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Kuvia lasten elämästä.

1. Talvella.

Maassa on paljon lunta. Myöskin puissa
on lunta. Ulkona on kylmä.

Matti ja Maija eivät pelkää pakkasta.
Matilla on lyhyt päällysnuttu yllään. Maijalla
on pitkä palttoo. He ovat mäkeä laskemassa.
Maija istuu iloisena kelkassaan. Se kulkee
sukkelaan mäkeä alas. Matti on jo laskenut.
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Hän astuu reippaasti mäkeä ylös ja vetää
kelkkaa perässään nuorasta. Hän aikoo vielä
monta kertaa laskea mäkeä.

Lasten on hauska laskea mäkeä kauniina
talvipäivänä.

2. Keväällä

Maassa on vähän lunta. Aurinko paistaa
lämpimästi ja lumi sulaa pois. Myös jää
sulaa joelta.

Toivon kotitalo on joen rannalla. Talon
vieressä on iso niitty. Niityllä on latoja.

Toivo juoksi ulos niitylle. Hän on paljain
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päin ja paljain jaloin. Ilma on lämmin ja
kaunis. Toivo istuu maassa laudalla.

Pieni lintu lentää ylös maasta. Toinen
lintu lentää korkealla ilmassa. Taivas on
sininen ja kaunis.

Maassa kasvaa vähän ruohoa. Talvi on
mennyt. On kevät.

3. Kesällä.

»Katsokaa, minä osaan uida!»
»Vesi ei ole kylmää. Täällä on niin hyvä»!
»Hauska on! Riisu sinäkin, Hilja, vaatteet

päältäsi ja tule tänne veteen!»
Näin huutavat pienet alastomat tytöt
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järven rannassa. Iloisina he siellähyppelevät
ja uivat. Heidän vaatteensa ovat maassa
rannalla.

Hilja ei tahdo mennä uimaan. Hän seisoo
tädin vieressä katsomassa toisia tyttöjä.
Hän kysyy: »Täti, saammeko sitten mennä
poimimaan marjoja?»

Täti vastaa ystävällisesti: »Kyllä te saatte
mennä.»

Hauska on lasten elämä kesällä maalla.

4. Syksyllä.

Kesälupa on loppu-
nut ja koulu on alkanut.

Jaakko ei enää saa
juosta ulkona koko päi-
vää. Monta tuntia päi-
vässä hän on koulussa.
Illalla hän istuu luke-

massa läksyjään. Pitää oppia paljon. Jaakko
ei tahdo olla huono oppilas koulussa. Hän
tahtoo osata läksynsä.

Jaakon äiti istuu pöydän vieressä kiikku-
tuolissa. Hän kutoo Jaakolle lämpimiä villa-
sukkia.
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Ulkona tuulee ja ilma on jo kyhnänlainen.
Puista putoo keltaisia lehtiä.

Vuodenajat.

Talvi, kevät, kesä ja syksy ovat vuoden-
aikoja.

Kylmän talven perästä tulee valoisa kevät.
Sitten tulee kaunis, lämmin kesä. Kesän
perästä tulee syksy.. Mikä vuodenaika tulee
syksyn perästä?

Pääskyset,

Arvo istuu
isollakivelläkatso-
massa pääskysiä.
On lämmin kesä-
ilta.

Pääskyset ovat
kauniita lintuja. Niillä on pitkät siivet ja
pitkä pyrstö. Ne lentävät hyvin sukkelaan
Arvon ympärillä. Toiset pääskyset istuvat
aidalla Arvon lähellä. Ne lepäävät.

Pääskyset eivät pelkää Arvoa. Hän ei tee
niille pahaa. Hän on siivo poika. Hän pitää
kauniista pääskysistä.

Mistä eläimistä sinä pidät?



8

Sorsa.

Järven rannassa ui sorsa. Se on iso lintu.
Sillä on leveä, paksu nokka. Sen ympärillä ui
pieniä sorsanpoikasia. Ne ovat sorsa-emon
lapsia. Ne osaavat uida, mutta eivät vielä osaa
lentää. Iso sorsa osaa lentääkin.

Kesällä sorsanpoikaset kasvavat isoiksi.
Ne oppivat lentämään. Syksyllä järvi jäätyy.
Kaikki sorsat lentävät silloin kauvas pois.

Pääskysetkin lentävät pois Suomesta
syksyllä. Keväällä ne tulevat takaisin Suo-
meen.



Lauri ja hänen pikku siskonsa.

Lauri ja Liisa leikkivät ulkona pihalla.
Iso musta koira tuli pihalle. Se meni Liisan
eteen ja katsoi häntä. Liisa pelästyi ja alkoi
itkeä. Lauri juoksi Liisan luo keppi kädessä.
Hän ajoi ison koiran pois pihalta. Se ei
purrut Lauria, vaan juoksi tiehensä.

Lauri ei pelännyt koiraa. Hän on rohkea
poika.

Lauri on Liisan hyvä veli.

Itsekäs Toini.
Toini ja Tyyne ovat siskoja. Toini sai

nuken äidiltänsä. Hän leikki sillä mielellään.
Se oli hyvin kaunis.
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Tyynekin tahtoi vähän leikkiä Toinin
nukella. Hän pyysi: »Toini, lainaa minulle
nukkesi!»

Toini ei lainannut sitä hänelle. Hän tahtoi
itse leikkiä nukellansa kauvan. Tyynellä oli
ikävä. Toinillakaan ei enää ollut hauska.

Toini on itsekäs. Hän ei ole hyvä sisko.

Annin omenat

Anni sai kaksi
omenaa opetta-
jalta. Antilla ei
ollut yhtään ome-
naa. Antti on

Annin veli. Anni ojensi Antille omeniansa ja
pyysi häntä ottamaan toisen niistä. Antti
katsoi Annin molempia omenia. Hän otti
iloisena pienen omenan.
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Anni sanoi ystä-
vällisesti: »Antti,ota
tämä iso omena!»

Antti ei ottanut
isoa omenaa. Hän
sanoi Annille: »Syö sinä itse iso omena!

Anni ei ole itsekäs, vaan ystävällinen.
Antti ei myöskään ole itsekäs. He ovat
hyviä siskoksia.

Antti söi pienen omenan. Anni söi ison
omenansa. Molemmat omenat maistuivat
hyvältä. Molemmat lapset olivat hyvillään.

Minkälaisen omenan itsekäs veli ottaa?

Riitaiset pojat.

Niilo ja Aatu
ovat luokkatove-
reita, mutta he
riitelevät usein.

Eräänä päivänä
Niilo löysi tieltä
vanhan köydenpätkän. Hän otti sen, mutta
Aatukin tahtoi sen. He rupesivat riitelemään
köydestä. Aatu veti köyttä minkä jaksoi.
Niilo piti myös lujasti kiinni köydestä
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eikä antanut sitä
Aatulle. Äkkiä
köysi katkesi.
Molemmat pojat
kaatuivat seläl-

leen. Aatu satutti kovasti olkapäänsä kiveen.
Niilo kaatui rapakkoon, niin että vesi
räiskyi. Silloin poikain riita loppui.

Koirain riita
Kaksi koiraa riiteli

luupalasta. Molem-
mat koirat tahtoivat
syödä sen. Ne purivat

toisiansa niin, että verta vuoti.
Kolmas koira katseli niitä. Se näki luu-

palan maassa. Hiljaa se tuli, otti luun suu-
hunsa ja juoksi sukkelaan tiehensä.

Toiset koirat eivät saaneet mitään.

Hilma ja vanhus
Hilma kulki

maantiellä. Hän
oli matkalla tädin
luokse. Vanha
ukko kulki samaa
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tietä hänen edellänsä. Vanhuksella oli mytty
selässä. Vaivalloisesti hän kulki eteenpäin,
sillä hän oli väsynyt.

Hilma sanoi vanhukselle: Antakaa mytty
minulle! Minä kannan sen teidän kotiinne.»

Vanhus antoi
mielellään myt-
tynsä Hihnalle.
Hilma kantoi sen
hänen kotiinsa.
Hilma oli hyvillään, kun hän voi auttaa
väsynyttä vanhusta. Ystävällisesti ukko kat-
soi auttavaista tyttöä ja kiitti häntä avusta.
Hilma meni sitten iloisena tädin luokse.

Muistatko sinä, ketä Lauri veikko auttoi?

Äiti ja hänen kiltit lapsensa.

Äiti istui sukkaa kutomassa. Lankakerä
putosi hänen sylistään. Se vieri sukkelaan
huoneen nurkkaan.

Otto ja pieni Oiva juoksivat heti kerän
jäljessä ottamaan sitä. He toivat sen
äidilleen. Molemmat lapset tahtoivat mielel-
lään palvella äitiänsä.

Iloisena äiti katsoi pieniä, kilttiä lapsiansa.



14

Hän oli hyvillään siitä, että he tahtoivat
palvella häntä. Hän rakastaa heitä paljon.
Lapset myös rakastavat hyvää äitiänsä.

Ketä sinä rakastat?



Yöllä ja päivällä.

1. On yö. Pikku Aili makaa omassa
sängyssään. Plänellä on lämmin vuode ja
puhtaat, valkoiset lakanat. Hänen päänsä
alla on iso, pehmeä tyyny. Tyynyn vieressä
istuu nukke. Aili pani nukkensa sänkyyn
istumaan illalla, kun hän itse meni makaa-
maan.

Aili raakaa yöllä hiljaa, silmät ummessa.
Hän nukkuu niin hyvin. Nuken silmät ovat
auki, mutta sekin on aivan hiljaa.

Osaatko sinä sanoa, mistä syystä nukke ei liiku?
2. Päivällä Aili leikkii nukellansa. Se
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istuu Ailin pienissä puuvaunuissa. Aili vetää
vaunua perässään nuorasta. Se ei ole raskas.

Aili on pieni, lapsellinen tyttö. Hän ei
osaa vielä tehdä työtä. Hän tuumii: »Kyllä
minäkin kasvan isoksi. Silloin opin tekemään
työtä. Nyt minä hoidan nukkea samalla
tavalla, kuin äiti hoitaa pientä siskoa.»

?)f[i pänoä ja nfft gö omat nljteenfä t)ffi rouoro*

faufi. 9)l)bes[ä umorofaubesfa on 24 tuntia.
9Jtontafo tuntia finä olit foulusfa eilen?
sRontafo tuntia olet foulusfa tänään?

Paavo ja hänen pallonsa.

Paavolla on kummipalk
Hän heittää sen ylös ilmaan
Kun se putoaa alas, ottaa
Paavo sen kiinni. Sitten hän
taas heittää sen korkealle

Hän heittää pallonsa
myös lattiaan, mutta se
ponnahtaa ylös. Silloinkin

hän ottaa sen kiinni. Paavosta on hauska
leikkiä pallolla.

Eräänä päivänä Paavo löi palloa kepillä.
Se lensi korkealle ilmaan. Sitten se putosi
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tuvan katolle. Se ei
pudonnutkaan katolta
maahan, vaan jäi sinne.

Kattoa vasten oli
tikapuut. Paavo nousi
tikapuille. Hän aikoi mennä katolle, sillä
hän tahtoi ottaa pallonsa sieltä.

Äiti näki pienen
Paavonsa tikapuilla.
Hän huusi: »Paavo
kulta, älä mene katolle!
Sinä voit pudota sieltä
ja loukata itsesi pahasti.»

Paavo totteli äitiänsä ja tuli alas tika-
puilta. Hän ei mennyt katolle, koska äiti
kielsi menemästä. Mutta hän katsoi vielä
palloansa. Silloin äiti sanoi: »Pyydä, että
Kalle ottaa pallosi katolta! Hän on iso poika.
Hän voi mennä katolle.»

Paavo juoksi heti Kallen luo.
Mitä hän sanoi Kallelle V

Juho ja jänis.

Eräänä päivänä Juho näki pieniä jälkiä
lumessa pihan lähellä. Hän tuumi: »Onko
2 Kertomuksia kuuromykille.



18

tästä juossut koira
tai kissa?» Sitten hän
kulki jälkiä myöten
ison kiven luo.

Kiven takana istui
jänis. Se oli valkoinen
niinkuin lumi. Sillä
oli pitkät korvat ja
isot, pyöreät silmät.

Juho tuli kiven luo.
Hän näki valkoisen
jäniksen. Se pelästyi.
Sukkelaan se kääntyi
metsään päin ja hyp-
päsi puiden väliin.

Juho näki vain sen pitkät takajalat. Samassa
se oli poissa!

»Tule, jänö, tule!
Vien sinut kotiin. En
tee sinulle pahaa.»
Juho puhui jänikselle
näin. Mutta jänis ei

tullut. Juho seisoi yksin kiven luona. Kau-
kana juoksi jänis.

Juho meni kotiin. Matkalla hän ajatteli
näin: Jänis pelkää minua, mutta minä en
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pelkää jänistä. Vielä
minä menen metsään
jäniksiä katsomaan.»

Mihin vuodenaikaan
tämä tapahtui?

Oikea ja vasen
1. Allin äidin luona

kävi vieras täti. Hän oli
ystävällinen Allille. Hän
silitti Allin hiuksia ja sanoi:
»Tule meille huomenna!
Minulla on pieni, kiltti tyttö.
Hänellä on monta kaunista
nukkea.»

Vieras täti lähti kotiinsa. Alli kysyi äidiltänsä:
»Saanko minä huomenna mennä tuon tädin tytön

luokse?» Äiti vastasi: »Kyllä sinä saat mennä,
koska täti kutsui sinua.»

2. Aamulla Alli oli
valmis lähtemään. Hän
otti kolme nukkea mu-
kaansa, sillä hän tahtoi
näyttää ne vieraalle tytölle.
Äiti saattoi Allia portille
asti. Hän neuvoi: »Mene
tätä tietä tienhaaraan asti! Käänny tienhaarassa
oikealle! Sieltä on vain vähän matkaa vieraan
tädin kotiin.»
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Alli kulki yksin tietä
myöten. Hän tuli tienhaa-
raan. Siihen hän jäi seiso-
maan. Äiti neuvoi mene-
mään oikealle. Alli muisti
sen. Mutta missä on oikea?
Sitä Alli ei tietänyt.

Allin täytyi mennä takaisin äidin luo. Hän näytti
molempia käsiänsä ja kysyi: »Äiti, kumpiko on
oikea käsi?»

Äiti näytti Allin oikean käden ja sanoi: »Tällä
kädellä sinä tervehdit. Tällä sinä kirjoitatkin. Tämä
on oikea kätesi.» Alli lähti taas matkalle. Nyt
hän osasi mennä vieraan tädin kotiin asti.

Mitä Alli mahtoi tehdä siellä?

Päivä lasten elämästä

1. Tässä on Aunen ja
Einon kuva. Aune on vii-
den vuoden vanha. Hän
on Einon sisko. Eino on
neljän vuoden vanha.
Hän on Aunen veli.

Aamulla Aune ja Eino heräävät unesta,

tie polvistuvat vuoteissaan ja rukoilevat
näin: »Hyvä Jumala, ota pois paha meistä,
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että me opimme ole-
maan hyviä lapsia!»

Äiti pesee heidät ja
auttaa heitä pukemaan.
Sitten Aune pukee nuk-
kensa. Eino menee otta-
maan hevosensa. Aunella on monta nukkea
ja Einolla on monta hevosta. Aune panee nuk-
kensa istumaan rekeen,
ja Einon hevonen vetää
rekeä. Silloin nuket ovat
ajelemassa. Näin
Aune ja Eino leikkivät.
Heillä on hyvin hauska,
sillä he eivät riitele.

2. Äiti kutsuu lap-
siansa. Hän sanoo:
»Eino, tuo minulle sak-
set!» Hän käskee Au-
nea pitelemään lanka-
vyyhtiä, kun hän kerii.
Molemmat lapset tekevät, niinkuin äiti käskee.
He osaavat jo vähän palvella äitiänsä.

Äiti panee marjoja vatiin. Hän panee
myös koriin marjoja. Hän sanoo: »Aune,
kanna tämä vati varovaisesti vanhan Anna
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tädin luokse! Sinä, Eino,
saat viedä tämän korin
Eeva tädille.» Näin
äiti lähettää pienet
lapsensa asialle. He
osaavatkin toimittaa

äidin asiat. Pian he taas tulevat kotiin.
3. Kun ruoka on valmis, kutsuu äiti lap-

sia syömään. He tulevat heti. He istuvat
syömään päivällistä
isän ja äidin kanssa.
Isä puhuu äidin kanssa.
Lapset eivät puhu sil-
loin. He istuvat hiljai-
sina pöydän ääressä
syömässä.

Vanhemmat ja lap-
set nousevat, kun he
ovat syöneet. He kiit-
tävät Jumalaa ruuasta.
Lapset sanovat: »Kiitos,
Jumala, ruuasta.!»

Sitten he myös kiittävät isää ja äitiä
ruuasta.

4. Iltapäivällä lapset taas leikkivät. Il-
lalla he ovat väsyneitä. Silloin äiti kutsuu
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nyt nukkumaan!» Lap-
set sanovat isälle: »hy-
vää yötä!» He riisu-
vat vaatteensa ja pane-
vat ne eri tuoleille.
Sitten he menevät sänkyihinsä.

Vuoteissaan Aune ja Eino taas polvistu-
vat ja kiittävät Jumalaa. He myös rukoi-
levat: »Jumala, varjele meitä yöllä pahasta,
niin että saamme nousta terveinä aamulla!
Varjele myös isää ja äitiä!»

Sitten he sanovat
»hyvää yötä! > äidille ja
panevat maata. Pian he
nukkuvat syvästi.

5. Näin kuluu aa-
musta iltaan moni
päivä. Näin elävät Aune
ja Eino omassa hyvässä kodissaan. He ovat
isän ja äidin rakkaita lapsia. Vanhemmat
rakastavat heitä paljon. Usein vanhemmat
rukoilevat: »Hyvä Jumala, varjele pahasta
meidän pieniä lapsiamme ja siunaa heitä,
niin että he tulevat hyviksi!»
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Varo roaatteitaji!
(Einari jäi äibiltänjä uuben nutun ja uubet I)OU*

fut. Räätäli oli tcljnpt ne hänelle. siti oli matja*
nut niistä jangen paljon räätälille. (Einarin äiti oli
föptjä lesti, ©närin ijä oli fuollut latji muotta jitte.

(Einari pufi uubet maatteet päällensä ja tatjeli
niitä tpptpmäijenä. Silloin l)änen äitinjä janot
hänelle; „9Caro npt, ettet litaa että reroi näitä Ijpmiä
maatteitofi! Sinä tiebät, etten minä moi ujetn ojtaa
jinutle uujia moatteito."

(Einari meni pihalle. Siellä oli muutamia poifia
leifftntäsjä. Vallattomana jieppaji Ijän latin erään
pojan päästä ja peitti jen forlealle ilmaan. Se
putoji puudun ja jäi finne.

Suitetaan tiipeji (Einari puudun, furotti jo otti lätin
otfalta. SCRutta !un l)än tuli alaspuusta, repi tuima ofja
i[on reijän l)änen Ijoujuiljinja. Silloin l)än jäpjäljti.

„£)i, minä en muistanut, että minulla oli uubet
m aatteet päälläni! ftuinta ajattelematon minä olin!
9lpt äiti tulee lotoin paljoilleen. Oi, moi!" •—3iäin
(Einari motitti jo fotjoi ifämisjään rumaa rcifää
uujisja Jjoufuisfoon.
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aCalofutoa.

1. siem £)s[i Huttunen oli
paljanturirten potta. Hfein I)än oli
tottelematon åibillenfä. fis*
toanfa Ijän löi ja potti ufein tisfaa.

herran oli 2laro [etä £)s[in to»
tona. §ärt oli Ijerra §uttu[en toeli.
2Banf)emmat joiroat taljmia [ebän
fcmsfa. Silloin äiti antoi nljben leipäviipaleen
jofaifelle lap[elle. SJlutta Dsfi taljtoi faffi toiipaletta.

„(£t ]aa enempää", [anot äiti.
„9Jtinä taljbon faffi palaa", ljuufi Osfi ja itfi,

[uu [uurena.
„£>le maiti, itfepäinen poifa!" fanoi i[ä. 3iitifin fiel[i

Dsfia huutamasta, mutta turhaan. s)än itfi jal)uu[ini)ä.
Silloin Slaro [etä otti efille

malotumaus-foneen. Se oli pie=
nen, mustan rafian näföinen.
mutta [iinä oli pporeä la[i. bittiä
[etä roaloturoafi Osjm. Sitten Ijän taas pani toneenfa
pois eifä [anonut mitään Csfille.

2. 3&aXLa fetä lärjti junalla fotiinfa.
ftolmen päiroän perästä Ijän läljetti postisfa

£>s[ille ruman fuamn.
Se oli £>sjtn oma furoa!
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Osjin roeljet ja fisfot nauroiroat, fun he näfi=
roät jen. SJlutta Osji itje häpeji. £än ci tahtonut
roasta olio niin rumannäföinen.

(Eijan punainen putu.

Oli faunis feroätpäiroä. 3lurinlo paistoi läm*
pimästi. Sairoas oli jelteä ja tirfas.

SHouroa Jalonen janoi tptöllenjä: „(£lja, minä
menen tänään ijoäibin luotje, jo jinä jaat tulla fans*
jani. sue uufi, punainen putu plleji! puolen turo
nin perästä me menemme."

3loijena (Eija pufeutui. s>än tahtoi mielellään
mennä pstäroällijen mummonja luo.

ssian Ijäu oliftn roalmis lähtemään, mutta piti
roielä obottaa äitiä. (Eija meni ulos pihalle. Siellä
hän fatjeli perhosta, jota lenteli auringonpaisteesfa.
Sitten (Eija istui erään loimun alle miheriälle lau=
ballc. SJlutta lauta oli ästen maalattu. (Eijan ifä
oli maalannut jen jaman päiroän aamuna, ja maali
oli roielä fosteaa. (Eija jäpjähti, fun hän huomaji jen.
kiireesti hän uouji lauhalta ja fääntpi tatjomaan
hamettaan. Se oli airoan roiheriä tafao!

(Eija rau!!a aitoi itteä ja meni jijään tupaan.
Siellä äiti näfi hauet ja pmmärji heti, mitä oli
tapahtunut. 2Bafaroasti hän jauoi (Eijalle; „Olet
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taas ollut huomaamaton ja nnt uufi pufufi on
pilalla. (£t moi nnt tulla ifoäibin tuoffe, maan
jaat jääbä totiin."

©eron umljinto.

1. pietti (£ero

[anoi aina: „(£n."

3fä [anoi: „(Eeto,
tuo minulle hattuni"!
(Eero [anoi:

„
(En tuo."

#iti [anoi: „£är)be, Kero, puita Ijafemaan"!
©ero fanoi: „(En lät)be." Ppeän näföi[enft Ijän meni
turoasta famariin.

toeli [anoi: „(Eero, rupea fansfani r)eroo=
[ille!" (Eero [anoi: „(En tat)bo leiffiä fans[a[i."

(Elli [isfo [anoi: „£ule, (Eero, marjaan!" (Eero

[anoi: „(En roiit[i lär)teä [inun fans[a[i."
9iäin ruma tapa oli (Eerolla.
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2. fterran ifä tuli faupungtsta. §än futfut
lap[et luoffecn. seffa ja (Elli meniroät Ijeti ifän luo.
(Eero ci ntennnt.

„£ule luoffeni, (Eero!" IRäin [anoi ifä roielä.
„(Enpä tule", [anoi (Eero.

Silloin i[ä otti pus[ista namu[ia. §än jafoi ne
Uefalle ja (Ellille, ©ero jäi ilman namu[ia.

(En muista!
SKouroa karttunen [anoi fnmmenrouotiaalle tn*

töllen[ä: „3tba, mene fauppapuobista ostamaan nffi
filo roer)näjaurjoja! Se maffaa 45 penniä. £äs[ä
on 50 penniä."

3iba otti raf)an ja meni. slabulla t)än tapa[t
erään luoffatotoerinfa ja jäi puhumaan tjänen tans»
[aan. Sitten t)än meni fauppapuotiin. 31°i[ena än
terroerjti fauppamiestä, jonfa t)än tnnfi.

kauppias fn[ni nstätöälli[esti: „9Jtitä [inä nnt
tarjbot ostaa?"

3iba punastui eitä roastannut mitään, [illä t)än oli
unhottanut äitinfä a[ian.

Äauppias toisti roielä fn[nmr)t[en[ä.
Silloin 3iba [anoi: „(En muista, mitä äiti fäsfi

minun ostaa."
kauppias nauroi ja [anoi: „3uot[epas totiin tn-

[nmään [itä!"
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irjäpetsfään 3iba lätfi puobista.
„£uopa oli muistamaton trjttö", fanoi eräs mies,

jota puobista osti fuoloja. Jäntin nauroi.

ilatfo ctee[t!
£oi|en terran men* puobista ostamaan

lamppuöljnä. 9tnt t)än toimitti afianfa oifein. 9Jlat»
talla totiin t)äu tulti puiston läpi tantaen öljntannua.
Silloin tjän t)uomafi erääs[ä forfeasfa puusfa pieniä,
fauniita lintuja, Sftiitä fjän latfeli, niin ettei Ijuo»
mannut i[oa tiroeä tien toieresfä. £än tompastui fii»
t)en ja taatut. Öljn juotfi tannusta maar)an ja t)ä*
nen rtmatteilleen. slätenfäfin tjän loutfafi faatuesfaan.
Sttien fjän tuli totiin tnrjjä tannu täbesja ja ötjn*
tahroja toaatteis[aan.

sitin[ä arroafi tjeti, mitä oli tapafjtunut. §än
nutjteli 3ibaa ja [anoi: „£>pi }o tatfomaan eteefi älätä
näin tee roatjintoa it[elle[i ja muille!"

Muistutat
Scitfemämouotias (£llt oli

enfi terran maalla. sän oli aina
a[unut taupungisfa. 9Jloolais=
lapfet, joiben luona hän oli
fäpmäsfä, näpttuoät Janelle
roafifat ja lampaat. Sitten lje
menkööt pellon läpi rannalle.



SKufttn [eas[a fastooi faunitta [ini[iä ruisfuffia. (£lli

poimi niitä ja [anoi: „9Jiif[i teibän i[änne on fnlroä*
nnt niin roäljän fuffia peltoon?"

Silloin maalaislapfet nautoiroat ja [anottoat (£l=

Iille: „(£i i[ä fnltoä tuttia peltoon, toaan ainoastaan
jntoiä, joista roilja fasroaa. Autat eiroät felpaa ruuaffi."

»Stßutta fnllä ne otoat iljania", fanoi (Elli. IRi=
nun äitini [anoo, että jumala on luonut futat ifjtni*
[ille Uof[i. 3a minä tulenfin aina i!oi[et[i, fun näen
tauniita fuffia."
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Omenainmyyjä.

Eräs vaimo möi omenia ulkona. Monet
tytöt ja pojat ostivat häneltä niitä. Hän näki
Ollin tulevan ja sanoi hänelle: »Tule osta-
maan omenia, Olli! Minulla on hyviä omenia»

Olli jäi katsomaan omenia. Ne olivat isoja'
ja kauniita. Hän tahtoi mielellään syödä yh-
den, mutta hänellä ei ollut rahaa. Hän sa-
noi myyjälle: »Minulla ei ole rahaa».
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Vaimo sanoi: »Pyydä rahaa äidiltäsi!»
Olli. »En tahdo pyytää rahaa äidiltä, sillä

hän on köyhä. Hänen pitää rahallansa os-
taa ruokaa meille. Minä voin olla ilman ome-
nia, mutta me emme voi olla ilman ruokaa».

Vaimo. »Kyllä se on totta. Äidilläsi on
ymmärtäväinen poika.»

Olli sanoi vaimolle: »Hyvästi!» Hän jat-
koi reippaasti matkaansa. Pian hän unhotti
omenat.

Varas.

Valter Mäkinen oli koulupoika. Hän asui
vanhempainsa kanssa pienessä mökissä. Mö-
kin lähellä oli iso talo ja puutarha, jonka
ympärillä oli aita. Siellä kasvoi omenapuita
ja niissä oli syksyllä kauniita omenia. Usein
Valter seisoi katsomassa niitä. Kerran hän
näki, että maassa puiden alla oli paljo ome-
nia. Samassa hän huomasi, että hän voi päästä
aidan läpi puutarhaan, sillä hän oli laiha
poika ja aita oli harva. Äkkiä pujahti hän
puutarhaan, poimi omenia taskunsa täyteen
ja haukkasi jo yhtä suurta omenaa. Silloin
hän huomasi puutarhurin tulevan puun ta-
kaa häntä kohti. Valter pelästyi kovin ja
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alkoi juosta pois. Mutta
hän ei enää päässyt-
kään aidan läpi, kun
taskut olivat täynnä
omenia. Kiireesti hän
alkoi heittää niitä maa-
han, mutta äkkiä hän
tunsi puutarhurin lu-
jasti tarttuvan hänen
niskaansa.

»Varas, nyt et pääse ilman rangaistusta
pois. Tule kanssani!» Näin puhui puutar-
huri ja Valterin täytyi seurata häntä. He
menivät ankaran talonisännän luo.

Löydetty veitsi

1. Kerran Lauri kä-
veli maantiellä ja näki
maassa kynäveitsen.
Hän otti sen ja katseli
sitä. Siinä oli kaunis,

valkea varsi ja kaksi kirkasta terää. Iloisena
Lauri sanoi itsekseen: »Minäpä löysin hyvän
veitsen!» Hän haki heti petäjänkuorta ja al-
koi veistellä siitä itselleen hevosta.
3 Kertomuksia kuuromykille.
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2. Samassa tuli eräs mies tietä myöten.
Hän katseli tarkasti tielle.

»Ehkä tuo mies etsii veistään,» ajatteli
Lauri. Ääneen hän kysyi mieheltä: »Etsit-
tekö jotakin?»

Mies vastasi: »Minulta putosi kynäveitsi,
jolla on valkea varsi ja kaksi terää.»

»Tässä se on», sanoi
Lauri ja ojensi veitsen
miehelle.

»Se se on», huudahti
mies tyytyväisenä ja
otti taskustaan kym-
menpennisen. »Sinäpä

olet rehellinen poika. Kas tässä kymmenen
penniä löytöpaikaksesi.»

Lauri kiitti, pisti rahan taskuunsa ja jat-
koi matkaansa.

Valhettelija.
1. »Simo, nyt äitisi ja minä menemme

kylään. Sinun pitää lukea läksyjäsi ahke-
rasti, kun me olemme poissa.» Näin sanoi
isä Simolle eräänä iltapäivänä.

»Kyllä minä luen», lupasi Simo.
Vanhemmat menivät, ja Simo jäi yksi-

nänsä kotiin. Hän otti lukukirjansa, jossa
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oli kuvia ja katseli niitä. Pian pani hän kir-
jan pöydälle ja meni pihalle, missä hän ru-
pesi leikkimään toisten poikain kanssa.

Vasta illalla hän meni sisään lukemaan.
Silloin hän jo oli uninen eikä oppinut enää
läksyjänsä.

Kun vanhemmat tulivat kotiin, kysyi isä:
Oletko ollut ahkera, Simo?»

»Kyllä olen lukenutalfkerasti», vastasiSimo.
Hän valhetteli näin, sentähden että hän pel-
käsi isänsä rankaisevan häntä laiskuudesta.

2. Seuraavana päivänä Simo otti äitinsä
kauniin kukkalasin kaapista. Se putosi hä-
nen kädestään lattialle ja särkyi. Simo pe-
lästyi eikä uskaltanut tunnustaa äidille, että
hän oli särkenyt sen. Hän meni äitinsä luo
ja sanoi: »Äiti, kissa hyppäsi pöydälle, missä
kaunis kukkalasinne oli. Se pudotti sen lat-
tiaan ja lasi meni palasiksi.»

Äiti luuli taas, että Simo puhui totta.
Hän oli pahoillaan siitä, että kukkalasi oli
rikki. Simokaan ei voinut olla iloinen, sillä
hän tiesi olevansa valhettelija. Hän häpesi
sitä, että hän petti vanhempiansa.

Valhettelija on pelkuri. Rohkea ihminen
puhuu aina totta.
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Hyvä päätös.
Aaro oli koulupihalla särkenyt akkuna-

ruudun. Ainoastaan hänen luokkatoverinsa
Esko oli nähnyt sen.

Aaro pelkäsi rangaistusta, ja Esko sanoi
hänelle: »Ei kukaan muu kuin sinä ja minä
tiedä, että sinä olet särkenyt ruudun. Me
voimme sanoa, että vieras poika heitti kiven
tuohon ruutuun.»

Aaro seisoivähän aikaamiettien. Sitten hän
päättäväisesti sanoi: »En tahdo valhetella.
Isäni on sanonut, että valhettelija on yhtä
huono ihminen kuin varas. En tahdo olla var-
kaan kaltainen. Sanon opettajalle totuuden.»

Valhe on synti, sillä Jumala on kieltä-
nyt meitä valhettelemasta. Hän tietää aina,
puhummeko totta vai valhetta.

Kertun kiusaus.

1. Kerttu oli tätinsä
luona käymässä. Kun
hän aikoi mennä pois,
antoi täti hänelle kaksi
omenaa. Sitten hän
vielä pani kaksi orae-
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naa Kertun esiliinaan ja sanoi: »Vie nämä
molemmat omenat Kalle veikollesi!»

Kerttu kiitti ja lähti tädin luota pois. Koti-
matkalla hän jo söi molemmat omenansa.
Hän oli ahnas tyttö,

Kallen omeniakin hän katseli ja käänteli
kädessään. »Voin minä syödä toisen niistä»,
ajatteli hän itsekseen.

Kun Kerttu tuli kotiinsa, antoi hän Kal-
lelle ainoastaan yhden omenan. Toisen ome-
nan hän söi itse. Hän ei sanonut, että täti
lähetti Kallelle kaksi omenaa.

2. Illalla Kerttu oli pahoillaan, sillä hän
tiesi itse, että oli tehnyt vää-
rin. Yöllä hän näki unta
omenista. Hänen päällensä
putosi paljon omenia. Ne
olivat niin kovia, ettei hän
voinut syödä niitä. Ja no olivat raskaita-
kin. Kerttu alkoi itkeä ja silloin hän heräsi.
Hän katsoi ympärillensä, mutta sängyssä ei
ollut yhtään omenia. Hän oli ainoastaan
nähnyt unta.

3. Kerttu oli pahoillaan vielä aamulla-
kin. Hän tunnusti äidillensä, mitä oli tehnyt
eilen.



Äiti katsoi vakavasti häneen ja sanoi:
»Kyllä sinä teit pahasti, kun olit näin ahne ja
petollinen. Sinä ymmärrät itse sen, sillä oma-
tuntosi on opettanut sinua. Nyt sinun pitää
pyytää anteeksi Kallelta ja tädiltä, jonka pe-
tit. Ja rukoile anteeksi Jumalalta, joka näki
kaiken, minkä teit. Hän näkee myös, että
sinä nyt olet pahoillasi ja että olet tunnus-
tanut kaikki. Hän tahtoo antaa sinulle an-
teeksi.»

Näin äiti neuvoiKerttua. JaKerttu muisti
sen kauvan.
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Spptpmätön ja tpptpiöäinen.

kinnas ftangasljeimo jo äßatti Peltola afuroot tou»
pungisfo famosfo talosfa. SJlokmmat omat taljben»
toisto muoben mannoja. ifä on tauppias,
SCRatin ifä ti) ömies.

Armaalla on aina tauniit ja falliit maotket; Ijän
on Ijpmin puettu. Ufein Ijän ppptää ifältänfä uutta
pulua toi uutta lattia. irjän ei taljbo lauman fäpt»
tää famojo maatkita. hänellä on mpös Ijproä kilo,
jonta Ijän on faonut febältänfä. äßutta I)än ppptää,
että ifä ostaifi hänelle uuben talliin kilon, luotaa
Ijän ufein moittii ljuonoffi eitä taljbo fpöbä fitä,
maitta [e on äimän ()i)mää.

Sltmas ei taljbo kittiä sUlatin fansfo, fillä Ijän
on plpeä. sjän tahtoo kittiä ainoastaan rittoiben
foulutomerknfa tonsfo. 9Jlatilla onfin Jarmoin ai»
faa kittiä, fillä Ijänen pitää tet)bä monenlaifia töitä
fotonanfo. skfällä Ijän ufein lataifee latua ia tai»
mella Ijän luo lunta.
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Slrmos fotfetee toijinaan jou»
titaana tjänen työtään. 2lr»
mas ilfe ei roiitfi teljbä työtä.

£un Rlatti tulee nät»
fäifenä tpöstä, maistuu §å»
nestä tuota Ijpmin tjpmättä.

jottei ! äiti moi antaa tjänetle rooita leimätte, fpö
t)än tjpmättä ruototjalutta patjasta teipäänjä. liitot»
tifena tjän noufee ruofapöpbästä.

9Jlatti nätee fr)llä, että armaalla on fauniit toaat»
teet, ja että fjänen omat roaatteen[a oroat tutuneet
ja peitatut. sUiutta t)än ei tule ftttä padoilleen eitä
ole fateellinen 9lrmaalle. sän nmmärtää, että t)änen
toät)äroaratfet roanljempanfa Ijattooin tooitoat teettää
Janelle uufia roaatteita. Ijän [anoo: »ftnllä
roanljat roaatteeni roielä telpaatoat minulle, tun äiti
taas pefee ja forjaa ne."

9Jiatti on tnntnroäinen ja felpo poifa. £uulta»
roasti t)änestä tulee tunnon mies.

9Jlitä arroelette, lutijat, armaasta?

kateellinen.
1. „£utfoa tänne, pojat! Saatte tutin ome»

nau." Räin fyuufi tpömies stout)ajen maimo mo»
lemmitte pojittenja, jotta teiftiroät pihatta. ifje tuli»
roat Ijeti, ja t)än antoi tuttefin Ijpmän omenan. 9Jlutta
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Stimo näti, että Otto Jät Juuremman omenan tuin
hän itfe, ja Jiitä hän Juuttui, hän ei ebes muista*
nut liittää äitiä, maan fatjoi fateellijena Oton Juu*
rempoa omenaa, hän ei enää tahtonut jättää leiffiä
Oton fansja, maan oli pohatta päättä.

2. Seuraamana päiroänä [anoi töoimistelun»
opettaja foulusfa pojille: »SRnt faatte juosta ftlpaa
pit)alla. Se poifa, jota juoffee parhaiten, \aa palfinnon."

juotfiroat mintä jatfoiroat. Slimo juotfi
t)t)roin, mutta fjänen totöerinja slusti Suomalainen juoffi
paremmin fuin t)än ja faiffi muutfin pojat. Ralfin»
noffi fai tjän opettajalta puuton. Silloin slimo taas
Juuttui, jo oli mo*
nenä päitoänä epäpstä*
roällinen Mustille. slä[i=
tpötunneitto hän tatjeti
ufein foteettijena puuffoa,
jotariippui Kustin ropöttä.

ilostu.
(Eräänä aamuna meniroät Slimo ja Otto fanja*

fouluun tuten tamattista. Rattaita Otto Jattui
tprffäämään 3timoa, niin että hänen firjanja putoji
tielle ja tahraantui mäijän. 2timo Juuttui eitä tjno*
linut ebcs fatjoafoan Ottoa, fun tämä pppji häneltä
anteetji.
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»Änllä minä mielä fostan tämän finulle" [anot
r)än äitnifestt Otolle.

ftun pojat menitoät aamiais4omalla totiin fou=
lusta, oli tie airoan märfä, [illä oli juuri [atanut. ftun

Ije meniroät rapafon
oljitfe, fieppafi 3limo
äffiä Oton lasfento»
toifjfon ja fjeitti fen
rapaffoon. £ämä

fosfi niin loniin Ottoon, että f)än puljfefi itfuun.
„Sen jaat fiitä, ätä tat)ta[it minun tirjani!"
Slffucn Ijuufi 9limo tämän pienemmälle toeljellenfä

ja juo![i [itten f)änen luotanja. Otto oli fotoin pa=
joillaan, fun Ijän otti rapafosta rotf)fon[a, jota oli
nnt aitoan lifainen. §än oli aina loettanut pitää
fitä puhtaana. SRonta maifeaa lastua oli f)än las-
fenut fiiljen. 3a n9* fe oli pilalla! §änen oma
toeljenfä oli pilannut [en! Pan Otto fuitenfin f)er=
fe[i itfemästä ja pontti pois fnnneleet, [illä fjän
ajatteli: „(Et ole itfusta apua."

kotiin fulfiesfaan fjän toielä mietti itfeffeen:
„9Jliffi stimo fosti minulle näin pahasti? (Enljän
minä taiallani tprfännpt Ijäntä. SBoljingosfa fen
tein, entä tahtonut tct)bä hänelle mitään patjaa."
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Säroptjä.

„(En tafjbo fostaa entä pahoittaa toifia. £iebän,
että jumala fieltää meitä fostamosto. hän tahtoo,
että annamme anteef[i, jos jofu tefee meille paijaa."
SRäin ajatteli Otto u[ein itfefjeen. hän oli airoon
toijenloinen tuin ärtpi[ä 9limo roeljenfä.

(Eräänä päitoänä oppilaat leilfitoät foulupiljalla
futen taroallisto. £umi oli nuostaa; Ije tefiroät [iitä
lumipalloja ja Ijeittimät niillä toifianfa.

(Eräs lumipallo [attui Oton [ilmään niin foroosti,
että [iiljen fosfi aita loilla, ftusti hämäläinen oli
Ijeittänpt tämän polion, hän [äpfäljti jo [anoi: „ila{),
Oton [tlmäänfö palloni lenfi! £äljtä[in SCillen nis-
taan. 9lnteef[i Otto!" s3}stätoälli[esti Otto roastafi:
tiehän että finä peitit ioal)ingos[a lumipallon [il-
rnääni. Sipilä toi [e paranee, tun jauhon [itä mä-
rällä liinalla".

■Oton jtlmä pp[pi tuitenfin ufeamman paunan ti-
peänä ja rumonnäföijenä. huutamat toroereisto ftl=
loin pilffajiroat Ijäntä [anoen, että Ijän oli ittenpt [il-
män[ö punoi[et[i. Sppnesti Otto tuunteli peitän
piltfapuljettanfo, jo pian Ije la!!a[itoat!in tefemästä
Janelle fiufao.
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SRepaleifiin roaattetfiin puettu potta tocti toatroal*
loifesti Mfitärrnjä, jotsfa oli tolme ifoa pcrunafäffiä.
Safatjella tabulla oli t)än fotoin jaffanut toetää niitä,
mutta nnt piti toetää ne nlös mäelle ja [e fäuri oi»
fein rastaatfi.

Jämän f)uoma[i taffi Imurin puettua foulupoitaa,
jotta Ibitoät palloa mäellä, loinen peistä [anoi toi--
[elle: „9Kentäämme auttamaan tuota poitaa, jota
ponnistaa faabatfeen tuormanfa mäen päälle. Se on
liian rastas Ijänelle ntfin."

„9[Rennään" ( toastafi toinen.
l)e

tiircljtimät autta*
maan. helposti faa=
tiin Juonna plös
mäelle, fun Ije mo*

lemmot tpönjiroät
[itä tafaa.

Sloijena liitti föpljä potta omusta, ja toijet pala
jiroat Ismillään pallonlpöntiin.

(£t!ö finätin, lufija, uiein tooifi teljbä jamoin !uin nuo
reippaat pojat?
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ftufa lähtee?
£ap[et leiffiumt

Ijuoneesja. 3lmi om»
peli Ijametta nufdle.
9ltmopulinuffean[a.

leifft f)etoo=
fellcm[a.

tuli Ijuo»
neefcen. §än ft)[i)i
lap[ilta: „ftufa lähtee nriemään manialle fieenalle
leiroänlämpimäi[iä?"

„9Jtinä läljben iltapäitDällä", [anoi Xommi. „9tnt
minä aion Ijeroofellani."

3lmi [anoi: „9ftinä läljben fnllä, !un olen \aa*
nut tämän Ijameen roalmiiffi."

slino noufi ja [anoi: „9Jtinä läfjben nnt fjeti.
nuffeni [ttten, fun tulen tafai[in £eenan luota".

£ngtnmäi[enä fatfeli äiti piffu stinoan[a, fun t)än
ojen[i Ijänelle lämpimän leiman. 3>a Pinotin
Ijnroillään matfalle.

ftufa näistä lapftsta ofaft parhaiten palroella ättiärtjä?

Äitisi.

Kun sinä olit pieni lapsi, hoiti äitisi sinua.
Kun heräsit aamulla, pesi hän sinut ja puki
vaatteet päällesi. Hän antoi sinulle ruokaa
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ja juomaa. Kun opit kävelemään, kulki äiti
vieressäsi valmiina auttamaan, kun sinä olit
kaatua.

Usein itkit, kun hampaitasi pakotti taikka
kun lankesit ja loukkasit itseäsi. Silloin äi-
tisi pyyhki kyyneleet pois kasvoiltasi ja loh-
dutti sinuapuhuen sinulle ystävällisesti. Sinä
et ymmärtänyt hänen sanojansa, mutta ym-
märsit hänen silmiensä ystävällisen katseen.

Kun väsyit illalla, riisui hän vaatteet si-
nulta ja nyökäytti sinulle päätään: »Hyvää
yötä, lapseni!»

Kun sinä olit sairaana, niin äiti oli surulli-
nen ja hoiti sinua hyvin. Kun sinä paranit,
iloitsi hän.

Nytkin äitisi iloitsee, jos sinä tulethyväksi
ja ymmärtäväiseksi. Mutta hän suree, jos
sinä teet pahaa.

Älä saata äidillesi surua!



Siisti OTirri
£iebätteto, mifä SRirri

on? 9Jltrri fisfa on lasten
nstäroä. £e pitämät tatffi
SKirristä.

(Eräänä aamuna 9J!irri
istui famarin tuolilla. £ap»
fct feifoiroat tuolin ebesfä

ftßitrtä fatjomasfa. Se fastoi fielellään täpäläänfä.
Sitte [e fillä naamaanfa moneen fertaan. 9Jtnös
törmien tafaa [e prjnfjfi fäpölällään.

#iti tuli Ijuoneefeen. £apfet fnfrjimät Ijäneltä:
„siti, minfätärjben 9JZtrrt näin pefee itfeänfä?"

• siti roastafi: „9Jtirrt opettaa teitä. Se nänttää,
että pitää olla putjbas ja fiisti. Sftitri ei tatjbo olla
lifainen ja poloinen. Se rafastaa puhtautta. SUiuis»
tafaa nnt, että lastentin pitää pefentnä ja fammata
Jjiuffenfa jofa aamu! On rjausfa fatfella [ristiä
lasta. £ap[ella it[elläfin on rjnroä olla puhtaana ja
[iistinä." - SMn putjui äiti. 3a Wlvm "nf)ä pur>
bisti itfeänfä.
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9Jlitä tohtori näfi.
3usft et ratasta puhtautta. £än pefee huonosti fas»

roonfa ja fätenfä. Hfein Ijänen faulanfa ja ranteenja
otöat lifaifet. 3Us[w äiti föllä fäsfee Ijänen pestä itfenfä
rjnroin, mutta 3us[t ei roiitfi tef)bä, niinfuin äiti fäsfee.

Ranan 3usfi [airastui. £jänen tär)tt)t maata rouo-
teesjaan ja lääfäri tuli fatfomaan fjäntä.

„£)jenna fätefi minulle, 3Usf'!" fctnoi lääfäri.
§>än tafjtoi foetella 3usfin fuonta.

3usfi ojenft fätenfä
tohtorille. Silloin toljtoti
näfi, että ranne oli
airoan lifainen.

„§ni!" [anoi tohtori.
„Oletfo [inä por[as, 3us[i?

(£tfö [inä ofaa pestä itfeäft, maitta olet i[o potta?
Sinä olet meltein nr)tä musta tuin nuohooja."

„(£i 3usfi t^oo P itfeänfä funnollifesti",
[anoi äiti. päitoä I)än on fiirootonna, maitta
fairoosfa on mettä paljonfin. Surijaan minä olen
fästennt r)äntä pefemään it[en[ä paremmin."

Silloin tohtori [anoi: „§äpeä, 3Usfi' 305

bot olla terroeenä, niin pe[e itfefi fjnroin ja ufein!
3a opi tottelemaan äitiäfi! 9Jluista [e!"

3us[i mafa[i airoan Ijiljaa [ängnsfään. §än ei
[anonut mitään, fillä t)än t)äpefi.
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Etufa teli palailen?

Antero, (Einari, s)rjö jo
fyeibän jisfonfa Slnna olimat
niityllä poimimasfa tuttia,
liityn läpi mirtojt ifo puro,
jonfa pii oli pantu lauta.
(Einari ja s2)rjö juoffimat
lautaa mpöten puron pii. 9lnna jeurafi fjeitä. 51un tyin oli
fesfcllä lautaa, fatfefi fe. 3tnna putoji puroon eitä
päästyt omin rooimin mebestä.

(Einari pelästyi fotoin ja alfoi itfeä. ‘JJrjö lätyi
juoffemoan totiin päin rnintä jaffoi. Ejän rienji fut=
[uniaan ifää 3lnnan arouffi. slntero, jota oli
jäänpt toisten jälteen, rienfi itfe auttamaan linnaa.
Ejän fatyaji meteen, tarttui linnaan ja rocti Ijänet maalle.

£äpimärfänä ja falpe»
ana 3lnna noufi jaloilleen.
3Beft roalui Ijänen tufastaan
ja roaattetstaan. Ijän
futtenfin fynmnili ja [anot:
„ftiitos [ulle, Stntero! |>nurin
finä mua autoit!"

4 Kertomuksia kuuromykille.
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Kainon juru.
Koina Salomaa tuli eräänä päiroänä totiin

foulusta typneleet jilmisjä. §äuen äitinjä ljuomaji
tämän ja tyjpi, mintä tättyen dän oli padoillaan.

„Sentäl)ben että meffoni ja duunini o©at rumat.
Kerttu Hujitalo janot] niitä niin rumifji. 3a toijet
tytöt fatjoiroat minua ja nauroimat. £e pitämät
paljon omista fauniista ©aatteistaan. 3a monella
tytöllä onfin tjpmin jie©ä putu." SRäin fertoi
Kaino, ja tuumat typneleet ©ierimät i)änen postilleen.

Stiti. Sitä itfe, ratas lapfeni! On tyttö totta,
että finun putufi ei ole taunis, mutta onljan fe fiisti
jo cljcä. Koeta jinä ©ain olla atyera ja I}p©ä
foulusfa! Silloin tyllä roanl)a meffojitin telpaa.

Kaino. SRiin, etyän opettaja millointaan ole
moittinut ©aatteitani. SCRutta tntöt

Silti Sanoitte tytöille, että förtyä äityi ei moi
laittaa jinulle taimitta ©aatteita?



51

fiaina. (£n [anonut fjeillc mitään, fillä minulla
oli paljo mieli, fun fje nauroiroat minulle.

siti. slä npt enää fjuoli fiitä, tpttöni! 91jattelc»
maton lapfi nauraa föpfjän tomerin roaatteillc.
Olioamme main tpptproäifiä, fun meillä on omat
lämpimät roaotteemme! 3a muisto, että foulusfa on
fjpmä fäptos parempi tuin faunis pulu! 9)mmärrätfö
[en, £aino?

»Ymmärrän", toastafi fiaina ja pppp fppncleet
pois filmistään.

Armelias XRari

9Jlari [ai febältään
mmipäiroälarjjaffi ra»
r)aa. SBieläpä t)än [ai
luroan mennä fauppa*
puotiin ostamaan fillä
mitä fjalufi. sJ3uobis[a
oli mnntäroänä fau»
niitä nuffia, ja jellaista
oli 9Jlati lauman r)alunnut

Sloifena SCRari rienfi fauppapuobille rafya fouras*
faan. SJlenncsfään f)än näfi tien roieresfä manaan
ferjäläisufon, jota oli fofea. peni trjttö oli ufolla
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taluttajana. Äun utfo tuuli 9Jtarin fulfeman oljitje,
ojenji l)än Ijattunja pyytäen ralja-apua.

9Jlori ällistyi, fillä I)än oli main ajatellut faunista
nuttea, jonfa l)än aitoi ostaa itselleen. §än jäi
[äälien fatjomaan fofeao ferjäläistä ja tuumi muuta»
man minuutin ajon. Sitten l)än päätti, lasti ainoan
raljanja ufon Ijattuun eitä mennyttään nuttea osta»
maan.

9Jlari tuli totiin ilman nuttea, mutta tyytymäifin
mielin, fillä omasfatunnosfaan Ijän ymmärfi tefmeenjä
oifein.

9ict)cllinen SRartti.
sRortin äiti lähetti SRortin roiemään piparitatfuja

eräällereumalle, jota oli tilannutne. Siellä SJtortti fotjtaji
foulutomerinfa Santeri Siirtojen. termeljtimät
toifianfa ja Santeri fyjyi: „ sJJlitä finullo on forisfafi?"

Sftartti. Siinä on pi=
patifalfuja, joita äitini on
leiponut.

Santeri. £)nto äitifi
lastenut ne?

äßattti (En tiebä.
Santeri. 9lnnapas mi»

nulle yffi piparifaffu ja [t)ö itfe toinen!
9Jlartti. Sitä en tee.
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Santeri. (Eif)än ötti[i etfä fufaan muufaan rtnt
näe [inua.

Diartti. (Että muista,
että 3umala aina näfee
meibät? -Olijin epäreljelli»
nen, jos falaa ottaifin äibin
piparifaffuja.

Santerin pää painui alas.
sän toaifeni ja läfjti toti*
[ena pois.

Martti jatfoi mattaanfa. Sjänellä oli tjproä
omatunto, [itiä Ijän oli moittanut fiufaufjen.

s}Jlistä [aarnin e leipää?

„!Xule tänne, s JJ{iffo!" [anoi
tuantja ijo=ijä. „sRinä fnfnn jinulta
jotafin." - milto tuli.

3io=ijä. STlistä faammc leipää?
SRiffo. "21 iti leipoo leipää

jauhoista.
3[o=i|ä. SRistä äiti \aa jau=

t)oja?
Sttiffo. 3fä rote ji)tr>iä mi)lli)i)n. Siellä f)än jauhattaa ne

jaufyotfji.
3Jo=tjä. s JJJtstä tfä jaa jrjroiä?
SDtiffo. Snffrjllä tfä frjlroää rufitta peltoon, ja itiistä

fasuiaa oras. ftejällä toiljan tölliin fasroaa jrjtoiä. ftun



toilja on fnpjnnnt, niin fe kitataan jo puibaan. Silloin ]aa*
baan paljon enemmän jnroiä fuin oli Inltoettn. SRinä olen
itfe nåljnnt tämän.

3fo=ifä. Siula lasroattaa pellon toiljan?
SRiffo. 3umala. ©i hilaan ifjminen moi jaaba toiljaa

lastuamaan.
3|o=p. Sieneltä meibän jiis tulee pnntåä leipää?
9Jti!fo. SUeibän tulee ruloilla fitä 3umalalta.
3io=ijä. ftuinta meibän jopii tuloilla jttä?
SJWIo. §erra 3eejus opetti rufoilemaan näin: Slnna

meille tänäpäitoänä j ofapäiroäinen leipämme!
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sJßitä tpötä [inä ojaat teljbä?
Oli leffoilta. Uh j

fona turoan uneresfä is=
tutinat Sitroin roantjem*
mot. 3iä touolt tarttua
ja äiti neulot Juttaa.
Utriot feifoi joutilaana
tatfomasfa ifän tnötä.

Slrroi. sibilletö tjö tetee tartun?
3jä. tibille.
Slrtot. Sitten äiti jillä tarttuaa pestnjä roaatteitammc,

niin että roefi lähtee niistä. Ufein minä olen tännnt fatjo=
masfa, fun äiti rjuufjtoo roaatteita rannasja.

3iä. 9tiin, äitihän aina laittaa meille puhtaita roaatteita.
Slrtni. Sfålletö toai minulle te tuotat juffaa lubotte, äiti?
siti. 3TäHe. Siian ifo tämä Tulla otiji jinulle.
3fä. luosja jinä fatjelet meibän töitämme, Slrroi, mutta

mitä finä itfe ojaat toimittaa?
Strtoi. Snpä minä roielä ojaa tnötä terjbä. SRutta fun

fastoan ijoiji, opin fnllä auttamaan ifää ja äitiä.
3fä. Opettele nr>t jo auttamaan meitä! Jlobisfa on monta

pientä tnötä; fellaijia finäfin jo rooit teljbä.
2trtoi. sJtiin, olenfjan minä näljnnt, että naapurin Sintti

iotonanja tefee monellaijia töitä. 9tnt t)än on juuri fantanut
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ruohoja rjeroojelle, josta fjän pitää niin paljon. £>eroonen on
fai roäjnnrjt, fun on roetännt fuormia foto päiroän.

'ilxwi jäi faijoinaan naapurin pirjalle päin. Siellä feifoi

Sintti paljain päin antamasja ruohoja tjetoofelle.
3fä!in tatfoi Sinttiä ja janot jitten Sitroille: „sRiin, tuo

Sintti on toimelias poifa. Opi jinätin fjäneltä telemaan jotalin
fmöbnllistä!"

toimeliaat lapfet jo tjeibän fotinja

Sintin ijä ja
2ln»in ifä omat naa=
putetta, ftllä tjetbän

fotinfa oraat IcttjeHäin.
Xupain roälillä on

ainoastaan Sintin ifån perunamaa. Sen alapuolella on tät)be.
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jonfa mieresjä on ijo firoi, penjaita ja puita. Suuri metjäfin
on airoon lähellä, fiäljteesjä on hutuin firfasta mettä. Uefällö»
fin je on tplmäö, jillä je tulee jpmaltö maasta.

3ofa päimä Sintti ja fjänen jisfonja Stiina menemät
lähteelle mettä hommaan. $e fantamat forennolla helposti
tphjön jäämin lähteelle ja ammentamat fiululla jäljen mettä
lähteestä. SRasfaafji fe jilloin
tulee, mutta I)e fantaroat fen
tuitentin reippain astelin Iäl)=
teeltä tupaan.

Irjntnroäifenä fatjelee äiti
faaroia, fun je taas on tuetta
tännnä ja fanoo: „st)toä on; tiitos, lapjet!"

t

TOiten hintti istutti omenapuun.

(leräönä päimänä toufotuusja Sintin ijä toi omenapuun»
taimen fotiinja. §än antoi jen Sintille ja janoi: „Sinä jaat
istuttaa tämän itjelleji pihalle tuman miereen."

Sintti otti iloijena puuntaimen. §ön fairooi pihaan joten»
fin jproän fuopan. Sitten hän asetti taimen fesfelle fuoppaa
ja pani Ijproää multaa juurille. Siinä pieni omenapuu npt
jeijoi airoon juorana. Sintti toi roielä fannulla mettä ja fasteli
jitä.

„£uosja on mettä juurille", janoi l)än. „(£n pmmärrä,
miten ne rooimat imeä mettä maasta. SUutta jen tiehän, että
taimi tuolee, jos je ei joa mettä."

pienen omenapuun ofjisja oli lehbenjilmutoita ja muuta»
main roiiffojen perästä tastooi niistä pieniä lehtiä. Slun maa
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luirout, fasteli slnttt taas pientä puutanja. fctlfcli
I)än jen pientä, tmljeriöuöiä otjia.

Itjetn • ajatteli] slntti näin: »Omenapuuni ja minä fas»

mamme filpao. itun minä tulen manljatji mief)efji, niin
puuni on ifo ja fortea. Silloin jaan jiitä paljon Ijproiä omenia.
Siiitä jaan muillefin."

toimeliaan iljmifen tpö tuottaa iloa hänelle itselleen ja
muille.

£ei!fi Mustina.

1. ftottoulan emäntä meni lasten ja tansja perunamaata
fitfemään. Dli lämmin päiroä, ja lasten tuli fuuma. Seitaa
fotoin roäjntti. SJtötin foira, SRusti, ei roaitoannut itjeänjä.
©e mataji mufaroasti penjaan alla jiimefjesjä. Siellä jillä oli
niin roiileä paiffa.

§eilti fatfeli SRustia. Sitten rjän rjuubafjti: „Ipllä tämä
tnö on rasiasta ja ifäroää! 3°spa olijin SRusti! Se jaa
roain loifoa jiimeljesfä eitä jen tarroitje fitfeä perunamaata.
siti, enfö minä jaa mennä SRustin lansfa loifomaan?"

Sitt antoi §eifin mennä. 3a £>eifft oli iloinen.
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2. 3lta joutui. Söanhempiat ja lapjet föroiraäl illallijelle.
£>eiffifin tuli pönbän ääreen.

Silloin äiti janoi: „§eitfi,
finäl)än haluat olla SUustina.
SRusti ei faö pönbän ääresfä.
Se jaa ruofaa fuppitnfa roasta
jälfeenpäin, !un me olemme fnö=
neet. 3a ftttcn SJtusti menee nöf ji
ulos. Siellä je roartioi taloa. Se
on SRustin tefjtätoä."

§eitfi fäpfäl)tt luullessaan mitä äiti fanoi. I)änen
fpöbä 9Jtustin lupista? Ijänen mennä i)öl|i ulos TOustin
tansfa?

§äpeisjään f)än pnnji: „siti tulta, antataa minulle an=
teelji! ftnllå minä litlen af)le=
rasti roastebes. Rintalaa minun
tulla pöptään omalle pailalleni!"

ifjeifli fai tulla pöptään. s 2titi
antoi hänelle anteelji. SUutta npt
§eilfi tieji, että SRustilla oli oma
tehtäraänjä. 3& hän pmmärji, että
hänenlin piti toimittaa jotalin
hpöbpllistä.

Usfollinen tuä^äsfä
Sräs 10=rouotias tpttö, ilatri Pajala, lulli ebes tafaifin

tiellä lotinja lähellä eräänä iltapäiroönå. SCaroen l)än tpönji
ebesjään lostenroaunuja, joisja hänen pillu roeillonja
nullui.
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Jlatrin foulutoroert
Soljun fieljtonen tuli [\\--

lotn iloifen nä!öijenä
I)äntä toastaan.

„9Jtil)tn [inä tne=

net?" ft)ft)t ftatri.
„9Renen fnlään fatfomaan eläinnäytteinä", roastaji Sol)u)i.

„Siellä fuuluu oteroan oifein tfoja petojalin. lule jinäfin mufaan!"
„(£n tooi tulla, jillä minun pitää pottaa pillu roeiftoani,"

roastaji ftatri.
„Ota roaunut ia roeiffo mutaan"! neurooi Sofjroi.
Wutta Jlatri fanoi päättäroäifesti: „®itä en moi tefjbä.

Sliti on fäsfennt minun tultea täällä totini lähellä. 2Barmaan=
fin mnös pittu äßillc tornin petästniji, jos tuulijt petojen ultoo=
roan. Sftene jinä main nfftn, Gofjroi!"

Sofyroi juotji 'tietjenjä, ja ilatri jäi usfollifesti tjoitamaan
jitä tetjtäroää, jonta fjänen äitinjä oli usfonut tjänelte. 9?au=
tjaltifesti nuftui pittu roeifto roaunuisjaan eifä tietännt mitään
julmista peboista ja niiben ulroonnasta.

sDliten fiitfu oppi fdjräamään.

fiiifun äiti oli afjfera raaimo. Ufcin fjän islui vuffinfa
ääresfå ferjräämäsfä. 2Ronet marfat I)än anfattfi tnöpaltfana
feljruusta.

herran oli talonemäntä taas tuonut Janelle fäfillifen
tappuroita ja prjntännt fjäntä fefjräämään ne langoifji. fian=
aoista emäntä aifoi futoa jäfiitangasta.

(Eräänä aamuna iiiifun äiti meni roarrjain pois fotoa.
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£>än oli foto päimän maatteita pejemäsjä emännän pejuturoasja.
fiiiju oli pfjinänjä fotona. §än fatjcli äihin tuttia. Ufein
hän oli jeijonut tatjomasja, fuinfa äiti fehräji. 9tyt hän
päätti; „9)linätin olan teljrätä!"

fiiiju istui tutin ääreen ja aitoi polteo jitä. 31° ppörä
ppöri, ja rallatin ppöri, mutta lanta fatteji fiiijun jormisja.

sän aitoi uuhestaan, mutta pian lanta taas tatfeji. SJlonta
tcrtaa iiiifu näin aitoi uuhestaan, ja monta fertaa lanta fat=
tefi. IRutta fiiiju ei lopettanut, maan yritteli aina uuhestaan,
jillä hän oli testäroäinen. „fit)llä äihin tutti roielä
fin lantaa tctee, tun aljferasti loeton tehräta jämällä lamalla
tuin äiti." sJläin fiiiju tuumi itjefjeen.

s ißät)itcllen fiiiju oppifin fet)täämään ja rullaan tuli oifeata
lantaa. fiun äiti illalla astui jijään otuesta, näti I)än fiiijun
istutoan toimeliaan näföijenä tutin ääresjä fehtäämäsjä.

Sttlotn äiti tjämtnästni fotoin.
§än löi fätcnfä niteen jo l)uubal)ti:
„Siat), joto piffu tnttöni ofaa fel)=

rätä!"
3loifena fiiiju nouji jo näntti

äibille, että rullasfa oli paljon lan=
faa. Se oli Siijun fe^räämää!

Sthteruus totoon onnen tooittaa.
Slhteruus unentin estää.
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‘JJrjön uni.
I. (Sräänä iltana istui lutemasfa läf[nän|ä. §än ei

toielä ofannut fitä. ftärftmftttöinäffH I)än fanoi äibille:

„2Rinä en tat)bo lutea enää. fiufeminen on niin ifätoää.
SOftnä tal)bon leitfiä; je on fyaustaa."

3titi fanoi Janelle: „Gtfö jutä tat)bo oppia nmmärtätoäi»

feffi ifymifeffi? (Ei hitaan tule nmmärtätoäifeffi lutematta
al)terasti. Jaljbotto tasioaa ijotfi ja pnfnä oppimatto*
mana?"

9)rjö fanoi: „£ät[i)t otoat niin roaiteita. paljon niitä
ontin. (Sn minä toot oppia niitä faittia."

„£aista toalittaa tnön paljoutta", toitttoi äiti hjtjueen.
9)rjötin [illoin toaiteni.

2. 9)ölln ‘ijrjö näfi unta. £)än oli ifoua miehenä. SBä»
{etoa t)än oli, mutta oppimaton. Janelle tuli tirjeitä, mutta
t)ön ei pmmärtänpt lutea niitä. luli fanomaleljtiä, mutta
t)än ei pmmärtäupt uiitätään. ftoulnlaifet piltfafimot t)äntö,
maitta t)än oli ifo mies. §än taittoi ostaa toroaroita, mutta



ci ojannut lastea, paljonfo ne mafjoiroat. Silloin fauppias*
fin nauroi Janelle.

Unesfaan voalitti: „2Boi, töinä on fjirroeän itäroää!
Söiinun olifi pitännt olla afjfera foulupoifana! 9tnt en rooi
enää oppia aifamiel)enä. Oppimattomana täntnt) minun
aina roain I)ätoetä. 2Boi minua!"

3. 9)r}ö tjeräfi. §äu oli roielä foulupoifa! Suf=
telaan t)än uoufi, pefi ja puti itfenfä. §än muisti unenfaja
päätti lufea fjnroin at)ferasti jota päitoä.

§änen foulufirjanja oliroat pörjbällä. £än istui pönbän
ääreen ja aitoi lufea. 9tr)t fjän ei joutanut

leen! §än tal) t o i oppia. Oppimattomaffi miefyeffi l)än
e i tafjtonut tulla.
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ssääsfi)jet ja tuarpunen.

£altois=aita oli of)i. fiumi ja jää oliroat julaneet. £el)bet
pul)fe[iroat puil)iu ja maa altot toiljeriöibä. 3lma tuutut jo
lämpimältä. (Sräänä tauniina teroätpäiroäuä palajivoat
päästt)[et lämpimistä maista Satoon [etibuille.

(I-bellifenä tefänä oli tal)bella päästrjfellä ollut pejanfä
trjläu fuurimman talou ränstään alla. sJh)t ue aifoitoat a[et=
tua ajumaan roanrjaan totiinja. SRutta tuu ue tulitoat fiune,
näliroät ite roarpufen ntataatoau fiinä.

roiferfitoät: „Jämä ou meibäu pefämme. 9Jic
olemme ratentaueet f en."

SBarpuuen ujastafi juuttuneena: „9lt)t minä ajun täällä.
„fiäl)tefää tiehenne!

2Cil)aifesti fe notallaan notti pääsfqjiä. Silloin ne len[i«
roät pois riitelemättä ja altoiroat tjett rateutaa uutta pejaä

itfelleen. Siinä ne fairoattin ajua rattl)asfa.
2. s lßäl)än aitaa fen jälteen tatfeli talon ijantä eräänä

päiroänä roarpusta, jota matafi entifesfä päästnstenpefäsja.
§äu ei pitänpt roarpufista. §än otti pittän feipään ja färti
pejän, jota putojt maatjan. Siten coarpunen ättiä jäi tobit=
tomatfi-



SKetfästpstoira ja jänifjet.
lumi peitti maan. 9Jietfästnstoira oli tjuo»

mannut lumesfa jäniffenjältiä. fe lönfi nuoren jänif»

fentin. ftoira rupefi ajamaan fitä. 9Jo»easti jnotfi foira;
pian fe oli airoau lähellä ajamaanfa jänistä. Silloin fe l)uo=

mafi toifen, ifomman jänitfen tstumasfa tafajaloillaan lu»
mesfa.

„
parempi on ottaa ifo jänis fuiu pieni!" SRäin ajatteli

toira. Se muutti äitiä fuuntaa ja aitoi ajaa ifompaa jänistä.
SJhitta ifolla jänitfellä oli roal)toat jalat, ja niillä fe teti pitttä
(jnppärjffiä. fe oli fautana foirasta, jota jo oli roäl)än
roäfnnnt juotfusta. Silloin toira rupefi tatfelemaau, misfä
pienempi jänis olifi. SJhitta fetin oli enuättäunt juosta fau=
roas pois, fillä aitaa tun toira ajoi ifompaa jänistä. ftoira,
jota oli ajanut tal)ta jänistä, ei faanut t)l)tätään! Jlolonafe
juotfi totiinpäin.

SRutta jänitfet l)nppäfiroät roapaina metfäsfä. Seittien
fatfeliroat ne omia jältiänfä lumesfa. s JUletfäsfä oli taas l)il=
jaista jarauhallista.

5 Kertomuksia kuuromykille.
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ftafylefoira

Snrnllinen on tahletoira.
Se ei xooi juosta toapaano mi»

hin tahtoo. Se on tohleisfanän*
tuin roanti.

(£rtnen pentuna fe oli iloinen ja roittelä. Silloin fc roa=
paana leifti ja juotfi. Sen ifäntä piti fiitä paljon, fillä fe oli

fieroä ja Ijausta pieni toira. SOiutta fitten fe oppi pahoja ta=
poja. Se ajoi lanoja, jotta peloisfaan juotfiroat nntpäri pi=
rjaa. Äerran fe puri lantmastatin. ftuttapenttien poitti fe
juotfi, niin että tauuiit tutat taittuiroat ja latastuiroat. <se
rjauttui arirjaifesti orjitfetulteroia il)mifiä, ja jostus fe repi
fyeibän roaatteitaantin.

2Bil)boin ifäntä päätti rangaista pahantapaista toi-

raanfa. §äu osti tetjun, tiinnitti [en toifen pään toirantop»
piin ja toifen pään toiran taulal)it)naan.

„ftosta tänttänbrjt noin pahasti, niin minä riistän finulta
roapauben", fanoi ifäntä toiralleen. „ytv)t et enää pääfe pa=
t)aa tetemään."

Varomaton Ijiircnpotfanen

hiirellä oli pefänfä

maasfo ruohojen tuä*
lisfä. ioptoä pälopaitta
fillä fiinä oli.
oli pieniä härenpoitafio.
herran l)tiri=emo puhui
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niille näin: „9U)t tisfa on aiojan lätjellä. Dltaa Ijrjcoiu t)il=
jaa, lapfet! SBarotaa, ftllä tisfa on meibän määrällinen
roirjollifemme!"

Silloin nffi p ottanen [anoi: j,Sßinä tal)toi[tu mielelläni
näl)bä tisfau. äftinä tutistän roain I)t)roin umfjäfen."

(Se pisti päänja pefän autosta. jrtun fe ei roielä näl)ut)t
tisfaa, läl)ti fe mäl)än
ulos pefästä. £eti tisfa
tjuomofi toarornattoman
biirenpoifafen. Se tart»
tui äitiä fiiben terämillä
tpnfillään, puri fen tuo=
liaatfi ja föi [en. loifetfin potfafet je tappoi ja }öi. 3fo l)iiri

rjffin pääfi paloon.
ll[ein f)iiri»emo jitten [urullifena ajatteli näin: „305 P°i=

tafeni oliji totellut minun toaroitustani, niin tisfa ei olifi
näfynnt f itä, ja minulla olift mielä faiffl fietoAt poilafet pefäs»
fani. SRutto turhaan minä toaroitin! on tt)f)ja,
taitfi poitafeni otoat tapetut ja minä tnljen ntfiitäni."

9Jltrri ja Alusti.

~Äiita 011 fnönot terman, jola
oli tuopisfaV 3ätin tuoppiin ter=
maa faijana roarten." 9täin
puf)ui emäntä fatfellen TOirriä ja
SRustia.

äJtirri tuli emännän Iuo ( ja
nautti partanfa. Se oli tuima.
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s JLßutta sJJlusti pnrfi pötibän alle,
Jillä fe ei lialnnmtt nänttää par»

taanfa.
©mäittä lutfui sJDhistin luot>

feen ja nosti fcn päätä. Sen
parta oli märtä, ja fiiuä uä=
fni roäliän termaatin. Silloin

emäntä fanoi: „Sinäpä olet fnönrjt termau! Vieläpä
toetit falata tetofi. Jaliboit, että minä olifin epäillut SRirriä
roartaatfi. §äpeä toti!"

§ävoeten meni SRusti pois. Se ei faanut ruotaa enää
ffttä päiroänä.

sloira petiin cbesfä
fterran pääfi

toira ftfään faliin,
mtsfä oli tfo peili,
jota ulottui lat=
tiaan asti. ftoira
ei ollut eunen näs«
unt peiliä. (£ufi=
mäilen terran fe
uut näti oman tu=

toaufa peilisfä. <3e
luuli jitä toijetji foiratji. (Sufin f e tatjeti tumaa taimeni»
paa ja meni fitten toaroen lähemmäs peiliä. Silloin toi»
nen loira mpös tuli lähemmäs.' „3Bau, roau", l)auffui foira.
Silloin fe näti, että toinenfin toira Ijaulfui fitä. SRpt jefuut»
tui, ja famasja toinenfin foira oli roil)aifennätöinen. konnat
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pnstqsjä juotji toira aiutan peilin eteen fyautfumaan toista
toiraa. Setin Ijauttui miutä ennätti.

Santasja tuli jotu jaliin ja näfi toirau fiil)teästi t)autfu=
xttau omaa turoaanfa peilisfä. Jämä näntti l}i)miu nauretta*
toalta. £)än ajoi tuitentin toiran ulos falista, fttld muuten fe
el)tä olifi juosfut peiliä roastaan ja järtennt Sen purratfenfa—-
omaa turoaanja.

Rärpätct jö piffuformi.
1. Herran pieni äßilljo otti tiinni tärpä[iä, jotta lente»

liroät ollunaruubuilla.
§än repi niiltä fiiroet
pois jo tuumi: „9hjt fär=
pä[et eimät enää moi
lentää".

Söilljon i[ä näti mitä
SBilljo teli. §än torui SMljoa ontarasti, [anoen: „9Jlinlä*
täljben finä, ymmärtämätön poita, teet paijaa tärpäfille?
Ainoastaan julma iljminen taljtoo [aattoa tipua eläimille."

kolona SBilijo [anoi:
„2Rinä ajattclin, että
tärpäfet eiroät tuntifi
tipua; neljän omat niin
pieniä."

2. litis=
tr)i SCilljon pittuformi omien ro ällin. <fjän rnpefi I)eti itte=
mään. .Häitään pibellen Ijän roalitti: „Hostce niin fo=
roasti [ormeen! äßoi, moi!"



(Silloin sißili)on ijä, jota istui lutemasfa fanomolef)teä,
tääntpi ja fanoi mataroasti: „£uosjafo jinä nt)t ittet ja umli=
tat, maitta tosfee ainoastaan pittnjormeeji! 3>oto pmmärrät,
että mt)ös pienet eläimet rooimat tuntea lipua? SRnista je
älätä millointaan enää räältää eläimiä!"
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Mpajuoffu.

siliri, Uljas ja §elmi joiroot tutin rintelin ifältä, fun l)än

tuli totiin taupungista. poloinen f)eistä antoi ojan rintelis»
tään pallille, jota oli I)eibän leittitoroerinja. ijßiau oliroat
rintclit jpöbpt.

3jällä oli !uiten!in toielä jäljellä ptfi riitleli, jota oli tai»
tietä juurin ja tonnein. jftpt l)än janoi: „Sc, jota on paras
juolfemoon, jaa tämän rintelin." I)än ajettui istumaan
rappujille ja piti rinteitä täbesjääu. Capjet ajettuiroot riroiiu
filpajuotfuo roorten. “ s3)tj, tatj, tolmc!" lasti sitiri, jo t)l)t’ =

aitaa läljtiroät foiiti juoffemoau pil)on tjmpäri.
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ilun §olli näti lasten juofjetoatt, altot Jetin juosta.
slaiffi lapfet foettitoat tet)bä parastanfa. Sftutta pian oli
§alli juosfut lasten obttfe ja [aapui enfimäifenä ifän luo.
loifena ennätti Uljas. §eti pätien jälfeeufä tulikin, jolla oli
mtft pittä hame. SBiimeifenä faapui §elmi.

ilenelle piti nr)t antaa rinfeli paltinnoffi'?
Uljas toäitti, ettei tutaan ollut teloittanut §allia juoffe=

maan filpaa. 9JJutta trjtöt [anoiroat [Uf)en, ettei futaan ollut
fieltänntfään §allia ottamasta ojaa filpajuotfuun.

Uljas toäitti roielä, että §alli ennätti ennemmin tuin lap=
jet jentäbben, että t)eillä oli toain faffi jalfaa fullafin, mutta
§alit juoffi neljällä jalalla.

Siihen ifä janoi, että bän ei ollut määrännet, fuinfa mo*

neliä jalalla tutin fai juosta.
(Sitten toäitti 9liri, että l)än olifi ebfä tooittanut fefä HU

jaan että pallin, jos hänellä olifi ollut Inhempi bame.
hameeni esti minua juofjemasta nopeasti", [anoi hän.

ihaili nffin ei [anonut mitään, toaan oli toaiti jafatfeli ha=
luftaana rinteliå.

SDtitä nnt artoelette tästä afiasta? kenelle rinfeli on an»

nettatoaV

Dutoja nimiä.
SBille ja ftalle olimat heroojilla. SBille oli hemofena ja

Äolle ajajana, paljon l)e olitoot jo juosfeet. Stpt I)e pt)jäl)»
tpimät (Ella täbin eteen, misjä ftatri jo oli.

JÖapfet pitiroät paljon Gllo täbistä, jota oli ijän jijar ja ajui

hcibän fotonanja. §eillä oli tapana tpfpä häneltä jellaifia
ojioita, joista eimät itfe jääneet feltoää.



9lt)t Rotrt tertoi: „
(Eilen minä näin fen voierään tntön,

jota afuu naapuritalosfa nnt tefänaitana. 9JJutta niinä en
moi muistaa Ijänen ninteänfä, fillä fe on niin outo. ©n ole
milloinfaan ennen tuullut fellaista nimeä. Jiebättetö te,
täti, tuon tntön nimen."

Jäti. huulin, että |e on (Sertrub 23ergt)oIm. (Sertrub on
jama nimi tuin kerttu.

SBille. Siaapurin pojat luulemat tntön futunimen oleman
<Pert)o.

£äti naurahti ja fanoi: „(£i fe niin ole. sDiutta roaiteata
onfin laufua Jellaifia nimiä. 5Re eiroät oietaan fuomenfielifiä,
maan ruotftntielifiä nimiä."

Soille. Sltnllrjläu talosfa afuu mnös taupuntilaifia fe[ä=
mieraina. Siellä on fatfi poitaa. Olen jostus leittinnt r)ei=
bän tansfaan, mutta en minäiään muista l)eibän nimiään.
9ietiu omat niin outoja.l Oletteto te, täti, tuulleet ne?

!Xätt. ftänbesfäm SRnllnläsfä fanoi emäntä, että nuo
pojat omat nimeltään 23runo ja ser°inano X)albäct.

ivalle. (Sn minä ofaiji tirjoittaa tuollaifia nimiä.
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läti. Spitääljön finun oppia tirjoittaniaan outojofin tir-
jaimia. 2uopos meille, ftatri, tnnä ja paperia! Knfjbnmme

f>eti tt)öl)ön. äßinä tirjoitan kallelle fetä ifot että pienet fir=
jaimet. ftnllä I)än fitten pian oppii ne\

ftatri toi tnnän ja paperin. "Xäti otti ne ja tirjoitti enfin
tirjainiet:

93 b, G c, £ b, g f, © g.
Sitten t)än roielä tirjoitti nimet:
©ertrub 93ergf)olm.
23runo ja gerbinanb Dalbäct.
„
Siinä ne nnt oroat", [anoi täti.

loettitoat parastanja, mutta fanoiroat fitten:
„ftt)llä on coaifea laufua tuollaifia roierasfielifiä nimiä."

Sptqmäpämmlaljja.
1. Run lanno tät)tti 11 touotta, fai l)än [i)uti)mäpätcoä=

nään lat)jat[i [ieroän ja bntuän trjnäroeitfen. 3fänjä lahjoitti

fen hänelle, fillä Sauno oli tauroan halunnut fellaista. äßel=
jeltänfä fai hän uuben Inijnfnnän. Sauno tantti l)eti uutta
roeistäufä, teroittaen fillä tnnää. Snntnioäifenä I)äu tar=
tasti roeistä. Siinä oli tjtfi ifompi ja tafi pienempää terää,

ftirttaita ja teräroiä ne faiffi oliroat.
»Suolla ifommalla terällä rooin vouolla beroofia ja muu*

tatin itfelleni'', tuumi t)än.

„ sJJiin, oltoon uufi toeitfefi [iuulle bnöbntfi!" laufui ifä.
2. Sauno aitoi tuitentin pian tänttää roeistänfä airoan

ajattelemattomasti. <r>än tattaifi fillä faunitta offia bebelmä-
puista, ja tuoleihin bän piirfi rumia naarmuja. (Eräänä
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päimänä hän piirfi pöptään ifon 2»tirjaimen. Silloin ifä fa=
noi autorasti: „30S finä täplät meistäfi noin tuhmasti, että
teet fillä mabintoa että typötpä, niin minä oton fen pois fi»
nulto."

Ufein louno muisti näitä ifän faneja, tun bän taas aitoi
läi)ttää meistänfä tuhmasti. 9le estimät häntä tetemästä
tubmuuffia, fillä hän ei tahtonut menettää fieroää meistänfä.
3a hän tiefi, että ifä ottaifi fen pois häneltä, jos hän fillä
tefifi mabintoa.

XasJusto noufeum fauni.
Cli terran ifo toulupoita, jota oli tottunut polttamaan

tupaftaa. ftun hänellä oli muutamia pennejä, osti I)än niillä
paperosfiu itfelleen. iiitaifia paperosfinpätfiä I)än mnös te»

täfi ja poltti, maitta fiisti ihminen ei tal)toifi pistää fellaifta
fuubunfa.

Eräänä päiroäuä l)äu tulti tabulla laistotellen paperosfi

fuusfa. ftabunfulmasfa tuli I)änen opettajanfa l)äntä roas=
taan. kiireesti [teppa[t poita paperosfiu futistaan ja piti
fitä täbesfään feläu tataua, tun l)än terroebti opettajaa.

„2Ritä finä piiloitat feltäfi taa?" tnfni opettaja.
~(£ll mitään", roastafi poita ja tatfoi rol)teasti opettajaa

filmiin. Samasfa I)än pisti paperosfiu tastuun ja uäntti
opettajalle tt)l)jät tätenfä.

Opettaja tatfeli roataroana poitaa bettifen aitaa. Sitten
l)än fanoi: „£astustafi noufee faroua. 9cäin, että pistit pa=
perosfin fiil)eu."

s J}oita heitti nrjt nolona paperosfin maaban, fillä bän
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tunfi fen polttaman itfcänfä. Se oli jo polttanut reijän tas*
tuun.

Opettaja jattoi: „<fjuonosti tärjtät ral)aafi, tun niillä os=
tat tupatfaa itfellefi. Siten maljincjoitat tcrmepttäfi. SUfutta
miclä pahempi on, että olet tottunut molljettelcmaan fen
tantta, että olet toettanut falata paijaa tapoafi."

iloita tuunteli allapäin opettajatpa janoja. frjän tiefi Ijä»
nen oleman oiteasfo.

£janne![en ajatuffet puista.

„SRifä on faunein ja paras faifista puista?" SRäin fnfni
14*rouotias 3l llinrt toeljiltään ja fisfotltaau.

„9J?inä pibän enin pihlajasta, [illä fe on niin faunisfuf»

fiesfaan ja mnös fyffnllä, fun [e on tännnä punatfta marjoja."
Jämä oli fieena fisfon ajatus afiasta.

parempi on tuitenlin ntafjtatoa mäntn", ar>

roeli Olaroi.
ftuufirouotias §annes t)uubal)ti: „ftt)llä minä tietön,

mitä on faunein ja paras faifista puista. Se on joulufuufi!"

loifet nauroiroat roärjän piffu voeljelleen. Sitten
jattoi: „SRo, fanofaa nnt, mifä on rjuonoin faifista puista!"

ftautoan tuumimatta roastafi §annes tjntain roarmasti:

„ s saf)tn faifista on toirou."

loifet lapfet tatfeliroat rjnmnilleu toifianfa. §e tiefiroåt,
mit)in äiti jostus fäntti l)ienoja foirouuoffia. Sentäf)ben f)e
ummärfiroät, miffi §annes ei pitännt foirousta.
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Pikku Heikki.

Kerran päätti pikku Heikki olla
iso miesi;

Voimaa oli hänellä ja paljon
hän jo tiesi,

Siis ei viitsi pikku Heikki enää
lapsi olla;

Talonpaikka katsottuna on jo
kalliolla.

Isän kirves Olallansa metsään
käypi Heikki.

Nyt, se alkaa miehen toimi, jäädä saa jo leikki.

Hirret aikoo Heikki kaataa, tehdä talon oivan.
Ympärille sitten raivaa pellon vihannoivan.

Mutta vaikka hiki päässä Heikki puuta hakkaa,
Puu ei kaadu; väsyneenä Heikki työstä lakkaa.

Lapseksi taas kotihinsa palaa jälleen Heikki.
Miehen työ ei suju vielä; lasten työ on leikki.

Väinön pakomatka.

Kerran Väinö otti salaa Elli siskonsa pienet kahvi-
kupit. Hän tahtoi vähäsen leikkiä niillä, mutta ei
tahtonut pyytää niitä Elliltä. Kiireesti hän meni kupit
käsissään lasten huoneeseen. Ovella hän kompastui
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ja kaatui. Ellin sievät kupit
putosivat lattialle ja sär-
kyivät palasiksi.

Äiti ja Elli kuulivat
kolauksen. He tulivat katso-
maan, mitä oli tapahtunut.
Kun Elli näki särkyneet

kupit, puhkesi hän itkuun. Äitikin oli pahoillaan.
Vakavasti hän sanoi: »Sinä teit pahasti, Väinö, kun
otit siskosi kupit ilman lupaa. Vahingossa ne sitten

vielä särjitkin. Tuossa ne nyt ovat
palasina. Pyydä anteeksi siskol-
tasi, että näin olet tehnyt!»

Väinö seisoi ja katsoi lattiaan,
kuu äiti häntä nuhteli. Hän oli
kyllä pahoillaan siitä, että oli sär-
kenyt kupit, mutta hän ei tahto-
nut pyytää anteeksi. Mitään sano-
matta hän kääntyi ja meni ovesta

ulos. Latoon hän lähti. Siellä hän istui heinille ja

alkoi ajatella asiaansa.
Hänen mieleensä tuli ylpeitä ajatuksia. Näin

hän ajatteli: »Äiti käski minun pyytää anteeksi Elliltä.
Elli on pieni tyttö. Minä olen häntä suurempi. En
pyydä häneltä anteeksi. En mene sisään äidin luo.
Olen täällä yksinäni.»

Kauvan Väinö istui ladossa. Aika kului hitaasti.
Ikäväkin siellä oli olla. Väinö katseli ulos. Tai-
vaalle nousi mustia pilviä. Hän kuuli' ukkosen
jyrinää. Äkkiä leimahti kirkas salama. Väinö säp-
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sähti. Taas leimahti toinen salama ja alkoi sataa
rankasti.

Väinön mieleen tuli toisia ajatuksia. Näin hän
nyt ajatteli: »Parempi olisi olla sisällä toiston kanssa.
Minkätähden minä lähdinkään tänne pakoon! Enhän
minä voi olla täällä koko päivää. Voisinhan minä
pyytää Elli siskolta anteeksi. Hän on aina kiltti ja
ystävällinen.»

Väinö tuumi vielä vähän aikaa ladossa. Sitten
hän päätti, hyppäsi ulos ladosta ja juoksi kiireesti
tupaan. Satoi niin kovasti, että hänen vaatteensa
aivan kastuivat. Märkänä hän astui ovesta sisään.
Elli tuli hyvin iloiseksi, kun näki hänet. Ja paljon
Ellillä nyt oli sanomista veikolleen. »Missä sinä olet
ollut niin kauvan, Väinö kulta? Minkätähden sinä
olet ollut ulkona sateessa? Kun kuulin ukkosen,
ajattelin sinua. Pelkäsin,
että salama tappaisi sinut.
Tule nyt äidin luo!»

Väinö meni äidin luo. Totisena hän katsoi äitiä
suoraan silmiin ja sanoi: »Äiti, minä olen ollut paha.
Tahdon pyytää Elliltä anteeksi. En tahdo enää olla
paha. Antakaa Tekin, äiti hyvä, minulle anteeksi!»

Äiti katsoi lempeästi
poikaansa. Samassa Elli
kietoi kätensä Väinön kau-
laan. Ja Väinö kietoi kä-
tensä Ellin ympärille. Nyt
heillä taas oli niin hyvä olla.

Ja Väinö ajatteli: »Kyllä
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minä olin tuhina, kun lähdin pakoon ja kauvan is-
tuin yksinäni ladossa!»

Hän katseli ulos akkunasta. Mustat pilvet olivat
jo poissa ja aurinko paistoi kirkkaasti.

Hyvä koulutoveri

Oli maanantai-aamu. Op-
pilaat istuivat luokkahuo-
neessa, ja opettaja tuli sisään.
Hän huomasi heti, että hänen
kirjassaan oli mustetahroja.

Hän katseli oppilaita ja
kysyi: »Kuka on kaatanut
mustepullon? Kirjani on

mennyt pilalle.»
Ilmari Salmela nousi seisomaan ja sanoi: »Minä

tuon opettajalle uuden kirjan, kun tulen kouluun
huomenna.»

Opettaja kysyi: »Oletko sinä, Ilmari, kaatanut
mustepullon ja pilannut tämän kirjan?»

Ilmari. Minä en ole kaatanut mustepulloa.
Opettaja. Minkätähden sinä sitten toisit mi-

nulle uuden kirjan, vaikka et ole kaatanut muste-
pulloa?

Ilmari oli vähän aikaa vaiti. Sitten hän selitti
asian näin. Maiju oli pyyhkinyt pölyä pöydältä,
ja silloin oli mustepullo kaatunut. Kun hän oli näh-
nyt, että muste oli pilannut kirjan, oli hän kovin
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säikähtänyt. Maiju ei olisi voinut ostaa uutta kirjaa
opettajalle, sillä hänen äitinsä on aivan köyhä. Ilmari
oli lohduttanut Maijua ja luvannut tuoda uuden kir-
jan pilaantuneen sijaan. Hän ajatteli, että hänen
äitinsä kyllä antaisi hänelle rahaa kirjan ostamista
varten. Sentähden Ilmari oli tarjoutunut tuomaan
opettajalle uuden kirjan, vaikka hän ei ollut pilan-
nut opettajan kirjaa.

Opettaja kuunteli tarkoin Ilmarin selitystä. Sit-
ten hän ystävällisesti sanoi: »Sinä, Ilmari, olet hyvä
toveri. Teit oikein, kun nyt kerroit minulle koko
asian sellaisena, kuin se on. Ei saa salata mitään
opettajalta, niinkuin ensin aioit salata sen, että Maiju
oli kaatanut mustepullon. Hän saattoi minulle pienen
vahingon, mutta minä kyllä mielelläni kärsin sen

kun näen, että oppilaani keskenänsä ovat hyviä
tovereita.»

6 Kertomuksia kuuromykille.



Junassa.
Muuan vanha

herra kertoi näin:
Matkustin kerran
junassa. Siellä oli
paljon väkeä, ja
kaikki penkit vau-
nussa olivat täynnä
ihmisiä ja tavaroita.

Eräällä asemalla astui junaan vanha, heikonnäköinen
vaimo. Hän tuli siihen vaunuun, missä minäkin
istuin. Konduktööri eli junailija auttoi hänet sisään
ja sanoi matkustajille: »Tämä vanha vaimo mat-
kustaa ainoastaan seuraavalle asemalle. Kyllä kai
hän saa istumapaikan täällä?»

Vaimo katsoi ympärilleen, mutta ei nähnyt
tyhjää paikkaa missään. Silloin eräs iso poika nousi
ja sanoi kohteliaasti vaimolle: »Tehkää hyvin ja.
istukaa minun paikalleni! Minä jaksan kyllä seisoa
vähän aikaa.»

»Tuhannet kiitokset!» sanoi vanhus ja istui
tyytyväisenä pojan tarjoomalle paikalle.

Kertoja jatkoi: »Katselin tuota nuorta poikaa.
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Hän näytti reippaalta ja ystävälliseltä. Itsekseni
ajattelin: »Varmaankin tuo on hyvä poika, koska
hän on näin kohtelias vanhukselle.»

Hädässä.

Eräänä sunnuntaina syyskuussa lähti kolme
kuuroa poikaa maalle kaupungista, jossa he kävi-
vät koulua. He aikoivat käydä jonkun tuttavansa
luona. Maalla he kulkivat erään laitumen yli, jolla
oli lehmiä ja yksi härkäkin. Härät tavallisesti vihas-
tuvat, kun näkevät jotakin punaista. Niin tämäkin
härkä. Se näki, että yhdellä pojista oli punainen
kaulahuivi, ja siitä se vihastui. Mylvien se alkoi
ajaa poikia takaa. He juoksivat minkä ennättivät
eräälle kalliolle päin. Kun he pääsivät sinne, näki-
vät he vihaisen härän aivan takanansa. Ei ollut
aikaa arvella! Pojat kiipesivät kiireesti kalliolle ja
hyppäsivät toinen toisensa perästä kallion toista
rinnettä alas. Härkä seurasi heitä kalliolle, mutta
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siihen se seisahtui eikä uskaltanut hypätä jyrkän-
teestä alas. Eihän härkä voi hypätä pukin tavoin!

Pojat jatkoivat matkaansa iloisina siitä, että
olivat pelastuneet vaarasta. Kauvan he muistivat
tämän retkensä.

Tämä tapahtui Norjassa.

Jaakon laiva.

Kerran myös pieni Jaakko joutui hätään. Hä-
nellä oli sievä, pieni laiva, jossa oli purjekin. Eräänä
tuulisena päivänä Jaakko tahtoi nähdä, miten hänen
laivansa kulkisi järven rannassa. Isä kyllä kielsi
koettamasta, sanoen: »Älä laske laivaasi vesille tä-
nään, sillä nyt on myrsky.»

Mutta Jaakko oli itsepäinen ja vei laivansa ran-

taan. Hän laski sen vesille aalloilla kiikkumaan.
»Sievästi kulkee laivani», ajatteli Jaakko sitä kat-
sellessaan.

Mutta pian tuli iso aalto, ja se vei laivan pois
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Jaakon luota. Kiireesti hän juoksi laivan jäljessä,
mutta joutui syvään veteen. Hän upposi, ja aallot
löivät jo hänen päänsä ylitse. Silloin tuli isä juos-
ten rantaan. Hän oli nähnyt Jaakon olevan hädässä
ja kiirehti auttamaan. Hän nosti Jaakon vedestä ja
kantoi hänet rannalle. Näin isä pelasti poikansa.

Luultavasti Jaakko olisi hukkunut, jollei isä olisi
huomannut hänen uppoavan veteen. Silloin Jaakko
olisi jäänyt ilman apua.

Laivansa Jaakko menetti, sillä aallot veivät sen
kauvas pois.

Tulipalo.

Kahdeksanvuotias Kosti Hamara oli kerran
yksinänsä kotona. Hänen isänsä oli tehtaalla työssä,
ja äiti oli mennyt torille ostamaan perunoita ja voita.
Silloin Kosti otti tulitikkulaatikon ja alkoi leikkiä
tikuilla. Hänen vanhempansa olivat kyllä usein
kieltäneet häntä sitä tekemästä, mutta hän ei välit-
tänyt heidän kiellostaan. Huvikseen hän sytytti
monta tulitikkua yhtaikaa. Siinä hän poltti sormensa
ja heitti kiireesti palavat tikut pois. Toiset niistä
putosivat lattialle, mutta yksi tikku putosi sänkyyn.
Kosti ei huomannut sitä. Hän seisoi katsomassa,
miten tikut sammuivat lattialla toinen toisensa
perästä. Äkkiä nousi vuoteesta iso liekki. Olkipatja
oli syttynyt tuleen. Pelästyneenä juoksi Kosti
huoneesta, jättäen oven auki ja huutaen apua.
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Kun naapurit tulivat auttamaan, oli huone ilmi-
tulessa. Akkunaruudut olivat särkyneet ja huone
oli täynnä savua. Suurella vaivalla voivat naapurit
sammuttaa tulen, mutta suuri osa Kostin vanhempain
tavaroista oli palanut.

Kotiin tullessaan näkivät vanhemmat ainoastaan
mustat, savuavat seinät entisen sievän kotinsa koh-
dalla. He olivat kovin murheellisia suuresta vahin-
gosta, jonka heidän poikansa oli saattanut heille.

Koko talven täytyi vanhempain ja heidän las-
tensa öisin maata kylmällä lattialla, ja paljon vaat-
teitakin olivat he menettäneet tulipalossa.

Hyvä on tuli uunissa ihmisen palvelijana, mutta
julma se on herrana talossa.

Tapion ensimåinen rautatieniatka.

Tapio Terho lähti ensimäisen kerran kaupun-
kiin. Hänen piti alkaa käydä koulua siellä. Isä
saattoi hänet hevosella asemalle, ja Tapio meni
junaan. Hän ei ollut milloinkaan ennen matkusta-
nut junalla. Juna lähti liikkeelle, ja isä jäi asemalle.
Tapio oli yksin vierasten kanssa. Ikävälle tuntui.

Tapio istui hiljaa penkillä ja katsoi ulos akku-
nasta. Hän näki taloja, peltoja, lehmiä laitumilla
ja joskus järvenkin. Kiireesti ne kuitenkin taas
katosivat. Näytti siltä kuin metsän puut olisivat
kiirehtineet vaunun akkunan ohitse. Ihmetellen
katseli Tapio tätä kaikkea.
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Yksi akkuna oli auki vaunussa. Tapio nousi
ja pisti päänsä ulos akkunasta, sillä hän tahtoi
nähdä paremmin. Silloin putosi lakki hänen pääs-
tään maahan. Sinne se jäi, ja juna kiiti eteenpäin
radalla.

Tapio ei milloinkaan enää nähnyt lakkiansa.
Nolona hän tuli kaupunkiin ilman lakkia.

Nolosti loppunut leikki.

Eräs mies matkusti kerran junassa pienen poi-
kansa kanssa. Poika seisoi avoimen akkunan vie-
ressä katsellen ulos. Isä seisoi hänen takanansa.
Kun poika vähäsen kumartui ulos akkunasta, siep-
pasi isä lakin hänen päästään.

Poika säpsähti ja huusi: »Voi, nyt minun lak-
kini putosi!»

Isä piti lakkia selkänsä takana ja sanoi leikilli-
sesti: »Minä kutsun sen takaisin päähäsi. Saa
nähdä, tuleeko se!»

Kun poika taas katsoi ulos, pisti isä lakin
takaisin hänen päähänsä.

»Nyt tuli lakkisi takaisin», sanoi isä.
Tämä oli pojan mielestä kummallista. Vähän

ajan perästä hän itse otti lakin päästään ja heitti
sen ulos akkunasta. Sitten hän kääntyi isänsä puo-
leen ja pyysi: »Isä, kutsu taas lakkini takaisin!»

Siihen se leikki loppui.
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Hiiri, joka söi myrkkyä.

Eräs hiiri kävi usein ruokahuoneen kaapissa.
Sieltä se löysi sokeripalasia ja korppuja, joita se
mielellään nakersi. Kerran se näki siellä lautasen,
jolla oli jotakin valkoista. Se oli jauhon näköistä,
mutta maistui makealle. Hiiri söi siitä paljon ja
juoksi sitten pois. Se ei tietänyt, että se oli syönyt
myrkkyä. Mutta pian se tunsi kovia kipuja, ja
vähän ajan perästä se kuoli.

Uskollinen koira.

Eräällä herralla oli koira, joka aina seurasi
häntä, mihin hän meni. Kun hän oli sisällä huonees-
sansa, makasi se hänen ovensa edessä. Herra piti
paljon koirastaan, joka oli niin uskollinen hänelle
ja kohteli sitä aina ystävällisesti.

Kun herra sairastui ja kuoli, suri koira niil
kovasti, että se ei syönyt eikä juonut. Kun vainaj

oli haudattu, makasi s
melkein aina hänen hau
dallansa. Eräänä aamun
näkivät ihmiset sen makaa
van siellä kuolleena.



Tapaturma.

Hokkasen
isäntä ajoi mä-
kistä maantietä
myöten. Hä-
nellä oli hyvä,
vahvahevonen.
Kun se juoksi
loivaa mäkeä alas, huomasi isäntä ison pojan juok-
sevan edessään tiellä.

»Pois tieltä!» huusi isäntä. Mutta poika juoksi
yhä keskellä tietä. Äkkiä hän huomasi hevosen pään
takanansa; silloin hän aikoi juosta tien viereen, mutta
kompastui ja kaatui. Toinen kärrynpyörä kulki hä-
nen oikean säärensä yli. Isäntä säikähtyi ja kään-
tyi katsomaan, mitä oli tapahtunut. Poika makasi
suullaan tien vieressä, ja isosta haavasta juoksi pal-
jon verta.

»Miksi et mennyt pois tieltä, kun varoitin?» ky-
syi isäntä. Poika ei vastannut mitään, vaan valitti
ja koetti nousta istumaan.

»Ei tämä poika kuule; hän on kuuromykkä»
sanoi silloin eräs mies, joka riensi avuksi. Hän sitoi
haavan puhtaalla nenäliinalla, ja sitten molemmat
miehet nostivat pojan Hokkasen rattaille.
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»Luuletteko, että hänen jalkansa on poikki?»
kysyi Hokkanen toiselta mieheltä.

»En tiedä», vastasi tämä. »Viekää hänet nyt
kiireesti lääkärin luo!»

»Niin teen», vastasi Hokkanen. »Mutta kyllä
kuuromykän itsekin pitäisi varoa hevosia, kun hän
kulkee tiellä. Silloin ei tapahtuisi tällaista vahinkoa.»

Köyhä, kyttyräselkäinen mies kulki Jalkasin tietä
myöten. Hän kantoi tavaroitansa mytyssä selässään.
Kun hän kulki pienen talon ohitse, näki eräs valla-
ton poika hänet. Tämä alkoi heti matkia kyttyrä-
selkäisen ruumiinasentoa ja väsynyttä käyntiä, vie-
läpä nauroi ivallisesti tepastellessaan miehen jäljessä.

Kyttyräselkäinen huomasi tämän, ja pojan ruma,
pilkallinen käytös pahoitti häntä tietysti kovin.

Mutta eräs toinenkin henkilö oli huomannut pilk-
kaajan temput, nimittäin pojan oma isä, joka seisoi
talonsa portilla. Hän kutsui ankaralla äänellä poi-
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kansa luokseen ja antoi hänelle vankan korvapuus-
tin.

»Tuossa saat pilkastasi, tuhma poika», sanoi isä
suuttuneena. »Etkö sinä vielä ymmärrä, ettei mil-
loinkaan saa pilkata vaivaista? Sillä tavallako sinä
osoitat kiitollisuuttasi siitä, että itse olet saanut ter-
veen ruumiin?»

Nolona, seisoi poika isänsä edessä eikä voinut
vastata mitään. Tuskin hän oli ajatellutkaan, että
hänen tulisi olla kiitollinen Jumalalle siitä, että hä-
nellä oli terve ruumis ja ettei hän ollut vaivainen
kuten tuo kyttyräselkäinen.

Isä kutsui väsyneen matkamiehen taloonsa lepää-
mään ja tarjosi hänelle ruokaakin virkistykseksi.
Kiitollisena istui kyttyräselkäinen ruokapöydän ää-
reen. Syödessään hän sävyisesti sanoi pojan isälle:
»Monet pojat ajattelemattomuudessaan pilkkaavat
meitä viallisia. Usein lie eivät itse ymmärrä, miten
pahasti he tekevät.»

Kun poika kuuli miehen puhuvan näin, häpesi
hän vielä enemmän ja päätti, ettei hän milloinkaan
enää pilkkaa vaivaista.

Sannin sairaus.

Sanni makasi sairaana vuoteessaan. Päätä pa-
kotti ja koko ruumis oli kuuma. Välillä taas hänellä
oli kylmä. Sannilla oli vaarallinen kuumetauti. Hä-
nen täytyi monta kertaa päivässä ottaa lääkkeitä,
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jotka lääkäri oli määrännyt hänelle. Äiti antoi ne
säännöllisesti hänelle. Hän istui hyvin usein Sannin
vuoteen ääressä ja puheli ystävällisesti hänen kans-
saan. Yöllä hän ei mennyt levolle, vaan valvoi
Sannin luona hoitaen häntä.

Eräänä iltana Sanni kysyi: »Äiti, paranenko
minä vai kuolenko minä pian?»

Äidin silmissä oli kyyneleitä, kun hän vastasi:
»Me emme voi tietää sitä. Minä toivon, että sinä
tulet terveeksi, mutta yksin Jumala voi antaa sinulle
terveyden.»

Sannin sairaus kesti kauvan. Hänen äitinsä hoiti
häntä hellästi koko ajan. Sanni itse koetti olla
kärsivällinen ja hyvä. Hän ei valittanut silloinkaan,
kun päätä kovin pakotti. Hiljaa hän makasi vuo-
teessaan ja otti vastustamatta pahanmakuisia lääk-
keitään.

Jumala ei vielä kutsunut Sannia pois tästä elä-
mästä. Hän parani vähitellen ja sai nousta vuo-
teestaan. Silloin äiti kiitti Jumalaa tyttönsä parane-
misesta. -Ia Sanni itsekin kiitti nöyränä Jumalaa.
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Sanni oli vielä viikon ajan heikko eikä saanut
mennä ulos. Vähitellen hän vahvistui ja sitten hän
pääsi uloskin. Silloin hän iloisena meni katsomaan
kukkia, perunamaata ja kotieläimiä, joita hän ei ollut
nähnyt pitkään aikaan.

Mummon silmä.

Aina Ollila on pieni kuusivuotias tyttö. Hänen
kodissaan asuu hänen vanha mummonsa, joka on
Ainan äidin äiti. Mummo tarvitsee usein Ainan apua,
sillä hän on sokea. Nuorempana oli mummolla kirk-
kaat, hyvät silmät, mutta ne tulivat kipeiksi, ja nyt
hän ei enää näe mitään.

Kun mummo tahtoo lähteä kylään taikka kirkolle,
on Aina mukana häntä
taluttamassa. Muuten
ei mummo voisikaan
mennä mihinkään.
Aina on mummon us-
kollinen, pieni toveri.

Mummo lukisi mielellään, mutta hän ei voi tehdä
sitä. Usein Aina lukee hänelle isosta Raamatusta
ja mummo kuuntelee
hartaasti. Muuten hän
olisi jo unhottanut Ju-
malan pyhän sanan.

Aina tuottaa pal-



jon iloa vanhalle mummollensa. Muuten sokean
vanhuksen elämä olisikin synkkä.

»Sinä olet minun silmäni», sanoo mummo usein
ystävällisesti Ainalle. Mummo rakastaa paljon pientä
toveriansa, ja Aina palvelee häntä mielellään. Hän
muistaa Raamatun kehoitusta: »Palvelkaa toinen
toistanne!» Tätä kehoitusta hän tahtoo noudattaa.
Hänkin rakastaa mummoa.

Tupakanpolttaja.

1. Arvo Järvenpää oli vieraana setänsä ja tä-
tinsä luona. Siellä oli hauska olla, sillä Arvon ser-
kut olivat hyviä ja ystävällisiä lapsia. Arvo kävi
heidän kanssaan pienillä retkillä metsässä ja järvellä.
Heidän vanhempansa olivat myös ystävällisiä Ar-
volle.

Eräänä päivänä täti lähetti lapset asialle kauppa-
puotiin. Ostoksiansa varten antoi täti rahaa Hil-
malle, joka oli vanhin serkuista. Sitä paitsi hän
antoi jokaiselle lapselle 20 penniä, sanoen; »Saatte
kukin tällä rahalla ostaa mitä haluatte.»

2. Lapset riensivät iloisina kauppapuotiin. Siellä
Hilma ensin toimitti äidin asiat. Hän pyysi 2 kiloa
vehnäjauhoja, puolen kiloa kahvia ja kilon sokeria.
Ne pantiin paperipusseihin ja punnittiin ja Hilma
maksoi niiden hinnan.

Sitten ostivat lapset omat ostoksensa. Hilma
osti virkkuuneulan. Ville osti tinasotamiehiä ja Aili

94
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osti pienen nukenpään. Arvo ei tahtonut sanoa,
mitä hän ostaisi, ja hän jäi viimeiseksi kauppapuo-
tiin.

Lapset saapuivat kotiin. Hilma, Ville ja Aili
veivät jauhot, kahvin ja sokerin äidillensä. He ker-

toivat, mitä he kukin itse olivat ostaneet. Mutta
Arvo jäi siksi aikaa ulos.

3. Hilma, Ville ja Aili olivat jo kauvan aikaa
leikkineet pihassa, ennenkuin Arvo tuli heidän seu-

raansa. Hän näytti kovin kummalliselta, sillä hän
oli kalpea ja näytti kuin häntä olisi nukuttanut. Tus-
kin hän pysyi seisomassa.

»Mikä sinua vaivaa?» kysyivät serkut hämmäs-
tyneinä. Kun Arvo ei vastannut mitään, juoksi Aili
hakemaan äitiänsä.

»Arvo serkku on tullut sairaaksi!» huudahti
hän. »Tulkaa, äiti, pian avuksi, ettei hän kuole!»

Äiti säikähti kovin ja riensi pihaan. Siellä hän
näki Arvon pitkällään nurmella. Hilma ja Ville sei-
soivat pelästyneinä hänen vieressänsä. »Nyt Arvo
serkku kuoli!» sanoivat he itkien.

Äiti huomasi, että Arvo oli mennyt tainnoksiin.
Pian hän myös huomasi syyn siihen. Hän näki ni-
mittäin, että Arvon taskussa oli tulitikkulaatikko ja
paperossia. Nyt äiti kantoi Hilman avulla Arvon
sisään ja pani hänet vuoteelle. Sitten hän pani kyl-
män kääreen Arvon päähän.

Hetkisen kuluttua Arvo avasi silmänsä. Hän
valitti päänsärkyä, sulki jälleen silmänsä ja nukkui
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uudestaan. Vasta illalla Arvo nousi, mutta serkut
huomasivat, että hän ei tahtonut puhua heidän kans-
saan pahoinvoinnistaan.

4. Seuraavana päivänä setä kysyi: »Mikä si-
nua vaivasi eilen, Arvo? Mikä oli syynä sinun
pahoinvointiisi?»

Arvo loi katseensa maahan ja puna nousi hä-
nen poskilleen. Hän ei olisi tahtonut puhua siitä
asiasta, mutta ei hän myöskään tahtonut valhetella.

Valhe ei milloinkaan paranna huonoa asiaa, vaan
päinvastoin pahentaa sen. Tämän Arvo tiesi. Hän
katsoi sentähden pian suoraan setää silmiin ja vas-
tasi: »Ostin paperossia kauppapuodista ja poltin
niitä; siitä tulin kipeäksi.»
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»Mistä syystä sinä tahdoit polttaa tupakkaa?»
kysyi setä vielä. »Eihän se maistu hyvältä.»

»Toiset pojat sanovat, ettei kestään pojasta tule
miestä, jollei osaa polttaa tupakkaa», vastasi Arvo.

»Tyhjää he puhuvat niin sanoessaan», lausui
setä. »Ei myrkky tee ketään mieheksi.»

»Niin, kyllä minä nyt itse olen kokenut, että tu-
pakassa on myrkkyä. Enkä huoli enää uskoa kaik-
kia poikain puheita». Näin tuumi Arvo lopuksi.

Puhu totta!

Valhe sielus' myrkyttää.
Puhu totta vaan!
Muutkin paheet sinussa
Kasvaa valheen seurassa.

Totuus aina voiton saa.

Puhu totta vaan!

Valhe vie sun häpeään.
Puhu totta vaan!
Valhe pahan pahentaa,
Korjatuks' ei mitään saa.
Siispä, mieltä rohkeaa!
Puhu totta vaan!

Myönnä mikä väärin on!
Puhu totta vaan!
Totuus olkoon huulillas'

7 Kertomuksia kuuromykille.



98

Nyt sun nuornä ollessas'!
Aina elinaikanas'
Puhu totta vaan!

Mitä iltarukous vaikutti.

Rosvo oli eräänä iltana salaa mennyt erään
rikkaan neidin makuuhuoneesen. Hän oli piiloutu-
nut sängyn alle. Hän aikoi yöllä varastaa neidin
kalliita tavaroita ja ehkä murhatakin neidin, jos
hän heräisi unestaan.

Kun neiti tuli makuuhuoneesensa illalla, ei hän
tietänyt mitään siitä vaarasta, joka uhkasi häntä.
Ennenkuin hän meni levolle, luki hän kuten taval-
lisesti Raamattua. Sitten hän polvistui rukoilemaan.
Hartaasti hän rukoili itsensä edestä ja muidenkin
puolesta. Hän pyysi Jumalaa varjelemaan häntä
ja muita tekemästä syntiä ja myös suojelemaan kai-
kista vaaroista yön aikana.

Varas, joka makasi sängyn alla, kuuli kaiken
tämän. Hänen omatuntonsa nuhteli häntä hänen
pahasta aikomuksestansa. Samassa hän oppi ymmär-
tämään, että Jumala voi varjella ihmistä tekemästä
syntiä.

Neiti pani maata ja nukkui rauhallisesti pelkää-
mättä mitään. Hän oli jättänyt itsensä taivaallisen
Isän haltuun ja luotti siihen, että Hän varjelee
häntä.

Kun neiti nukkui, hiipi varas hyvin hiljaa
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sängyn alta akkunan luo, avasi sen varovasti ja
hyppäsi ulos. Hän ei ottanut mitään neidin tava-
roista. Hän ei tahtonut enää elää varkaan elämää.
Hän oli oppinut rukoilemaan luottamuksella taivaal-
lista Isää, joka voi muuttaa pahankin ihmisen
hyväksi.



Ken on luonut?

Ken on luonut sinitaivaan,
Viherjäisen metsän ken?
Ken on suonut kauneuden
Kukkasille niittyjen?
Jumala on kaikki luonut,
Jumala on kaikki suonut,
Iloks' ihmisille tuonut
Niinkuin isä lapsilleen.

Kaikki mitä maailmassa
Kaunist' on ja ihanaa,
Ompi Luojan rakkauden
ihmisille antamaa.
Lapsukainen, kiitä, kiitä
Taivaallista Isää siitä!
Lauluun toisten kiitos liitä
Ylistäen Jumalaa!

Västäräkinpesä.

Monta viikkoa oli jo ollut kevättä. Vuorelan
lapset näkivät usein peipposia puissa kotinsa lähellä.
Peipposet eivät pelänneet lapsia. Iloisina ne lenteli-
vät oksalta oksalle. Lapset odottivat, että tulisi
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muitakin muuttolintuja.
Eräänä päivänä he näki-
vät kaksi västäräkkiä. Ne

lensivät aidalle ja keikutti-
vat vilkkaasti pyrstöänsä.

Silloin lapset huusivat:
»Västäräkit ovat jo tulleet!
Nyt tulee pian kesä!»

Iloisina he lausuivat:

»Kuu kiurusta kesään,
Peipposesta puoli kuuta,
Västäräkistä vähäsen,
Pääskysestä ei päivääkään

Muutamain päiväin pe-
rästä lapset näkivät, että
västäräkit monta kertaa len-
sivät halkopinon rakoon. Ja
niillä oli aina jotakin nokas-
saan lentäessään sinne. Ne
rakensivat pesäänsä halko-
pinoon. Kun pesä oli valmis,
muni naaras siihen muutamia pieniä munia.

Kului pari viikkoa. Sitten lapset huomasivat,
että västäräkit kantoivat nokassaan matoja. Ne
veivät ne pesäänsä, sillä siinä oli nyt pieniä nälkäi-
siä linnunpoikasia. Toisinaan emo ruokki niitä
myös kärpäsillä tai muilla hyönteisillä. Vuorelan
lapsista oli hauska katsella västäräkkien kiireitä.
He eivät milloinkaan tehneet niille pahaa, sillä he
pitivät niistä.
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Eräänä päivänä kulki Mäkelän Jalmari halko-
pinon ohitse. Hän huomasi västäräkin, joka lensi
halkopinon rakoon mato nokassaan. Hän arvasi,
että siellä oli pesä. Jalmari oli häijy poika. Hän
viskasi kiven pinon rakoon. Emo pelästyi ja lensi
pois. Sitten Jalmari veti pesän piilopaikastaan. Hän
otti linuunpoikaset pesästä ja heitti ne maahan, niin
että ne kuolivat. Sitten julma poika juoksi tiehensä.

Samana päivänä tulivat
Vuorelan lapset taas halko-
pinon luo västäräkkiä katso-
maan. Ile näkivät maassa
särjetyn pesän ja tapetut
linnunpoikaset. Silloin he
ymmärsivät, mitä oli tapah-
tunut.

»Joku häijy poika on tappanut ne», sanoi Katri,
ja kyyneleet vierivät hänen poskiaan pitkin.

»Oli se julma teko», sanoi Ville totisena. Hänen-
kin silmiinsä tuli kyyneleitä.

Pikku Mari seisoi aivan pelästyneenä. Hän ei
osannut sanoa mitään. Eikä lintu-emokaan voinut
mitään sanoa surussaan.

Kertomus kengistä.

Syyslukukausi oli jo alkanut, kun Hanna sai isäl-
tänsä uudet, hyvät kengät. Niissä oli korkeat varret
ja vahvat, sileät pohjat. Reijissä oli jo nauhatkin.
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Hanna pani heti uudet ken-
känsä jalkaan. Ne eivät ol-
leet liian isot eivätkä liian
pienet, vaan sopivat aivan
hyvästi jalkaan.

Hanna käytti uusia ken-
kiänsä joka päivä koulussa. Hänen jalkojansa ei
yhtään paleltanut, vaikka ilma muuttuikin kylmäksi
marraskuussa. Kengät suojelivat hyvin jalkoja kyl-

mältä.
Joulukuussa Hanna näki, että kenkäin päälliset

olivat vähän rikki. Suutari korjasi ne ennen luku-
kauden loppua. Kun koulussa oli joulukuusijuhla,
oli Hannalla taas aivan eheät kengät jalassa. Hauska
hänellä olikin juhlassa.

Joululomalla oli Hanna usein mäkeä laskemassa.
Silloin kenkäin korot kuluivat. Joskus kengät kas-
tuivat, kun oli leuto ilma. Sisällä ne taas kuivuivat,
ja sitten Hanna voiteli niitä kenkärasvalla.

Joululoma loppui ja kevätlukukausi alkoi. Taas
mentiin joka aamu kouluun. Koulumatkoilla kengät
kuluivat. Helmikuussa oli pohjissa reijät ja päälliset-
kin olivat taas rikki. Silloin täytyi suutarin panna
uudet pohjat kenkiin ja korjata päälliset. Siitä
maksettiin hänelle pari markkaa.

Sitten kengät taas kestivät monta viikkoa, mutta
keväällä ne kävivät kovin huonoiksi, kun maa usein
oli märkä.

Toukokuun puolivälissä Hannan kengät olivat
aivan kuluneet ja rikkinäiset. Silloin Hanna sanoi:



enää pakkasia!

»Nyt kenkäni eivät enää kel-
paa. En pane niitä enää jal-

kaani. Mutta nyt voinkin
alkaa käyttää matalia ken-
kiäni, sillä onhan nyt läm-
min kevätilma. Ei tule

Kesämatkalla

Hannan vanhemmat asuivat kaupungissa. Kun
lukuvuosi loppui, lähtivät monet Hannan toverit
kaupungista koteihinsa maalle, mutta Hanna jäi
kaupunkiin.

Heinäkuun alussa oli erittäin kuuma ilma. Usein
oli 30 astetta lämmintä, ja kaupungissa oli hyvin
pölyistä. Jokainen halusi sieltä pois maalle. Silloin
Hanna sai lähteä enonsa luo, joka asui maalla.

Hanna matkusti ensin kolme tuntia junalla.
Kun hän poistui junasta, näki hän asemalla enonsa,
joka oli tullut häntä vastaan. »Terve tuloa maalle!»
sanoi eno ystävällisesti hänelle.

Eno ja Hanna lähtivät Jalkasin asemalta. He
kulkivat ensin vähän matkaa maantietä pitkin, mutta
sitten he menivät erästä polkua myöten koivumetsän
läpi ja niityn yli järven rannalle. Siellä oli enon
vene, jonka nimi oli Onni. Eno työnsi veneensä
vesille ja Hanna meni perään istumaan. Eno istui
soutamaan.

104
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Nopeasti kulki vene tyynellä järvellä. Aurinko
paistoi kirkkaalta taivaalta. Suloiselta tuntui Han-
nan mielestä matka sinisen järven yli. Olipa hän
nyt päässyt kauvas pois pölyisestä kaupungista!

Kun vene läheni toista rantaa, näkyi rannalla
mökki ja sen alapuolella pieni pelto, joka ulottui

järveen asti. Mökin takana oli havumetsä ja pellon
vieressä vähän puita ja pensaita. Niiden toisella
puolella oli rannalla iso kallio, joka kuvastui veteen.

»Katso, tuossa on Rantala, jossa me asumme
nyt kesänaikana», sanoi silloin Hannan eno. »Täällä
sinäkin saat hengittää raitista metsä-ilmaa. Saat
lähteä meidän tyttöjemme kanssa marjoja poimi-
maan, sillä niitä on täällä runsaasti. Ehkä tytöt
ovat nytkin marjassa, koska en näe heitä rannalla.
Mutta tätisi on kyllä tuvassa laittamassa päivällistä
meille,»

»Käyvätkö serkut uimassa täällä rannassa?»
kysyi Hanna.

»Kyllä käyvät. .Ia punaposkisiksi he tulevat-
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kin täällä maalla. Sitten he jaksavat taas lukea
läksyjänsä, kun heidän vapaa-aikansa loppuu. Mutta
vielä saamme olla täällä monta viikkoa kesää viet-
tämässä.»

Enon näin puhuessa törmäsi vene rantaan.
Hän astui veneestä, veti sen maalle ja meni Hannan
seuraamana tupaan.

Pikku Helmin maantiede.

Äiti:

Joko, pienoinen Helmini, tiedät sen:

Maa kaukana tuolla on lämpöinen;
Siell' lunta ei näy,
Ei pakkaset käy,
Siell' ain' yhä kukkaset rehoittaa,
Siell' ain' yhä marjoja poimia saa,
Siell' laululinnut on pelkäämättä,
Ei maatansa tarvitse koskaan jättää.

Helmi:

No, kuinka en tietäisi! Eikä lie
Tok' sinne niinkähän pitkä tie.
Mun mummoni luon' on se lämpöinen maa,
Joss' ain' yhä kesää nauttia saa.
Kun keväin sinne me tulemme,
On täydessä lehdessä koivumme,
Ja niityt kaikki ne vihannoi.
Ja ilman kengittä kepsiä voi!
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Vaan syksyin tänne kun taas palataan,
Par' yötä on vaan, ei aikaakaan,
Puut lehdittöminä jo törröttää,
Ja lunta on maassa ja järvellä jää,
Niin, mummoni luona se on kesämaa,
Voi sielläpä lysti ois asustaa!

Suonio.

Vaahtera

Koskisen tuvan lähellä
kasvoi kaunis vaahtera.
Se oli vanha, tuuhea puu.
Koskinen ja hänen vai-
monsa istuivat usein kesällä
sen siimeksessä lepäämässä,
kun heillä oli joutoaikaa.
Siellä oli niin viileätä, kun
aurinko paistoi muualla.

Eräänä päivänä Koskisen Lassi oli käynyt
metsässä kaatamassa pieniä leppiä. Kirves olalla
hän palasi metsästä kotiin. Kun hän kulki vaahte-
ran ohitse, pysähtyi hän ja pilkkoi
terävällä kirveellään suuret kappa-
leet vaahteran kuorta. Helposti se
irtaantuikin. Vieläpä Lassi löi
ajattelemattomuudessaan lastuja

vaahteran rungostakin. Huviksensa
hän näin voimiansa koetteli.

Kun isä tuli kotiin työstä, sei-
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sahtui hän hämmästyneenä katsomaan vaahteraa.
Hänen ystävälliset kasvonsa muuttuivat surullisiksi
sitä katsoessaan. Hän arvasi, kuka oli tehnyt tämän
tuhotyön. Hän kutsui sentähden Lassin tykönsä,
ja tämä tunnusti heti rehellisesti olevansa syyllinen.

Silloin isä vakavasti sanoi: »Tämä vaahtera on
tarvinnut kymmeniä vuosia kasvaakseen näin isoksi.
Se on ollut kotimme kaunistus. Nyt sinä, Lassi,
olet vähässä ajassa turmellut sen. Olet tehnyt ajat-
telemattoman teon ja seuraus siitä on, että kaunis
vaahteramme pian kuolee.»

Vaahteran lehdet alkoivatkin kellastua keskellä
kesää. Vähitellen ne putosivat maahan. Usein
Lassi surullisena katseli kellastuvaa vaahteraa. Hän
katui katkerasti ajattelematonta tekoansa. Mutta
vaahtera ei enää tullut terveeksi.

Seuraavana keväänä siihen ei enää tullut lehtiä.
Kun toiset puut saivat uusia, kauniita lehtiä, olivat
vaahteran oksat paljaat ja kuivat. Eräänä päivänä
Koskinen totisena otti kirveensä ja kaatoi koko ison

vaahteran. Sen rungon ja oksat,

hän hakkasi polttopuiksi. Lassi
seisoi vieressä ja oli kovin
pahoillaan katsellessaan kaa-
dettua vaahteraa. Siinä nyt

oli hänen ymmärtämättömyytensä seuraus!
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Puu syksyllä.

Lapsi:

Puu, puu, tublari-mies!
Äsken oksasi täynn' oli kultaa.
Koht' olet tyhjä. Kukapa ties,
Vieläpä sun täytyvi kerjätä multa!

Kaikk', kaikk' antelit pois!
Marjas' on syöty tai maassa nyt makaa.
Isä jos näin sun näkevä ois,
Kuolleeks' luulisi, poikki sun hakkaa.

Puu:

Laps', laps', Luoja kun loi,
Antoi mun lehtiä, marjoja kantaa
Itsellenikö vaan Hän ne soi?
Eikö mun pitänyt muillekin antaa?

Kas, kas, lehtoni maass'
Mullan höystöiseksi ne saattaa.
Uusina puina jo marjani taas
Seisovat, kerran kun myrsky mun kaataa.

Suonio.



Hyvä koti.

Työmies Honkala asuu vaimonsa ja lastensa
kanssa pienessä mökissään. Hän on itse rakentanut
sen ja pienen saunankin, joka on mökin takana.
Mökin alapuolelle on hän tehnyt perunamaan, ja sen

vieressä on pelto, jossa ruis nyt on kasvanut kor-
keaksi. Näistä Honkala jo monta vuotta on saanut
ruokaa perheelleen ja itselleen.

Usein Honkala käy taloissa töissä; välillä hän
tekee työtä omilla pelloillaan taikka niittää heiniä
lehmilleen talveksi. Hän opettaa myös lapsiansa te-
kemään työtä. Ystävällisesti hän neuvoo heitä, mutta
laiskalle hän on ankara. »Jos et tahdo tehdä työtä,
et saa ruokaakaan», sanoo hän lyhyeen. Ja lapset
oppivatkin ahkeriksi. He osaavat jo monella tavalla
auttaa isää ja äitiä heidän töissään.

Vanhemmat opettavat lapsia lukemaankin ja sit-
ten he saavat mennä kansakouluun oppimaan. Mutta
pieni Taimi ei pääse milloinkaan kansakouluun, sillä
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hän on kuuromykkä. Tyytyväisenä hän leikkii isän
tekemillä leikkikaluilla eikä sure vielä mistään.

Isä ja äiti puhuvat keskenänsä näin: »Kun
Taimi on täyttänyt 7 vuotta, viemme hänet kaupun-
kiin. Siellä hän pääsee kuuromykkäinkouluun oppi-
maan. Kyllä Jumala tahtoo, että meidän pikku
Taimimme saa tietää, että Jumala rakastaa häntäkin.
Ja toivokaamme, että Taimista tulee ymmärtäväinen
ja hyvä ihminen.»

Pyhäpäivinä Honkala lukee vaimolleen ja kuule-
ville lapsilleen Jumalan sanaa. He kiittävät silloin
Jumalaa, joka on antanut heille jokapäiväisen leivän
ja hyvän kodin.

Honkalan luona asuu myös hänen vanha äitinsä.
Hän on lasten hyvä mummo, joka aina on ystävälli-
nen heille. Mummo ei enää jaksa tehdä työtä, sillä
hän on heikko vanha ihminen. Honkala sanoo usein
hänelle: »Saat levätä nyt, äiti. Olet tehnyt paljon
työtä ennen.»

Honkala rakastaa vanhaa äitiänsä. Kiitollisena
hän muistaa, että äiti hoiti häntä hänen pienenä
ollessaan. Ja mummo iloitsee siitä, että hänen po-
jastaan on tullut kelpo mies.

Jumala siunaa hurskaan ihmisen kotia. Siellä
on hyvä olla.
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Rukous kodin puolesta.

Suojaa, Herra, kotini,
Anna sille armosi!
Anna olla enkelein
Turvana mun kodillein!

Lasten nousu-aika.

Kukko ensi kertaa kiekahtaa!
Silloin kesä-aamu virkoaa.
Mut’ te, pienet lapset, tuutukaa!
Tuutukaatte vielä huoleti,
Siks’ kun kukko teille kiekuvi.

Kukko toista kertaa kiekahtaa,
Silloin metsän linnut virkoaa.
Tikka rummutellen honkaa lyö,
Tlmoittaapi: »Nyt jo alkaa työ!»
Kukko toista kertaa kiekahtaa,
Mut' te, pienet lapset, tuutukaa!
Tuutukaatte vielä huoleti,
Siks' kun kukko teille kiekuvi!

Kukko kiekuu kerran kolmannen,
Silloin nousu-aika ihmisten.
Äiti valpas lähtee lypsämään,
Isä ahkera se kyntämään,
Nuotanvetoon veikko soutavi,
Sisko pyykkirantaan rientävi.
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Viel’ on lasten luona unonen;
Tuutukaatte, pienet, huoleti,
Siks’ kun kukko teille kiekuvi.

Kukko kiekuu kerran neljännen,
Työstä väki palaa eineellen.
Pöydällä on piimää valkeaa,
Lämpöisleipää, äidin leipomaa.
Perunat ne höyryy vadissaan,
Kullan karvaa voita rinnallaan.
Kukko kiekuu kerran neljännen,
Nyt jo kiiru myös on pienoisten,
Ettei äidin herkut loppuisi.
Nouskaa, kukko teille kiekahti!

Jumala näkee minut.

Oli kuuma kesäpäivä. Kaksi renkiä oli pellolla
työssä. He kaivoivat ojaa. Nuorempi heistä kaivoi
ahkerasti, mutta vanhempi teki veltosti työtänsä.
Usein hän valitti työn raskautta ja ilman kuumuutta.

Lopuksi hän sanoi nuoremmalle työtoverilleen:
»Menkäämme tuonne nurmelle koivun alle lepää-

-8 Kertomuksia kuuromykille.
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mään! Saahan näin kuumalla ilmalla vähän nukah-
taa! Ei isäntä voi meitä nähdä kuitenkaan.»

»Mutta Jumala näkee minut», sanoi nuorukainen
vakavasti. Hän pyyhki hien otsaltaan ja jatkoi päät-
tävästi työtään.

Kaksi ja yksi.

Eräs keskustelu

Äiti sanoi Toivolle: »Tie-
dätkö, minkätähden sinulla on

kaksi silmää, mutta ainoas-
taan yksi suu?»

Toivo. En tiedä.
Äiti. Sinun tulee nähdä

paljon, niin että vähitellen
opit tietämään paljon. Mutta sinun tulee puhua vä-
hän. Ainoastaan tuhmat puhuvat enemmän kuin he
varmasti tietävät.

Hetken kuluttua äiti taas kysyi: »Tiedätkö,
Toivo, minkätähden sinulla on kaksi kättä, mutta
ainoastaan yksi suu?»

Toivo. En tiedä sitäkään.
Äiti. Sinun tulee tehdä työtä käsilläsi. Mutta

sinä et saa itse syödä kaikkea, mitä ansaitset. Sinun
tulee tehdä työtä myöskin toisten hyväksi.

Toivo. Minä en ymmärrä, mitä merkitsee »työ
toisten |hyvaksi». Miten Te itse, äiti, teette työtä
toisten hyväksi?
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Äiti. Etkö sinä ole nähnyt, että minä aina lai-
tan isälle, siskollesi ja sinulle ruokaa ja myös vaat-
teita? Pidänhän minä sitä paitsi yhteistä kotiamme
puhtaana ja siistinä. Nämä ovat minun jokapäi-
väisiä tehtäviäni. Mutta minun pitää muistaa mui-
takin kuin omaisiani. Sen tähden minä vielä korjaan
vanhoja vaatteitamme köyhiä varten ja säästän
heille ruuanjätteitä. Usein käyn myös auttamassa
vanhaa sairasta naapurivaimoa, joka muuten jäisi
ilman tarpeellista hoitoa.

Toivo, miettien. Sillä tavalla karttuu paljon työtä.
Äiti. Niinpä kyllä! Jokainen ihminen voi tehdä

jotakin toisten hyväksi. Ainoastaan itsekäs ihminen
unhottaa lähimmäisensä toimien yksin omaksi hy-
väkseen. Mutta sellainen ihminen ei käytäkään elä-
määnsä oikein.

Jokaisella on työnsä.

Kun päivä paistoi herttainen,
Niin metsään juoksi tyttönen.
Hän toivoi, että yhdenkään
Sais kanssaan siellä leikkimään.

Hän mehiläisen kohtasi.
»Hoi, kuule!» sille huudahti,
»Oi, tule kanssain leikkimään!»
Mut’ mehiläinen vastas näin:
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»En viivähtää saa ollenkaan,
Mun täytyy koota, koota vaan
Nyt talvekseni hunajaa,
Kun silloin en voi ahertaa.»

Hän laulelevan rastahan
Oksalla kuuli pihlajan.
»Oi, hetki kanssain viivähdä
Ja leiki, armas ystävä!»

»En tulla saata seuraasi,
Mä vartioitsen pesääni.
Ja poikiani», lausui hän,
»Mä siivilläni lämmitän».

Hän sitten näki oravan
Käpyjä männyn hakevan.
»Sä tullos tänne hyppimään
Ja seurahan! leikkimään!»

»En voi mä enään viivähtää,
Mun kotiin täytyy kiirehtää;
On siellä lapset nälissään.
He odottavat äitiään.»

Hän puron viimein kohtasi,
Mi halki niityn kiirehti.
»Seis, leiki, puro, hetkinen,
Niin annan sulle kiitoksen!»

Vaan puro lausui mennessään
»Ei aikaa 010 leikkimään,
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Mun täytyy kiirein kiirehtää
Ja myllynpyörää pyörittää.»

Nyt tyttö istui kivelle,
Pää pieni vaipui rinnalle.
Hän itki, nyyhki hetkisen,
Vaan lausui sitten päättäen:

»On rastas, puro, orava

Ja mehiläinen toimessa;
En minäkään saa leikkiä,
Mun tulee työhön ryhtyä.»

Tulevaisuuden tuumia.

Iso-isä oli käymässä Niemelän talossa. Lapsilla
oli aina erittäin paljon kertomista hänelle. Ensin he
kertoivat mitä he olivat toimittaneet edellisellä ja
kuluvalla viikolla. Sitten he alkoivat puhua, mitä
aikoivat tehdä ensi viikolla. Lopuksi he innostuivat
kertomaan iso-isälle siitäkin, miksi kukin heistä tah-
toisi isona tulla ja mitä hän silloin toimittaisi.

Iso Aulis veikko sanoi:
»Kun isä tulee vanhaksi, niin minä teen tässä

talossa kaikki työt. Minä kynnän ja kylvän, leik-
kaan ja puin. Minä myös rakennan uuden tupa-
rakennuksen tämän vanhan sijaan. Siihen teen
kaksi oikein kaunista sivutupaa. Isä ja äiti saavat

toisen. Te, iso-isä, saatte toisen ja saatte sen oikein
iki-omaksenne. Ja sitten Teidän tulee ollaaina täällä.»



118

»Minä pidän oikein puhtaina ja siistinä ne kaksi
tupaa, jotka Aulis rakentaa äidille, isälle ja iso-isälle»,
sanoi Mari. »Minä laitan myös ruokaa teille. Saatte
aina sanoa, mitä milloinkin mieluimmin ottaisitte.
Ja aina minä sitä teille laitan. Välillä sitten ruokin
lehmiä ja lampaita ja teen muita askareita, niinkuin
äiti nyt tekee.»

»Minä rakennan laivan, joka on paljon parempi
kuin tuo »Alli», joka nyt kulkee tällä järvellä», sa-

noi Ilmari. »Olen itse siinä perämiehenä. Kuljetan
isää ja äitiä ja teitä kaikkia kirkossa vaikka joka
päivä, -la kaupungissakin minä teitä kuljetan niin
usein, kuin vain haluatte.»

»Minulle ei olekaan sitten enää mitään tehtä-
vää täällä kotona», sanoi hiljainen Ilta viimeiseksi.
»Minä panen hatun päähäni ja pyhähameen ylleni
ja menen kouluun opettajaksi. Opetan sitten kaikki
tytöt ja pojat lukemaan ja laulamaan. Mutta joka
päivä käyn katsomassa äitiä ja isää ja teitä niissä
uusissa tuvissa. Ja minä käyn sekä aamu- että ilta-
päivillä.»

Näin lapset puhelivat innokkaasti. Iso-isä kuun-
teli hymyillen heidän puhettaan. Sitten hän sanoi:
»On oikein, että te tahdotte aina rakastaa ja kun-
nioittaa vanhempianne ja minuakin. Sanoohan Ju-
mala jokaiselle ihmiselle: »Kunnioita isääsi ja äitiäsi,
että menestyisit.» Jumala lupaa siunata ihmisen elä-
mää täällä maan päällä, niin että hän voi elää rau-
hallisesti hyvässä kodissaan. Jumala lupaa näin
siunata sellaisia ihmisiä, jotka kunnioittavat vanhem-
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piansa. Jos Jumala ei anna menestystä ja onnea,
niin ihminen ei tulekaan onnelliseksi, vaikka hän
olisi rikaskin.»

»Isä sanoo, että tyytyväinen mieli on parempi
kuin rikkaus», muisteli Aulis. »Ja tuskin me vast-
edeskään tulemme hyvin rikkaiksi tässä kodis-
samme.»

»Mutta kaunista ja siistiä tulee aina olla uusissa
tuvissamme», sanoi Mari. »Minä kasvatan kukkia
akkunoilla ja ripustan kauniita kuvia seinille.»

»Hyvä sekin on», sanoi iso-isä. Hän istui vähän
aikaa ääneti mietteissään. Sitten
hän sanoi: »Te puhutteyhteisestä
kodistanne. Mutta nyt minä
tahdon puhua teille eräästä hy-
vin tärkeästä asiasta.»

»Mistä sitten?» kysyivät
lapset uteliaina.

Iso-isä sanoi vakavasti: »Me elämme täällä
maan päällä, kunnes Jumala kutsuu meidät pois.
Oikea kotimme on taivaassa Jumalan luona. Me
kaikki, pienet ja isot, lapset ja vanhatkin ihmiset
olemme Jumalan lapsia, koska Jumala on luonut
meidät. Kun täällä elämme ja teemme työtä, niin
meidän tulee koettaa elää niin, että valmistumme
lähtemään taivaalliseen kotiimme. Jumala itse val-
mistaa meitä sitä kotia varten, kun me rakastamme
Häntä ja tahdomme oppia tottelemaan Häntä.»

»Siitä taivaan kodista äitikin usein laulaa», sa-
noi Ilta.
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»Niin», sanoi iso-isä, »me emme saa unhottaa
sitä kotia, kun laitamme itsellemme täällä maalliset
kodit». >

Lumisateella.

Lumia lentää
Ristin ja rastin,
Leikkiä lyöden ja
Taistellen;
Vaan väsyneinä
Vaipuvat viimein
Etsien rauhaa
Povehen maan.
Mutta kun päivä
Keväinen kutsuu,
Pilviks' ilmahan
Haihtuvat taas!

Ihmiset myöskin
Maailman lapset,
Raatavat, lempivät,
Taistelevat;
Vaan väsyneinä
Horjuvat hautaan
Töistähän, teistään
Lepäjämään.
Kerran kun kutsuvi
Jumalan ääni,
Henkinä nousevat
Taivahasen.

Suonio.



Rukous.

Oi voimallinen Jumala,
Sä auttaa voit ja siunata!
Suo meidän hyvää oppia
Ja aina muistaa Sinua
Oi voimallinen Jumala!
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