeltä. Tästä koirasta Lassi
loivasti piti, ja Musti hänestä. Komin oltiin köyhiä
main. No, mikä muu neuwona kuin keppi käteen ja
mieron tielle.

Lähtiwät siis Lassi ja Musti käymään tallustele-
maan pitkin maantietä. Hetken aikaa käweltyänsä tu»
limat pienelle joelle, jonka yli ei sattunut wiemään sil-
taa. Lieneekö tulwa wienyt, wai kuinka, sitä en tiedä.
Miten päästä poikki? Lassi ei osannut uida, mutta
Musti osasi. Sen tiesi Lassi, ja sentähden istui hän
Mustin selkään ja käski uida toiselle puolen. Musti
totteli ja hyppäsi meteen, Lassi selässä. Kastui siinä
Lassilta housut, mutta „kyllä kesä kuiwaa", tuumasi
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hän. No niin, mutta pari, kolme syltiiä uituansa
seisahtui nht'äkkiä Musti kuni naulattuna.

„No, mitä nyt?" huudahti Lassi.
Mutta Musti ei osannut puhua eikä siis mustan-

nut mitään. Rawisteli päätänsä kowasti main eikä
liikahtanut paikaltakaan.

„No, mutta Musti kulta, eihän meidän tähän sowi
jäädä; koe parastasi".

Ei tuumaamistaklllln. Siinä seisoi Musti. Wn-
mein Lassi rupesi pelkäämään, että pitikö heidän nyt
ijäksi päiwäksi jäädä tähän kiinni keskelle jokea? Mutta
ei toki mielii niin suurta hätää ollut. Oli, näet, Mus-
tin jalat tarttuneet kiinni joen pohjaan sameen, joka
oli hnwin lomaa, niin ett'ei siitä ollut helppo päästä.
Joki olikin matala main, ja kun Lassi pisti kepillään
meteen, tarttui sekin pohjaan.

„Hohoo! Wainiin! Eikö tämä sywempi ollutkaan?"
tuumasi Lassi ja naurahti itsekseen. Astui samassa
koiran selästä ja mieli itse kahlata poikki joen. Mutta
nyt tarttuimat Lassinkiin jalat mutaan, ja niin kowasti,
ett'ei jaksanut saada niitä irti.

Seisottiin siinä nyt töllisteltiin. Ia kukaties kuinka
lauman olisiwat saaneet noin seisoa, jos ei olisi sat-
tunut seuraamasti:

Tuli, näet, pitkin jokea alaspäin lautta uiden, jom-
moisestikin suuri lautta, johon Lassi paatti iskeä kiinni.
Kun se nyt tuli ihan Lassin ja Mustin wiereen, tart-
tuikin Lassi siihen molemmin käsin ja Musti hampa-
hin. Wirta weti lauttaa hymällä tasaisella woimalla,
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ja jopa rupesimat, kun rupesiwatkin, matkustajaamme ja-
lat irtautumaan. Mutta ei se helposti käynyt, ja mel-
kein oliwat Lassin ja Mustin jänteret katketa. Nim
weti kowasti.

„Pidä kiinni, Musti!" kehoitti Lassi.
Ia miten olikin, jo pääsiwät heidän jalkansa Poh-

josta pois. Helpompi oli heidän sitten kömpiä ylös
lautalle. No niin, oltiin siinä nyt, ja se kannatti hy-
win ja olisi ehkä wielä kannattanut noin puoli tusinaa
Lasseja ja Musteja.

Hirweiisti oliwat heidän jalkansa sawessa, war-
paanwälit ihan täynnä. (Kenkiä, näet, Lassi poloisella
ei ollutkaan, mielii wiihemmän tietysti Mustilla). Mä-
rät olimat muutenkin, mutta siitä ei piitattu.

„Ho ho, ja jaa, Musti kulta, kaikissa näiss' ol-
laan", huoahti Lassi, maata lewäten lautalla. „Mi-
hinkähän tässä nyt tullaan?"

Lassilla oli tapana yhä main puhutella Mustia,
waikk'ei koskaan saanut wastausta.

„No, meni nyt mihin meni", arweli Lassi, „meillä
ei ole kiirettä, eikä kukaan meitä kaipaa, maikka mat-
kustaisimme aina Amerikkaan asti". Oli) näet, Las-
sikin kuullut puhuttaman Amerikasta,

Lemuttiin siinä nyt lautalla piiiwiin paisteessa,
Lassi pitäen uskollista mustiaan kaulasta. Ia niin
nukkuiwat siihen wiimein molemmat. Mutta lauttaa
weti hiljainen mirta jokea alaspäin.
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Toinen luku.

En tiedä kuinka lauman lienewcit siinä nukkunee
matkustajamme. Mutta kun wiimein heräsiwät, oli
lautta jo joutunut aamalle merelle, johon laski tuo joki,
jota alas oliwat nukkeussaan tulleet. Ei näkynyt enää
muuta kuin wettä, ja taiwaZtll. Mutta Lassi, joka
oli hywin lewollinen luonnoltaan eikä koskaan hätäy-
tynyt, tuumasi wain: „Saas nähdä, mihin tässä wii-
mein tullaan!"

Ilma oli melkein ihan tyyni, ja pianva oli we-
denpinta täytenä peilinä wain. Ia jo nyt seisahtui
lautta, - kun, näet, ei sitä mikään edespäin kuljetta-
nut. Mutta aurinko paisti kauniisti, eikä siis mitään
hätää olisi ollut, jos ei olisi matkustajille tullut nälkä.

„Woi, moi, Musti parka, mistä saisimme wähän
ruokaa? Rupee hiukkaamaan".

Musti katseli Lassia suruisin silmin, mutta ei
wirkkcmut mitään.

„Olis' ollut mulla onki, hätäkös silloin", mietis°
keli Lassi. Mutta ei ollut saatawissa onkea, ei mitään.
Kowasti rupesi jo watsaa winauttamaan.

Mutta kun hätä suurimmillaan, on Jumala lä-
hinnä, sanoo sananlasku. Istuttiin siinä lautalla nyt
joteskin epätoiwossa. Silloin tulla tempaisee yht'äMä
tuolta taimaan ranteelta päin suuri laiwa, ja si-
wumennen sanottu, olipa se höyrylaiwakin wielä. Lassi
ei ollut koskaan niin suurta medenpäällistä rakennusta
nähnyt, saatikka sitten höyrylaiwaa. lommoisen suu-
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riksi meniwät hänen silmänsä, tuota kummitusta kat-
soessaan, mutta, niinkuin sanottu, Lassi oli hywin le-
wollinen luonnoltaan eikä siis ensinkään pelännyt, maikka
olisi koko kaupunki tullut häntä wastaan wyöryen.

Höyrylaima lähestyi lähestymistään Lassin lauttaa.
„Wau, wau, mau!" sanoi Musti, ainoat sa-

nat, mitkä hän tässä maailmassa oli oppinut.
„Älä hauku, Musti", „luultanmsti tulee tässä

kirkko wastaan", arweli Lassi.
Mutta laiwa se olikin wain. Ia kannella oli mä-

keä aika lailla, ja korkeimmalla kohdalla seisoi katteini,
jakellen lomalla äänellä komentosanojaan merimiehille.

„Kirkko, näen mä, onkin, ja pappi näkyy parai-
kaa pitämän saarnaa. Wai mitä sinä luulet, Musti?"

„Wau, wau, mau", wastasi Musti.
„Mjaa, hiljaa, Mustiseni, ei sowi häiritä saar-

naa", waroitti Lassi.
Nyt oli laiwa ihan Lassin lautan mieressä. Ia

pianpa astui sen kannelta tikapuita alas mies ja hyp-
päsi lautalle. Mies puhua sokerti jotakin, mutta Lassi
ei siitä ymmärtänyt mitään.

~Do )'»n äo >V6II, mies sanoi ja nosti
hywin hellästi Lassia kainaloista. Lassi katseli häntä
wain suurin silmin. Mutta mies uudisti mielä: «Hcnv
äo äo,

„Wau, mau, mau", sanoi Musti.
„Dmmärrätkö sinä mitä hän sanoo, Musti? Hän

puhuu melkein niinkuin sinä".
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Lassin näin rankattua, mies ei enää puhunut hä-
nelle mitään, sillä huomasi kyllä, ett'ei Lassi ymmär-
tänyt hänen kieltään, eikä hänkään ymmärtänyt Las-
sin kieltää Mutta nosti nyt mies Lassin hellästi sy-
liinsä ja rupesi kapuamaan tikapuita ylös laiwalle.

„Tule pois, Musti, se, se, se!" kutsui Lassi us-
kollista tomeriansa ja ojensi käsiään Mustia tohti.

Mutta Mustin oli waikea päästä ylös. Pani
lulla käpälänsä tikapuille, mutta samassa irtautui lautta
kokonaan laimasta, ja kun mies ja Lassi jo oliwat y-
läällä kannella, rupesi Lassi komasti Mustiansa itke-
mään. Ia Musti puolestaan kiljui hirweästi. Kun
laiwanwäki tämän huomasi, komensi katteini miehen
menemään Mustiakin noutamaan; ja pian oli taas lai-
wa lautan ääressä. Musti nostettiin sitten samalla
tapaa kuin Lassikin laimalle, mutta lautta jäi mereen.
Ia tuli nyt sitten katteinikin Lassia termehtimään, jonka
perästä toimitettiin hänelle ruokaa, oikein hywää ruo-
kaa, ja sai Mustikin aika aterian.

Sitten wietiin Lassi pieneen kamariin nukkumaan.
Mutta Musti pani maata laiwan kannelle.

„Hywin hnwiä ihmisiä tässä kirkossa, ja niin siimo
pappi", tuumasi Lassi ja nukkui taas kelvollisesti pie-
nille kämmenilleen.

Mutta llliwa lähti kulkuun kaukaisuuteen.
Kolmas luku.

Tarpeeksi lemättyänsä heräsi wiimein Lassi ja ru-
pesi hieromaan silmiänsä. Muisti wiimein missä oli.
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kirkossa nimittäin, niinkuin luuli. Wähän aikaa wenyi
Lassi siinä muoteellaan, kummastellen itseksensä moista
kirkkoa, joka meden päällä kulki. Hänen siinä maates-
saan, tuli Musti sisään kamariin; owi oli sattunut
jäämään raolle. Musti pani käpälänsä Lassin rinnalle
sa katseli häntä hymin iloisesti. Sattui Lassi silmäi-
lemään näitä käpälöitä. -Ia armaappas, mitä Mus-
tin nmrplllln-mälissä oli!

Muistathan wielä, että kuu matkustajamme tuli-
wat lautalle, oli heidän jalkausakowasti sawessa. Osan
tästä oli kyllä jo mesi, jota aina hiukka lautalle tuli,
huuhtonut pois; mutta marpaan-wälit jäiwät samea
täynnä -- eikä ollut matkustajilta mielä tullut ne pes-
tyiksi. Mutta armaappas nyt, mitä samea se oikeas-
taan olikin! Se oli kuimaesfaan muuttunut hywin hie-
noiksi helmiksi ja nämäkös nyt kiilsimät Lassin sil-
miin.

„Mitä, mitä tuo on?" kyseli Lassi Mustilta ja
rupesi pienellä tikulla kynsimään helmiä pois. „Woi,
moi, kuinka ne kiiltäwät!" Kaiweli Lassi sitten kaikki
Mustin warpaan-mälit ja sai hnwin paljon noita iha-
nia kiiltäwiä helmiä.

„Oikein salamoitsee silmissä, kun niitä katsoo,
Mustiseni".

Rupesi Lassi sitten tarkastelemaan omiakin war-
paan-wäliään, ja katsoppas main! niistäkin sai hän
koko joukon tuota kummallista samea, joka kaikki mu-
reni heloittawiin helmiin.

l)
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„Kukatiesi mitä kallista kultaa tämä on?" tuu-
masi Lassi; „paras on panna tallelle".

Oli Lassilla sentään, maikka köyhäkin oli, yksi eheä
lukkari, ja sinne pani hän kaikki helmet. Sitoi wielä
lakkarin suun nauhalla kiltisti kiinni ja päätti sitten
käydä kamaristaan ulos, Musti perässään.

Miehet laiwan kannella puuhasimat yhtä ja toista.
Katteini seisoi taas komentolawallaan ja jakeli käsky-
sanojani: ylt'ympäri. Oli noussut ankara tuuli, ja ko-
wasti keikkui laiwa. Lassi istuutui kannelle katsele-
maan, ja miten lienee siinä istunutkin, jo rupesi mähi-
tellen tuumailemaan, että tokkohan olleekaan tämä kirkko,
tämä tämmöinen meden-päällinen rakennus.

„Mita sinä luulet, Musti?" sanoi tomerilleen.
Musti oli ääneti.
„Olisikohan tämä laiwa? Mutta kauhean suuri-

han se on. Ia nyt käy myrsky. Muistan mielä kun
kerta olin muassa minäkin meidän kylän kirkko-meneessä
kauheassa myrskyssä. Mutta se keikkui mielä enäm-
män".

Wähän ajan perästä tuli yksi merimiehistä käy-
den sille puolelle lainmn kantta, jossa Lassi istui. Hä-
nellä näkyi oleman hywin kiire, ja mennen Lassin ohitse
potkaisi hän häntä Maskuin pois tieltä. Tästä
suuttui Musti, suuttui silmittömäksi ja puri, kun purikin,
miestä jalkaan.

„Ai, ai, ai", oiotti merimies.
„Wau, mau, wau", sanoi Musti main.
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Tarttui mies sitten Lassia käsiwarteen ja puristi
häntä hirmeästi, niinkuin se olisi ollut Lassin syy, että
Musti miestä puri.

„Älkää Herran tähden puristako niin, minä
annan teille helmiä", sanoi Lassi tuskissaan.

Mutta kun mies ei mitään ymmärtänyt, rupesi
Lassi näyttämään pullistumaa taskuansa. Aukaisi sen
sitten ja pisti miehen käteen muutamia helmiä. Näitä
katsoessaan kirkastuiwat miehen silmät ja meniwät sa-
malla hywin suuriksi. Hän marinaan ymmärsi Lassin
helmiä hywin kalliiksi ja ojensipa nyt kätensä sie-
patakseen itselleen koko Lassin Inkkarin. Mutta samassa
käwi taas Musti hänen kimppuunsa ja puri miestä
uudestaan jalkaan.

„Ai, ai, ai", sanoi mies.
„Wau, mau, mau", sanoi Musti.
Koetti mies sitten wieläkin kerta anastaa itselleen

Lassin lakkana, mutta taaskin Musti puri häntä jal-
kaan. „Ai, ai, ai"!" „Wau, mau, mau!"

Miehen näin uiottaessa ja Mustin haukkuessa oli
myrsky käynyt julman kolkoksi. Piimiin saakka nousi-
wat aallot. Ne keikuttiwat laimaa niin, että Lassi,
Musti ja tuo merimies myös rupesiwat Vyörymään
toiselta llliwan-kannen siwulta toiselle. Ia jo tuli nyt
oikein summattoman wäkewä mihuri, joka kerrassaankin
miskasi Lassin, Mustin ja miehen mereen. Mies parka,
joka oli kokenut anastaa Lassin helmilakkaria, katosi,
kun katosikin, sywyyteen. Mutta Lassi tarttui Mustia
kaulaan japääsi uskollisen towerinsa selkään. Katsot-
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tiin tätä kyllä laiiran kannelta, mutta ei ollut enää
auttamisen aikaa. Laiwa meni kauheaa kyytiä edes-
päin jättäen Lassi paran tomerillensa aaltojen mal-
taan. Ia oli nyt ruweunut ukkonenkin käymään. Jul-
masti jyrisi ilma ja leimuna loistelit taimaan tulet.

Mutta Musti uida uplotti main aaltojen selällä,
Lassi omassa selässään.

„Huh! huh! kuinka tämä menee!" sanoi Lassi, kun
aallot heitä oikein ajeliwat; „saas nähdä emmekö wii-
mein todellakin joudu Amerikkaan?"

Ia uskokaa pois! Niin totta maar'käwikin. Las-
sin ja Mustin yläpuolelta myöryi kauhean musta ja
paksu pilwi, jota ainoastaan salamat walaisiwat. Nousi
nyt sitäkin korkeammalle aiwan ajattelemattoman suuri
aalto, ja sen harjalle syöksyi Musti kuormineen. Ia sa-
massa wiskasi hirweä wihuri heidät tuon tuikean tu-
lipilmen päälle.

Hiu! kuinka se kiiti wihurin wiemänä eespäin; ja.
tultiin nyt, kun tultiinkin, ukkosen jyrinällä ja salamo-
jen iskiessä Amerikan rantaan.

Neljäs luku.

Sinne putosi pilwi.
„Se wasta oli kyytiä, se", lausui Lassi, päästy-

änsä taas kuimalle maalle. „3)iutta missä nyt oike-
astaan ollaan? Olemme kulkeneet niin pitkiä
että luulenpa maar' nlewammekin Amerikassa".
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Ia Lassi oli oikeassa, niinkuin tiedämme. Seisoi
hän nyt siinä, Musti wieressään, Amerikan manner-
maalla. Mutta ei tiennyt mitä tehdä, mihin lähteä.
Metsä synkeä oli hänen edessään, ja takanaan pauhasi
maltllmeren waahtoawllt aallot. Ukonilma toki oli jo-
teskin asettunut, ja pilmi, joilla päällä oli tullut, haih-
tui mähitellen ilmaan.

Wähän aikaa aprikoittucmn armeli kuitenkin Lassi:
„No, Musti, mikäs muu neuwona nyt kuin keppi

Uteeu taas ja jalat liikkeelle".
No niin. Lähdettiin siis aiwan arwiolta eespäin

kulkemaan halki muhkean metsän. Mutta pian tuli
matkamiehille taas nälkä, Lassi katseli ympärilleen, eikö
näkyisi puiden läwitse edes jotain naurismaata, ja
Musti juoksenteli pensaissa nuuskien jäkäliä. Mutta
mitäs ollakkaan! Dht'äkkiä aukeni metsä, ja matkusta-
jan: silmiä kohtasi etäältä aawan tasangon toiselta puo-
len mahdottoman suuri kaupunki. Lassi ei sitä tosin
kohta kaupungiksi tietänyt, sillä hän ei koskaan ollut
mitään kaupunkia nähnyt. Hän arweli sitä suurein
kyläksi.

„Tuonnepäin, Musti, mennään, tuoli' on kylä".
Rumettiin siis astumaan aaman tasangon poikki

ja eteni matka mähitellen. Mutta nälkä näännytti
watsaa komin, ja rupesi jo wäsymyskin maimaamaan.

„Kuules, Musti, etköhän sinä jaksaisi mahan mat-
kaa kuljettaa minua selässäsi?" Mustikin kyllä oli
wäsynyt, mutta antoi hän sentään Lassin istua sel-
käänsä. Lassi silitteli toweriaan, ja iloisena rupesi
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Musti tallustamaan eteenpäin. Eikä tuo kaupunki toki
lomin kaukana ollut. Tunnin aikaa juostuansa, oli jo
Musti ihan kaupungin portilla Amerikan pääkau-
pungin portilla. Niin tosiaan. Ia mikä kihisemä elämä
siinä oli! Wäki wilisi kuin muuraispesä. Aiwan hä-
millään tästä ei muistanut Lassi astua alas Mustin
selästäkään, waan rupesi Hiljoilleen ajamaan portista

sisään. Mutta tässä tarttui häntä käsiwarteen eräs
mies ja puheli taas jotakin, jota Lassi ei ymmärtänyt.

„3)mmärrätkö, Musti, mitä hän sanoo?" kysyi
Lassi koiraltaan.

Musti ei ymmärtänyt, mutta sattuipa niin on-
nellisesti, että wäkijoukosta tuli eräs merimies, joka
ymmärsi Lassinkin kieltä, ja hän selitti, että Lassin
tuli maksaa tullirahaa. Muuten muka ei päässyt si-
sään kaupunkiin.

„Wai rahaa? Sitä ei mulla ole eikä koskaan
ole ollut enämman kuin wiisikolmatta penniä. Mutta
alkääppäs hätäilkö!"

Muisti Lassi nyt helmitaskunsa. Se oli säilynyt
kummallista kyllä - ihan eheänä kaikkein maaro-

jen läpi, kiinni sitomattakin, ties miten lienee takertu-
nut kiinni. Antoi Lassi nyt muutamia helmiä tuolle
miehelle, sanoen:

„Kelpaako tämä?"
Mies nyykäytti hynnn iloisena päätään, laski Las-

sin ajamaan portista sisään; ja niin tulikin Lassi,
istueu Mustin selässä, ajaa lötköttäen Amerikan pää-
kaupunkiin.
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Täälläkös wasta ihmisiä kihisi! Mutta lewollinen
Lassi ei ollut millänsäkään. Katseli main ihmisjoukkoa
ja suuria rakennuksia molemmin puolin katuja. Ia
kyllä siellä olikin katsomista, sen armaat. Lassi
oli melkein unohtanut nälkänsä, mutta kun näki pakari-
kyltin, johon suuri rinkilä oli maalattu, tunsi nälkää
taas ja meni sisään vuotiin. Aukaisi helmitaskunsa
siinä sitten, pani pari helmeä tiskille ja sai, kun sai-
kin, kaksi oikein suurta rinkilaä. Toisen pani kahtia,
syödäkseen itse siitä toisen puolen ja antaakseen toisen
Mustille. Syötiin siinä watsan täydeltä sitten. Toi-
sen rinkilän Lassi ripusti Mustin kaulaan, ja niin
lähdettiin käwelemään kaupungin katuja.

„Nuo helmet omat oiwallista rahaa", tuumasi
Lassi ja oikeassa olikin.

Wiides luku.
Rupesi, näet, elelemään Lassi nyt tässä Ameri-

kan pääkaupungissa, ja hätäkös oli elää, kun rahoja
oli yltäkyllin. Dhden helmen antoi Lassi main, yhden
pienen pikkaraisen helmen, kun mieli jotakin teki. Sem-
moista rahaa ei löytynyt koto maailmassa. Se oli
kaikkein kalliinta knvi-ainesta, mitä wielä koskaan on
olemassa ollut. Ia Lassin taskussa oli helmiä wielä
sadottllin, tuhansittain. Ne oliwat, näet, hywin pie-
niä, niin pieniä, että niitä tuskin yksitellen näki.

No, oleskeli nyt Lassi wain aikojansa, eläen hel-
millänsä ja katsellen Amerikan elämää. Eli, eli siellä
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monta wuotta, kunnes oli jo melkein täys-ikäinen. Oppi
wähitellen puhumMn Amerikan kieltäkin, että toimeen
tuli. Huwituksenaan käytti hän tawallisesti onkimista,
ja melkein aina nähtiin hän kämelewän onki olalla.
Musti käydä tallusteli tawallisesti perästä.

Sattui siellä sitten kerran, että keisari kuoli, ja
uusi piti saataman. Eräässä hirweän suuressa salissa
keisarin-waalia pidettiin. Kaksi herraa keskenänsä rii-
teliwät, kumpiko piti hallitsijaksi päästä. He olimat hy-
win rillaitg ja jakelimat ympärilleen rahaa, jotta Vä-
kijoukko jommankumman heistä walitsisi. Mutta tora
yltyi main yhä, toinen huusi yhtä, toinen toista. Mo-
lemmat herrat seisoiwat yksi kumpaisellakin pöydällä ja
ottimat wäestöltä ivastaan lippuja, joihin heidän ni-
mensä oliwat kirjoitetut. Se, ken enammän lippuja
saisi, se pääsisi keisariksi. Ia siinä wäkitungosso. oli
niitä waikea joka haaralta perille saada. Huudettiin,
huudettiin main, että seinät tärisiwät.

Sattui nyt Lassikin tulemaan sinne. Astui sisään
onki olalla ja katseli tuota melua hetken aikaa. Juo-
lahti sitten siinäLassin päähän, että sopisi hänenkin muka
kokea pyrkiä keisariksi.

Nousi siis Lassikin puolestansa eräälle pöydälle
ja piti seuraaman puheen:

„Kuulkaa, hywat ihmiset, koska nuo herrat eiwät
somi keislliin-wirasta, «niin parasta, annatte sen mi-
nulle".

Asetti sitten kalliita helmiäan onkeensa ja rupesi
onkimaan maalilippuja. Ia äläppäs Mallaan! Ih-
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miset ottiwat oikein kiimalta onkeen, ja Lassi nakkeli
lippuja pöydälleen tuhansittain. Näissä löytyi tietysti
Lassin nimi.

Ia sillä tapaa pääsi Lassi Amerikan keisariksi.
Toiset herrat sainmt pitkän nokan.

Tarjottiin sittemminLassille wielä jos jonkinlaista
apua maltllkunnan hallitsemista warten, ja kowasti huu-
dettiin, että hänellä ainakin piti oleman yksi auttaja,
jota pääministeriksi sanotaan. Toinen toisensa perästä
kiusasi Lassia kerjäämällä tuota wirkaa, ja jo siitä mii-
mein syntyi tappelukin. Mutta lopulta Lassi suuttui
ja sanoi:

„Koska se, joka toimen saisi, marmaan-tulisi saa-
maan komin paljon kadehtijoita ja wihamiehiä, niin
otan minä siihen mirkaan uskollisen Mustini".

Niin tekikin Lassi, ja joka ei sitä usko käyköön
Amerikaan katsomaan.
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Kolme syyskuun iltaa.
Eikö syyskin ole kaunis?
Olipa tämän wuodenajan alku. Oli syyskuun ilta.

Kesän helteinen ilma ja waloisat yöt oliwat jo tosin
olleet ja menneet, mutta wielä tuoksui kukkasia kedoilla
ja kunnahilla, wielä wiheriöiwät puiden lehdet, jos kohta
kellastuneitakin paikka paikoin pisti esiin. Hedelmäpuut,
joidenka kukat kesän aikana kaikkein silmiä oliwat ihas-
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tuttaneet, kautoiwat nyt kauniita hedelmiä, ja nämä
oliwat ihmiselle mielä ilostuttawammat.

Niin. Oli syyskuun ilta.
Täynnä oiwia hedelmiä seisoi omenapuu mollimme

edustalla. Meillä lapsilla oli kowa halu päästä ome-
nien omistajiksi, mutta ei yhdessäkään ollut miestä kii-
peemään tuohon korkeaan puuhun, sillä sen tymipuoli
oli ihan oksaton. Mietiskeltiin usein sitiiwät pitkin
neuwoa jos jotakin puuhun päästä, mutta pääsemät-
tömiin siinä yhä jäätiin.

Ainoastaan pikku Siinalla oli omat tuumansa.
Tuona iltana, josta puhun, rupesi wanha ystämännne
kuu pilkoittamaan ulos piimistä, Siina riensi yksin
ja omissa mietteissään ulos puun alle.

Hän oli saduista saanut tietää, että luun ukko
oli marsin hywä ja ystäwällinen wanha mies.

Puun oksien alta tähyellä tirkisteli Siina ukkoa.
Ia ukon toinen silmä toista ei wielä ollut näky-
missä tähtäsi takaisin Siinaa.

„Kuuleppas, ukko", puhui Siina, „puhallappa hie-
man puun oksiin, jotta pari omenaa lähtisi irti".

Tuon kuulimme me toiset lapset akkunasta ja purs-
kahdimme kaikki pitkään nauruun. Ia pahan pilkan
sai Siina paran tuumat kärsiä. Harakkakin, jola istui
omenapuun oksalla, nauroi minkä jaksoi.

Wähän »oloisena tuli Siina sisään.
„Woi, Siina parka!" sanoimme me toiset, jotka

olimme oleminamme wiisaammat, „kylläpä sinä olet
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lapsellinen". Siina ei wirkannut mitään, maan meni
lewolle. Ia niin me toisetkin teimme.

Mutta yöllä näki Siina unta. Hän oli olemi-
naan omenapuun alla, hän oli kuun ukkoa rukoilemi-
naan. Ia mitäs ollakklllln! Kuun ukko pullisti pos-
kensa ja puhalsi, puhalsi moimiensa takaa omenapuu-
hun, puhalsi niin että suuri kaunis, kypsynyt omena
lensi alas.

Semmoista unta Siina näki.
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Ia seuraamana puimana paistoi taas illalla kuu.
Me olimme milt'ei pitkin päiwää tehneet rohkeita

yrityksiä Päästäksemme omenapuuhun. Mutta turhaan.
Ainoastaan Siina ei kokenutkaan. Hän nauroi nyt
wuorostansa meidän turhia yrityksiämme.

Hänellä oli niin-ikään omat tuumansa mielä.
Myöskin muisti hän untansa. Sentähden hiipi hän
nytkin, kuun kauniisti loistaessa, illalla ulos ja juoksi
omenapuun alle. Ia hän rukoili taaskin- kuun ukkoa.
Me toiset seisoimme akkunassa ja katsoimme Siinaa.
Mutta emme enää nauraneet. Kuun ukon lempeät kas-
mot oliwat nyt täyteen näkymissä. Ia totta tosiaan
näyttikin siltä kuin olisi hän puuhun puhaltanut. Sima
hymyili ja oli iloissaan. Mutta omenaa ei lähtenyt
irti. Pitkän hetken seisoi Siina tuossa, mutta kun ei
mitään puusta pudonnut, tuli hän wiimein sisään, aja-
tellen kuitenkin itsekseen: „Ahkera se moiton saa".

Me emme enää juuri nauraneet Siinan tuumia,
mutta konmsti tietysti epäiltiin toteutuisiwatko hänen
toimeensa.

Olipa taaskin kulunut yö ja päiwä. Kolmas ilta
oli käsillä. Kuu paistoi nyt mitä selkeimmin ja kau-
niimmin. Ia kuutamo kiilsi omenapuun oksien läpi.

Taaskin olimme me pitkin päiwää yrittäneet päästä
omenapuuhun, sillä yhä kypsemmiksi oliwat omenat käy-
neet, yhä wiehättäwämmiltä ne näyttiwät. Mutta ku-
ten ennenkin oliwat yrityksemme olleet turhat, ja jo
pelättiin, että nuo kauniit hedelmät jäisiwat puuhun
taimeksi mätänemään.
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Ainoastaan pikku Siinaa ei evätoiwo saawutta-
nut. Hän oli tänäkin yönä nähnyt samaa unta kuin
menneenä.

Illan tullen näemme me hänen taaskin omena-
puun alla. Ia samat nöyrät sanat käymät nytkin hä-
nen huuliltansa, „Hywä kuun ukko! Puhallappas hie-
man tuohon kauniisen omenaan, joka riippuu tuossa
puun oksalla". Ia kuultu oli Siinan anomus! Kuun
ukko pullisti poskensa oikein paisumille ja puhalsi woi-



miensa takaa omenaan, johon Siina oli osoittanut. Ia
mitäs ollakkaan! Omena lahti oksasta irti ja lennähti
alas. Ia Siina piti wyöliinaansa alla. Kuinka iloi-
nen hän oli! Uni oli kännyt toteen ja tarkoitus oli
woitettu. Me toiset ihmettelimme Siinan wiisautta;
ja oli meillä tästä tapauksesta se opetus, että ihminen
usein maittaa enämmän hywillä sanoilla kuin ruumiil-
lisella woimallansll. Siinan nöyrät anomukset oliwat
auttaneet; meidän toisten yritykset oliwat mitättömiin
menneet.
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MarFainatKa.

HHäolmevuotiaana ?iKKu-Matti
duumasi Kerran
?ilvi pimsa Kolkko Katti
?oMn vlla Koko taivallan.

LoimeKasna Matti matkallensa
vain Koppa Kääessään.

lian sanoi saaäaksensa
?Itä Kvllin vlpeväessaän.

Vaan pilvi pulikesi Kaati
Nakeilla Matin Koppalian,
Matin itsen aivan märäks' laati.
MarMianKos moisen nallikan!

ItKoin, Kirkuen Kutiansa
Matti juoksi varsin
BisKot Kaikki liänen Kovastansa
?ilaväällä maikat poimimaan!

muutamia, puimivitton

Ha! Ha! H3,! .Il», vielä, Ilauvllil »ittsu
Matin u»,ui'Lttiill.
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JuKKa ju Kukka.

Kaswoi kerran pienessä puutarhassa ihmeen kau-
nis kukka. Et ole koskaan semmoista nähnyt. Wahwa
oli sen nmrsi ja summattoman suuri sen kruunu. Kul-
lankeltaiset olimat kruunun-lehoet ja hopealta hohtiwat
heteet.

Mutta korkealla keikkui kukka tuon wahman war-
ren päässä.

Jukka, puutarhurin pienoinen poika, oli lauman
sitä katsellut eikä koskaan päässyt sitä sisältä silmäi-
lemään.

Kerran kuitenkin päätti hän tnmetä ylös sinne, ja
oli hän sitä tehdäkseen lauman opetellut silpomaan.
Kun siis eräänä iltana aurinko oli mailleen mennä,
kasteli Jukka kätensä ja rupesi kupeemään kukan kruu-
nulle. Kowasti kysyttiin hänen woimiansa, mutta moitti
hän wiimein.

Ia katsos main! Tuolla riippuu jo Jukka kukka-
kruunun alla, pitäen sen lehdistä kiinni. Ia ihmeen kum-
maa! Sieltä ojennetaan Jukalle pienet kätöset, jotka,
auttamat hänet ylös.

7
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Oli wiimein Jukka perille päässyt. Ia woi Her-
ranen aika, kuinka kaunista siellä oli!

Oletko koskaan katsellut kukkaa oikein tarkoin si-
sältä? Silloin olet nähnyt mitkä merkilliset jäsenet sillä
on, nuo kaikki, joiden eri nimejä et turmellaan.
Taiteellisesti järjestettyinä seisoiwat kukassa nyt nuo
hopean heloittawnt hetehet mehuawana metsänä, puls-
kana puistona. Siellä oli soma olla, ja tilaakin oli
tarpeheksi; pienoinen yrttitarha oli se pienelle lapselle.

Mutta kenen olinmt nuo hienot kätöset, jotka oli-
wat auttaneet Jukkaa? Ne olimat kukan kaunihin ku-
ningattaren, joka täällä sm kruunussa asuntoaan piti.
Niin ihanaa impeä et tosiaan ole koskaan nähnyt. Kul-
lan kellalta wälkkyiwät hänen hiuksensa ja ruusun purp-
puralta punoittiwat poskensa.

„Ken olet sinä, pienoinen poika?" hän kysyi Ju-
kalta.

„Puutarhurin poika. Ken olet sinä?"
„Kukan kuningatar".
Ia sanoi nyt Jukalle terwetuliaiset kukan kaunoi-

nen kuningatar. Kertoi sitten, että mesi ja hunaja hänen
ramintonsa oliwat ja mehiläiset ynnä pienten perhosten
kanssa hänen alamaisensa. Näytti nyt Jukalle myös-
kin pienen Valtakuntansa ihmeteltämän ihanuuden. Su-
loista oli siellä olla. Keskellä kultaa kohosi pyöreä
punawärinen kunnas, ja sen rintehillä ylemmät ylpeät
hopeaheteet mehuisena metsänä. Siinä sadottain so-
mia perhosia pyöriskeli, ja lempeämieliset mehiläiset
lewittiwät suloista suhinaa. Kunnahcm kukkulalla kas-
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moi wiheriä wiiri. Pieni kirjama kiuru lauloi sen
latwassa. Mutta juurelta kuului mesilähteen lirinä.
Sinne kukan kuningattarelle mehiläiset kokosimat mettä.

Ia tämän lahtehen liepeelle wei nyt kuningatar
wieraansa. Korealla lehtikauhalla tarjosi hän siitä po-
jalle mettä. Ia Jukka joi. Makealta maistui mesi.
Ei koskaan ollut Jukka moista juonut.

Istuisslllln siinä lähteen liepehellä kuningatar kysyi:
„Tahdotko kukan kuninkaaksi rumeta?"
„Kotona odottaa isä ja äiti", Jukka epäsi.
„Täällä saat ijäti mettä juoda; tänne M".
„Hetkeksi tahdon jäädä".
„Kuninkllllkseni?"
„Kuninkaaksesi".
Samassa tulla hiiwiskeli hiljainen tuuli, iltatuu-

len wiimeinen wiima.
Kukka keikkui hiljaa. Sen kruunun-lehdet rupesi-

wat wähitellen sulkeumaan. Olethan nähnyt kukkasia,
jotka yöksi kruununsa sulkemat?

Pian pimeni tämän tähden pienoisten asunto.
Kuin kätkyttä tuuditteli kukkaa tuuli, ja kotwasen ku-
luttua käwiwätkin kuningasparin silmäkannet kiinni.

Umpeen oli koko kukan kruunukin mennyt. Pilk-
koisen pimeä oli sisässä siellä.

Mutta auringon noustessa aukeni taas wähitellen
kukka. Wiirin latwasta lauloi ensin kiurunen hert-
taisen laulun. Sitten heräsiwät mehiläiset ja alkoi-
wat suloista suhinaan. Ia jo lähtiwät perhosetkin
liikkeelle.
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Ihana oli aamu kukan kruunussa.
Heräsi nyt kuningatarkin, heräsi hänen kuninkaansa,

Jukka.
„läätkö tänne ainiaaksi?" kysyi kuningatar.
„Kotona kaipaa isä ja äiti", Jukka epäsi, „täytyy

heiltä lupa kysyä".
„Niin tee ja tule sitten tänne".
Otti nyt lehtikauhallaan taasen kuningatar läh-

teestä mettä ja tarjosi kuninkaallensa. Ia Jukka joi.
„Hymästi, hywä kuningattareni!" sanoi hän sit-

ten ja ojensi kättä.
„Hywästi, kallis kuninkaani!" lausui kuningatar ja

painoi suloisen suudelman hänen huulillensa.
Auttoi sitten armias kuningatar pojan yli kukan

kruunun laidan. Ia Jukka kiipesi alas sen nmrtta,
niinkuin oli noussutkin.

Kowasti oli häntä kaiwattu kotona. Waikeroin-
neet oliwat isä ja äiti. Ei ollut heidän silmiänsä uni
ummistanut. Mutta anteeksi annettiin pienelle lem-
mikille. Kertoi Jukka kukan kruunusta ja kuningatta-
resta. Ia hartaasti kuultelimat Vanhemmatkin ker-
tomusta.

Mutta lopulta pynsi Jukka luwan saada rumeta
kukan kuninkaaksi.

„Kun suureksi tulet", wastasiwat wanhemmat.
Ia wielä odottaa kuningatar wierastansa, odottaa

kuningastaan.
Siihen loppuukin satuni. Mden yön oli Jukka,

kuninkaana ollut.
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Mliti pikku pftikaa kotiin.

Meisti MM taivallallll,,
<^uikl!iv3,illen.

Nina tietä, tietänvnnä
?oika pikkarainen.
?Ksin ali noilla, vnnä

täiiti tuikkivainen.

Luis IHllue Miti virKKi,

Xnllci, saapui Katiansa
?aika niKKarainen.
Xiitti täliti taivaansa,

tniKKivainen.
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Miten Kerjäläistuttö tuli Kaukaiseen
Kaupunkiin.

Helteisesti paistoi kesäkuun päiwä. Pieni kerjä-
liiistyttö raukka käweli maantietä kaupunkiin ja oli wii-
syksissään ylen. Eikä tuntenut hän matkan pituutta.
Tawattomcm pitkä taiwal!

Nälkä lähestyi tyttöä, köyhien kuwasydäminen wie-
ras. Monta kertaa oli se häntä ennenkin katsomassa
käynyt, mutta ei koskaan niin tuimana kuin tänään.
Wiimein waipui tyttö tien wiereen, wihericiän ruohos-
toon. Oi, hywä Jumala taiwaassa, lähetä Uni
minua auttamaan, tyttö rukoili, lähetä Uni sil-
mäni ummistamaan, niin ei näännytä minua Nälkä.

Lähestyi mähitellen Uni. Ia Uni on Nälän Vi-
hollinen. Taistelimat nyt Nälkä ja Uni tytöstä
ja loma oli heidän kamppailunsa.

Mutta tytön ympärillä lentiwät leikitellen pienoi-
set perhoset, tuoksuiroat kauniit kukat ja lauloiwat lin-
tuset. Nämä auttoiwat Unta taistelussa. Jo nukkui
tyttö. Ei hän tuntenut enää Nälän nuiwuutta.

Hänen siinä suloisesti nukkuessaan, lähestyi ihmeen
ihana silpinen impi, istuen päällä purppuraisen pilwen.

Ken olet sinä? kysyi kerjäliiistyttö.



Minut on lähettänyt kaupungin hallitsija si-
nua noutamaan. Tahdotko tulla?

Tahdon, tahdon!
Autti uyt ihanainen' impi kerjäläistytön pilwen

päälle ja lensi hänen kanssansa pois, pois tuonne kau-
kaiseen kaupunkiin. Immen siiwen alla lepäsi tyttönen
suloisemmasti kuin maantien wieressä.

Ia wiimein päästiin perille.
- Kaunis oli se kaupunki, ihana ja ihmeellinen, mutta

sen ihanuutta ja ihmeitä en osaa minä kertoa.
-- Saanko olla täällä ijäti? kysyi kerjäläistyttö.

Saat, ole terwetullut! wastasi siipinen
impi.

Eikä näännyttänyt enää tyttöä Nälkä. Siihen
kaupunkiin ei koskaan NäM tule.

Suurimman onnen oli tyttö saamuttanut, onnen,
jota en osaa kertoa minä.

Mutta tämä tapahtui kaikki Unessa.
Ia kuitenkin on se totta, totta kuin taiwas.
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Antti ja Karhu.
Eräässä töllissä Pohjanmaalla asui kerran mies,

joka oli tappanut hymin paljon karhuja. Hänen ni-
mensä oli Antti, ja Antin poika oli myös Antti.

Antti Antinpoika ei ollut mielä koskaan saanut
seurata isäänsä karhumatkoilla, sillä hän oli pieni, niin-
kuin sinäkin; mutta kerran kun isä taas oli lähtenyt
larhustllmaan, päätti Antti Autinpoikakin mennä met-
sään, saaduksensa kerta maailmassa nähdä elämää kar-
hua. Kuolleita hän kyllä, näet, oli kosoltokin nähnyt,
isänsä tappamia.

Lähti siis Antti käymään tallustelemaan metsään.
Hänen mähän matkaa siellä kuljettuansa, tulikin karhu
mustaan. Antti Antinpoika, joka hywin rohkeana oli
matkalle lähtenyt, peljästyi nyt kuitenkin, karhun näh-
dessään, aika lailla. Ia karhu tulla lötkötti ihan Anttia
mustaan. Tästäkös Antti Antinpoika juoksemaan, juok-
semaan, minkä jalat lannattiwat, pensaiden, puiden lä-
witse! Karhu melkein kintereissä kiinni. Mutta se ei
käynyt Antin kimppuun, ei lyönyt käpälällään, ei pur-
rut eikä syönyt. Hiljaisesti juosta jotkotteli main Antti
Antinpojan perässä, tekemättä hänelle mitäkään pahaa.
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Jos kaikki karhut olisimat niin siimoja, hätäkös niitä
silloin tulla mastaan? Antti Antinpoika tirkisteli juos-
tessaan aina tawan takaa taaksensa, joko aukaisisi karhu
kitansa ja nielaisisi hänet. Mutta, niinkuin sanottu,
siitä ei tullut mitään.

Mitä tuumasikaan tuo karhu? Kas, asian laita
oli se, että karhun perässä puolestaan kulki metsämies,
joteskin kaukana karhusta puiden takana, jott'ei Antti
Antinpoika häntä siinä kiireessä huomannut. Pyssyä
piti metsämies ojennettuna karhua kohti, mutta ei
ampunut. Siihen taasen oli syynä se, että karhu
juuri oli pyssymiehen ja Antinpojan wälillä, niin ettcr
pyssymies olisi helposti saattanut nmhinaossa ampua,
Antin, jos olisi karhua tähdännyt.

Ia pyssymies olikin Antti Antinpojan isä itse.
Karhu on mallan wiisas eläin, ja hän äkkäsi kyllä,

että pyssymies ei uskaltaisi häntä ampua niinkauman
kuin hän, karhu, pysyisi ihan pojan kintereissä.

No niin. Antti Antinpoika juoksi edellä, karhu
perässä, ja isä perimmäisenä. Karhu päätti jatkaa
tätä leikkiä maikka kuinka lauman. Hänkään tietysti
ei puolestansa uskaltanut poikaa syödä, sillä silloin tiesi
hän pyssymieheltä kauhean rangaistuksen saamansa;
silloin, näet, kyllä jo pyssymies olisi ampunut.

No, kesti tätä kulkua nyt lauman aikaa. Mutta
lopulta rupesi kuitenkin Antti Antinpoika wäsymään.
Ia jo wiimein pettiwät woimat tukkonaan. Itku sil-
min istautui poika parka mättäälle. Mutta karhu is-
tuutui myöskin ihan hänen miereensä ja rupesi ystä-
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mällisesti nuoleskelemaan pojan kättä main. Näin kum-
mallisesta kohtelemisesta meni Antti Antinpoika aiwan
hämilleen ja rupesi kämmenillään silittelemään karhun
selkää.

Tämän kaiken isä näki eikä tiennyt mitä tehdä.
Jos ulisi ampunut, olisi saattanut kuula käydä poikaan.
Jos taas olisi pois mennyt, olisi karhu mannaankin
pojan syönyt. Niin arweli isä. Wiimein päätti hän
kuitenkin mennä lähemmälle poikaansa ja karhua.

Ia nyt huomasi hänet Antti Antinpoika.
„Woi, isä! isä!"
„Älä hiisku mitään, pikku Antti, maan koeta ka-

rata karhusta tänne luokseni. Sitten ammun minä
karhun".

Niin kehoitti isä. Ia jo tuumasikin pikku Antti
käydä isänsä luo. Mutta lieneekö karhu ymmärtänyt
isän puheen mai muuten wainunut maaraa, yht'äkkiä
tarttui hän molemmilla etukäpälillään poikaan ja wis-
kllsi tämän päänsä päältä selkäänsä, tehden sen kuiten-
kiin niin warowaisesti, ett'ei pojalle mitään wahinkoa
tullut.

Pikku Antti tästä niin hämmästyi, ett'ei saanut
sanaa suustansa. Ia samassa silmänräpäyksessä, kun
poika joutui pedon selkään, rupesi tämä juoksemaan
juoksemaan täyttä laukkaa. Kaikki tapahtui yks' laks'
main paljoa pikemmin kuin sen tässä olen ennät-
tänyt kertoa.

Siinä istui nyt Antti Antinpoika täyttä wauhtia
kiitämän karhun selässä, pitäen karmoista kiinni. Isän
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ei enää ollut ampumista ajattelemistakaan, sillä nyt
oli tietysti wielä Vaarallisempi laukaista. Ia pian
olikin karhu juossut niin kauwas, ett'ei pyssy enää olisi
kannattanut.

Juoksi nyt karhu yhä edespäin, ja iloisena siitä,
että niin hywällä kaupalla oli päässyt pyssymiehen kä-
sistä, juoksikin oikein täyttää laukkaa, minkä jalat jak-
soiwat. Pensaat painuiwat alas hänen astuessaan,
risut ja karahkat ratisiwat, ja puut puörimät Antin
silmissä, kun oikein mentiin.

En tiedä kuinka kaunmn karhu näin lienee juossut,
mutta miimein tultiin kotiin.

Antin kotiinko? kysyt.
Ei, maan karhun omaan kotiin. Suuren puun

juurella, symässä kuopassa oli karhun pesä. Sinne
hyppäsi Nalle, ja siellä oli hällä kolme poikaa, pieniä
wielä kuin porsaat. Päiwä paistoi sisään aukeemasta.

Hirweän peloissaan oli Antinpoika; pelkäsi nyt
ainakin karhuin ruoaksi jäämän. Ia kun emäkarhu
hänet sinne heitti noiden poikien joukkoon, alkoiwatkin
nämä kohta kitojansa aukaista; mutta emäkarhu, joka
oli kiitollinen Antille siitä, että hänen kauttansa oli
pyssymiehen aikomasta kuolemasta päässyt, antoi po-
jilleen muutamia korwapuustia käpälällään, ja nämä
herkesiwät Anttia ahdistamasta.

Ia miten lienee ollutkin, karhunpojat pian kyllä
tutustuiwat ihmisen poikaan eimätkä tehneet An-
tille mitään pahaa. Tämän huomasikin Antti Antin-
poika, ja wiimein katosi hänen pelkonsa kokonaan.
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Marsinkin yksi pojista oli hywin hymäsäwyinen ja.
siiwo, ja se nuoleskeli Antin kättäkin.

Illemmalla lähti emäkarhu ulos pesästään, mutta
Antti ei päässyt, sillä sen seinät oliwat hymin korkeat.
Sinne jäi Antti leikittelemään karhun poikien kanssa
ja tuumasi, että koska Jumala häntä tähän saakka oli
suojellut, totta kaikki wiimein hywin loppuu.

Kauman ei miipynytkään emäkarhu matkallaan,
maan tuli pian takaisin, ja nyt oli hänellä jänis suussa.
Tästä saimat nuo kolme poikaa kukin osansa, mutta
paraan osan antoi karhu Antille. Ia nälkä oli kyllä
Antti Antinpojalle tullut, mutta ei saattanut syödä
raakaa jäniksen lihaa. Tämän huomattuansa, otti se
karhun poika, joka paraiten näkyi Antista pitämän,
hänen osansa, asetti sen allensa ja makasi sen päällä
hetken aikaa.

Ia mitäs allakkaan! Pienen karhun lämpimästä
paistui jäniksen liha oiwaksi syötäwäksi lihaksi. Ia
nyt sitä Antti Antinpoika söi, ja soikin oikein ahnaasti
wielä, sillä nälkä poika paralla oli.

Mutta nyt tuli janokin wiimein. Karhun pojat
puolestaan imiwät emäänsä, mutta mistäs Antille juo-
tawaa? M oli lähenemäisillään, ja pitikös nyt maata
mennä ilman särpimettä? Mutta hätä keinon kek-
sii. Hetken aikaa aprikoittuansa, otti Antti lakkinsa
ja lähestyi makaamaa emäkarhua. Rupesi sitten, kun
kaikki hänen pelkonsa jo oli kadonnut, hiljaisesti lyp-
sämään karhua. Eikä ollut tämä millänsäkään; antoi
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Antin lypsää muin. Siten sai Antti serwintä. Ia
se maistui, uskokaa pois, oikein hywältä wain.

No, oli nyt kaikki watsat täytetyt, ja karhut heit-
tiwät kaikki lemolle.

Niin teki pian Anttikin. Ia makeasti nukkui hän
main pienen karhunpoika-ystäwänsä wiereen.

Seuraamana aamuna, kun Antti heräsi, oli emä-
karhu jo lähtenyt pois. Ia hänen poissa ollessaan
tapahtui, että pieni ilkeä käärme tulla luiskahti pesään.
Se wetelihe Antin ystämän luo ja aikoi juuri purra
pientä karhun poikasta jalkaan, kun Antti Antinpoika
rohkeasti sieppasi pienen pesässä sattumalta löytymän
kepin ja löi sillä käärmettä päähän. Tämä tästä jo
kuolikin heti eikä pystynyt enää mitään pahaa tekemään.

Kiitokseksi nuoleskeli pikku karhu taas Antin käsiä.
Ia kun pciimemmällä emäkarhu palasi, tuoden taas jä-
niksen muassaan, lämmitti pelastettu karhunpoikanen
Antin osan uimaksi paistiksi.

Wiikon ajan oletettiin sitten wielä Anttia karhun
pesässä. Jänistä suotiin ja karhun maitoa juotiiu.

Hywät ystäwät oli Antista ja pienistä karhuloista
tullut. Leikitsiwät siellä kaiken päimää pesässä main,
ja lystikäs oli etenkin Antin paistin-paistaja. Se
osasi seisoa takajaloillaan ja taputtaa etukäpäliään yh-
teen. Se osasi istua kuin ihminen ja tanssia kuin
howikeikari.

Mutta wiimein rupesi Antti komin ikämöimään
kotiansa. Koetti siis kiiwetä ulos pesän seiniä, pääs-
täksensä pois, mutta aina putosi alas jälleen. Silloin
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rupesi mannaankin emäkarhun käymään poika parkaa
sääli, ja hän paiskasi taas Antin selälleen ja yh
bellä hypyllä main sänttäsi hän kuopasta ylös.

Kun poikasen ystäwä, paistin-paistaja, tämän nä-
ki, jännitti hänkin woimansa ja, kun oli oppinut hywäksi
woimistelijaksi, osasi, kun osasikin, hypätä kuopasta ylös.
Toisetkin pikku karhut koettiwat samaa, mutta eiwät
päässeet, sillä olimät kömpelommät he.

No, lähti nyt emäkarhu, Antti selässä ja pikku
karhu perässä, juoksemaan taas ja juoksi, juoksi
melkein koko päiwän, Wiimein tultiin metsästä ulos.
Nyt seisahtui karhu. Antti katsoi eteensä ja näki ma-
han matkan päässä oman kotinsa oleman.

Astui siis alas karhun selästä, sanoi hänelle su-
limmat kiitokset kestitsemisestä ja tarjoi hauelle kätensä.
Karhu sitä nuoleskeli ja jätti sitten pojalle Mhymäiset.
Mutta pikku karhu ei tahtonut Antista erota, maan
rupesi tallustelemaan hänen perässään. Tästä ihastui
Antti suuresti, ja niin kulki hän kotiansa, karhun poika
perässään kuin koiran penikka.

Emäkarhu käydä tallusti luolaansa takaisin.
Antin kodissa oli isä komin itkenyt kadonnutta

poikaansa. Mutta moi mikä ilo nyt, kuu Autti An-
tinpoika ihan elämänä, eheänä kotiin tuli! Senhän yy-
win ymmärrätte.

Ia pikku karhu jäi Antin kaswatiksi. Kowasti
Miwät toisistaan ystäwät ylen. „Paistin-paistaja"
sai karhunen nimeksi, ja yhä enämmän lystillisiä tans-
sia hän oppi. Suuremmaksi tultuaan käwi Antti hä-



UM kanssaan kerran Pietarissa jll tanssitti häntä koko
keisarillisen howin edessä. Kowasti ihmettelimtit ho-
wilaiset Paistin-paistajan tanssia, ja Antti palasi koti-
ansa aika rahasummalla.

Sen pituinen se.
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luiki-oppinut tttlitoii.

„Voi tnzkall tuiki tuiinaa!
Xuin näätäni

liaiKtzrtaa M Iniiiuag,

.Ia Kllivaa Knloittll».!"

s!iin liuntll»
Hilinanen NNoIiBBÄHN.
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Ni linolt», ollsnka^n!

8s ompi Ville veikko,
Ui tolitori tikthinsu!
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päätä liiviBtääpi,
Vaan KMä 86 Va.ra.n6L

t6l'VLil6kBi Mäpi,
»108 tolitori tuuinaii66."

Kisltä, Hilman Kääntää,

tnlitori tai-KKapää
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Kiitos tolitorills!
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Min virkkoi Hilnm, innttn,
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Hän Iniivillil Klltvvttää.

Min näitten MkoKsisw
Xvt remuknn ruvetlllln.
8s tanti
Ni BninK3.nl!, ollutkaan.
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AorwenKaaKKi.
Ensimäinen luku.

Korwenkaakti ilmestyy ja saapi matkakumppanit
pitkälle matkalle.

Oli kerran suutari, jolla oli kaksi poikaa ja val-
jon köyhyyttä. Itse oli hän lisakki nimeltään, mutta
pojat oliwat Hannu ja Heikki nuoret molemmat ja
pienet.

Kerran elokuun iltana tuli suutarin luo jättiläi-
nen tilaamaan saappaita. Hän oli niin suuri, ett'ei
mahtunut owesta sisään; sitä ei ollut tuumaamistakaan.

seisahtui hän ulkopuolelle ja huusi takkator-
westa sisään, jota warten hänen ci tarwinnut erittäin
kiimetä katolle. Niin suuri hän oli.

Suutari, teeppäs mulle saappaat taimeksi
hän huusi.

Kamalalta kaikui tuo ääni takkatorwesta tumassa-
olijoille. Mutta lisakki mestari nousi tuoliltaan ja
huusi takaisin ylös takkatorween:

Kuka höperö se on, joka puhuu läpi takkator-
weu?
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En ole mikään höperö; olen Korwenkaakki.
Se oli jättiläisen nimi. Mutta suutari kysyi

taas:
Miksi olet kiiweunnt katolle?
Minä en ole katolla?
tzä? Etkö ole katolla? Missäs sitten olet? -

Seisonhan pihalla.
Älä jaarittele soutamia, mies; puhuthan läpi

takkatorwen? --

Sinun owesi on niin pieni, ett'en pääse si-
sään.

No, miksi et puhu akkunasta?
Sinun akkunasi on niin matalalla, ett'en jaksa

kumartua niin sumalle.
Nläppäs hätäile, tulen ulos.

Niin sanoi suutari ja meni ulos katsomaan tuota
kummitusta, joka ei mahtunut hänen omestansa eikä
woinut kumartua hänen akkunallensa. lisakki ei ollut
juuri niitä, jotka ens' hädässä hämmästywät, mutta
täytyi hänen tunnustaa ett'ei koskaan ollut moista
miestä nähnyt. Pitkä oli Kormenkaakki kuin pisin puu
metsässä ja paksumpi kuin paksuin valotorni.

Kylläpä on siinä miestä! sanoi suutari,
kiireestä kantapäähän katsellen jättiläistä.

Tahtoisitko tehdä mulle saappaat? kysyi
nyt jättiläinen, suorana seisoen pihalla.

Saappaita teille? Nähtyänsä miehen suu-
ruuden, rupesi suutari häntä teitittelemään. Saap-
paita teille, hän sanoi ja katseli Korwenkaakin jal-
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kojll, siihen tarwitsisin minä wiisi wahwaa hewosen
wuotaa. Niin paljo nahkaa mulla ei koskaan ole ker-
rallaan ollut.

Wai niin, mistä sitten saataisiin nahkoja?
mietiskeli Korwenkaakki.

Tuumasiwat siinä sitten hetken aikaa suutari ja
Korwenkaakki mistä saisiwat nahkoja ja jäimät wiimein
siihen päätökseen, että piti muka Kormenkaakin lähteä
Afrikaan hankkimaan elehwantin-ncchkoja, jotka owat
paksuinta nahkalajia mitä on olemassa ja suuria myös,
sillä elehwantti on maailmau suurin eläin.

Lieneekö tuonne kauwas, Afrikaan? apri-
koitsi suutari, joka ei juuri ollut tutkinut maatiedettä.

Onpahan joku tuhat penikulmaa sanoi jät-
tiläinen, joka tunsi asian paremmin.

Hoo-o! mai niin, sanoi lisakki, onpa
sinne matkaa.

- Parissa päiwässä sinne käyn wirkkoi Kor-
wenkaakki tahdotko tulla mukaan, niin kannan si-
nut taskussani?

En jouda nyt lahteä päiwäksikäan, sanoi
lisakki, köyhä olen, täytyy tehdä työtä.

Se oli ikäwä se lausui Korwenkaakki
olisi ollut hupaista saada matkakumppali.

Miesten näin keskustellessa, tuliwat Hannu ja
Heikkikin wiimein ulos tumasta. Seisoiwat rappusilla
ja kummasteliwat tuota kauhean suurta miestä.

Huomattuansa heidät, ehdoitteli Korwenkaakki, että
muka he rupeisiwat hänelle matkakumppaneiksi. lisakki
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isää tämä tuuma ensimmältä wähän armelutti, mutta
kun Korwenkaakki näytti olewan hywänsuopea, wakawa
mies ja wielä päälle päätteeksi lupasi hywän tekijäpal-
kan saappaista, lisakki wiimein suostui.

Sitten meni Korwenkaakki hywittelemään Hannua
ja Heikkiä, joita ensin hywin kamoitti hänen hirweä
suuruutensa; mutta hekin tutustuiwat häneen pian ja
lupasiwllt wiimein rumeta hänelle matkatomeriksi.

Toinen luku.

Korwenkaakki towerineen joutuu sotaan.
Korwenkaakki oli matkakumppanuudesta hywin iloi-

nen. Lupasi näyttää Hannulle ja Heikille kaikellaisia
kummia, joita muka ulkomailla saisiwat nähdä, kuuhan
puolestansa lapset häntä huwittelisiwat kaikellaisilla tep-
posilla, mitä main tiesiwät keksiä. -

Pisti nyt Korwenkaakki lapset liiwin taskuihinsa,
yhden kumpllseenkin, ja käski heidän panna lemolle yöksi.
Huomen aamulla oltaisiin jo Italian maan pääkau-
pungissa, jossa suurustettaisiin.

Liiwintaskut oliwat, niinkuin saatatte armata, pie-
nokaisille kylliksi tilawat makuusijat. Ia koska oli ma-
kuu-aika nyt, paniwatkin kohta maata.

Korwenkaakki lähti käymään ja hui! ui! hui!
mitä askeleita hän teki! Semmoista kyytiä ei mene
rautatie-juua eikä höyrnlaiwa. Wähän aikaa katseli-
wat ympärilleen taskuista Hannu ja Heikki, miten wirs-
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tantolpllt wilisiwät siwutse nmin, kun Korwenkaakki
kulki. Armaatte, että he istuiwat joteskin korkealla, ja
aika lailla huimasi heidän päätänsä ensimmältä, mutta
pian tottuiwat toki asemahansa.

Korwenkllllkin hengitseminen oli hirweää läähä-
tystä -

- sen woittq moisesta miehestä arwata; kuin
höyrylaiwa hohottiwat hänen keuhkonsa, jarintansa nousi
ja laski kuin Laatokan aallot. Se oli oimallista kät-
tyttämistä pojille, ja pian he nukkuiwat sikeään uneen.

Astui nyt astumistaan jättiläinen pitkin maan-
tietä yön halki. Hänellä oli tapana kulkea öisin, sillä
kesän aikana olisi päiwällä ollut liian kuuma, ja pait'
sitä olisi silloin ollut paljon matkustajia liikkeellä, jotka
itse ja marsinkin heidän hewosensa olisiwat häntä pel-
jänneet.

No, oltiin nyt matkalla Afrikaan. Aika kyytiä
astuskeli Korwenkaakki,

Hän oli noin Saksan ja Ranskanmaan rajalla,
kun puolen yön aikaan Hannu ja Heikki heräsiwät hir-
weästä melskeestä ja pauhinasta. Täällä käytiin, näet,
sotaa. Kuin tauoaan ukkonen ulmoiwat tykit, kuin pak-
kanen paukahtiwat pyssyt, ja hirweästi huusiwat ja elä-
möitsiwät ihmiset.

Hannu kohoitti wähän päätänsä ylös taskusta ja
silmäili ulos. Mikä hirmeä näky! Molemmin puolin
Korwenkaakkia, mutta noin neljäsosa mirstaa hänestä,
peuhasi ihmisiä kuin muurahaispesässä. Ia mitkä kir-
jawat, kamalat joukot! Siellä näkyi suuria sotaher-
roja loistamme pukuineen ja sotamiehiä jos jonkinlai-
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sia. Toiset ratsastiwat tulisia, hirnuwia hewosia, toi-
set jalkaisin potkimat kenttää. Ia molemmin puolin
kaatui ihmisiä joukottain. Huu, kuinka se oli hirmuista!
Hannu meti marowasti päänsä sisälle jälleen.

Mutta sotajoukkojen wälikenttää astuskeli Korwen-
taakki main Hiljoilleen eespäin eikä näkynyt kiirehti-
män ensinkään. Katsokaa nyt, pojat, sanoi hän
lapsille, tätä julmaa tappelua. Tämä on sotaa.

Wai sotaa! wirkkoiwat Hannu ja Heikki
yhdellä suulla liiwintaskuista, hui, ui! - Mutta
ulos eiwät uskaltaneet katsoa.

En uskalla katsoa ulos, sanoi Heikki.
Ettekö pelkää, jättiläinen? kysyi Hannu.
En laisinkaan, wastafi Korwenkaakki,

katsokaa ulos main, niin saatte nähdä miten minä it-
seäni suojelen.

Nyt rohkeniwat weljekset pistää päänsä ulos tas-
kuista taas. Heikki hämmästyi julmasti ja huusi:
He ampumat meidät kuolijaiksi.

Vi yhtään hätää lausui lewollisena jätti-
läinen. Ia nyt näkiwät pojat miten hän paljailla kä-
sillään main torjui päällänsä kanoonan-kuulia, jotka
lennähtiwät läpi ilman. Lumipalloja main oliwat ne
Korwenkaakille. Mutta niin kojolta niitä tuli, että
hän ehtimiseen sai hosua ympärilleen, Kiwäärin-kuu-
lista hän ei pitänyt lukua ensinkään. Ne eiwät hä-
neen pystyneet edes sen werran kuin tumalliseen aika
mieheen rakeet. KormenkaaNi niitä ajoi päältään, jos
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tahtoi, puhaltamalla main. Ia siten tietysti Hannu
ja Heikkikin oliwai hywässä turmassa.

Outoa oli meljesten katsoa sotaa, ja kolkkoa sa-
malla, kamalan kolkkoa! Särlipä oikein sydäntä, kun
näki miten molemmin puolin ihmisiä kaatui ja kuoli.

Heikki ja Hannu rupesiwat mielimään koko lei-
lista pois. Mutta Kormenkaakki luuli, että se heitä
huwittaisi, jonka tähden witkalleen main kulki sotajouk-
kojen wälitse.

Mennään pois, mennään pois! huusi Han-
nu liiwintaskusta.

Mutta Korweukaakki tahtoi poikia humittaa mäki-
sinkin ja nahjusteli hymyillen hiljaa edespäin. Eikö
tämä teitä huwita? hän kysyi lapsilta?

On nähty kylliksi jo -- mastasiwat weljekset.
Mennään oikein likelle Ranskalaisia, niin saatte

nähdä komeita herroja silmästä silmään, arweli Kor-
wenkaakki ja astui parilla pitkällä askeleella ihan Rans-
kalaisten sotariwin. eteen.

Katsokaa nyt sanoi hän ja hosui samalla
päältään tykin-kuulia, joita tuli yhä tiheämmin, ja pu-

halteli pois kiwäärin-kuulia, joita satoi kuin mettä tai-
waasta.

Ei, ei, hyi, hyi! huusi Heikki lähde-
tään pois. Ia molemmat painoiwat päänsä alas
taskuun.

Mutta sotapaukku oli nyt niin lomaa, ett'ei pien-
ten polkaisten ääntä enää kuullutkaan Korwenkaatti.

Weljeksille tuli yhä kamalampi olla.
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Sanoaksensa jättiläistä lähtemään, päätti Hannu
pistää häntä puukolla kylkeen. Luuli että Korwenkaakki
ehkä sitä tottelisi niinkuin hewonen ruoskaa. Weti siis
puukkonsa Hannu (sillä puukko hänellä oli, niinkuin
maalaispojilla usein on tapana) ja rupesi sillä nämer-
telemään Kormenkaakkia kylkeen. Ensimmältä ei tämä
tuota ensinkään tuntenut, mutta wiimein sysäsi Hannu
koko puukouterän jättiläisen nahkaan.

Korwenkaakki luuli, että joku pikkuinen itikka hän-
tä puri, ja rupesi kynsimään kylkeänsä.

Mutta kun hänen toinen kätensä siten joutui ho-
sumasta kanonan-kuulia, osasi suuri summaton kuula
tulla ja iskeä häntä masten kaswoja, ja sattuipa se
mielä juur nenän-nippuun. Tämä tosin ei moiselle
miehelle, kuin Korwenkaakki, ollut mitään määrällistä,
sillä tuntuina se niin kuin lumipallo meidän nenän-ni-
pullemme; mutta lienee se kuitenkin hieman koskenut,
koska Korwenkaakki suuttui.

Hän oli kuitenkin hywänluontoinen mies, ett'ei
tahtonut kuulan lähettäjiä liian ankarasti rankaista,
waan antaa heille main pienen selkäsaunan. Astui
siis Kurwenkllllkki keskelle Ranskan sotariwiä ja rupesi
sormillaan näppäämään kumoon sotajunkkareita, Plitt!
platt! plätt! siinä kuului main, kun jättiläinen näp-
päsi ja Ranskalaisia kaatui. Mutta eiwät he kuiten-
kaan kuolleet. Pelkoon wain joutuiioat sotajunklarit
ja rupesiwat juoksemaan pakoon pakoon tuota kau-
heaa miestä, sillä he luuliwat häntä itse paholaiseksi.
Kaikki nekin, jotka Korwenkaakki oli näpännyt kumoon.
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nousiwllt jaloilleen ja turwasiwat jäniksen-käpälään.
Ainoastaan saksalaisten tappamat jäiwät kentälle.

Siten oli Korwenkaakki ajanut pakoon koko Rans-
kan sotajoukon. Mutta Saksalaiset, kun tämän huo-
masiwat, yrittiwät heti ajamaan wihollisianfa takaa.
Huutaen ja ärjyen sitä puolta, missä Kor-
wenkaakki seisoi, mutta silloiu tämä tarttui Ranskalais-
ten paikalle jättämiin tykkeihin ja rupesi wiskaamaan
näitä saksalaisten päälle. Suuria kanoonia lenteli il-
massa wain, jättiläisen lähettämiä kaikki, saksalaisille
masten silmiä. Ia nämäkin nyt hämmästyimät, pe-
lästyimät niin, että rupesiwat kääntymään takaisin.
Wäistyiwät wähitellen tappelu-tanterelta pois, ja niin
M paljaaksi kahden mahtaman armeijan sotakenttä.
Korwenkaakki oli ne hosunut hajalle,

Kolmas luku.

Matkustajat fuurustalvat Roomassa.
Tämän toimitettuansa Korwenkaakki taas rupesi

seitsemän syllän askeleilla astumaan Afrikaan päin.
Mikähän on, koska niin syhyy lumettani?

lausui kotwasen kuluttua jättiläinen ja kynsiskeli sitä
paikkaa, johon Hannu oli pistänyt puukkonsa. Ia siinä
oli tämä kiinni wielä. Hannu oli pannut pitkälleen
taskun pohjalle, ja Korwenkaakki weti nyt puukon ku-
jeesta ulos.
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Kcch, kuin on tikku tarttunut nahkaan hän
arweli ja oli heittää puukon menemään, silmäilemät-
täkään siihen.

Älkää miskatko puukkoani pois lausui nyt
Hannu, nousten seisaalle ja tawoittaen puukkoansa.

Hä! Onko se sinun puukkosi? sanoi Kor-
wenkaakki ja katseli meistä. Hm! Hm!

Hannu kertoi nyt slorwenkaakille mitä oli tehnyt
sanoaksensa häntä sodasta pois ja muistutti samalla
heidän sopimuksestaan, että poikien piti hänelle tehdä
tepposia.

Tämä selitys hirmeästi huwitti Kormenkaakkia, ja
hän rupesi nauramaan oikein täyttä kurkkua. Ha!
Ha! Ha! hahatti hän, ja siitä naurusta hypähteli hä-
nen watsansa ja rintansa niin, että poikien oli täysi
työ pysyä taskuissa. Ha! Ha! Ha! teidän pitää aina
tuon tuostakin huwittaa minua tepposilla, muuten käy
kuljeskeleminen ikäwäkn lausui hän.

No, kyllä koetetaan wastasi Hannu läl-
läristä.

Mutta älkää naurako noin kauheasti, wirk-
lui Heikki toisesta, minä en pysy lukkarissa.

No, kuljeskeli nyt Korwenkaatki edespäin main,
lapset taskuissaan; eikä aikaakaan, niin jo oltiin Ita-
lian maassa.

Tultiin sitten tuohon suureen pääkaupunkiin, Roo-
man manhaan kaupunkiin, jossa Paawi ukko siihen ai-
kaan hallitsi.
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Paawi on mahtawin kirkkoherra mikä wielä kos-
kaan on maan päällä ollut.

Aamupäiwällä nyt saapuiwat matkustajat Roo-
maan, ja täällä oli suurustettawa.

Mutta kaupungissa oli tän'aamunll kauhea melu
ja melske. Italialaiset oliwat nostaneet kapinan kirk-
koherraansa ivastaan, ja hirmuiset kansajoukot seisoiwat
Paawi paran palatsin edustalla, tahtoen tunkea sisään
ukkoa tappamaan.

Tähän ihmislaumaan astui nyt Korwenkaakki, ja
saatuansa kuulla mitä Italialaiset mielimät, päätti hän
pelastaa Paanun.

Katsokaa nyt, pojat, miten minä ajan nuo
kiukkuiset ihmiset kotiinsa kunkin sanoi Korwenkaakki
Hannulle ja Heikille.

Sieppasi sitten juurineen painuneen torilla kaswa-
wan hirweän wahwan ja pitkän tammen ja rupesi sillä
hosumaan Italialaisia vmpär' korwia, josta nämä tie-
tysti täyttä wauhtia riensiwät pakoon, pakoon joka haa-
ralle; ja jäi heitä torillekin koko joukko oiottelemaan,
Korwenkaakin iskuja saatuansa maistaa. Kaikki luu-
timat, kuten arwata woitten, että paholainen itse oli
tullut Pllllmia pelastamaan.

Mutta Korwenkaakki se olikin main, ja niin hän
kukisti Italialaisten kapinan Paawia ivastaan.

Tätä odottamatonta tapausta oli Paawi katsellut
ikkunasta ja ihmetellyt suuresti sitä apua, joka hänelle
niin nht'äkkiä tuli.
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Mutta nyt huusi torilta Kormenkaakki ikkunassa
seisomalle Paawille:

Paistakaa paikalla minulle kolme härkää mur-
kinaksi ja tuokaa näille lapsille, jotka mulla on liiwin-
taskuissani, parahimmat herkut mitä linnassanne on.

Tästä käskystä syntyi Paawin pappilassa loma
kiire. Mutta siellä on hywät paistinpannut, ja ma-
han ajan perästä tuotiinkin Korwenkaakille alas torille
suurella lamalla kolme paistettua härkää. Lama las-
kettiin maahan, ja Kormenkaakki paneiksi pitkälleen wie-
reen, mikä häneltä tosin käwi joteskin kömpelösti, pitkä
ja wahwll kun oli. Hänen pannessaan maata sille
suvulle, jolla Hannu oli taskun sisässä, olisi poika mu-
sertunut murskaksi, jos ei hywässä ajassa olisi pyö-
rähtänyt taskusta ulos.

Ha! Ha! Ha! -- naureskeli Kurwenkaakki
olin sinut aiman unhottaa.

Nyt kämppi Heikkikin ulos toisesta taskusta ja
kiipesi jättiläisen lumetta myöten alas.

Kormenkaakki rupesi syömään, ja moi mitä liha-
möhkäleitä hänen matsaansa myöryi! Koko joukko Paa-
win palmelijoita ja homiherroja tuli torille katsomaan
Kormenkaakin syömistä. Wiimein tuli itse Paawikin.
Ia hän kiitti kowasti jättiläistä kapinan kukistamisesta.
Kaskipa mielä palmelijansa tuoda hänelle kolme tyn-
nyriä olutta, jotka pian «limatkin paikalla. Söi ja
joi nyt siinä puolessa tunnissa Kormenkaakki härät ja
oluet suuhunsa, ett'ei jäänyt ei luunpalaa, ei oluenpi-
sarta jalelle.
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Mutta Korwenkaakin syödessä oli Paawin rouwa,
joka akkunasta katseli ateriaa, miitannut käsillään Han-
nulle ja Heikille, että tulisimat ylös linnaan, ja eräs
hieno howikeikari otti heitä heti kädestä ja talutteli hei-
dät sinne. Ia mikä ihmeen kaunis linna Paawin pap-
pila oli. Multa menisi kokonainen wiikko kertoakseni
mitä kaikkea weljekset siellä saiwat nähdä. Kultaa,
kultaa ja hopeaa, hopeaa main oli kaikki. Ihmeen kau-
niita, suuria tauluja, maalauksia riippui seinillä, ja
kimeltäwät kynttilä-kruunut katossa melkein sokaisiwat
poikien silmät. Paawin puoliso talutteli lapsukaisia
ylt'ympiiri ja näytti heille kaikki, pisti heidän taskunsa
täyteen makeisia ja juotti heitä Paawin lehmien ih-
meellisellä maidolla, joka maistaa hunajalta. Antoi sit-
ten päälle päätteeksi paawitar pojille wielä kaksi kal-
lista kimeä, joita käski hymin tallentaa. Ia rupesipa lo-
pulta wielä Hannulta ja Heikiltä kyselemään yhtä ja
toista, mutta weljekset eiwiit osanneet wastata, sillä
Heprean kieltä puhui Paawin rouwa.

Saatuansa jäähywaisiksi mielii sitten jos jonkin-
laista syötäwiiii suuhunsa, mieliwät pojat taas Kor°
menkankin luo. Ia howikeikari saattamaan heitä rap-
pusia alus. Paawin rouwa oli mielii päättänyt lähet-
tää jättiläiselle wahwan ammeellisen wiiniä. Ia kaksi
wahwaa miestä kantoiwat sitä tangolla alas. Heidän
perästään tuliwat homikeikari je pojat. Mutta jouk-
kion täten astuessa alaspäin, rupesi howikeikari maali-
maan pojilta noita heidän saamiansa kalliita kiwijä.
Tästä määrästä mallinnuksesta suuttui Hannu ja
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äläppäs ollakkaan! töyttäsi takaa howikeikaria, niin
että tämä putosi pää edellä ammeesen, jota heidän edel-
lään kannettiin,

Mtä kaikki wietiin wiini-amme Korwenkaakille.
Ia tämä piti hywänllän. Silmät taiwasta kohti kal-
listi hän ammetta huulilleen ja rupesi juomaan, muttasamassa sai hän howikeikarin suuhunsa.

Kuka lurjus on pannut sammakoita muniin?
lausui hän.
Ia samassa sylki hän howikeikarin ulos suustaan.

Joi sitten munin loppuun ja tuli hymin hymälle tuu-
lelle.

Nyt rupesiwat matkustajamme kuitenkin Mhywäi-
siä tekemään, sillä suurus oli saatu ja matka jatkettama.
Paawi kun kuuli, että Korwenkaakki oli meuossa As-
rikaan, tarjosi hänelle laiman, jolla muka saisi purjeh-
tia Wälimeren yli, mutta Korwenkaakki ei siitä huo-
linut.

Asetti nyt main weljekset taas liiwintaskuihin ja
kawi astumaan ulos Roomasta. Aika kyytiä mentiin.
Heidän tultuansa maaseudulle, kertoi Hannu kuka oli
howikeikarin ammeesen töytännyt, ja tämä taas loivasti
huwitti jättiläistä.

Ha! Ha! Ha! nauroi hän, että metsä kai-
kui. Mutta Heikki ja Hannu nukkuiwat pian sikeään
uneen, kumpanenkin taskuunsa.

He oliwatkin kauan kyllä olleet malmeilla.

!!
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Neljäs luku.

Miten wiimein saawutaa» Afrikaan.
Korwenkaakki kuljeskeli nyt hetken aikaa ja saapui,

kun saapuikin, jo Wälimeren rannalle.
Mutta nyt oli hänellekkin tullut uni, että ukko pani

hetkeksi lepäämään nurmikolle. Seljalleen asettui hän
kuitenkin tällä kertaa, jott'ei musertaisi poikia.

Pian kuitenkin rupesi Korwenkaakki kuorsaamaan,
ja semmoisen miehen kuorsaamisen werwlla ei ole ha-
rankaan ammontll mitään. Tästä heräsiwät Heikki ja
Hannu, ja katsomat he ulos taskuistaan. Jättiläisen
järäjämisestä oliwat heidän korwcmsa mennä umpeen,
sillä se oli melkein kowempaa kuin kanoonain pauke oli
ollut sotllkentllllä.

Weljekset kiipesiwat Korwenkaakin kupeita myöten
alas ja päättiwät käydä katselemaan maisemaa.

Ihana on Italian maa. Aurinko paistaa siellä
suloisemmasti kuin missään muualla, ja taiwas ou ijäti
sininen. Siellä löytyy myös Vesuvion tuliwuori, joka
joskus oksentaa tulta ja tulista tuhkaa.

Tämä wuori näkyi pojille, waikk'eiwät he tietäneet
mikä kummallinen wuori se on. Mutta juuri nyt ru-
pesi se oksentamaan tulta. Kauheat tulipylwäät nou-
siwat sen kidasta, ja kuumaa tuhkarapaa rupesi tulwai-
lemaan sen rinteitä alas. Ilma alkoi kuumoittaa, maa
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järisi, wapisi ja rytisi, ja maailman loppu näkyi
oleman käsissä.

Weljekset peljästyiwät kowin ja käwiwät heti he-
rättämään Korwenkaakkia. Mutta se ei ollut mikään
helppo työ. Kuorsasi KorwenkaaM main eikä herän-
nyt, maikka Hannu ja Heikki hakkasiwat häntä suurilla
aidan-seipäillä watsalle.

Nyt lähestyi matkustajia kauhea tuhkatulwa, ja
hirmuinen helle seurasi sitä.

Weljekset oliwat palamassillaan. KorwenkaaM
main ei herännyt.

Nyt päättiwät Hannu ja Heikki jo hypätä mereen,
sillä niin tuli kuuma. Mutta samassa tulla kiiti met-
sästä päin, joka näkyi wähän matkan päästä, karhu
juosten. Italian suuri kontio. Se juoksi ihan poikia
mustaan, jotka tietysti taas sitä rupesiwat pelkäämään.
Mutta karhu käwikin Korwenkaakin kimppuun, tarttui
hampahin hänen korwiinsa ja ulwoi julmasti. Tästä-
kään ei wielä Koriuenkaakki herännyt. Mutta nyt ru-
pesi karhu kauheilla käpälillään wetämään jättiläistä
tukasta. Ia tämä autti.

Kah, onko kissa minun hiuksissani? lausui
lewollisesti Koriuenkaakki ja aukaisi haukoitellen silmänsä.
Nousi sitten, huolimatta karhusta wähääkään, Hiljoil-
leen seisoalle ja katseli ympärilleen. Heti huomasi hän,
että tulenoksennus oli määrällistä laatua, huomasi myös
hätääntyneet matkakumvpalinsa rannalla ja astui sa-
naakaan lausumatta heioän luokseen. Karhun oli jo
potkaissut kaksikymmentä kyynärää syrjälle.
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Pisti pojat taas liiwintaskuihinsa sitten ja heit>
täytyi selälleusä pitkälleen mereen, että wesi räiskyi piwli
wirstaa ympärille.

Ia niin rupesi Korwenkaakki uimaan. Selällään
hän ui wain, soutaen käsillänsä, ja weljekset säilniwät
ihan kuiwina taskuissa. Ia niin oli päästy Vesuvion
tulituiskusta.

Mutta jättiläisen äsköinen herättäjä, karhu, oli
rohkaissut mielensä taas ja myöskin syössyt mereen,
rumeten uimaan perästä.

Niin uitiin nyt edespäin, Korwenkaakki edellä ja
karhu perässä, Weljesten oli hauska katsella ympäril-
leen suurella maltamerellä, joka tänään sattui olemaan
tyynenä, ja karhun leweä naamakin näytti hywin ys-
täwälliseltä. Pojat eiwät peljänneet ensinkään.

Nyt ui karhu ihan likelle sitä puolta, jolla Heikki
oli taskussa. Heikki heitti hänelle kourallisen makeisia
suuhun, sillä näyttipä karhu parka siltä kuin olisi jo-
tain anonut.

Tästä riemastui karhu hywin ja aukaisi uudes-
taan suunsa, saavaksensa enämmän. Heikki antoi. Tästä
rohkeni karhu wieläkin ja pani käpälänsä Kormenkaa-
kin kupeelle. Ia mitäs allakkaan! Ilös kiipesi karhu
ja asettui lepäämään jättiläisen matsalle. Tämä ui
kasinot hieman taaksepäin, niinkuin selällä uitaessa teh-
dään, eikä nähnytkään karhun temppua. Mutta tunsi
kuitenkin pientä painoa Maisallansa ja lausui:

Jokohan mua panee painajainen?
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Se on karhu, ivastasi Heikki, joka on
kiiwennyt watsallenne, Wiskasiu hänelle wähä makeisia,
ja paikalla ryömi hän ylös.

Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! rupesi nyt
Korwenkaakki nauramaan. Sepä oli lystiä.

Ia niin nauroi Korwenkllllkki nyt, että watsa keik-
kui kuin mene myrskyssä.

Tämmöinen liikutus taas näkyi kowasti huwittll-
wan karhua, sillä hän rupesi, totta tosiaankin, tanssi-
maan Korwenkaakin watsalla.

Karhu tanssii! karhu tausfii! sanoiwat wel-
jekset, ja nauramaan rupesiwat hekin.

Wai tanssii? sanoi Korwenkaakki no,
sitten onkin se joku kesyt karhu Paawin eläintarhasta.

- Ia niin lienee ollutkin, sillä ei Nalle mitään pa-
haa tehnyt.

Korwenkaakki oli hywii uimaan, ja kahdessa tun-
nissa souteli hän Wälimeren yli. Ia niin tultiin, jät-
tiläisen nauraessa ja karhun tanssiessa hänen matsal-
laan, Afrikan rantaan.

WiideZ luku.

Tapaukset Afrikassa.
Korwenkaakki astui maalle. Märkänä hän oli hy-

win, mutta Afrikan kuuma kesä pian kuiwasi.
Afrikan rannalla oli eräs kaupunki, josfa löytyi

ranskalaista sotamäkeä, sillä Ranskalaiset sotimat kaik-
kialla maan väällä.
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Tätä kaupunkia kohtaan astui nyt Korwenkaakki.
Kun sotamiehet näkiwät hänen tulewau, peljästyimät
he hirweästi kauheaa miestä ja rupesiwat häntä am-
pumaan kanoonilla. Mutta jättiläinentorjui taas kuu-
lia päältään kuin lumipalloja main ja astui ihan Rans-
kalaisten keskelle.

Nyt tarttui eräs sotamies miekkaansa ja pisti sillä
Korwenkaakkia takaapäin hartioihin.

Kuka pistelee minua neulalla? sanoi suut-
tuen jättiläinen. Huomasi sitten pistämän sotamiehen,
asetti hänen siimosti kämmenelleen ja näppäsi häntä
sormillaan, jotta mies parka lensi puoli wirstaa ulos
kaupungista.

Tästä suuttuiwat kowasti Ranskalaiset ja rupesi-
wat hirmeän suurella tykillä pommittamaan Kormen-
kaakkia. Mutta tämä astui tykin luo, sieppasi sen kä-
siinsä, nosti olallensa ja rupesi pötkimään tiehensä, pis-
tettyään mielii puoli tusinaa maalla makaamia tykin-
kuulia takin-taskuihinsa ja kaksi ruutisäkkiä housun-tas-
luihin. Niin hän lähti tiehensä, pojat yhä taskuissa.

Mutta karhu? miten oli sen käynyt. Se oli kohta,
Korwenkaakin noustua maalle, kiiwennyt hänen toiselle
olalleen ja nyt koko ajan istunut siinä siiwosti kuin
kissa.

Min kummallisesti warustettuna lähti nyt Kor-
wenkaakki kulkemaan poikki Saharan äärettömän hiekta-
meren, jossa satojen penikulmien pituudelta ei näe puuta,
ei ruohon karmaa. Mutta muutamassa tuimissa kulki
jättiläinen sen halki.
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Ia nyt tultiin marsinaiseen sydän-Afrikaan, jossa
jalopeuroja, elehwantteja ja milliä ihmisiä asuu.

Ensiksi tuli matkuertmnme ivastaan ääretön joukko
millejä, mustia kaikki kuin nokipekat. Nämä ampuiwat
Korwenkaakkia nuolillaan, sillä heillä ei ole oikeita pys-
syjä, mutta jättiläinen ei ollut heistä millänsäkään.
Rupesi main kauheasti huutamaan: „Kaak! Kaak! Kaak!"
Huusi niin että kaikui metsä nlt'yinpäri!tä ja ilma puh-
jeta oli. Siitä huuto-äänestä oli hän aikoinaan ni-
mensäkin saanut.

Ia tätä julmaa huutoa, jota pojatkzn taskuissa
pelkäsinmt ja sormet korioissa kokiwat kärsiä, pelkäsiwcit
millit hirweästi ja lähtiwät jok'ainoa sorkka, jalat suo-
rassa, pakoon.

Kuak! Kaak! Kaak! huusi Korwenkaakki
nyt oikein woimiensa takaa, ja pian oli koko seutu mil-
leistä wapaa.

Mutta sen sijaan rupesi ilmestymään Afrikan hir-
wittäwiä peto-eläimiä.

Ensiksi tuli pensastosta juosten mahdottoman pitkä
eläin hirweän tuuhealla harjalla.

Brr! sanoi karhu Korwenkaakin olkapäältä.
Mikä on tuo kauhea eläin kysyi Hannn,

katsoen ulos taskusta.
Se on leijona eli jalopeura, kaikkein eläinten

kuningas wastasi Korwenkaakki.
Jalopeura katsoa tuijotti suurilla silmillään karhua

Kormenkaakin olkapäällä ja pani watsalleen kuin kissa,
joka wäijyy hiirtä, Toiwoi marinaankin Nallesta pais-



136

tin itselleen saaman. Mutta Korwenkaakki asetti tyk-
kinsä maahan, sieppasi kuusen metsästä ja hosui silla
tuon tuiman kuninkaan pois. Pakoon lähti jalopeura.

No, mutta tuli nyt koko joukko muitakin eläimiä,
joiden nimejä ja muotoja en jouda kertomaan. Kaikki
oliwat ne kummallisia ja pojille ihan outoja.

Korwenkaakki hosui ne siiwosti pois tieltä, pani
kanoonan olalleen ja lähti matkaan.

Hänen hetken aikaa kuljettuansa tuli wiimein eleh-
wantti mustaan, tuli yksi, tuli kaksi, tuli kolmekin
ja jopa wiimein koko joukko uoita kauhean suuria eläi-
miä, joilla on komin paksu nahka ja parin syllän pi-
tuinen kärsä.

Ensimäinen niistä lähestyi Korwenkaakkia takaa
ja sieppasi kärsällään karhun hänen olkapäällään. Tästä
suuttui jättiläinen, otti kanoonan toiselta olkapäällään
ja simalsi sillä elehwanttia päähän, jotta tämä oli kaa-
tua jo. Mutta eleh mantiikin on wahwa eläin, ja sai
nyt Korwenkaakki tekemistä.

Hirweän mihaisena ryntäsi elehwantti häntä was-
taan ja antoi aika iskun Korwenkaakille kärsällään. Ia
kun toiset elehwantit tämän huomasimat, yrittiwät he-
kin käydä jättiläisen kimppuun.

Mutta silloin päätti jo Korwenkaakki ladata ka-
noonunsu ja ampua heihin. Pani siis kanoonaun aika
määrän ruutia ja kaksi kuula, weti tuluksilla tulta (sillä
tuluksia käytti jättiläinen), ojensi kanoonaa, niinkuin
tumallinen mies pyssyä, ja ampui niin käsiltä main

keskelle elehwuntti-parwea. Näistä kaatui heti pni-
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kalla taksi ja toiset lähtiwät pakoon, peljästyneinä
paukauksesta komin.

Niin niistä päästiin. Karhukin, jonka ensimäinen
elehmantti oli miskannut monta syltää metsään, tuli
eheänä takaisin ja istui matkustajien wiereen.

Kormenkaakki laski nyt pojat taskuistaan ja pani
hetkeksi lemahtamaan. Tällä kertaa ei nukkunut kuiten-
kaan, maan nousi mahan ajan perästä ylös, otti puuk-
konsa (se oli kahden kyynärän pituinen), ja rupesi nyl-
kemään kahta kuollutta elehmanttia.

Tässä nyt on saapasnahkani lausui hän.

Kuudes luku.

Kotimatka.

Mutta jo on aika lopettaa kertomukseni. Se we-
nyi jo liian pitkäksi. Kerron siis nyt lyhyesti main
miten sitten käwi.

Kun elehwantit oliwat nyljetyt, pani Kormenkaakki
niiden nahat hetkeksi kuiwamaan. Ia pian tuimaa Af-
rikan kesä.

Kokosi nyt jättiläinen lopuksi muutamia ihania he-
delmiä korkeista puista ja antoi pojille syödä, josta
nämä hywin tayttyiwät. Kormenkaakki itse ja karhu
söiwät puolestaan elehwantin lihaa. Kääri sitten Kor-
menkaakki kuiwatut nahat kokoon, sitoi ne lujasti puun
oksilla kiinni ja ripusti koko taäryn kaulaansa. Karhu
kiipesi hänen olalleen. Ia näin rumettiin tekemään
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kotimatkaa. Pojat oliwat jo, jättiläisen syödessä ja
ihan hänen huomaamattansa, kiiwenneet liimin-tas-
kuihin.

Missä olette, pojat? kysyi jättiläinen.
Älä hiisku mitään, Heikki, saa nähdä älyääkö

hän, että olemme taskuissa jo, kuiskasi Hannu toi-
sesta taskusta weljelleen,

Missä olette, pojat? huusi Korwenkaakki.
Mutta samassa tuli takaapäin juosten eräs hywin

suuri elehmantti ja asettui ihan Korwenkaakin jalkojen
waliin. (Min- pitkä oli jättiläinen, että tämäkin laa-
tuun käwi). Kohoitti sitten selkäänsä hieman elehmantti,
ja Korwenkaakki jäi siihen kahden reisin istumaan
hirmeän hämmästyksissään tämmöisestä tapauksesta.
Elehmantti oli aiwan outoa lajia. Ia nyt se rupesi
juoksemaan hirweää wauhtia, niin ett'ei Korwenkaakki
siinä hätä-hädässä osannut heittäytyä selästä. Kanoona
oli hiiltä jäänyt.

Oli tuo tumattoman suuri elukka jo juossut pit-
kät matkat, kun Korwenkaakin mieleen muistui, ett'ei
poikia ollutkaan muassa, niinkuin hän luuli,

Woi poikiani, poikiani! - - waikeroitsi hän
rakkaita matkatoweriäni! mihin jäimät nyt? - -

Kowasti rupesi itkemään jättiläinen parka. Ia
semmoisen miehen itku on kuin rankkasade. Tuimana
wuosiwat kyyneleet hänen silmistään ja kastelimat koko
hänen rintansa, ja wyöryi niitä kannuttain hänen lii-
win-taskuihinsakin. Mutta tästä tuli pojille paha olla,
sillä taskuissahan he oliwat. Kowasti kastuiwat pojat.
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Heretkää itkemästä jo huusi wiimein HeiM
tallellahan me olemme.

Hä? sanoi Korwenkaakki sielläkö te olet-
tekin? No, Jumalan kiitos! Milloin kiipesitte sinne.

Teidän syödessänne wastasiwat pojat.
Wai niin! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! kuinka

olin tyhmä minä. No, Jumalan kiitos! sanoi Kor-
wenkaakki. Itku oli nauruksi muuttunut.

Eespäin kulki nyt elehmantti kauhean pitkät mat-
kat, kulki koko Afrikan läpi, kierteli Wälimeren ja saa-
pui wiimein Eurooppaan jättiläinen selässä yhä ja
hirweästi läähättäen.

En tiedä lieneekö ntä jättiläinen ohjannut, mai mi-
ten lienee ollut, mutta Turkin ja Wenäjänmaankin
poikki juoksi elehmantti sitten wielä täyttä laukkaa, kun-
nes wiimein tultiin Pietariin,

Tänne pysähtyi wiimein tuo jättiläiseläin.
Kiitoksia paljon kyydistä; se säästi multa monta

askelta sanoi Korwenkaakki ja astui selästä.
Pietarilaiset hirweästi ihmetteliwät koko tätä kum-

mallista matkuetta, ja „wot! wot!" huusiwat he, osoit-
taen sormillaan jättiläisihmistä ja jättiläiseläintä.

Mutta elehwantin myi Korwenkaakki Keisarille, ja
wielä tänäänkin on se nähtäwänä keisarillisessa eläin-
tarhassa. Ia sinne jätti jättiläinen paanun karhunkin,
jonka tanssia siellä saat kymmenestä kopekasta nähdä.

Mutta itse lähti Korwenkaakki, pojat taskuissa,
kotimaille. Ia pian kyllä oltiin suutarin pihalla.



Nuo kauniit ja kalliit helmet, jotka pojat olimat
Paawin rouwalta saaneet, näyttimät nämä nyt isälleen,
mutta lisakki ei niiden arwoa ymmärtänyt. Korwen-
kaakki katseli niitä kuitenkin suurin silmin.

Saanko minä nuo? kysyi hän.
Ottakaa pois, mitä minä niillä teen! ar-

weli lisakki.
Korwenkaakki ne otti, jätti lisakille elchwantin-

nahat, teki-Mhywäiset ja lähti korpeen.
Mutta syksyn kuluessa teki suutari noista suurista,

wahwoista nahoista sitten Koiwenkaakille saappaat ja
sai, kun Korwenkaakki niitä lokakuun lopulla tuli peri-
mään, mahdottoman suuren työpalkan.

Mutta saappaat saatuansa näytti Korwenkaakki
lisakille ja hänen pojilleen mielä Paawin rouwan hel-
miä ja sanoi:

Hywästi nyt lisakki, Hannu ja Heikki. Ette
näe minua koskaan enää. Nämä helmet tekemät mi-
nut onnelliseksi. Kun niitä suussani pidän, olen minä
näkymätön. Ia se on mulle onnea se, sillä tukalaa on
nain pitkänä itseänsä näyttää ihmisille. He minua pel-
kääwät ja nauramat main.

Pisti sitten jättiläinen helmet suuhunsa jll joutui
paikalla näkymättömäksi. Eikä häntä sen kowemmin ole
nahtykkäcin.

Mutta jos jolloinkin, sywässa korwessa kulkiessanne,
kuulette kowan äänen huutaman: „Kaak! Kaak! Kaak!"
niin Korwenkaakki se on, joka siellä nakymatönnä huutaa.

Niin pitkä oli se satu.
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Xtt, MpllB Mtllliill!

olKiKattoillLll tölli
Taiteella, liaulialiÄii,

Halli, Nlli Holli
Xäliäään Bit' asuvan.

Us VÄIÄN vikkelät vsikllt



N6iKKi) Hilma ia Lalli.

liauKKui Ha liamvaitansa
nuivasti HeiKillen;

Heikki Iruima lian ruoskallansa
Xopnoi Hallia Korvillen,

Halli silmittömäksi suuttui,
Heti liampaliin Heikkiin puuttui,

panasti, Ha ai! ai!
Heikki sormelisn liaavan sai.

Halli liauKKui Ha liampaitausa
XB,vtti nuivasti Hilmalleni
Hilma liinainen sormillansa
?vvliki Karvoja Koirasen.
Halli nuolasi Nielijänsä,

Xättä Hilmasen Kielellänsä,

Biinä Hilmalla, liaavauen,
Halli nuoli Ha - voisti sen.
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lililit.

H,utti uimLltl>,!lBB,.
Bn,«,i-n, »erlclcu, töMö,
O!i

ÄBUi
<7B,rven MlB, vuolla,
Baili-a tna,Ben Bg,arelklBBÄ,,
luuli», vuolen tuolin,.

?iKKu kiitti lcei-ran:
Hlieli teili BerlcKuanBn,
tällää nuoren lierran.

Oli liällä kB,miNLllSBBli,
I7uBi »oravilli.
Vinkui ziM icävsllLBBä

KiB3Ä-Icilli.
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Mutta, vettä Karta;
Billä., poika, tieää,:
Vsäen ukko i-uolwparta,

Bun vieää.

Nsnss MKu
Laittaa, Biiu3,

„BöM V3,Btg. Kulta-KuKKo!"
Nistti NielsBBÄllBB,

ulllcc»
VäB.nti viiliBi^llBä.

ukko ImllitsLLpi
Vtzäsn Klliliell Ilauzan,

x!Bt6ILLM
?c>iKllBillL 3,118a11.

Vsrlcoll lieitli v6LBtä.
Bili lliill llikg, lisnlciu,
Xiitti invöB BLu ee3tB,.

Väällti Bimä verkkoani

oil W11u883,1183,
Hloiääll muzillÄlltti.
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Vsti vsrllon
Ruolioparta. ulcko.
Binne Ilg,lallg,ininioil>jll

Nleni nilliliukllo.

ONNI H,11W13,883,

Xuu»i suui-t», Illoilla,
Ovst niiäon lic>ueaBB3,,
BLill3,t 8ll1«.l>, Buolaa.

Vsi H.lito nilillu
Aoitallloliin nalliin;

INUII3, MUBilikMtM
däiliin.

Vellamoll»,, emännällä.
Xiirs oli Koln«,.

aiks, liäälinällU
loin».

KB,Bki: ~Kvllä
kuolion, »,KK3,, VÄBtH;

ettB,B Konäa nonäat
Blll>,i'elÄ,Bt3,!"

Ben I>än tvttözills
Isllee ilveilläni.
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BaNui Baara rannikolla
Olla leikkimänä,

siitä akka Vellainolla
Oli apu täBBä.

I<aBki vsrkon
Biilisn Kaatu.

sillä lailla, VellaiuollL
saari», ali Baatu.

Hi akka InolilleuLll,
MUa3BailBa.

Baarall ukallenBa,
Oli tc>iniiBs»,llBll.

näki orpauauza,
OnnLaiiBÄ, KiiUi,

Billä lailla MrviKaiiBa
liitti.

ul<llo tvtöllenBä
Valmisti uvt liäitä.

rvktvi toimedeNBa,
?aisti lialan-päitä.

.lopa Kaikki H.Ktolai!jLt

joutui Baap!ivill6.
Baapui «inne poi'at, naiB6t

alttarille.
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VidKi tyttärensä,
kuoren Kaunokkien,
VllBtlliBelle vävvlienBä,
<7oKkl Niin 83,i N3,iBLN.

Biellä »itten
Hvz,ps!ivn,t liäitß.
Zisllli. N3,IBLt, llUM'!ll!3.iB6t
KkiKuttLlit Mit3,.

Oli siinä pikku kiitti
Heiään ivstinänzä.
koitti meiään muBillantti
Zorknilliänsä,

ilniBB^iiBll.
Hii,N6BtäM Kuvin, V3,Btl>,

Bailiin Kolio IckNB2..

Oiva, oli

illliKKi KarliLloBB3.,
mä vainen.

HzliOÄ et taiäll?
Neiään mKIln musikantti
lÄitoi kaaran n^iäll.



BiUoin KB,B,ri H,ntin

I^Z.P«LN-Iiap3,lOlI«,
saattoi ineiäan inuBi!l»ntin
XotirnnniKolls.

BklllrHBsnllin Vellamoinsn
laitti,

moizsn-moinen
liiton taitti.

MinM 86 linitsnliin on
mä sorran unta,

—,

NttÄ lisiBtB. «itttzmmin on
Inlwt narizknnt^.
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Kummassinen puuhewonen.
Joulusatu.

No, hywät pojat ja tytöt, mitä luulette saamanne
joululahjaksi tän' iltana? Niin, sitä tietysti en tiedä
minä, mutta kerronpa teille sen sijaan eräästä puuhe-
mosesta, jonka pikku Kalle wiisi wuotta sitten joulu-il-
tana sai lahjaksi. Se on oikein tosi satu ja hywin
kummallinen. Kuulkaa nyt!

Pikku Kalle oli siis saanut puuhewosen, niin suu-
ren, että hän saattoi istua kahden reisin selässä. Hän
oli aiwan ihastunut Ruskoonsa (niin hän sitä nimitti)
ja oli nyt mielestänsä oikein aika mies, kun hänellä oli
hewonen. Koko illan otteli hän nyt sen kanssa, jotta
meidän oikein käwi Rusko parkaa sääli, ja Kalle itse-
kin rupesi mähitellen hikoilemaan. Kuitenkin puuhasi
hänen päänsä komin, miten muka hän ja Rusko tai-
men kuluessa lähtisimät onneansa koettamaan kaikkiin
kilpa-ajoihin, taikka miten he matkustaisinmt Wenäjän
ja Turkin sotaan, jota silloin par'aikaa käytiin ja josta
Kalle oli kuullut puhuttaman. Mutta miten lieneekin
Kalle ratsastanut ja tuulentupiaan rakennellut, wäsyi
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hän wiimein niin, että suostuikin menemään lewolle.
Hän mieliin siis wuoteelle, ja puuhewosen piti seiso-
man sängyn wieressä. Mutta uni ei tehnyt kiirettä.
Kalle makasi siinä main, aprikoiden kilpa-ajoja, Ruskoa
ja sotaa. Ia nyt rupesi komin kummallisia tapahtu-
mia tulemaan. Tästä wasta alkaakin oikeastaan tämä
merkillinen kertomus.

Miten siis lienee ollutkaan, alkoi puuhewonen ai-
wan yht'äkkiä paisumaan ja paisui paisumistaan kau-
hean suureksi, ett'ei koskaan ole olemassa ollut niin
suurta puuhewosta eikä oikeaakaan hewosta. Se käwi
suureksi kuin suurin kirkko. Mutta kuinka se ou mahdol-
lista? te kysytte —olisihan se silloin puhkaissut ha-
jalle koko Kallen kotikartanon. Sitä asiaa en osaak-
kaan selittää. Lienee tässä tapahtunut uksi maailman
seitsemästä ihmeestä. Oli miten oli, puuhewonen oli
joutunut kauheaksi kummitukseksi. Ia kummallisinta kai-
kesta oli, että se oli täynnään ihmisiä, sotilaita päälle
päätteeksi kaikki mielii. Ia näiden joukossa oli Kalle itse.
Mutta hän ei ollut enää pikku Kalle, waan suuri ja
wahma Kalle. Waan eipä Kallelaan enää; häntä mai-
nittiin, näet, komealla nimellä Atilleys, joka tosin hie-
man soipi Kallelle, mutta sukulaisuus on kuitenkin hy-
win hieno. No, mutta tämähän on aiwan luonno-
tonta, sanotte te. Olkoon main, mutta Kallen
mielestä ainakin oli se ihan luonnollista ja täyttä totta.
Oli siellä nyt koko joukko sotilaita puuhewosessa. Ia
hewonen sijaili erään suuren, wanhan kaupungin edus-
talla. Troiaffi sanottiin sitä kaupunkia. Mutta nyt
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tapahtui se tapaus, että hemonen hinattiin kaupungin
portista sisään sinne, ja yks' kaks' syntyi hirweä
meteli Troian kaupungissa. Sillä kaikki sotilaat hnp-
päsiwät ulos hewosesta ja rupesiwat lyömään, hätyyt-
tämään Troialais-parkoja, jotka eiwät olleet aawista-
neetkaan, että wihollisia sotilaita olisi kätkettynä puu-
hewosessa. Ia kenpä moista luulisikaan? Mutta niin
on tässä maailmassa usein: kun ei tahdo uskoo sitä,
mikä mahdottomalta näyttää, niin tulee petetyksi, Niin
kämi nyt Troialaistenkin. Wiholliset sotilaat oliwat
tällä tawoin (Kallen puuhemosessa) piilokkali kaupun-
kiin tulleet. Kalle eli oikeastaan Akilleys, joka oli ko-
meassa sota-asussa, hallakin oli paha mielessä Troia-
laisille ja antoi heille ankarasti selkään. Miehuullinen,
uskalias hän oli, mutta mikäs kumma se, kun hän, näet,
oli tullut niin ihmeelliseksi, ett'ei woita häntä haawoit-
taa muuhun paikkaan kuin kantapäähän. Luottaen tä-
hän etuun, pieksi hän sentähden kurjat Troialaiset pa-
hanpäiväisiksi, eiwätkä mitkään iskut häneen pystyneet.
Mutta wihdoin saatiin Tromssa wihiä siitä, että Akil-
leystä woitaisiin kantapäihin haawoittaa, ja paikalla
esiintyi nyt eräs junkkari, joka pisti häntä tuobon ar-
kaan paikkaan. Saattaisi luulla, että Akilleys oli tart-
tunut jäniksen-käpälään, sillä silloin woipi helposti tulla
haamoitetuksi kantapäähän, mutta Akilleys oli liian ur-

hoollinen sankari juostakseen pakoon. Kuitenkin on mu-
sasta maroa kantapäitään. Mutta siinä makasi nyt
Akilleys parka kuolleena. Oli hän sankarin kuole-
man saanut. Ia sehän on jotakin suuren suurta täs-
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sa maailmassa. Akilleyn ystäwät kuitenkin kowasti suut-
tuiwat tästä seikasta ja tekiwät wiimein ihan lopun
koko kaupungista. Sitten matkustiwat he kotiansa,
huolimatta mistään. Ia koko tapauksen oli tuo kum-
mallinen puuhewonen aikaan saanut.

Mutta luulette kai nyt, että satuni on lopussa?
Silloin erehdytte. Sillä miten lienee ollutkin, tuo suuri
puuhewonen käwi wähitellen pienemmäksi, mutta tämän
muutoksen ohessa tapahtui toinenkin. Se muuttui, näet,
elämäksi ja samassa hywin kauniiksi. Iloisena tästä
muutoksesta kohtalossaan oli se mallan ylpeä luonnol-
taan eikä päästänyt ketään selkäänsä. Olipa kuitenkin
yksi, jolle tämä onnistui. Se oli nuori, pulska kunin-
gas, jonka nimi oli Aleksander. Ia kenen luulette tä-
män Aleksanderin olleen? Se oli, totta tosinkin, pikku
Kalle, joka oli kaatunut Troian tappelukentällä. Kuu-
luu nyt tosin hywin kummalta tuo, että ihminen noin
yht'äkkiä ilmestyy toisena, sittenkun jo on sotakentälle
kuollut, mutta olipa wahän ennen puuhewosen elämäksi
muuttumista ollut olemassa hywin oppinut herra, jonka
nimi oli PytagoraZ, ja hän oli maittanut, että nämä
tämmöiset muuttumiset toisesta ihmisestä toiseksi oliwat
muka ihan paikallaan ja aiwan luonnollista laatua.
Sen mukaan se siis ei ollut niin erinomaisen kummal-
lista, että Akilleys ja puuhewonen sitten taas ilmes-
tyiwät nuorena Aleksander kuninkaana ja oikeana He-
inosena. Hewosta sanottiin nyt Bukefaloksi. Aleksau-
der alkoi miettiä miten hän lähtisi Troian maisemille
taas kostaaksensa Akilleyn kuoleman. Hän hyppäsi sen-
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tähden Bukefalon selkään, otti wanhat ystäwansä mu-
kaansa ja näytti Troialaisille, että Akilleyn haahmo oli
peljättäwa olento. Hän kukisti nyt kaikki Troian ym-
pärillä olemat maat ja tuli mallan suureksi herraksi ja
kuninkaaksi. Hän sääti myös, sillä hän oli wiisas mies,
maitetuille maille wiisaat lait ja lewitti onnea ympä-
rilleen. Se oli hänen kostonsa. Mutta miten lienee
ollutkin, niin kuoli pikku Kalle eli Aleksander piti
sanomani taas; mutta kaikki kansakunnat mainit-
simat häntä nimellä Suuri, sillä kaikki oliwat hänestä
kowasti pitäneet.

Mutta Bukefalon eli Kallen puuhewosen käwi niin,
että se muuttui toiseksi hewoseksi, ihon elämäksi taas.
Sitä sanottiin Cincinnatoksi, ja nytkin oli se ylpeä ja
ylhäinen. Mutta joka kerta kun tuo kummallinen puu-
hewonen muuttui, oli pikku Kalienkin muuttuminen.
Paras se onkin, että hemofilia on omistajat, muutoin
käymät he millihewosiksi. Ia kosk'ei Kallen puuhewo-
sella tietysti muuta omistajaa ollut kuin Kalle itse, niin
oli se marsin paikallaan, että Cincinnato sai Kallen
omistajaksi. Mutta Kalle ei ollut enää Aleksander, maan
sanottiin häntä nyt Caligulaksi, joka nimi myöskin wä-
häw'wiwahtaa Kalleen päin. Hän oli nyt tullut mal-
lan mahtumaksi, lainoittamaksi keisariksi. Mutta sa-
malla oli hän käynyt niin ylpeäksi wanhoista sankari-
töistään Mlleynä ja Aleksanderina, että hän katseli
ylenkatseella ihmisweljiään ja piti itseään ja Cincin-
natoa maailman oiwallisimpinä olentoina, Sentähden
pani hän, huolimatta enää sotaretkistä, alamaisensa
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passaamaan itseään pöydässä ja Cincinnatoa myös.
Niin pitkälle meni, että waltakunnan suurimmat mirka-
miehet saimat olla passareina hewoselle, jota rawittiin
ir.iinillä ja sokurikakuilla kultamaljoista. Se on toden
totta. Mutta semmoiseen menetystapaan suuttuiwat
wiimein sekä wirkamiehel että muut alamaiset. Sentäh-
den lähetettiin Cincinnato, Caligula..selässä, Kyöpelin
wuorelle.

Mutta, niinkuin luultawasti tiedätte, ei ole ollen-
kaan hupaista Kyöpelin wuorella. Sentähden käwi nyt
niin, että Kalle ja 'tuo kuuunallinen puuhewonen älli-
arwaamatta ilmestyiiuät maailmassa taas. Mutta heissä
oli nytkii: tapahtunut suuri muutos. Cincinnato oli
muuttuuut wauhaksi koniksi, ja Caligula oli latistunut
laihaksi, wähäiseksi moukkaherraksi. Kuitenkin tuwit-
teli Kalle olemansa Akilleynä tai Aleksanderina tai Ca-
ligulana ja tahtoi ryhtyä sutatöihin taas. Hän oli
omaksunut ylpeän nimen Don Quirote ja sanoi Heinos-
tansa Nosinanteksi. He lähtiwät ulos sotaretkille. Mutta
ajat oliwat, Caligulan kadottua, käyneet niin rauhal-
lisiksi, ett'ei kukaan huolinut sodista enää. Don Qui-
rote ja Nosinante main oliwat sitä mieltä, että sotia
pitää, ja sentähden ryhtyiwät he kaikemnoisiin hullutuk-
siin. Moukkaherra parka, jolla oli hywin surullinen
muoto, luuli näkemänsä wihollisia kaikkialla ja taisteli
tuulimyllyjä ja lammaslaumoja wastaan. Mutta ih-
miset häntä uauroimat main. Mitä siihen sanotte, Hu-
wät nstäwät? Kallesta oli tullut suuri narri. Onpa
kuitenkin paljon sennimisiä narria tässä maailmassa.
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jotka luulemat olemansa mitä eiwät oikeastaan ole.
Wihdoin kuitenkin Kalle heräsi kumituksestaan, ja se
oli hywä, sillä Don Quixotesta ei warmaankann olisi
woinut tulla mitä Kallesta sittemmin tuli, Rosinante
parka muuttuu siis nyt taasen uudestaan ja käypi kum-
mallisintakin kunimallisemmaksi. Hän saa, näet, hywin
kepeän ruumiin ja päälle päätteeksi mielä siiwet, jotta
pystyy lentämään. Hän un niin kepeä, että huilah-
taa ylös tähti-ilmoihin saakkaa ja kantaa selässä-istu-
jan toisiin maailmoihin, Venus- ja Mars-tähtiin. Hä-
nen lentoansa ei, näet, rajoita mikään amaruus. Eikä
häntä rajoita aikakaan, sillä hän moi, miten mielii main,
oleskella entisyydessä, nykyisyydessä taikka tulemaisuu-
dessa. Semmoinen muutos tapahtui nyt tuolle kum-
malliselle puuhewoselle, ja nimekseen sai hän Pegaso.
Mutta kun hän on niin hieno ja utuinen, woipi, aina
tuulen mukaan, pukeutua eri muotoihin. Wälin hän
on mahtawll, moimakas ja kaunis, wälin taasen kehno
ja kurja ja hölläsiipinen, jotta juur olisi omiansa eläin-
suojelus-seuralle. Selässä istujaa sanotaan tamallisesti
Apolloksi, mutta pitää hän mielin määrin muitakin ni-
miä, sillä onpa ratsastaja hywin hieno ja haaweinen.
Niin oli siis Rusko rumennut Pegasoksi ja Kalle Apol-
loksi. Pegaso heittäytyi nyt ensiksi entisyyteen, ja Il-
polla nimitti itseään Homeroksi. He oliwat korkealla
maailman ylä-ilmoissa, melkein näkymättömissä maa-
pallon asukkaille, mutta kuului Apollon ääni. Hänen
työnsä on, näet, laulaminen. Niin lauloi Homero noita
wanhoja muistoja Troiasta, Akilleyn kuolemaa ja hä-



156

nen ystäwänsä kulkua kotimaahan. Toinen kerta oli
Apollolla nimenä Nirgilio, ja silloin hän lauloi woitet-
tujen Troialaisten muuttoretkestä muille maille. Sit-
ten oli hän myöskin Omdio ja lauloi merkillisistä muu-
toksista, joita hän nimitti metamorfoseiksi. Ia wieläpä
oli hänen nimensä Cerwanteskin, joka kertoeli kumite-
tusta ritarista Don Quixote. Nämä kaikki asiat tuli-
sikin laulaja paraiten itse, kuten arwaatten. Apollolla
oli sitten mielii monta muutakin nimeä maailmassa.
Toisinaan hän oli oimallinen, loistama laulaja, ja ih-
miset kuulteliwat ihastuksella hänen siiweleitään. Toi-
sinaan oli hän suuri narri ja Pegaso komin laihana.

Kerrankin oli Apollo Goethe nimeltään ja lauloi sil-
loin jylhiä wiisauden wirsia. Kerran Aleksis Kiwi, ja
kyynelsilmen itse ihastutti hän silloin isänmaansa kan-
san, Pegason ollessa mälin juhlallisena, wälin huli-
wilinä.

Mutta on jo aika lopettaa satuni. Lisään main
mielii, että Pegaso joskus oli aika pelkuri, sillä mää-

rällistähän oli tuolla ylii-ilmuissa lennellä. Silloin
pelkäsi Apollokin ja kätkeytyi aina johonkin walenimeen,
ollen n. s. pseudonnmona, mikä onkin wiisahinta kun
kowasti pelkää. Wälistä oli niinkin, että Apollo ai-
noastaan luuli olemansa suuri laulaja, niinkuin ennen
Don Quixote oli itseänsä suureksi sankariksi luullut.
Mutta silloin on aina parasta tulla takaisin todellisuu-
den maailmaan ja irtautua kuwituksesta. Niin lämi
nyt kummallisen puuhewosemmekin. Apollo luuli wii-
mein itseänsä Sammoksi, ja silloin tapahtui se onnel-
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linen tapaus, että ratsastaja hewosineen päiwineen,
jotka molemmat, niinkuin Don Quixote ja Nosinante,
oliwat olemassa komin kurjissa muodoissa, yht'äkkiä
putosiwat alas korkeista utu-ilmoistaan, että wingahti
main, ja Kalle, joka puuhewosensa kanssa oli niin mo-
net muutokset ja waiheet kestänyt, huomasi olemansa

sängyssä, ja Nusko seisoi sen mieressä. Kaikki oli
kuten ennenkin: pikku Kalle oli pikku Kalle, ja puuhe-
wonen oli Nusko.

Ia niin loppuu satu kummallisesta puuhemosesta.

soulu-«nll6li.

Vnlcel' iBtui Pilven rennolla,.

Xkvi K»,tBL, Kaunis llrmalillinLN
HB,u«n BiniBiBtä BilwiBtilän.

XOKO enkelparvi
t,uc>!liaBBl>, WnBBiin rienBi;

kaivon valo KB,vi IlirliKaÄMm»kB'.

oil tuilcliiv«,BBa iii,liislllBBB,

Hetki surua vaiv»,» vain,
Xllt.oz' enkelin 88 K3,t8c»n1i,113,,
.7» rienmsii taivl>,B iallB.
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Nutta päällä maan ei KeuKaän
Bulon enkelin,

liädu.vt Ka>BantonB' ei Kirkkautta.
tääll' ei liänen olostaan.

Liiloin autuaana, aimanaisna
taivainen:

H.las astui meiääu maamme päälle
.loulu-eukel' vlä-ilmoista.

Uimiset ,jo Kaikki iloBtuivat
XatsannoBta Kauniin enkelin.
XirKKaliammaKs' tämä Katselieusa
Nnnen-entistä «il Kä^n^tKin,

HaiKtuvatpa Kaikki liaikeamme,
NuKel'-e!itoiBta Kun KatBomme.
HelläKeMNUNa 11111 l Il^lN^ilLLVl,

luottavaiBna rukoilee.

,708 st I>änlä liavaitBeva,B' luule,

Katso iasten
Heiääu KirKKaliiBsa Katreissansa
Bai lian maallisen muotonsa.

NnKel'-eliwiB6n inä lmomaan.
Huomaan, Kuinka neinvu

leinpeänä unille
kiKKu Belman «inisilmistä.
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