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Luonnon-kirja.

Ensimmäinen Luku.
Ihmisestä.

humala on suuri. Jumala on hymä. Hän on luo-
nut taimaan. Hän on luonut meren. Hän on luonut
maan. Hän on luonut sinnn. Kuta Imnalata. Pel-
kää Imnalata. NakaSta Suutafata. Tottele hänen
käskyjänsä. Jumala olkoon kiitetty.

Mc olemme Jumalan lapset. Me katselemme
hänen tekojansa. Me ihmettelemme hänen nmsant-
tansa. Me rukoilemme hänen snurnnttausa. Me
ylistämme hänen hymyyttänsä. Suutala antakoon ar-monsa siihen. Jumala antakoon meille oikean nöyryy-
den. Jumalan pelto on wiisandcn alku.

Tämä kirja sisältää Suutalan töitä. Tämä kirja
on lasten kirja. Lue tätä. Lne komasti. Luc hy-
wästi. Pidä tarkka nmari. Ajattele tarkasti. Seisosuomua. Sano sanat sclmästi. Rohkaise mielesi.
Ahkera palkitaan. Lukemisen perästä tulemat leikit.
Hupaisesti saat sitten juoksennella.

Ulottakaamme siis. Kuuutcleppa nyt. Isä ci
ole kotona. Missä on isä? Hän tekee työtä lastensa
eduksi. Hän tekee työtä isänmaansa hyödyksi. Hän
tekee työtä Jumalan kuumaksi. Työttä emme saa lei'
pää. Leimatta ei woi kukaan elää. Kiitoksia, isä.
Kiitos, hywä Jumala, jokapäimäiscstä leimasta.



Äiti istuu tulvassa. Mitä tekee äiti? Hän te*
kcc työtä lastensa eteen. Hän ompelee »vaattecmmc.
Hän keittää rnokauimc. Maattcitta paleltuisimme.
Nuuatta nääntyisimme nälkään. Kiitoksia, äiti. Kii-
tos, hywä Imnala, rnumiimnie »vaatteista.

Kyllä »vanhempamme owat hylvät meille. He
rukoilemat Jumalala kanssamme. He opettamat meitä
hymiksi lapsiksi. Rukouksetta ci ole siunausta. Hy-
»uyydettä ei ole oikeaa iloa. Mielellämme siis totte-
lemme »vanhempiamme. Pidämme siis heitä kaiken
ikännnc sydämellisesti rakkaina.

Liisa on sisareni. Hän on ai»an pieni. Hän
ci kämclc. Hän konttaa. Hän ci pnhn. Hän lo-
ruaa. Namaa hän osaa. Haukotella hän osaa. Ai-
Mastella hän osaa. Ei se ole suuri oppi. Pieni lapsi
ei osaa cncmpätä. Snnretkin owat ennen olleet yhtä
pieniä. Näkemätkin omat kerran olleet yhtä heikkoja.
Oppineetkin omat kerran olleet yhtä tietämättömiä.
Kyllähän nunniimme kasmaa. Suokoon Jumala sic-
lummctiu kasmaa. Jumala siunatkoon Liisaa, Slyllä
hän on hymä.

Antti on »veljeni. Hän on neljän (4) »vnodcn
manha. Hän ratsastaa laukkaa isolla puuhewosella.
Autti osaa juosta. Autti osaa lcikitcllä. Ei se ole
suuri oppi. Ajan pitkään oppii hän kyllä enemmän.
Sitten tulee hän ymmärtäväisemmäksi. Sitten tulee
l)äu matalammaksi kaikissa. Jumala siunatkoon Anttia,
iiyllä hau on hymä.

Iso-isä istuu pöydän talaita, Hän on liroin
luaufja. Hän on harmaissaan. Hänellä on ryukkyisct
kädet. Ei häucllä ole hampaitakaan. Mutta Mallan
hymä hän on. Hän on elänyt jo hymiu kauivau.
Hau on nähnyt hywin paljon. Hän on »viisas mies.
Jumalinen on hän kyllä. Hän osaa kertoa Jumalan
»voimasta. Hän tuntee ihmiset. Hän tietää eläinten
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historian. Kas»vit tietää hän kaikki. Hän tahtoo ker-
toa meille kaikkia. Kiitoksia, iso-isä. Siunata siunat-
koon »vanhoja niiden »viisaassa »vanhuudessa.

Nyt istumme kaikki rinkiin. Pidä »vaari. Nyt
alkaa ensimmäinen kcrtomns. Mitä siinä on? Siinä
puhutaan ihmisen ruumiista. Siinä puhutaan sen
sielusta. Siinä puhutaan sen aistimista.

Kuinka Dion yritti luomaan ihmistä.
Olipa kerran mies. Sen nimi oli Dion. Hän

asui yksinäisellä saarella. Hänen päiwänsä tulilvat
pitkiksi. Hänellä oli ikäwä. Hän puhui itsekseen.
Minä teen itselleni kumppanin. Minä tuon ihmisen.

Tuolla rannalla oli sawca. Dion otti salvca
käteensä. Hän teki siitä tonkin. Hän teki tonkin ih-
misen muotoiseksi. Hän teki pääu. Hän teki laulan.
Hän teki rinnan. Hän teki »vatsan. Hän teki käsi-
»varret. Hän teki kädet. Hän teki sääret. Hän teki
jalat. Hän asetti krttvan seisomaan puuta »vasten. Nyt
on ihminen »valmis.

Eipä kiuva hcngittänytkään. Dion sanoi näin.
Wielä puuttuu jotakin. Hywä Jumala, suo kmvan
hengittää keuhkoillansa. Hylvä purnata, suo »veren
juosta knwan suonissa. Hymä Jumala, juo fuiuan sy-
dän sykkimään.

Jumala lähetti saarelle enkelin. Enkeli koski tu-
lvaan. Alkouvatpa kmvan keuhkot hengittää. luotsipa
»veri scu suvuissa. Sydän alkoi tykyttää. Dion i-
hastui. Nyt on kaikki hymäöti. Nyt on ihminen
»valmis.

Eipä kmva liikkunutkaan. Ampiainen pisti sitä.
Tätä ei se tuntenut. Dion sanoi näin. Nielä puut-
tuu jotakin. Liikunto on poissa. Tunto on poissa.
Auraa on hennoton. Hcrmoton on komin onneton.
Ontuman täytyy knlkca sauivan nojassa. Molemmat
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tarwitscwat muiden apua. Hywä Jumala, suo fuman
käydä jaloillaan. Hywä Jumala, suo hauen ottaa
kiinui käsillääu. Suo koko tuumiin saada inapaa lii-
kunto. Suo koko hänen rnnmiiusa saada tunnon-aistin.

Enkeli kooki kuwaau. Kohta taittoi luina oksau
puusta. Kohta tunsi hän ampiaisen piston. Koko kuwa
sai liikunnon. Koko kuiva sai tunnon. Se hikoili
lämpimässä. Sitä ivilutti kylniässä. Hyivin iloiscua
oli Dion. Nyt on kaikki hyivästi. Nyt on ihminen
lvalmis.

Kuwa löi päänsä pnnhun. Kuwa kompistni pie-
nintäkin tuvcä ivastcn. Dion pelästyi. Wielä puut-
tuu jotakin. Kuiva on sokea. Sokea on {oluin onne-
ton. Se elää alin-omaisessa pimeydessä. Muiden
täytyy sitä käsillään taluttaa. Hän on mieras maan
päällä. Hywä Suutala, suo kuwau nähdä silmillään.

Enkeli koski kmvaau. Kuivapa näki silmillään.
purnata oli antanut kuivalle näön-aistimen. Dion
tnli hymiu iloiseksi. Nyt on kaikki hymästi. Nyt on
ihminen »valmis.

Diou puhutteli himaa, Kuwa ei kuullut hänen
ääntänsä. Dion pelästyi. Miclä puuttuu jotakin.
Kuwa on knuro. Kuuro on hyluin onneton. Ei hän
kuule ystämainsä suloisia fanoja. Ei häntä ilahnta
(tutuin laulu. Hau on mieras lvcrtaistensa ioutos-sa. Hywä Jumala, suo kmuau kuulla törmillään.

Enkeli koski kuwaau. Suina alkoi kuunnella.
Nyt kuuli hän konvillaau. Jumala oli antanut hä-
nelle ton = aistititen. Dion tnli fiinin iloiseksi.
Nyt on kaikki hymästi. Nyt on ihminen malmi*.

Dion koetteli kuivaa. Oikeaan käteensä otti hän
kukoistaman rnnsun. Vasempaan käteensä otti hän
mädänneen munan. Kumpiko näistä haisee paremmal-
ta? Auma osotti munaa. Dion oli mielipahoillaan.
Wielä puuttuu jotakin. paisto on Poissa. paisto
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croittaa hywänhajuisen pahalta haisemasta. Hywä Ju-
mala, suo kuman saada nmäänsä hajun-aistin.

Enkeli koski hioman. Sutta saattoi eroittaa Man
hajun. Dion tuli hymin iloiseksi. Nyt on kaikki
hymästi. Nyt on ihminen malmis.

Dion koetteli wiclä knwaa. Hän otti toiseen
käteensä makean omenan. Toiseen käteensä otti hän
karmaan sienen. Syö molemmista. Kumpiko näistä
maistuu paremmalta? Kuwa ofotti sientä. Dion
tuli pahoille mielin. Wiclä puuttuu jotakin. Maku
on poissa. Maku eroittaa makean karmaasta. Hywä
Jumala, suo kuwan kieleen maku.

Enkeli koski kuwaan. Kuwan kieli sai maku-
aistimen. Dion tuli hymin iloiseksi. Nyt on
kaikki hymästi. Nyt on ihminen walmis.

Dion koetteli imetä kumaa. Hän puheli ystä-
Mällisiä sanoja. Kumapa ei mastannntkaan. Diou
pelästyi. Wielä puuttuu jotakin. tuttia on mykkä.
Mykkä on luurin onneton. Ei hän Moi sanoa tarpei-
taan. Ei hän moi saada ajatuksilleen ääntä. Hän on
mieras ihmisten joukossa. Hymä Jumala, suo kumau
puhua suullausa.

Enkeli koski kmvaan. Kuman huulet saimat ää-
nen. Hänen kielensä sujui puheescn. Hänen suunsa
sai puheen lahjan. Dion tuli hymin iloiseksi. Nyt
on kaikki hymästi. Nyt on ihminen malmis.

Nieläkin koetteli Dion kumaa. Dion kyseli.
Kuma mastasi hulluja sanoja. Dion pelästyi. Nielä
puuttuu jotakin. B)mmärrt)S on poissa. Hullu on
hymin onneton. Hullu ihminen on peto. Hymä
Jumala, suo knman ajatella. Hymä Jumala, suo tn-
man tietää mitä tahtoo. Hymä Jumala, suo kumalle
ymmärrys.

Enkeli koski tumaan. Ajatuksia tuli kumau ai-
ivoihin. B)mmärrijlfen lvalo yhdisti ajatukset. Tahto
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toi ajatukset Ruuan huulille. Nyt puhui kuwa wii-
saita janoja. ®iou tuli hywin iloiseksi. Nyt on
kaikki hymästi. Nyt on ihmiueu maluns.

Dion otti kuman syliinsä. Uksinani olen täällä.
Tarmitscn ystämätä. £)k ystäwänäni. Kuwa kään-
tyi pois. Kuma uaurahti. Hänen nauruusa oli niin
kuuimallista. Dion pelästyi komin. Wielä puuttuu
jotakin. Mieli on poissa. Tässä puuttuu mieli-
kutvitukscu woima. Mielettä ei ole ihmisellä iloa
maan päällä. Miclikumituksetta ci hän ymmärrä Mer-
taistensa uiiclikarmautta. Hymä Jumala, suo tumalle
mieli. .'pattia Jumala, suo Ruualle miclikumituksen
lahja.

Enkeli koski kumaau. Ki:wan sydän tykytti ih-
misen tunteilla. Miclikumitnksella ymmärsi hän toisen
ystämyydcn. Kuwa otti Diouin syliinsä. Kuwa itki
ilosta. Dion oli onnellinen. Nyt on kaikki täydel-
lisenä. Nyt ei puutu mitään, Nyt ou ilnuinen wal-
mis.

Mutta eukcli naurahti suloisesti. Ston rankka.
Sinä tahdot tehdä Jumalan töitä. Sinä tahdot luoda
ihmistä. Siuä sanot näin. Nyt ei puutu enää mi-
tään. Mutta parhainta puuttuu »vielä. Ihmisen
ylcmintä lahjaa puuttuu imelä. Järkeä puuttuu siinä
mielä. Omaatuntoa puuttuu. Paljo olet kyllä
tchuyt. Suutalan kmvaa et ole woinnt tehdä. Kuo-
lematonta henkeä puuttuu wielä. Suloa ei woi
tuntea Imualata. Kuwa ei Moi rukoilla Jumalala.
©entäljben ci sillä ole osaa ijankaiktiscssa elämässä.
Sentähdcn ci ole kaikesta muusta mihinkään. Sen-
tähdcn on fuiuaft sawiuen töukki.

Enkeli koski kuivaan. Kohta musertui kuiva to-
muksi. Dion pelästyi komin. Mitä on minulla
tehtämänä? Olen ylpeydelläni totljoittauut elämää
Jumalaa.
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Enkeli näki ©ionin katumisen. Nöyryytä itsesi
Jumalan kaikkimaltaisnndcn edessä. Sinua hänelle ai-
noalle kunnia. Ota saumasi. Seuraa minua. Minä
johdatan sinun ihmisien luo. 2)lftnään ei Moikukaan tulla
toimeen maan päällä. Käy lumalau teitä. Te'e Ju-
malan tahtoa. Niin on Jumala luowa sinuun uuden
ihmisen.

Dion lankesi polmillecn. Hywä Jumala, suo
autceksi ylpeyteni. Ihminen on Sinun pyhä teloo.
Ainoastaan Sinä woit luoda I)iiucu. Ainoastaan sinä
woit tehdä hänen täydelliseksi. Mutta minä olen to-
mu. Minä en luot mitään itsestäni. Sinun on
lvalta. Sinnn on woima. Sinun on kunnia ijan=
kaikkiscsta lankaikkiseen.

Nyt loppui puhe Diouista. Nyt tulee toinen
kertomus. Mistä siinä puhutaan? Siinä puhutaan
ihmisen opista.

Kasper ei saanut oppia mitään.
Olipa kerran kuningas. Hän meni muutamana

päimänä metsään. Siellä oli muurahaispesä. Monta
muurahaista weti korsia pesääu. Niistä olimat useat
hymin pieniä. Ne olimat masta päässeet kuorestaan.
Kohta alkoimat ne tehdä työtä. Kohta taisnvat ne
knmmia asioita. Ne keräsimät itselleen ruokaa. Ne
rakcnsiivat itselleen kammioita. Ne tekiivät kummalli-
sia kulkurcikiä muurahaispesääu. Ne uicncttclimät kohta
kuiu täydellisiksi oppineet.

Tämäpä näytti kuninkaasta kummalta. Hän a-
jatteli itsekseen näin. Mnnrahaincn on ainoastaan
elämä. Se rakentaa niin kummallisia kammioita.
Mutta kukaan ei ole opettanut häntä rakentamaan.
Ilnnmenhän on paljoa täydellisempi. Miksi ei ihmi-
nen moi oppia itsestänsä?
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Kuninkaalla oli puutarha. Sm ympärillä oli
korkea muuri. Siinä oli puita kauniiue hedclmincen.
Siiuä oli kirkkaita »vcsihctteitä. Kuninkaalla oli myös
painien. Hänen kutsui kuningas tyköusä. Kartanos-
sani on poika. Kasper on hänen nimensä. Hän on
hywin pieni. Hän ci taida »vielä puhua. Wie Kas-
per puutarhaan. Sulje se sinne. Anna hänelle ruo-
kaa. Anna hauelle juomaa. Mutta tätä tulee siuuu
tehdä yöllä. Kasper ei saa sinua nähdä. Ei koskaansaa hän nähdä ihmistä. Ei koskaan saa hän knulla
kenenkään puhmvan. Ei koskaan saa hän oppia mitään
muilta ihmisiltä. Hänen pitää opettaa itsensä.

Paimen teki mitä kuningas käski. Neljä tuotta
kului. Sitten tuli kuningas pnntarhaan. Elääkö Kas-
per »vielä? Elää, herra kuningas. Mitä on hän
oppinut? Hau ci ole oppinut mitään. Tämä näytti
kuuiukaasta hywiu kummalta.

Taas kului ucljä »vuotta. Kuuingas tuli puu-
tarhaan. Elääkö Kasper »vielä? Elää, herra kuuin-
gas. Mitä on hän oppinut? Hän on oppinut kaksisanaa. Muutamana päiiuäuä jnoksi lampaita puutar-
han muurin takaua. Niiden jäljessä jnoksi koira. Kas-
per matki lammasten määkymistä. Kasper matki koi-
ran haukkumista. Siitä asti taitaa hän puhua kaksisauaa. Toiucu on mää. Toiueu on hau. Tätä kum-
meksi kuningas suuresti.

Wiclä kului neljä »vuotta. Kuningas tuli puu-
tarhaan. Elääkö Kaoper »vielä? Elää, herra knniu-
gas. Mitä on (jän oppinut? Hän lirittää luin lintu.
Hän kurnnttaa kuin sammakko. Hau kiipeää kuin o-
rattia. Hän laukkaa kuin jänis. Euempätä ei ole
hau oppinut. Kuningasta kummastutti.

Wii»nein kului »vielä neljä »vuotta. Kuningas
tuli puutarhaan. Elääkö Kasper »vielä? Elää, herra
kuniugas. Mitä on hän oppinut? Hän on kaslvanut
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isoksi. Hän on seitsemäntoista (17) rouotiag. Hän
on wäkewä kuin karhu. Hän on roiefaö kuin kettu.
Hän on sukkela kuin kissa. Hau on ahnas kuin koira.
Hän on siimoton kuin eläin. Hän syöpi weristä li-
haa. Hän kulkee »vaatteitta. Hän ei tunne tulen pi-
toa. Hän ei tunne metallien hyötyä. Hän ei tunne
ihmisten tapoja. Hau on eläin.

Kuuiugas tahtoi uähdä oppimatonta ihmistä.
Kuningas meni puutarhaan. Kasper pelästyi. Ku-
ningas puhui laupiaita sanoja. Kasper piilottui pui-
den taakse. Knningas meni likemmä. Kasper pakeni.
Hän kiipesi muurien ylitse. Hau juoksi metsään. Ku-
ningas haetti häntä. Palmclijat etsnvät läpi koko
metsän. Wiimeiu löysiivät he Kasperin puusta. Hän
torjui mastaau. Hau puri kuin susi. Hän kyusi kuin
kissa. Hän karjui kuin leijona. Niimciu jäätiin hän
sidotuksi. Palmclijat weiwät hänen knuinkacm tykö.
Taas puhui kuuiugas laupiaita sanoja. Hän tarjosi
Kasperille »aatteita. Hän tarjosi hänelle ruokaa.
Kasper ei ymmärtänyt mitään. Hän konttasi kumu-
kaan säugyn alle. Hau puri kuuiukaau kättä. Kasper
oli peto.

Sitten armahti hywä knningas. Hän sanoi
näin. Nyt näen Jumalan tarkoitukscu. Eläiutä ei
tarimtse opettaa. Se tekee itsestään mitä sillä on tch-
tämänä. Se on alusta miksi Jumala sen aikoi. Sel-
laisena pysyy se koko elin-mkansa. Eläin ei moi tulla
täydellisemmäksi. Ihmisen pitää tulla alin-omaa parem-
maksi. Seutähdeu pitää hauta alin-omaa opettaman.
Opettamatta on hän eläin.

Kuningas antoi Kasperin asua ihmisten seurassa.
Kasper oli kuin pieni lapsi. Hän opetteli puhumaau.
Hän opetteli ihmisten tapoja. Hän opetteli hyödyllisiä
oppeja. Näin tuli hän ihmiseksi. Näin tuli hänestä
hywä mies.
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Pieni lapsi on kuin siemen. Jumala kylmää sen.
Ihminen kastelee sitä. Hoidotta lakastuu se. Scntähdcn
tulee pientä lasta opettaa. Tulee siis ajatella näin.
Se on Jumalan siemen. Minä kastelen sitä siementä.
Näin tulee siitä Jumalan kukka. Näin tulee siitä
hywä ihminen.

Sillä ihminen on Jumalan lapsi. Elämä maan
päällä on hänen koulunsa. Omatunto on hänellä
»vitsana. lankaikkinen elämä on hänellä päämääränä.
Niisaus on hänen kaunistuksensa. Jumalan pelko on
lviisaudcn alku.

Nyt loppui puhe Kasperista. Nyt tulee kolmas
kertomus.

Kuninkaan matkasta.
Kuningas oli »viisas mies. Hän tahtoi tuntea

ihmisiä. Hau tahtoi nähdä niissä Jumalan teloja.
Scntähdcn pnkensi hän alhaisiin maatteisin. Käteensä otti
hän sanwan. Selkäänsä otti hän taulun. Näin meni
hän ulos awaraan maailmaan.

Kuningas näki monta maata. Pian kaikissa
maissa asui ihmisiä. Toiucn maa ci ollnt toisen lai-
nen. Toinen ihminen et ollut toisensa kaltainen. Mutta
kaikilla oli ihmisten ruumia, Kaikilla oli ihmisten
sielu. Ihmiset samassa maassa kutsuttiin maan kan-
saksi. Toinen kansa oli toistaan erilainen. Mnuta-
mat maat oliivat hyivin knnmia. Niissä oluvat ih-
miset muotia. Toiset maat oluvat »vähemmin kmuuia.
Niissä oliivat ihmiset ruskeita. Muutamissa maissa
oluvat ne »vasken pnnaisia. Toisissa maissa oli hei-
dän ruumiinsa keltainen. Kylmcmmissä maissa oliivat
ihmiset »valkeita. Muita kuningas oli lukenut raa-
mattua. Hau tuusi Aadamin historian. Hän tiesi (scwas-
takin. Näistä oivat kaikki ihmiset sukuisin. Scntähdcn
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kaikki ihmiset omat mcljeksiä. Moni et muistele sitä.
Moni Malkca ihminen pitää mustia huonompina. Wal-
keat ostamat mustia rahalla. Ne pitämät niitä orji-
naan. Tämän näki kuningas aitaan Määräksi. Sillä
kaikki ihmiset omat yhdcllaisia Jumalan edessä.

Kuningas näki wiclä enemmän. Hän näki ih-
misten ruuan. Siinä on ihmincu suurin kaikista
pedoista. Hän tappaa monta eläintä. Sitten syöpi
hän niiden lihan keitettynä. Metsä-ihmifct syömät
Meristä lihaa. Naimokkaimmat syömät ihmisenkin li-
haa. Tämän näki kuningas ilkeäksi. Eläinten maito
on terMccllistä ruokaa. Ihminen syöpi monia kasme-
jakin. Puiden hedelmät omat monella ruokana. Jy-
mistä tulee ihmiselle ruokaa. Hän malmisina tulella
ruokansa. Tätä cimät tee koskaan eläimet. Moni
ihminen laittaa konötillista ruokaa. Siitä ei Moi ku-
kaan hymin.

Kuningas näki micläkin enemmän. Hän näki ih-
misten pituuden. Sadnt kertomat pitkistä jättiläi-
sistä. Sellaisia ci ole enää. Ihmisen tamallinen pi-
tnus on kolme kyynärää. Muutamat omat pitemmät.
Sata (100) Mnotta takaperin eli mies Paltamon pi-
täjässä. Hän oli miidcttä kyynärätä pitkä. Sentähdcn
näytettiin häntä rahan edestä. Useammat ihmiset omat
kolmea kyynärää lyhyempiä. Muutamat omat hymiu pie-
niä. Sellaisia kutsutaan lintntotolaisitsi. Sata Umotta
takaperin eli Puolassa mies. Hän oli kolmenkymme-
nen (30) muodeu mauha. Kuitenkaan ci hän ollut
täyttä kyynärätä pitkä. Scntähdeu häntäkin näytettiin
rahan edestä. Sellaiset ihmiset omat onnettomia. (St
ihmistä pidä kummana katsella knin outoa eläintä.

Kuningas näki micläkin enemmän. Hän näki ih-
misten elin-ajan. Korppi elää sata muotta. Norsn
eli elchmantti Moipi tulla sadaumiidcnkymmcnen (150)
muoden manhaksi. Hauki Moipi elää kolmesataa (300)
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touotta. Valaskalan sanotaan elämän tuhannen (1,000)
touotta. Moni puu tulee satoja »vuosia toanl)afft.
Monien puiden ikä lasketaan aina useiksi tuhansiksi
»unosiksi. Vedenpaisumusta ennen cluvät ihmisetkin
paljoa kauemmin. Aadami eli yhdeksänsadan kolmen-
tynuncnen (930) »vnoden »vanhaksi. Mcthusalcm tuli
yhdeksäusadau kuudenkymmencn-yhdcksäu (969) wuoden
ikään. Nyt ei enää tule monta ihmistä scitscmääkym-
mentä (70) touotta »vanhemmaksi. Muutamat pääse-
>uät kahdeksaukymnlcnen (80) wuoden »vanhaksi. Hyttiin
Harma elää sadan ttmoden »vanhaksi. Englannissa oli
yksi mies Jenkins nimeltä. Hän eli satamiisikymmcntä-
yhdeksän (159) touotta. Muutamat ihmiset kuolemat
nuoruudessaan. Monta lasta kuolee aiwan pienenä.
Ainoastaan Imnala määrää ijän pituuden.

Kuuiugas näki »vieläkin enemmän. Hän näki
ihmisen neljä ikäkautta. Lapsuus lasketaan aina i»ii*
denteentoista (15) »vuoteeu. Sitten tulee nuoruus kol-
mautcenkymmcuenteen (30:tcen) »vuoteen asti. Sittenseuraa miehuus kuudeutccnkymmcucutccn (60:tecu) »vuo-
teen asti. Viimein tulee »vauhuus kuudenkymmeuen
muudeu perästä. Setään ei ole aina yhtäläistä. Lapsi
tasma. Sen sielu kasmaa yhdessä ruumiin kanssa.
Kolmenkymmenen »vuoden ijässä on rnnmiilla täysi
»voimansa. (Sielu kaslvaa alin-omaa enemmän. Sen-
tähdeu on »vanhuus nuoruutta »viisaampi.

Kuuiugas näki »vieläkin enemmän. Hän näki
ihmisen ato pito (et. Kaikki elämät omat jaetut kah-
teen osaan. Mnutamat elämät oivat koiraita. Toiset
omat naaraita. Kasmit jafaututoat samalla lailla. Niin
jakantnmat ihmisetkin. Wäkewämpi ihminen on mies.
Heikompi ihminen nimitetään »vaimo. Knmpikaan
näistä ci ole parempi. Kumpikaan näistä ei ole huo-
nompi. Molemmat omat yhtä Jumalan edessä. Mo-
lemmat oivat Jumalan »valtakunnan perimiä. Molem«
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päin tulee auttaa toisiansa. Jumalan tahto on sel-
lainen. Wäkewämmän ci saa olla koloan heikompaa
kohtaan.

Kuningas näki »vieläkin enemmän. Hän näki
ihmisen Mallan luonnon ylitse. Ihminen kesyt-
tää raimoimmatkin eläimet. Hän tappaa mahdotto-
man suuren malaskalan. Suuri elehmantti kantaa
häntä kuuliaisesti selässään. Jalo hcmonen tottelee
hänen ohjiansa. Wäkcwä härkä mctciä hänen sahro-
jansa. Hänelle täytyy karhun jättää turkkinsa. Hä-
nelle täytyy lampaan antaa loillansa. Hän höyhentää
linnulta uutumat. Hän ottaa 'mehiläiseltä hunajan.
Hän kaataa kirmeellä snurimmatkin puut. Hän mal-
misina pellon siemenille. Hän kutoo pcllamista ttma-
tetta. Hau kehrää hampuista köyttä. Hän etsii me-
tallia maan sisuksista. Hän koristaa kullalla sormensa.
Hän panee ruokapöydälleni hopioita. Hau takoo kowaa
rautaa. Hau koristaa timanteilla keisarin kruunun.
Hau särkee wuorien läpi tien. Hän pyörittää medellä
myllyin rattaat. Hän purjehtii tuulessa laimalla. Hän
sulkee uuniinsa maltaman tulen. Hau kmvaa koko maa-
piirin karttaansa. Hän laskee jo edeltäkäsin auringon
juoksun. Hän jakaa mnotensa kuuu maihcideu mukaan.
Hän mittaa numeroilla kulumain tähtien juoksun.

Niin on koko näkymä maailma ihmiselle alamai-
nen. Kyllä elää maltama henki ihmisen heikossa ruu-
miissa. Mutta Suutalan edessä on ihminen kuitenkin
aiman mähäincn. Hänen Maltansa on maan päällä
aimau suuri. Mutta Jumalan malta on kuitenkin
paljoa suurempi. Wäkewin sankari ei ole Jumalan
suhteen mitään. Niisain mies on Jumalan mii-
sauden suhteen hullu. Pieni käärine Moipi surmata
mäkemunmän miehen. Sääsken siipi on Musaani-
masti luotu luin kaikkeiu ihmisten teot. Kunin-
gas otti käteensä pienen uurmikukan. Woi, kuin olet
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kaunis! Kultainen pnkuni ei ole niin kaunis knin
jutun.

Ihminen elää tänä päimänä. Nahan ajan pe-
rästä kuolee hau pois. Sitten muuttuu hänen ruu-
miinsa maassa mullaksi. Sitten tulee hänen sielunsa
elämän Jumalan eteen. Sitten kuuluu hänelle Jumalan
ääni. Minä panin sinun luonnon maltakuntaiu ku-
ninkaaksi. Kninka käytit sinä snurta Maltaasi? Kuinka
elit sinä ihmisten senrassa? Kninka menettelit sinä
eläinten kanssa? Kuinka täytit sinä toimesi maan
päällä? Älä ole Määrä. Älä ole ylpeä. Minä o-
len Herra, sinnn Jumalasi. Sinä olet ainoasti taloni
hoitaja.

Kaikkea tätä ajatteli kuuiugas tarkasti. Hän
sauoi itselleen näin. Olenpa minäkin herra minun
tuningas-maltakunnassani. Mutta nyt minä macllan
ympäri maailmaa plllmclyan pnmussa. Niinpä on
ihminenkin kaikkein elämäin herra maan päällä. Mutta
Jumalan edessä on hän maan köyhä palmclija. Ju-
mala antakoon hänelle nöyrän sydämen. Sitten käyttää
hän oikein Maltansa. Sitten on ihmisen kunnia Ju-
malan kunnia. Sitten on ihmisen maltakunta Jumalan
maltatnuta maan päällä.

Mitä Jumala on antanut ruumiilleni.
Mu silmää kirkot? olen saanut kaksi;

Kun niillä katson, tulen iloisaksi.
Luon silmäni mä Herran valohon,
Mä näen iltatähden taitahalla.
Siilulla näen kukat vihannalla.
Ne Luojan toit' on. Tekons hyvät on.

Ja kaksi korvaa onni myöfkin mulla.
Jumalan sanaa niillä saatan kuulla.
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Mä äidinrukouksen huulia voin.
Ja linnun laulun Luojan kunniaksi.
Ja isän neuvon. Tulen viisaammaksi
Kun kaikki opin. Se mun palkintoin.

Suun saanut olen. Kielen myöskin, jolla
Mä ylistää voin Herraa laulelolla.
Mä sillä puhun. Sillä kyselen
Mit en mä ymmärrä, ja rukoelen.
Mä suulla syön. Mä sillä naureskelen.
Suo. Herra, että hyvää puhelen.

Kai;* kättä nm11' on. Vasen onpi loinen.
Tiili' oikealla paljon tehdä voinen.
Viia sormea on mu/la kädessäin.

Rehellisesti teen mä niillä työtä.
Suo. Luoja, npus aina olla myötä.'
Xiin elän isänmaata hyödyttäin.

Kalat jalkaa mull on. Sormia ne vnit/a.
) aan varpaat niias' on. Ja/oill aika lailla
Ma juokse/t äitiin luo, kun kulsmi hitu.
Htm isä l;:ixkee pois. niin lähden miellä.
Suo. Luoja, käydä oikealla tiellä!
.Min astun volialiusti elämään.

Myös sydän pien' on mulle kanaautma.
Viei ei «ii' ole murheet murtanunna.
Kädellä tunnen, kuin se riemuitsee.
Suo. Luoja, terveyttä ruumiilleni,
Sukkäillä hyvän eestä sydämeni!
Niin siunauskin muu seurailee.
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Toinen Luku.
Nisäkkäistä.

Tule, meljeni. Tule, sisareui. Menkäämmcpä nyt
ulos. Jo seisomme kartanolla. Ämpärillämme on
koko suuri luonto. Mikä on luonto? Se on koko
maailma, jota aistimillamme käsitämme.

Koko luonto ou luin kirja. Joka sitä kirjaa
taitaa lukea, hänellä on siitä suuri ilo. Se kirja on
täynnä kauniita knwia. Se kirja on täynnä hyödyl-
listä oppia. Siinä kirjassa on joka lehti täynnä lu-
malan »viisautta.

Koko luonto on kuin suuri maa. Siinä maassa
on monta maltakuutaa. Mitkä oniat luonnon kunnat?
Niitä on kolme. Ensimmäinen on eläinkunta. Toinen
on kasmikuuta. Kolmas on kimikunta.

Mcmiäänpä nyt ensin ulos suurem eläinkuntaan.
Impärillämmc on maailma täynnä elämiä olennotta.
Muutamat elämät aiman liki meitä omassa maassam-
me. Muutamat asumat muissa maissa aiman kaukana
täältä. Muutamat oraat paljoa isommat meitä. Mun-
tamat omat pienemmät pienintä sääskeä. Kaikilla on
tarkoituksensa, jota marten ne elämät. Inmala ci ole
mitään tyhjän muotsi luonut. Nätistä ymmärrämme
hänen tarkoituksensa. Nätistä on se meiltä salassa.
Uskokaamme aina Jumalan ijankaiktista hymyyttä.
Kuinka kuningas Leijona (Jalopeura)

kokosi kansaansa.
Clipa kerran kesällä. Leijona, joka on eläinten

kuniugas, istui hallitus «istuimellansa metsässä. Siellä
olurat kaikki eläimet, jotka maan päällä elämät. Lin-
nnt lentelimät kauniissa aamu-ilmassa. Lähellä oli
järmi, jonka mesi oli täynnä moncllaisia elämiä. Kaikki
kuulimat leijonan äänen, luu hän kiljui metsässä.
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Näin fanot leijona. Minä olen kutsunut teidät
kaikki, jotka maailmassa asutte. Minä tahdon lukea
teidän määränne. Minä tahdon tietää kansani. Kilvet
cimät knuln maltakuutaani. Kaswitkaan eiwät kuulu
siihen. Kiwi ei luot itsestään liikkua. laotut imee
ruokansa juurittaan, Mutta eläin moipi liikkua mi-
hinkä tahtoo. Eläimellä on suu, jolla hän syöpi. Eläin
tuntee mikä käypi kipeästi. Eläin tnntee mikä tekee
hymää. Eläimessä on lnonnonmietytys, josta se tie-
tää opittakin tehdä mitä hänellä on toimena maa-
ilmassa.

Leijona kutsui Koiran. Mikä sinä olet? Minä
olen nisäkäs. Miksikä niin? Minä synnytän elämiä
penikoita. Minä imetän niitä. Minä hengitän keuh-
koilla. Minulla on lämmin meri. — Se on hymä.
Mene tiehesi.

Leijona huusi Varpusen tykönsä. Mikä sinä
olet? Minä olen lintu. Miksikä niin? Minä mu*
uin pesääni. Minä haudon munistani Pojat. Minä
hengitän keuhkoilla. Munilla on lämmin meri. Mi-
nnlla on höyhcupuku päällä. Minä lennän sumilla.
Minä kämeleu kahdella jalalla.— Se on hymä. Lennä
matkoihisi.

Leijona kutsui Käärmeen eteensä. Mikä sinä
olet? Minä olen matelias. Miksikä niin? Minä
matelen maata. Minä hengitän kcnhkoilla. Minulla
on kylmä meri. —Se on hymä. Matele matkoihisi.

Leijona huusi Haumin eteensä. Mikä sinä olet?
Minä olen kala. Miksikä niin? Minä päästän mä-
tini meteen. Minä hengitän Utuisilla. Minä uin
emillä. Minulla on kylmä meri. Nnnmiini on suo-
mujen peitossa. — Se on hymä. Ui matkoihisi.

Leijona kutsui Perhon nimeltä. Mikä sinä olet?
Minä olen nim el- elämä. Miksikä niin? Rnumiissani
on monta nimeltä. Muutamat meistä omat toisellama.
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Aluilla eläimillä on luinen sakaranko. Minulla ci
ole sitä ollenkaan. Minä hengitän nunniini hienoista
reijistä. Vereni on kylinä. Minnlla on kuusi jal-
kaa. Minä uinnin. Mnnasta tulee toukka. Ton-
kasta tulee totero. poterosta mataa sitiäni täysikas-
wuiseua ulos. — Se on hymä. Lennä tiehesi.

Veijona tntsni Siinpnkan. Mikä sinä olet? Minä
olen nilmiäincn. Miksikä niin? Nuumiini on niman
pehmeä. Minä asnn lomassa knoressa. Minnlla ei
ole nimeliä ruuniiissa. Minä liitnn aimau hiljaa. —
Se on hywä. Mada hiljaa tiehesi.

Veijona puhui mielä. Nyt tuuueu kaikki kuusi
eläiuluokkaa. Jokaisen luokan ja'au lahkoihin.
Jokaisen lahkon ja'au sukllihiu. Jokaisen smvun ja'an
lajeihiu. Sen faantnte sitten paremmin oppia. Itse
olen nisäkäs. En saata lentää linnun lailla. En luot
mataa käärmeen tamalla. En tuot uida uiinkuiu kala.
En moi mnuttauda perhon lailla. En luot asna k»o
teSfa simpukan taivalla. Snitähden meukööt nyt muut
pois. Nisäkkäät waau kutsun Malta-istnimeni eteen.

Äläpä wielä. Tuolla näen ylemäu ihmisen
tnleman. Mitä sinä tahdot, ihminen? Sinä yksin
seisot suorana uiiukuiu petäjä metsässä. Sinä yksin
katsot pystöpäisenä sinistä taimasta kohti.

Majesteetillisesti katsoi ihminen fotoutnneita eläi
mia, ihtniiu]aö leijona, sinä olet kutsunut tänne
kaikki, jotka hucttämät sikiöitään. Niin teen minäkin.
Nuumiini on monissa toimissa eläinten tuumiin lai-
nen. Sentähden saat lnkea minntkin nisäkästen luokkaan.
Mutta kaikkivaltias Jumala on antanut minulle kuole-
mattoman sielun. Hänen »viisautensa on antanut mi-
nulle järjen malou. Suuni taitaa puhua. Tahtoni
on roopaa. Saatan nauraa. Saatan itkeä. Sitä
rimat saata eläimet. Scntähdcn olen ylemämpi kaikkia
muita eläimiä. .Umtingaö Leijona ei ole päämicheui. Hy-
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mäsä, herra kuningas. Huomenna panen jutut kiinni
rautafjäffiin.

Leijona pudisti »vihoissaan pitkää harjaansa. £«=
wästi, ihminen. Sinä et taata minun maltatnntaani.
,V)uomeuua rcmin jutut pojilleni ruuaksi.

Sontinen 'nimi pois ylevättä luin knningao.vJh)t wapisiwat kaikki cfähitct. Leijona näki aran
apinan fiipcäuiän punhnn. Äläpä miclä. Etkö sinä
ole tlmunntV

Apina, joka muutoin mie-
lellään tahtoo olla ihmisenä,
kielsi nyt todenmukaisesti niin
olemansa. En suinkaan ole
mikään ihminen. Niin kau-
nis tn suinkaan ole. @u-
han minä knljc aiwan suo-
vana. Jalkani näyttämät
käsiltä. Ilseoilla meistä on
häntä. Kertoisin siunlle jo
takiu, herra kuningas. 3u>
mala loi ihmisen kuvakseen.

Tentähden luotiin hän alulta niin kanuiitsi. ".Otutta
Jumalan unl)olltncn kadehti tätä. Herra Jumala, suo
minunkin lnooa olento. Inmala soi sen. Auotunpa
apina, joka matkii sitä ilkeätä, jota ihmisellä on.
seutiil)beu on minulla ruma ruumis. Sentähden on mi-
nulla häijy sisu. Minä warastan. Minä olen ahnas.
Minä olen kamala, kuitenkin armahti Jumala nti*
nna. Apina railtta, annan sinulle yhden ihmisen hy-
mistä taipumuksista. Tinnn pitää rakastaa lapsiasi
yhtä hellästi knin ihminenkin rakastaa omiaan.

Veijona antoi apinan mennä. Tainassa tuli
uahtasiipi kiitäen, Aletko sinä lintu? En, herra
kuningas. Miuä lennän hienoilla nahkoilla, jotka omat
piikain ivarpaitteni »välillä. Nisäkäs olen minä, joka
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koko tallven nukun pimeissä koloissa. Kesällä lentelen
minä ainoastaan öillä. Minä kerron sinulle jotakin,
herra kuningas. Muutamana iltana ajoin snriscwaa
sontiaista. Olipa siinä poika, joka huiski ilmaan not-
kealla saikaralla. Minä lensin ääntä kohti. ©aifata
käwi minuun. Putosiupa maahan. Poika, joka otti
minut, elätti minua »vankina häkissä.

Leijona autot nahkasiuvcu
lentää. Puhalsipa »valas-
lal a mettä korkealle meren
pinnasta. Ofetlo sinä kala?
En, herra knmngas. Minä
synnytäncläluiä sikiöitä, sotka
uncwät maitoani; Sentähden
olen nisäkäs, sota hengitän

ilmaa. Minä kerron jotakin sinulle, herra kuningas.
Kerran ajoin sillejä syivässä meressä. Purjchtipa siinä
laiwa, joka lähetti ulos weueen. Mies naffaft we-
necstä selkääui terämäu keihään, joka oli köydessä kiin-
ni. Uinpa useita peninkulmia, »vetäen »venettä peräs-
säni. Niimein löin pyrstölläni wcnecn knmoon. Ih-
minen, joka keittää kalarasmaa ihrastani, »väijyy hen»
keäni. Minä olen suurin eläin, mitä on. Kuitenkin
on ihminen tappanut monta sataa »veljistäni. Hylje-
kin, jolla on pää kuin koiralla, on nisäkäs, joka elää
medessä. Saukko, joka pyytää kaloja, on fantallai»
nen eläin.

Leijona tuskauntui. Ui tiehesi, »valaskala. Sinä
olet kuitenkin =eläin. Kuulisin »vielä jotakin
enempätä maa-eläimistä. Kuulisin niistä, jotka
omat kesyjä. Kuulisin niistä, jotka owat kesyttö»
mia. Niiden pitää antaa minulle kertomus elämästään.

Tulitvat siis nisäkkäät leijonan istuimen eteen.
Ne kertoimat monta kummallisia asiaa, joita leijona
mielellään kuulteli. Et »vielä saa kuulla kaikkia mitä
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ne jaitotuutt itscstääu. Siitä tulisi fintti kirja. Mutta
se, joka tarkasti kuultelee, saapi tietää entistä enemmän.

Mitä koti-eläimet kertoiwat.
Koira murisi leijonalle. Sinä uskollinen koira,

mitä jutulla on sanomista? Alin-omaa haukut sinä
isäntäsi owella.

Koira »vastasi. Uskollinen kyllä olen, herra
kuningas. Häpeän kettua, sukulaistani. Susi, rii-
tmveljcni, minua harmittaa. Snknlaistcni »vuoksi
olen tullut peto-eläinten lukuun. Kuitenkin olen us-
kollisin koti-eläimistä, jotka scuraawat ihmistä totel-
len. Minä olen ihmisen uskollisin palmclija. Minä
»vartioin hänen kartanoansa. Metsässä etsin hänelle
saalista. Kylmimmissä maissa »vedän hänen rekeänsä.
Meitä on monta erinäköistä rocljcstä. Pentukoira
on »välistä niin pieni knin rotta. Englannin koira
on »välistä lvasikan kokoinen. Hnrttakoiralla on tc-
rämä knono. Rakkikoiralla on tölppä kuono. Mäy-
räkoiralla on lyhyet jalat. Villakoiralla on Niillä
päällä. Kaikki olemme samallaisia koiria. Naaraani
on narttu. Sikiäni on penikka. Me olemme »vii-
saimmat eläimet. Meillä on tarkin »vainn. Haistella
me tunnemme jäljet. Monia temppuja opimme ih-
misten hyödyksi. Usein olemme pelastaneet lapsia,
jotka owat pndonneet mereen. Pallvelinpa kerran
miestä, joka eksyi taimella. Tuli pyryilma, joka
hautasi hänet sylvään lumen alle. Sinne hän kyllä
olisi paleltunut. Mutta minä paneusin maata hänen
rinnallensa, joka siitä pysyi lämpimänä. Hankuinpa
kaikin »voimin. Viimein tuli wäkeä, joka luet isäntäni
lämpimään tupaan.

Leijona nyökäytti päätään tytymäiscnä. Uskol-
lista palmclijaa ei moioa kullalla palkita.
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Kissa köyristi sel-
fäänfft, naattien leijonan
edessä. Herra kuningas,
minä olen likeinen snkn
laisesi. Me molemmat
knnlnmmc kissan fufuun,

jota saattaa wetää kyntensä piiloon. ©utumme on
parhaimmin warustcttn eläinten joukossa. Scntähden
olenkin oikein luontoni mukainen peto. Waro itseäsi,
lintu, joJa nokit siemeniä maasta. Waro itseäsi,
rotta, joka katselet reijastasi ulos. Minä wäiiyu
suma. Minä kyyristyn. Minä hy'M:,'u. Isken
kynteni armahtamatta niskaasi. lemmoinm on oikea
paluut. Minä tapan kaikki ne, sotka omat heikommat
minua. Kuitenkin olen kesyttynyt ihmisen palvelut
sessa. Hän silittää fät[)fi)Uiää selkääni. Minä nutun
hänen polioellansa. Minä »oartioitseu hänen aittaansa.
Kauniit sikiäni leikitscivät hänen lastensa kanssa. Hän
kiittää siisteyttäni. Kissa pesee silmiänsä. Saam-
mepa »vieraita. Mutta eipä parane paha sisuni hy-
vyydestä. Minä olen julma. Minä olen »viekas.
Minä Ivoin hylätä parhaan kattoani Minä saatan
kynsiä sitä kättä, joka masta antoi minnllc mokaa.

Leijona pndisti pitkää harjaausa. Me-
ne, kissa. Ulkomuotosi on kyllä hymin kaunis. Mutta
luontosi on häijy. Ennen olkoon ruumiini ruma tuin
sydämeni häijy.

$emon e n hirmu. Minä olen ylcivin koti-
eläimistä. Minä olen kaunis. Minä olen wäkewä.
Minä olen kärsimällinen. Minä olen oppnvainen.
Minä olen ihmisen hyödyllisin palmelija useimmissa
maakunnissa maan päällä. Hän naulaa talviöihini
räntäiset kengät. Hän täyttää tyynynsä häntäni jou-
hilla. Minä wcdän hänen kuormaansa. Hän rat-
sastaa selässäni. ©oba*fa kannan minä herraani



wiho!listen pajuuetteja wastaan. Nätistä olen niinä
ori. Nätistä klitsutaau minua ruunaksi. Naaraani
nimi on tamma. 3iftäui. nimitetään »varsaksi. £unt=
niau punainen »veljcui on raudikko. Hannaan meljeui
nimi on hiircnkarlva. itafjtfavtimda on »vaaleita kariuoja
tnnimcmpaiu seassa. Papumuksella on tummia pilk-
koja »valkeassa nahkassa. Laiska aaf t, jotta on pitkät
foriuat, on sukillaiseui cteläiscmmissä maissa, fanuoja
kaulassaui kutsutaan harjaksi. Miuä juosta höltkäiscn.
yjiinä raivaan. Minä laukkaan. Ufetit lyöpi herrani
minua armahtamatta. Silloiu on uctollisessa mieles-
säni suru ihiniseu fitttämättöml)t)bc^tä.

?eijoua kiitti heivosen ylewyyttä. Miksikä sinä,
>oka olet niin wäkewä, kärsit ihmisen fonmutta?

Herra htntngae, minä ticdäu tartoitutscui. Ju-
mala on Paunut minut palweli>aksi maan päälle.
Moni ihminen rakastaa minua l)i)iinu. Ne hoitamat
minua (ji)iuänä kumppauiuausa. Miuä tunnen herraui
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äänen. Minä syön leipää hänen kädestänsä. Niin
on hänen hoitonsa minulle palkkana.

Härkä ntöfift. Kat«
soppa minuakin, herra
kuningas. Minä olen
hyödyllisten ra aas -eläinten isä. ©uftttti,
jolla on sarwct, kutsn-
taan sen muoksi sarm i-
eläimitsi. Mc kuu-

lumme märchtimiin eläimiin. Me purcksclem-
me kaksi kertaa ruohot, joita syömme. Me kuljemme
karjoissa laitumella. Saattaueupa olla kukatiesi Mahan
kömpelö. Mahdollisesti saatat pitää muina tyhmänä.
Mutta jäykkä knonnamvetäjä minä olen. Lihani on
ihmisen »voimallinen ruoka. Wuotani parkitaan nah-
kaksi. Talistani Valetaan kynttilöitä. SaNvisiani
tehdään kampoja. Mutta teurastaja ei ole minusta
mieluinen. Sonni on niineni »välistä. Naaraani
nimi on lehmä. Sen hymästä maidosta saadaan ker-
maa. Siitä saadaan nniliä. Tästä kirnutaan ivoita,
jota lapset pauelvat niin mielellään leimalle. Man-
himman tyttäreni nimi on hieho. Nuorempi lapseui
on niasikka. Älä ärsytä minna, herra kuningas. Sil«
loin pusken sinua käyrillä sanvillaui.

Leijona nyökäytti päätään leikillään. Ihminen
kutsuu sitä, joka on uppiniskainen, härkäpääksi. Re»
helliucu otus siuä kuitenkin olet. Tunnen useita su-
kulaisiasi lämpimissä maissa. Niiden joukossa on
iväkcmä pnhmclihärkä. Niiden joukossa on kameli,
jota kutsutaan erämaan lauvaksi. Niiden joukossa on

kyttyräselkäiuen dro m edari.
Lamnias määkyi. Minäkin knulun märchtnviin

eläimiin. Isäni, jolla on sanvet, kutsutaan jääräksi.
Äitini nimi on uuhi. ©itiäni nimi onkaritsa. Minä
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olen tunvatou eläin,
joka mastnksctta ta-
petaan. Tentähdcn
on kutsuttu Vapahta-
jaamme Icsnsta Ju-
malan karitsaksi. Mi-
uä olen enfintmätncn
eläin, joka on ihmisiin
kesyttynyt. Scntähdeu
tutsntaau jo Aabcli,

Aadamin poika, lammasten paimeneksi. Minusta on
ihmiselle paljo hyötyä. Hän keritsee minulta» Millan,
joka sitten langoiksi kehrätään. Langoista kudotaan mo«
nellaista »vaatetta, josta saadaan lämpimiä nuttuja.
Niistä kudotaan myös pehmeitä sukkia. Nahkoistani
tehdään turkkeja. Lihastani tulee hywä ruoka.

Leijona »vastasi ystäivälliscsti. Lateamiclinen sinä
kyllä olet. Minä tunnen sukulaisesi, partcuvan »vv o-
h en, jouka uros kutsutaan Pilkiksi. Lahkoosi kuuluu
kaunis sartvas eli Saksan peura, jolla on haaraisct
sanvet. Siihen klmluu iso hirivi, jota ajetaan met-
sissä. Siihen kuuluu nopea porokin, joka »vetää Lap-
palaisen pulkkaa pohjoistuutureilla.

Sika röhki. Katsoppa nti*
niiatut, herra kuningas. Minä
olen siuuoton otus, join mie-
lelläni tulen lijassa toimeen.
Minä tongin maata turmalla-

m, jota sanotaan kärsäksi. Isiini niini on karju. Äitini
nimi on emäsika. Lapseni nimi on porsas. Ihminen, joka
ylenkatsoo minna, syöpi kuitenkin mielellään lihaani.
Siitä saadaan läskiä. Siitä saadaan huttua. Siitä
saadaan sylttyä. Harjaksistani tehdään harjoja, joilla
pellamia harjataan. Kesyttömän meljeni nimi on met«
Marju. Siilillä on pitkät piikit selässä.
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Leijona mastafi. Tunnen muntamau ison tiä\=
mm samasta lahtosta, johon sinäkin kuulut. herran
kuljin etelä-maissa, joissa aurinko on kunnia. ©teliä
kohtasin hirmeäu kummallisen eläimen, jota kutsutaan

norsuksi eli cfcljroan»
tiksi. Näin hewosen tne=
newän suorana hänen wat-sansa alatse. Snnösa oli
sillä kaksi hirmnisen isoa
hammasta, joista saadaan
tallista norsnnlunta. ©e
pani ruofaa funf)imfa pitkällä
tnrmalla, jota kurnitaan tär-

saksi. Tällä saattoi hän toimittaa kummallisia asioita.
Sillä saattoi l)än nostaa ilnnism ylös. Ihmiset oli«
nmt kesyttäneet hänet. Ne otiwat rakentaneet hänelle
selkään tornin, jossa 20 (kaksikymmentä) sotamiestä
istui.

Syutyipä uyt kowa karjuilta metsässä. Arat
koti-eläimet pakeuuvat pelästnneeuä ihmisten asnntoi-
!)in. Pedot tnlimat leijonan istuimen eteen.

Mitä pedot kertoiwat.
Ne tunnustiioat leijonalle kaiken julmnntcnsa.

Nie elämme euiunnästi muiden eläiuteu lihasta. Ju-
mala on antanut meille termvät fynuet, joilla tavtnin--
me saaliisemme. Suussa on meillä teräwät hanipaat;
niillä relvimmc eläimen, jonka olemme saaneet kiiuni.
Ajolla olemme pyydössä. Päimällä tuttumme luolia
samnic. Emme tule koskaan oikein kesyiksi. Välistä
omat ihmiset ottaneet meidät penikoilla pesästä. Ne
omat antaneet meille ruokaa. Me olemme kasmaneet
isoiksi heidän taloissansa. Alemme olleet jonkun ajan
nöyrinä ihmisten »vallassa. Olemmepa joskus näh-
neet merta juokseman. Jonkun tevran on kesy eläin
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tullut meitä lähelle. Kohta on tullut raju luontomme
lataisin. Mc olemme repineet mahtimme, jotta oivat
antaneet meille rnotaa.

Tiikeri karjui hirmuisesti.
Tunnetko minna, herra kuuiu-
gas? Kissau sukliun kuuluuimc
kaikki, jotka olemme julmimpia
petoja. Haluatko tietää muo-
toani? Haluatko tietää »Voimaa-
ui? Katso tarkasti kissaa, jota

on »vähäisenä kuivnuaui. Ajattele kissaa pienen hewo-sen kotoiseksi. Varo itseäsi, herra kunuMS. Minä
en säästä yhtään eläioää, johonka pääsen kiinni ham-
paillani. Viina murhaan hmvikseui. Miuä olen ka-
mala peijakas ja wäijyu heikompia eläimiä, jotka sam-
muttamat janoansa hetteistä. Miuä reivin pyytäjän,
jonka mieli tekee nnimllista nahkaani.

leijona kiljui unhoissaan. Minäkin olen fißfan<
sukua. Minä tunnen teidät kaikki, jotka siihen kuil-
lutte. Kamala tiikeri, minä tunnen sinut hywin.
Minä tunnen ilwrtsen Pohjan metsissä. Minä
tunnen pantterin. Minä tunnen portin. Kaikkl
te olette micktaita murhaajia. Miuä häpcäu sukulain
siani. Miuä olen kaikista teistä wätewiu. Mutta
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minä olen myös jalomielisin. En nnhota koskaan sitä,
joka on minulle tehnyt hymää. Olipa kerran orja, nimeltä
Androkles, joka pakeni pois »vainoojiltaan. Hän kohtasi
ntinnt metsässä. Hän otti pois orjantappura-piikin haa-
wuitetusta jalastani. stiitollisuudesta tutin hänen ystä-
wäkscnsä. Kauman asni l)än täydessä turmassa luolasi
fani. Mutta muutamana päimänä sauvat ihmiset mi-
nut kiinni. Mtämänikin tuli Mangiksi. Neljään päi-
wään en saannt ruokaa. Ihmiset, julmemmat minua,
uakkasimat ystämäui Audroklccn sidottnna jalkaini e-
teen. Ne kiusasiwat minua komasti. Nälkäinen lei-
jona, syö nyt ystämäsi. Mntta minä köyristyin kii-
tollisena Androklecn eteen. Minä näytin julmia ham-
paitani niille, jotka mielnvät tarttua häneen. Silloin
liikkui mieli kaikilla, jotka tämän näkuuät. Jalomielinen
leijona, ystämäsi on wapaa. Niin päästiivät Anorok-
lcen irti nskollisuutcni tähden.

Karhusta tuntui tämä kcrtomns hyluältä. Hän
inörisi hymillä mielin. Herra kuningas, ymmärrän
jalomielisyytesi. Naro itseäsi kuitenkin käpäläni lyön-
nistä, jolla on kahdentoista miehen moima. Varo
itseäsi julmemmalta nieljeltäni, jääkarhulta, joka asuu
ylhäällä meren jäillä. Minä olen herrana Pohjan
metsissä. Siellä lvalmistan pesäni, jossa makaan
talivella. Siellä syön marjoja mättäiltä. Siellä mais-
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telen mehiläisten hunajaa. Sälistä kaadan talonpojan
lehmän, jonka sitten syön snnhuni. Sentähden pyytää
minua metsästäjä, joka käyttää karmaisen turkkiin siei<
tokscnsa taimella. Usein tappelen silloin henkeni puo-
lesta. Välistä kohtaan pieniä lapsia, jotka owat eksy-
neet metsään. Kohta tulee heidän äitinsä, joka hädis-
sään etsii heitä. En minä tee pahaa lapsille. En
litinä tee pahaa äidille. Hiljaa menen pois niiden
tieltä.

Leijona nyökäytti päätään hymin leikillisesti. Karhu
äijä on hywä mies. Mntta ci hän pulju kaikkia mitä
hän tietää. Näinpä kerran miehen, joka talutti karhua
turmassa kiinni olemasta renkaasta. Siihenpä kokonsi
paljo" mäkeä, joka halusi uähdä karhuu taussaaman.
Mies löi karhua armahtamatta. Jopa tanssasi karhn.
Jopa Mäki nauroi. Siiloon kömpelö oli karhu tanssissa.

Snsi uiuiot. Cufo täällä saalista? Kunhan
olisi jotakin. Sukulaisenikoiran kanssa olen alin-omai»scssa sodassa. Koira, joka on tappanut suden, jättää
raadon siihen. Snsi, joka on tappanut koiran, syöpi
hänet kohta suuhunsa. Safun-ifloilla kuljemme isoissa
joukoissa saalini pyydössä. Varo silloin pieniä lapsia,
jotka juoksemat kartanolla. Minä saan maroa itseäni
metsästäjältä, joka ajaa minua suksilla taimella Jota
miuut tappaa, saapi rahaa palkinnoksi.
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Veijona tiesi kertomukieu sudestakin. Sinähän sr
otit, joka kerran putosit sudeu hautaan. Aiönljä akka
tämeli handan simn. Pilkkasipa siinä sutta. Paniniksi
sinulle, ilkeä peto. Hamassa putosi alfa itse hantaan.
Puhuipa iti)t pelästyksissääu kokonaan toista. Susi
tulta, etkö söisi näkkileipää pussistani?

Wielä tiesi leijona toisen tertouiuksen. Poikanen
ajoi jänvclle lucttä noutamaan cnvauuosta. Tulipa
joukko susia ympärille. Poikanen antoi hemoseu juosta
tiehensä. %iuneeu kaatoi hän jäällä yllensä. Sudet,
jotka halusuvat saada poikaa, siistimät käpälänsä am-
mccit laidan alle. pottapa lyödä säikäytti kinueellään
käpälät poikki. Muutamat sudet, sotka uäkuuät toisista
vcertä juofjciuan, kavkasimat uiideu päälle, sotka oliuuit
lierisinä. Tulipa konia tappelu ammeen ympärillä.
Hionta sntta siinä pnrtiin kuoliaaksi. Muut juoksnoat
tiehensä. Poikanen, joka konttasi ammeen alta, sai
paljon raijaa kuolleitten snsien nahkoista.

otettu, nyt tulla sipsutteli esiin ulkokullatun nä-
köisenä. Herra knniiMs, minäkin olen koiran snkua.
Wiekkanteni on hymin kuuluisa. Saatan purra poikki
tjäntänifin, joka on tarttunut ketun rautoihin. Viek-
kaasti petän minä pyytäjän, joka käyttää nahkaani
pd)!iu'immiffi turkeiksi. Useampia kertomuksia saat sitten
luulla. Nertaistaui ei löydy nmsaudessa.

Leijona jutmisti fulmafarßuijaan. 2118 pöyhis
tele kuwin paljo, sinä Mikko kettu. Viekkaus ei ole
loiisautta. itamaluus ei ole ymmärrystä. Jo tiedän
tarpeeksi peto-eläimistä. Minua iuljottaroat ne, jotka
tläiuät muiden turmiosta.

Leijona 'ajot peto-eläimet pois. Niiden perästä
tuli imelä muita nifäffäitä, joita futftttaan:
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Nävertäjät.
Nämä oliwat edellisiä pienemmät. Kaikilla oli

pitkät etuhampaat, joilla he kasnnknnnasta näwcrsiwät
enimmän ruokansa.

Oraina hyppäsi likimmäisclleoksalle istumaan. Katso minua*
fin, herra kuningas. Minä oleu
luotit mcrimicheksi. Minä kii-
pcän nopeasti puuhuu. Minä
purjehdin hännälläni lantun päällä
joen poikki. Saanpa waroa it<

seäni. Poika panee paulojansa eteeni. Wankina oi*
leösani häkissä hyppään nopeasti pyörimässä rattaassa.

Leijona nastasi. Pysy metsässä, kaunis orcnva.
Pahoin käypi sinulle merellä. Mitä nuo pienet eläi-
met owat, jotka isossa joukossa juoksmtelewat jalkaini
micrcssä.

Notta wikisi. Täällä
olen minä, joka uäpistelen
akan ruokaa lukitussa huo<ucessa. Hiiri juosta pii«
perii esiiu. Täällä olen mi»
nä, joka uämcrrän reikiä lei-
pälaariin. Myyrä katsoa
piltti rcijästääu. Täällä
olen minä, joka kaiman luU

kureikiä kasivitarhan penkkien alle. Älä tule meitä ko<
tuin lähelle. Me olemme urhoollisia otuksia. Sano
meille kuitenkin yksi asia, herra kuningas. Oletko näh-
nyt kissaa näillä tienoilla?

Leijona puhui leikkiä. Kyllähän te olette oikein
urhoollisia. Kerran oli teillä iso ucumottelcminen. Wii°
saimmat teistä keksimät hymän keinon. Pitäisipä ripus-
taa tiuku kiosan kaulaan. Tätä pitiroät kaikki miisaana
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nmmona. Puuttuipa kuitenkin ainoastaan yksi asia.
Ei ollut yhtään, jolla olisi ollut halua ripustaa tiuku
kissan kaulaan.

Jänis laukkasi, ottaen
pitkiä hyppyjä. Täällä o-
len minä. Sukulaiseni,
sieMä kaniini, uämcr-
tää tuolla kuorta puista.
Kesällä olen mullan har-
maa. Talmella olen lu-
men malkoinen. Katsop-

pa komeita konniani. Katsoppa pitkiä turpakarmojani
Enkö ole maataloa wcitikka?

Leijona kuuli rymyn kankaa. Jänis lähti pakoon.
Miksikä piilotat pääsi pcnsaasen? Herra kuningas,
kuuleu koirain haukkuwau. Metsästäjä ampuu minut.
Kyöttipiika paistaa minut. Pojat pyyhkimät luwnn-
lasku-taulujaan katkaistulla käpälälläni.

Majatti a, jolla on uimauahat takajaloissa, käin -pi ylös rannalle. Herra kuuingas, minäkin kunlnn
nämertäjäin lahkoon. Medessä pyydän kaloja rimak-
seni. Sitten rakennan rannalle konstikkaita huoneita.Muurauslastana pidän leveätä häntääni. Ihmiset pyytä-
mät minua sen lääkkeen tähden, jota saadaan ruumiistani.

Leijona kohosi ylös maltamassa ylemyydessään.
Nyt näen teissä Luojan kaitkimallan. Hywin erilai-
siksi on hän luonut eläimet. Muutamat meistä owat
lcppcitä. Muutamat owat julmia. Muutamat owat
heikkoja. Muntamat omat wnkewiä. Muutamat elä-
mät maan kaömuista. Muutamat elämät toisten eläin-
ten lihasta. Syntiinlankeemuksen jälkeen on alin-
omainen sota maan päällä. Jumala, joka on hywä
kaikille, on kerran antama meille kaikille rauhan. Hän
on kuulema luoutokappalteutin huokaukset. Hänen ni-
mensä olkoon ylistetty koko maan päällä.
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Nyt waikeni leijona puhumasta. Nyt meniröät
kaikki nisäkkäät pois. Aurinko paistoi pitkiin puihin.
Kylän pienet lapset juoksilvat iloisina metsässä. Niille
ei tehnyt kukaan pahaa. lulmimmat pedot ciwät asumaassamme. Nukoile alin-omaa Jumalalta suojelusta.
Ole hywä eläimille. Silloin ei Mahiugoita karhu.
Silloin ci pure susi. Silloin juoksemat siweäluontoi-
sct eläimet iloisina »vastaasi.

Apinat.
Kaksi poikaa meni kerran metsään. Soinen pani

maahan sawi-astian, joka oli rusinoita täynnä. Mo-
lemmat pojat, jotka oluuat wäsyucinä, uukkuimat Heli
puolipäiwän lämpimässä.

Laskeusipll useita apinoita puista. 8)l)bcn ahucim-
mau mieli teki rusinoita. Ristipä kätensä sawi-aStiaan.
Siina puristi hän kouransa täyteen rusinoita. Mutta
sawi-astian suu olikin ahdas. Apina, joka ei ollenkaan
tahtonut jättää saalistaan, ei saanut kättään pois. Niin
juoksi hän, lvetäeu raskasta sawi-astiaa muassaan. Po-
jat, jotka samassa hcräsimät, saimat sen helposti kiinni
ahneuden tähden.

Miettipä toinenkin poika petosta. Hän riisuisaappaansa. Sitten ructi hän ne taas jalkaansa. Sitten
riisui hän ne jälleen. Sen perästä meniroät pojat
kappaleen matkan päähän. Apinat, jotka katselimat
näitä puista, tahtoimat matkia poikaa. S)fft niistä
weti saappaat jalkaansa. Samassa tulimat pojat ta-
kaisin. Mielipä nyt saapasjalkainen apina juosta tie-
hensä. Mutta saappaat olimat esteenä. Apina kom-
pastui. Apina lankesi. Tulipa sekin kiinni matkima-
halmisa tähden.
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Leijona.

Kaukana kuumassa Afrikassa kuuluu öillä leijonan
kiljuminen. Silloin wapiscwat kaikki eläimet, jotka
owat tienoilla. Uskaliaimmatkin koirat hiipimät hätäy-
tyneinä silloin ihmisten jalkoihin. Karja ammoo. He-
wosct kuopimat pelosta. Lampaat pakkauwat kokoon,
päin toisiansa ivastaan. Ainoastaan Harmat eläimet
saattamat lvoittaa leijonan. Elchmantti lyöpi sm kär-
sällään maahan. Puhmelihärkä »viiltää sen natsan
halki sarlvillaan. Jättiläiskäärme kääriyy, musertaen,
leijonan ruumiin ympärille. Usein tt)oittaa leijona tap-
pelussa nämäkin. 9)lfi ainoa olento pelottaa leijonaa.
Tämä olento on ihminen. Hän pyytää leijonan hau-
taan. Hän sen ampuu luodilla. Mutta se, joka juo!«see pakoon, on kuolcmcm oma.

Metsästäjä, joka oli ampunut ruutinsa loppuun,
tapasi yhtäkkiä metsässä leijonan. Metsästäjä Pysäh-
tyi. Leijona pysähtyi. Metsästäjä kätteli. Leijona
kameli. Metsästäjä katsoi kiiroaasti leijonaa silmiin.
Leijona katsoi samoin häneen. Näin scisoiwat he kau-
wan. Viimein meni leijona, peläten metsästäjän kat-
santoa, aitvan Hiljoilleen tiehensä. Niin waltawasti
koskee ihmisen katsanto wäkewimpiinkin eläimiin.

Kuningastiikeri.
Tämä asuu Aasiassa. Hän on hirmuinen. Hä-

nen silmänsä näyttämät sädchtiroän. Hänen kielensä
riippuu meripunaisma ulos kidasta. Hän saa nopeim-
mankin hcmoscn kiinni. Hän juoksee, härkä suussa.
Elehmantti yksinään rooipi hänet rnscntaa. Ihminen
on häntä pyytäessä suuressa waarassa. Kuitenkin saa-
tetaan häntä säikäyttää. Muuan roumas-ihminen näki
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silmille pienellä kepillä. Tiikeri pakeni. Eläinten h»
syttäjät näyttämät tiikerejä rantahäkcissä. Ne nskal»
tamat pistää kätensä niiden litaan. Niin suuri on
ihmisen malta koko luonnon ylitse.

KarhuPekka.
Nomanicmm pitäjäässä asm mies nimeltä Karhu-

Pekka. Hän oli tappanut cnimmästi yksinään kuusi-
kymmentä karhua. Se on maaosamme jo suuri kun.
nia. Karhu-Pekka haki taimella karhun pesän. Siitä
ajoimat koirat karhnn ulos. Sitten tappaa Pyytäjä
karhun keihäällä. Muutamat sen ampumat pyssyllä.
Sellainen pyytökcino on määrällinen. Monen pyytä-
jän on karhu kouristanut kuoliaaksi. Mutta Karhu-
Pekka taisi keiuonsa. Karhu, joka on kaatunut, pan-
naan reelle. Sitten miedään se kotiin kylään. Siel-
läpä tulee iso ilo. äÖictetääupä karhnn pcijaisia isoilla
pidoilla, joissa lauletaan monta runoa karhun kunniaksi.

Kettu ja kalastaja.

Olipa kerran ukko. Hän sai eräänä tal>vipäi
wänä niin paljon kaloja, (uin mahtui hänen laituriin-sa. Hywin iloisena lähti hän kotiinsa, ajaen itse isoa
kuormaansa. Siinä lauleli hän iloinielin. Mutta
mikähän tuo on, joka makaa tuolla keskellä tietä ?
Kuollut kettupa se on. Tämän piti ukko hymänä saa-
liina. Kaunis tnrkkisi, kettu kulta, sattuikin minulle
hywääu tarpcescn. postipa ukko ketun takapuolelle kuor-mansa päälle. Mutta itse istui hän etupuolelle.

Eipä se ilkeäMninen kettu ollutkaan oikein kuol-
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lccna. Cli innon niin oleminaan, ,£)ön tiesi kyllä,
miksikä niin oli.

Ufon hawaitscmatta nakkeli hän knormasta kaikki
kalat tielle. Sitten hyppäsi hän itse pois reestä. Ru-
pesi heti kokoamaan latoja tieltä. Muutamat säästi
hän. Toiset söi hän suuhunsa. Niin hywää ateriaa
ei hän ollnt saanut kaukaau aikaan.

UHo, joka ajeli iloisena eteenpäin, ci hawainnut
tätä' ollenkaan. Wiimcin tuli hän kotiin kuormineen.
Waimo tuli häntä ivastaan. Missä olet ttmpynyt niin
fannian, nkkoni? Älä ole milläsikään, alfani, Nyt
pidetäänkin isot pidot. Laita pata tulelle. Minulla
on reki täynnä kaloja. Onko, ukkoseni? Se on
tietty. Minulla on wielä sitten komea kettu, jonka
löysin tieltä kuolleena.

Akka tuli reelle. Woi kuin narraat, ukkoseni!
Eihän tässä ole yhtään kalaa. Wiclä mähcmmin tässä
on kettua. Ukkoa hywin hämctti. Näen sen kyllä, af*
kaseni. Kamala kettu on tehnyt minulle aika kolttoscn.

Karhun kalanpyytö.
Kettn, joka oli syönyt watsansa täyteen, istni ai-

h;an hymitlä mielin metsän rinteellä. Iso koko kaloja
oli nnelä hänellä »vieressä. Juosta jolkuttelipa karhu
metsästä. Hywää päiwää, lettu fuiumneui. — Ju-
mal' antakoon, karhu kummiscui. — Miten wain olet
saanut noin paljon kaloja? — IDlen ne onkinut jär»
westä. — Sepä oli oimallinen saalis. Etkö opettaisi
minuakin onkimaan?—Ailvan mielelläni, kummi kulta.
No, miten se käypi laatuun? — Kyllä sen sanon si-
nulle, karhn. Mene awannolle jonakuna tabvi-iltana,
kuu on hymin kiilmvaisia taiwaalla. Laske siinä hän-
täsi awantoon. Istu sitten siinä ailvan yhdessä kohti



39

aamuun asti. Wcdä sitten häntäsi ylös. Niin on kala
tarttunut kiinni jokaiseen karmaan. Sillä lailla ininä
ongin. — Kiitoksia, kettn kmnmiseni. Se on hymä
nenmo. — Pidä hyluänäsi, karhu kmmnismi.

Samana iltana oli fotoa pakkanen. Tähdet pais-
touvat tauvaalla. Karhu, joka muisti ketun opctnksm,
meni järrocn jäälle. Siellä istui hän kohta häntinccn
atoantoon. Wähän ajan perästä tunsi hän juurituin
puristettahan häntäänsä. Silloin oli hän oikein hy-
willä mielin. Ne on kalat, jotka tarttuivat kiinni.
Kyllä istun hywin hiljaa, niinpä tnlcckin hywä saalis.

Siinä istua kökötti karhn aina aamuun asti.
Sillä aikaa oli awanto mennyt »napaan jäähän. Kar>
hun häntä oli jäätynyt siihen kiinni. Jo alkoi karhna
ikämystyttää. Pitääpä minun wetää ylös kalani. Mutta
sepä ci tahtonutkaan onnistua. Häntä oli kiiuui. Karhu
ci päässyt paikalta liikkumaan.

Kettu, joka juuri nyt oli aarnukeiuoillaan, ha-
waitsi farkun surkean tilan. Ilkeä roeijari oli tuo
kettu. Ei hän auttanut ollenkaan karhna. luoksipa
päinmastoin kalastajan tuman tykö. Siinä kiipesi hän
katolle. Sieltä hnusi hän nnninpiipnn läpi. Akka
knlta, mene heti järvelle, Siellä istuu farmit hänti-
neen aniannossasi, josta noudat wettä.

Akka, joka kirnusi woita, »vihastui fotoin. Kohta
juoksi hän korento kädessä jänvelle. Karhu ryökälc,
miksikä omantoani pilaat? Kyllä minä sinulle opetan
parempia tapoja.

Niin pieksi hän karhna kaikin Moimin korennolla.
Karhu raukka oli suuressa hädässä. Aina lujcmmasti
koki hän repiä häntäänsä irti. Viimein kämi komin
pahasti. Koko häntä katkesi amantoon. Aiman siitä
päimästä asti ci ole karhnlla enää ollut hautaa.

Kettu taas mennä liroani tupaan, jonka owen akka
oli jättänyt lukitsematta. Siellä kaatoi hän kirnun.
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Niin sai hän taas hywän aterian. Kyllä hänelle onnistui-
wat ilkeät keinonsa. Mutta sentähdcn kadotti hän kaikki
ystämänsä. Ei yksikään uskonut enää koko ilkeää kettua.

Minun kaunis varsani.
Mun varsain siveästi

Käyttääpi itseään.
lian juoksee xircästi,
On pulska käydessään.
Jos ohi pyrit milloin,
JSiin ei hän laskekaan.
Hän konna nostaa silloin
Ja kuopii jalallaan.

Nyt syö hän laitumella.
Mä tahdon ratsastaa.
Saa renki houkutella.
//«n luoksein karahtaa.
Hän muisf ei koskaan huoli.
Mä hänet suitsetun,
Ja niinkuin ulionnuoli
Lähdemme malkahan.

Rakki ja jahtikoira.

Rakki. Talvell" en tahtois juostultaan,
Jos noin huonoa ruokaa saan.

Jahtikoira. Tuvass' en minä lahlois maata.
En makiaisia kerjätä saata.

Rakki. Maatapa saan, olen huoleton.
Jahtikoira. Metsiä juosta, se riemuni on.
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Koira se metsiä juoksi vaan,
Vilkas ja terve on ruumiillaan.
Rakkipa am' oli kotonansa,
Levätä sai yhä rauhoissansa.
Haukkui kaikkia penkiltään.
Niin lihavuutehm kuoli hän.

Härkä ja poikanen.
Kas tuolla on lapsia leikkimättä.

TuolC ämmä on lehmiä lypsämästä.
Tuoli" Uutat vasikat hyppäilee.
Ja hyttyset poit savu heisf ajelee.
Ja harhakin teveänaamaincn
Tuoli' ällisteleepi « pöyhkäillen.
Sen luo tuli poika nyt pienokainen:
KyW olet sä hircvän aattelevainen.
No, mitäpäs härkä nyt mielit noin?
Sä viisaaks tullet jo piakkoin.
Näin härkä vastasi: Onpa tnun täällä
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Niin pehmeä nukkua sammalen päällä.
Tass' syön minä ruohoa aamuin illoin.
En mitään ikinä aatlete silloin.

Matkakumppanit.
"M/« vingut noin? Suus kiinni, irvihammas
Sialle lihavalle lausui lammas,
Kun sika huusi, koska väkisin
He kartanohan vietiin kumpikin.
Näin silta vastas: "Miks nuo sanat päästät?
Sä, matkakumppalini, nahkas säästät.
Sä syliin joudut, villus keritään.
Sä jälleen vapahaksi päästetään.
Mä. raukka, kelpaan pöystiks ainoasti.
Mä tapetaan. Siis huudan haikeasti.
Lihani annan mä, sä villas vaan.
Huomenna paistina jo olla saan."

Kissa ja tyttönen.

Tyttönen. Kissa et kynsiä saa mua noin.
Käpälus näinkö mä saada voin.
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Et saa kintaist' okia näyttää.
Kissa. Minkä sä vaadit, tahdon ma täyttää.

Tyttönen, muista, et myöskään saa
Samua noin kovin kouristaa.

Vieläkin kourasi tyttönen.
Pahaa taas teki kissatlen.
Kissa nyt kynsäsi uudestansa.
Vuosipa verta jo virtanansa.
Pahaa ei aikonut kumpikaan.
He oli ystävät ainiaan.

Kolmas Luku.
Linnuista.

Tuolla akkunassa riippui ei kcmwan aikaa sitten
lintuhäkki. Siinä afttt wihcriä>uarpnncn, jonka sain
wcrkolla metjäötä. KcMäimcn tultua alkoi se nujertaa.
?Jmmärfhtpä sen pyrkimän ulos ulko-ilmaan. Sanoin
sille: niitä annat minulle, jos päästän sinnt irti? Se
waötasi: fauo, unta tahdot.

Minä sanoin: kutsu tänne kaikki linnut, jotka len-
tiiiuät metsissä. Kntsn tänne kaikki ne, jotka mwat
niebcn päällä. Jos woit luwata minulle fen, pääset
»vapaaksi.

Se wastasi. Paljo maadit minulta, joka olen
niin pieni. Noinko pakottaa suuret kokot kuulemaan
ääntäni?

Miuä sanoin: sano niille, että minä tahdon kat-
sella Jumalan tekoja linnuissa. Kyllä ne miclniseöti
tottelemat ääntäsi, Jumalan kuuman tähden.

Wihcriäwarpusesta oli tämä ncnwo hyroä. Hä-
nen lmvattuansa mitä Pyysin, päästin sm lentämään.
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Eipä kamvan »viipynytkään, niin jo tuli takaisin.
Nyt eimät ne ole tästä kaukana, sanoi hän. Ne istu-
ivat tuhansittain kaikilla oksilla metsässä. Tuolla me-
rellä uipi tuhansittain toisia. Seuraa miuua, niin oso-
tan sinulle tien.

Sittcu hän lentää linmottcli pois. Minä kuljin
sitä snnntaa, jota hän edeltäkäsin lcusi. Tulimmcpa
suureen metsään järMen rannalta, Siellä lentää rä-
pytti monta lintua joka paikassa, miu että uiidcn su»
tuet suhisiwat juurikuiu myrsky-ilma. Kysyin kmn»
mastellen, kaikkiko nämä owat lintuja. Omat, sa»
noi miheriäluarpuucn. Meidät tunnetaan siitä, että mc
kaikki muuiiumc. Joutuu ajan l;aitbottuantutc munia,
puhkeawat niistä poikamme, joita sitten elätämme pesäs-
sä. Ruumiimme on peitetty lämpimillä höyhenillä,
jotka määrä-aikoiua lähtemät ruumiistamme, kuu olcm»
me sataiineösa. Nnsia höyheniä kasmaa entisten sijaan.
Suumme, joka on luusta, kutsutaau nokaksi. Meillä
on kaksi siipeä, joilla (ennämme, samassa perää pitäen
pyrstöllämme. Ruumiissamme on pienoja huokureikiä,
jotka tekemät meidät kemeämmiksi. Kaikki on niin lai»
tettu, että Hioimme lentää ilmassa, juurituin kalakin
nipi medessä. Muutamilla meiltä on niin pienet
siimet, että he lentämät maimaloiseoti. Muutamat
linnut eimät lennä olleukaau, »vaan juokscivat. Moui
meistä ratcutaa kummallisia pesiä kaikellaisista aineilta,
joita kokoamme siihen nokallamme. Muutamat meistä
tulemat »vanhoiksi, mutta eimät kuitenkaan elä niin
kauman knin nisäkkäät. Pienimmät elämät tuskin hU
mea touotta. Monet meistä asumat kesällä pohjoisessa,
mutta syksyllä lcutämät he pois lämpimämpiiu maihin
etelään. Sellaiset omat muuttolinnut. Jumala
osottaa mille tien miemisin mailjiu. Jumala johdat»
taa ne jälleen takaisin kemäillä pohjoiseen.

Näin puhuttuaan piilousi niihcnämarpuucn »vapisten,
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sillä siinä tulijat isot petolinnut, jotka kaikki elämät
picucmpäin elämien lihasta. Ne iskemät saaliiscnsa
kiinni pitkillä kynsillään. Ne repimä: sen palasiksi kou°
kerolla nokallaan. Kaukaa Amerikan mnorilta tuli suuri
kondorikotka, joka on niin MäkcMä, että lentää,
lammas kynsissään. Sen rinnalla lensi pienempi totU
jcusä, harmaa korppikotka, joka näyttää niin jul-
malta paljaine kanloinccn. Sen perässä tnli ah-
nas sääksi haarapyrstöincen. Sen jäljessä lensi
haukan snkn, jolla on kaikista linnuista tarkin näkö.

Sunri kotka, jota kutsutaan Iva*
tuin kuninkaaksi, lensi sitten il-
massa, siimct {emällään, Nopeasti
knin nuoli luijasi jahtihankka
ylhäältä alas saaliinsa Päälle. Siellä
wikisiwät pienet linnut raateleman
haukan ympärillä, joka uhkasi syö-
dä ne suuhuusa. Siinä piilonsi
pöllö Päimän walosta tirristä-
mine silmineen, sillä se Mäijyy yöllä
hiljaa saalistansa. Muistatko sitä

isoa kissapöllöä, jonka rengit nanlasimat tallin owen
päälle? Hymin rumahan se oli, mutta rumempi oli
miela huuhkaja, suurin pöllöin sumusta. Kaikki Iciv
simat nyt metsään saalista pyytämään.

Vieläkään en uskalla tulla uäkymiin, sanoi mihe-
riämarpuucn. Waris-sukuun, joka tulee tätä likinnä,
ei ole ollenkaan luottamista. Kysy näiltä linnuilta,
niin ne mastaamat sinulle, nneluisimmasti syömänsä
jääuuöksiä, jotka muille eimät kelpaa. He Mastaamat
elämänsä kasmuin marjoista. Mutta älä heitä usko.
Olen heidän nähnyt warastelewan munia lintusten pe-
sistä. Poikiamme saamme maroa heiltä. duotta raak-
kuu puussa mustanharmaa Maris. Tuolla huutaa
musta k rppi, joka jo kaukaa tuntee hajun kuolleista
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eläimistä. Tuolla nau-
raa räkättää raarfaanta=
paincn harakka. Tuolla
tekee musta naakka pe-
säänsä kirkon torniin.

Onpa ihanaa kciuäillä
kunlla laullllintuin lau-

laman puissa. Silloin ihastuu ihmisen mieti, sillä
liutuiu miserrys kiittää Suutalaa. Tule, ininä näy-
tän sinulle ne, sotka kauuiimmasti laulaivat luiheriässä
metsässä. Jospa olisi yö, kunlisit harmaan satakie-

li is en taulun. Harmoin tulee
hän tänne meidän maahamme,
mutta on meillä sm sijaan täällä
suloinen lanlnrastas, jota
tntsntann pohjoisen satakiclisctsi.
Auringon nonstcssa ihanana aa-
muna on meitä monta, jotka

laulamme sydämen pohjasta. Tuolla näet leppäker-
tun. Täällä miscrtää sisareni, pieni iviheriämar-
puneu. Peippo laulaa tuolla iloisella äänellään.
Keltainen kanarialintu, jota tuotiin tänne Mankina
»vieraasta maasta, lantaa knitentin iloisena hätkinsä
mankendcssa. Tuolla on tik limarpunen, yhtä kau-
nis nähdä kuin kunllakkin. Suolta on ilomielinen
hamppmvarpuncn. Mutta kukahan tuo on, joka
noin ihanasti lirittää tuolla korkealla sinisessä ilmassa?
Se on se lauman odotettu leiivonen, jonka lviserryö
ennustaa feroöimcu tuloa.

Monta pientä lintua kutsumme Varpuslinnuiksi.
Mutta kaikki eimät laula yhtä kauuiisti. Tuolla ka-
tolla tiukuttaa naapurisi, kotiivarpuueu. Näs-
tärätki lieputtaa alin-omaa pyrstöänsä. Kimitastu
hyppelee hääläten kimillä. Pakkastianen kiipeää
puissa. Punatulkku pöyhistelec punaisine riutoilleen.
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Varoppa poikasen ansaa, kaunis tilhi, joka syksyllä
istut pihlajanmarja-tertussa. Pyydäppä, poikanen, en-
nemmin tuo uuteta kottarainen, jonka faatot opettaa

tinaan ihmisten fanoja. Nopea pääskynen, sinnt
tunnemme kaikki. Aina tulet sinä kcmäällä takaisin pe-
sääsi Imonettcu lakkaan. Aina muutat siuä syksyllä
pois lämpimämpiin matein. Sanoppa, oletko siellä
lamannut pienintä kaikista linnuista, kolibria climesi-
lintua, joka elää kukkasten simasta? Sanoppa, oletko
nähnyt kirjalvaa faijaa, joka kämelce niin pa-
hasti kahdella warwasparillllan? Usein olemme hänen
luulleet häkissä puhuman ajattelcmattomasti sanoja, joita
hän ci ymmärrä.

Tunnetkos sitä, joka kukkuu metsässä? Se on
harmaa käki, joka nutini muiden lintnin pesään. Kaksi
warwasta kääntyy sillä eteenpäin, mutta kaksi kääntyy
taaksepäin. Sellaiset jalat on tikallakin, joka terä-
unilta uokallaau hakkaa reikiä puihin.

Kerran totuin hnonccsi katolla, sanoi mihcriämar-
puueu. Siitä uä'in hywät yötämäsi, kesyt kanalin

Nllt, jotta mielellään elämät yh-
dessä, snnrcssa seurassa. (Siinä
piili siweä kyyhkynen, haukau
kynsistä vapaana kyyhkyslakassaau
kutertain. Niktaläjällä pöyhisteli
riitaisa knkk o, joka marhaiu aa-

muilla huutaa knkkokickoansa. Kanan kaakattaessa pii-
pattamat kananpojat sen siipien alla. Mutta jos kukko
oli oleminansa joksikin pöyhkcä, oli kalktnua olemi-
nansa kahta »vertaa pöyhkeämpi. Se kämellä tepasteli
poyhkeästi juuri kuin ylpeä ihminen. Se Pyyhki maata
silmillään, juuri kuin olisi tahtonnt sanoa: kuta uskal-
taa nauraa minun ylemyydclleni? Kaikki nämä linnut
euvät tahtoneet mielellään tulla mctsääu. Minä lupa-
sm heidän täällä saaman tamata likeisiä sukulaisiaan.
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Siitä faafattitoat he
ylenkatseella. Mutta
iloisempana elää täällä
ttmpaudcssaan suuri
metso, joka kuhertaa
kclväillä puun latwas-sa. Täällä pitämät
teeret soidinta isois»sa joukoissa, waikka

ne usein säikähtymät metsämiehen ampumisesta. Täällä
wiheltää pyy kauuoiscsti metsikössä. Metsäkana
(riekko), joka on harmaaukirjmva kesällä, nialkeuee tal-
wcksi. Kalkkuna, joka ci ollenkaan tahtonut tuntea tätä
sukulaisuutta, kääutyi mieluisammin fauniin riikin<
kukon tykö, joka »vasta oli tullut tänne lämpimistä
maista. Sattuikin kalkkuna juuri parhaascnsa. Rii-
kinkukko, joka oli lviclä pöyhkeämpi, lewitti päiwäpais>
teessä kauuishöyhcniscn pyrstönsä. Kateellinen kalkkuua
närkästyi fotonaan mieliharmista. Kohta hyökäsi hän
riitiukukou päälle, joka samassa iski kiinni kalkkuuaau.
Niin tappclnvat niolcmmat, siksi kuin olimat nykiucct
toisistaan kaikki höyhenet.

Tuolla näet snurcn la*
mclikurjen, joka on ko»
toisin kaukaa tuolta kuumas-
ta erämaasta. Se on suu«
rin kaikista linnuista. Len-
tää ei se saata, sillä sen sii-
wet owat liiaksi pienet. Mut-
ta se jnoksce parcmmasti kuin
nopein hewoncn. Kun met-

sästäjä ajaa häntä halaan, saadaksensa sen pyrstöstä
kauniita höyhcntupsuja, piilottaa hau juuri kuin jänis
päänsä peusaasen.

Nannalla kaivelee pitkäsääristä lintuja noukkimassa
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ruokaansa pitkällä nokallaan. ®aa-
lolimmt ne omat, sillä ne kaa-
laifemat mielellään matalassa »c«
dessä. Tuolla on suuri tuonen*
knrki, joka muissa maissa tekee
pesänsä katoille. Tuolla on kur-
ki, joka lentäessään oikaisee pit-
kän kaulansa suoraksi. Tuolla »vaa-
nti haikara kaloja. Tuolla toi*
hcltelee luomi. Tuolla kaalaileekurppa. Tuolla kurnuttaa ruisrääkkä illoilla ruis-paitoja.

Kesällä soudellessasi »veneellä olet nsciu nähuytliutuja, jotka pulisewat »vedessä fctncöine uoukkiuccu.
Edcllimmäiseuä nipi entä. Sen jäljessä uipi keltainenpockaparlvi. Nämä owat llimaliunut, joilla on ui-mauahka warwastcn »välissä. Kaunis tiira tuijaapialas mereen, saadakseen kiinni salakkaa. Kun kala-lokki (entää maalle, odottaa kalastaja myrskyä. Ile-wänä uipi »valkea joutscu tywcneissä tahdissa, «o,
tona kartanolla kaakattaa kesy hanhi, mutta metsähan-het muuttamat syksyllä suu-

rissa panvissa lämpimämpiin
maihin. Heinäsorsa uipi
lahoissa koko poikaparmiuen-sa. Ankka, joka käydä f en*
kultaa »vesilammikkoon, onsorsan kesy sisar. Koskelo
tarttuu useinkalastajan» merf-
koihin, sukeltaessaan kalain

perään. Korkealla lentää kaakkuri taaksepäin oikais-tuine jalkoincen. Rikas mies nnkkuu l) a la te f länpehmeillä unt»lwilla.
Wielä on meitä monta, joita ci ennätä luetella?*kaan, sanoi ivihcriäivarpuueu. Luokkamme lajeja on
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6,000 (kuusituhatta). Ainoastaan papukaijoja on 200
(kaksisataa) lajia. Kyyhkysiä lasketaan oleman 100
(sata) lajia. Hymin erilaatuiseksi on meidän nunniim-
me rakennettu, aina sen elinkeinon nutfaau, joka meille
parhaiten sopii. Jos petolinnut Malista tekemät ihmi-
sille »vahinkoakin, omat nutut sitä Mastoin suureksi hyö-
dyksi. Muutamat meistä syömät mätäncmiä raatoja,
jotka muutoin myrkyttäisimät ilman. Mnntamat syö-
mät monia »vahingollisia elämiä. Muutamat niclcmät
kasmicn siemeniä, jotka ne sitten jättämät itsestään sii-
hen, missä ei koskaan ennen sellaisia farmeja ole ollut.
Useammat linnut omat ihmisille hymäksi rimaksi. Un-
tumillamme makaamat lapset kätkyessä. Metsä-ihmisct
tekemät »vaatteita höyhenistämme. Munistamme tu-
lee makeaa mokaa. Hnolista raskasmielisenä menee ih-
mincu mielellään metsään kuultelemaan lintuin lanlna.
Siellä kemenec hänen mielensä, siellä ilomieliset lin-
nut laulamat uutta toimoa hauen murheelliselle sydä-
mcllcnsä.

Tämän sanottua katseli mihcriämarpuncn haikeasti
minna, juuri kuin olisi tahtonut sanoa: joko nyt olet
tyytynyt? Pääsenkö jo takaisin mapautccui? Pääset,
sanoin hänelle. Nyt olet mapaa. Kohta lensi hän
iloisena sinisen taimaan alla lantamaan Jumalan hy-
myyttä koko elin-aikansa.

Kotka.
Kalastaja, joka souteli merellä, väki kummallisen

sodan. Korkealla ilmassa lensi iso kotka. Weden tal<
wossa ui iso hauki, joka ajeli pienempiä kaloja. Kotka
näki haumiu. Juuri kuin nuoli ampui hän alas yl-
häältä. Hän iski tcrämät kyntensä kiinni haumin sel-
kään. $)äi\ koetti nostaa sitä ylös medestä, lcmääl'
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fcnsä pois sen kanssa. Mutta hanki oli hänelle komin
raskas. Hauki oli hänelle komin Mäkcmä. Tämän
huomattuaan koetti kotka, sumillansa räpyttäen, pääs-
tää kyusiään irti. Sepä ci onnistunutkaan. Ne oli-
»at komin lujaan tarttuneet. Hanki koetti taas sukel»
taa meren pohjaan. Mntta hänellä, ei ollnt moimaa
mctää ylöspäin riuhtomaa kotkaa muassaan. Näin tais-
tclimat kaumau nämä molemmat wäkcwät pedot. Vii-
mein niäsyi kotka. Hanki, joka oli paremmin fotonaan
»vedessä, wcti mihollisen nmassaan symyytccn. Siihen
kuoli kutka. Mntta haukikaan ei woinut enää päästä
»vapaaksi kuolleesta kotkasta, joka oli kiinni hänellä se-
lässä. Muutaman ajan perästä nousi hän kuollccua
ylös mcdcu pintaan. Kotkan tumanko oli wiclä kyn-
sistä kiinni haulviu ruumiissa.

Onpa niinkin tapahtuuut, että kotka on lvieuyt
pieniä lapsia, jotka omat lcikitellcet kedolla. 3läin fätui
kerran Smcitsissä, jossa on paljo hymin korkeita muo-
ria. Kotka mci lapseu rnnaksi pojilleen pesäänsä, jonka
hän oli tehnyt korkealle kalliolle. Mutta lapsen isä,
joka tiesi missä pesä oli, kiipesi sinne. Siellä löysi
hän lapsensa »vielä elämänä kotkan poikain seurassa.
Kotka »varjeli pesäänsä, unhan »vimmassa riehuen. Nasta
totoon tappelun perästä, jossa isä sai useoita siuuiä
haamoja, onnistin hauelle saada lapsensa pois. Kotka
tapettiin. 2en pojat otettiin eläminä. Kasmacssaan
wli,vat ne hymiu kesyiksi. Mutta ettcimät pääsisi len-
tämään pois, leikattiin niiltä toinen siipi toista ly-
hyemmäksi. — Kotkalla, mintuin leijonallakin, kmva-
taan moimaa. Mnntamat suuret »valtakunnat täyt-
tämät miclätiu kotkan kuivaa maakunanansa. Toiset
pitämät leijonan kumaa.

Muiuoiu oli snurisukuisilla ihmisillä tapana tai-
konttaa jahtihaukkaa mcNästämiseen. Se pyydettiin
kiinni anvau nuorena. Sitten pantiin se riippumaan
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ttonteefcit, jota alinomaa heilutettiin ympäriinsä kolme
«uorokautta, miu ettei jahtihaukka saanut ollmkaau
uitffna. Siinä tuli se niin pyörryksiin, että häneltä
katosi kokonaan muisto niapaubestattfa. Mutta hänellä
oli wiclä jäljellä luonnollinen halu muita lintuja pyy-
tämään. Prinsessat, jotka ratsastuvat kauniilla hevo-
silla, kuljettuvat jahtihaukkaa untakaan, hihnalla käteen
kiinni sidottuna. Kun joku muu lintu uähtiin met-
sässä, päästettiin jahtihaukka irti. Kohta lensi se saa»
limsa perään. Wähän ajan perästä palasi se takaisin,
tuoden saaliinsa muassaan. Sellaisista jahtihaukoista
maksouuat rikkaat hymin Paljo.

Harakka.
Sattuipa eräässä herraskartanossa kerran niin,

että hopcalnsitka katosi, jota ci tvoitn löytää. Ketään
muuta ei saatettu luulla »varkaaksi, kuin palveluksessa
olnvaa tyttö raukkaa, joka oli pessyt hopeakalut kyö-
kissa. Tyttöä syytettiin tvarkandcsta. Tätä hän ei
tunnustanut, mutta kun ci lvoiuut todeksi näyttää wiat-
tomuuttaau, wictiin hän nianfcutecn. Herrastalossa
oli kesy harakka, joka hyppeli joka paikassa huoneissa.
Suuri kuu tytön piti kärsiä rangaistuksensa, toimitti
Jumala niin, että hänen lviattonmntcnsa tuli ilmiin.
C£räc poika löysi harakan kätköjä, joita se oli tehnyt
laktaau kurkihirren ja katon wäliin. Siellä oli setin
kadonunt hopealusikka. Siellä oli paljo muutakin, joka
oli kadonnut, ilman että siitä kukaan tiesi, mihinkä
kalut oluuat joutuneet. Waras harakka oli lvicuyt kaikki
nokassaau kätköönsä.
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Pääskyset ja warpunen.
Kaksi pääskystä oli kerran tehneet pesänsä tallin

owen kohdalle. Kohta hawaitsiwat he »varpusen (entä*
man pesään. He koettuvat ajaa häntä siitä pois. Mntta
luavpuucupa ei lähtenytkään pois, maan puri heitä, kun
yrittimät sisälle. Nytpä nähtiin tummia. Nämä kaksi
pääskystä tutsnuvat ison joukon muita pääskysiä apuunsa.
Kaikki pääskyset touvat sunssaan olkia M sawea. Näillä
alkoimat he mnurata pesän suuta umpeen, niin että
warpnncn olisi kyllä kuollut sinne nälkään, jos ci munan
armelias poika olisi pelastanut häntä sieltä. Pääskyn
set sauvat pesänsä takaisin. Mutta siiuä eheät he enää
menestyneet, waan rakcnsimat itselleen toiscu pesän.

Muuttolinnut.
(Simat kaikki linnut muuta pois taimeksi. Piammitcn

kaikki petolinnut pysähtyivät tänne. Varpunen laulaa
tirsknttaa talwellakin katolla. Useammat kanalinnnt py-
sähtmvät tänne, mutta kesyt palcltuisuvat, jos cimät
saisi majaa ihmisiltä. Uscoita pieniä lintuja jääpi
tänne. Naris muuttaa pois syksyllä Pohjois-Tuomcsta,
mutta pitää taimea Etelä-Tuomessa. Tilhi asuu ke«
salla Läpiosa, mutta tulee Nenöillemme taimen alussa.
Muutamat rastaat omat täällä koko muodcn, mutta
useammat muut laululinnut muuttamat poio syksyllä.
Kaikki »vesilinnut, jotka eiroät ole kesyjä, muuttamat
Pois samana aitana. Muutamat cimät mene kauas
merien taakse. Toiset linnut muuttamat useita satoja
peninkulmia niihin maihin, joissa anrinko paistaa luu*
maita rouoben pitkään. Pohjois-Taksanmaalla saatiin
keriä tuouenkurki, jonka siuven alla oli kiinni katken-
nut nuolen kappale. Tämä nuoli oli sellainen, jolla
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mctsä-ihmmt tankana Afrikassa mupittvat lintuja. Puo-
lassa saatiin toinen tuoncnfnrlt, jolla oli fultarottjat
kaulassa. Nitroissa oli piirrettyjä sanoja. Eräs kor-
kcasnkuincn mies Itä-Intiassa, jonne on monta sataa
peninkulmaa Puolasta, oli ripustanut witjat tuoncu-
htrjen kaulaau.

Muuttolinnut.
Te lähtevät linnut,

Oi milloinka saa
Taas vartoa teitä
Tää syntymamaa?
Kun virtojen juoksu
Pois kahlehet luopi
Ja kukkien tuoksu
Taas suloa stiopi,
He riemuten lentää.
Tien viittaa ei lie,
Vaan kohti he entää,
KyW löytyvi tie,
Mi kotihin vie.

Sä eksynyt henki.
Oi milloinka taas
Sä löytänet vihdoin
Sun syntymaviaas?
Kun palmusi siellä
Jo kypsenä hohtaa,
Min täult ilomieliä
Sä palajat kohta.
Kuin lintu «a lennät,
Tien viittaa ei lie,
Vaan kohti «a ennät.
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Kylt' töytijvi lie.
Mi kotikin vie.

Lintunen akkunan ruudun takana.
"Ken naputtaapi nyt akkunaan?' —

''He aukaise mulle helkeks vaan!
On pakkanen ulkona. Paleltaa.
Jo kuolen kohta. Ei ruokaa saa.
Jos tupaan •pääsen, mä tyydyn vähään,
Yaikk' ortehen kaikkein pienimpähän."
Laps lintusen laski lämpimään
Ja sille jakeli leivästään.
Kun talvi katosi luminen
Ja kevät tuli, jo lintunen
Taas ruutuun noukkas ja pyrki pois:
Laps päästi ettei sen paha ois.
Pois pääsi se näin,
Lens taivohon päin
Ja lauleli Luojaa ytisläin.

Laululintunen.
Jo päättyi, lintu, sun elämäs.

Et ruokaa nouki nyt sormiltain.
Et enää lennä nyt häkistäs.
Et enää kuiska mun «/«//uin.
Et enää laulele riemuisasti,
Jost' iloitsimme niin useasti.

Puutarhaan lapset nyt juoksivat.
Ja maahan haudun he kaivoivat.
Ile siihen lintusen peittivät.
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Sen päätie ruusunkin heittivät,
luin kauniit? iltupäivänen loisii
Ue linnun luutua aina muisti.

Kettu ja kukko.

"MM arvoitus onpi. Ken arvaa senT
Kukko. "St mutle virka. Kylf arvamen."Kettu. "Ken ylpeydessään itseään

.Aim anturi narrata, että hän
Siif itkevi? Ken ,-i/ö itnkkuja vaon?
Mik elävä viisain on luonnostaan?
Tuo arvoitus päätäsi pyörryttää.
Luo astu. Sen tahdon mä selittää."Kukko. -Ai; kymines kuin mua runtelet /"

Kettu. -J£un kourissani nyt kitiset,
arvoitukseni selitän sulle.

Tuo korkein viisaus suotu on mulle,
Sill, aalteles, minäpä lorullain
.'Ni// herkkua ateriukscni --uin.
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Jok' ylpeydessään Useaan
Niin anlavi narrata, että hän
Siit' 1 itkee, sep olet juuri .<«,

Sen vttoks sinut suuhuni nielen imi."

Warpune n ja hevonen.
Tuoss söi hepo kauroja itsekseen.

Niin varpunen lens hänen vieraakseen.
"No, annapa »««//e/,»» jyvänen
Tai kaksikin", virkkoi varpunen.
Syö pois'\ hepo vastas, '"min haluat vanu,

VieC yltäky Uin minäkin saan.''

Mies hyvä se antavi omastaan.
Näin varpu />«»,<nälän tuskallaan.
Kun taas kesän lämpimät tulivat,
Niin kärpäset hepoa purivat.
,VV/l otti nyt kiinni varpunen.
Näin ystävätänsä palkiten.

NeljäsLuku.
Mateliaista.

Söetjent Autti ja sisareni i'tt|a incnuimt fVrrau
mmääu. Uh oltumt jo faöiuauect niin isoiksi, että
woiwat hoitaa itseänsä. Molemmat oliiuat ()i)wui ha°
lnktaat saamaan tietoja, Heistä oli hiotutta saada
alin-omaa oppia jotaftn enemmän, tuin mitä ennestään
tiesuvät.

Tultuansa metsäu sisään isolle suolle, näkuvät kau-
niita keltaisia hilloja mättäitten ludlioid. Sitfa kumar-
tui niitä poimimaan, mutta sai samaosa kouraansa jo-
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tatin kylmää jo tinaista. Hyi! kiliäsi hän; minä sain
käänncm kouraani.

Antti, joka oli aiivan lähellä, juoksi säikäyksissään
sisarensa lnoksc. Ei se ole käärme, sanoi hän,- se on
toaan pieni sisilioko, joka ci tee »vahinkoa. Minä lyön
sen kepilläni kuoliaaksi.

Liisa sanoi: jos se ei tee kcllcnkään pahaa, niin
anna hänen elää. Eläköön sitten sinun tähtesi, »vastasi
Antti. Mntta jotakin rangaistusta pitää hänen saada
siitä, hm pelätti sinua. Sisilisko, sumu täytyy kertoa
meille jotakin elämäin joukossa olemista sukulaisistasi.

Mielclläui teen sen, sanoi sisilisko, ollen tykyttä-
teine sydäminccn pojan kädessä. Me kuulumme kol-
mamien luokan elämiin, joita kutsutaan matcliaiksi.
Muukalaisella nimellä kutsutaan meitä amflliioiksi;se merkitsee elämiä, jotka elämät kahdella lailla, &enlj«
kommc omat niin knmmalliscsti laitetut, että saatamme
hengittää ja elää sekä »vedessä että maalla. Scutähdcn ci
ole hcngitytscmmckään niin täydellinen, kuin nisäkästen
ja lintnin. Ia kun eläimet saamat hengityksestä läm-
pimän, on meillä kylmä »veri. Samasta syystä »voim-
me kuolematta kärsiä komempaa lämmintä ja komcmpaa
kylmää kniu muut elämät. Useimmat meistä luomat
»vuosittain nahkansa. Useimmat meistä muuimat. Mu-
nista matamat sitten pojat ulos auringon lämpimään.
Syksyllä myöhään matelemme, kylmän tultua, alas
jänvicn pohjaan tahi maan sisään. Siellä makaamme,
tainnutuin tampistnncina talmen pakkasesta. Mutta
maan sulettua kcmäällä »virkistymme jälleen ja mate-
lemme ylös piilostamme. Kuumissa maissa on meitä
setä paljo että isoja; mutta tässä maaosa on meitä maha
ja pieniä. Ihmisestä olemme ilkeitä ja inhottamia,
knn hän meihin koskee. Maikka muutamat meistä omat
myrkyllisiä elämiä, eimät kuitenkaan useimmat ole »va-
l)ingoHifta.
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Seuratkaa minua järmcn vannalle, sanoi sisilis-
ko, niin näytän teille luokastani useita elämiä. Eu
minä tule, sauoi Liisa. Siihen m uskalla ollenkaan;
tiedän siellä oleman monta käärmettä. Mutta Antti
sauoi: älä pelkää; minä suojelen sinua kyllä kepilläui.
Jo lupasi Liisakin seurata häntä; mutta komin häntä
pcloitti; hän katseli usein ympärilleen, ettei astuisi käär-
mchicu päälle.

Nahan ajan perästä tulimat mntaiscllc rannalle,
jossa mateli rapakossa monta ilkeätä elämää. Sam-
makko istui ja kurnutti lammikon rannalla, niinknin
sillä on kcmäällä tapana. Nähtyään lapset, hypätä löt-
kähti se meteen. Sinne oli se tehnyt mustaa samma-
kon kutua, joka on talau mädin laista. Katsoppa noita
pieniä sammakoita, [anoi sisilisko. Hymin kuminalli-
srsti munttnivat ne kasmacssaau. Munista tuftitaan
omat sikiöt isoinc paineen ja pienine, nopeasti tukkumme
häutiuecu kalain uäköisiä. Silloin ne uimat, ja silloin
hengittämät ne kalain lailla, ja maalle otettuina kuole-
mat. Mutta kahdeksan unikon kuluttua tasmamat niille
jalat runmiiscn. Häntä putoaa niiltä pois. Ne moi*
wat silloin hengittää ilmaa ja elämät maalla. Sam-
makot syömät kasmcja ja kalan mätiä. Itse joutumat
ne monien eläinten ruuaksi. Ia rumiu mistä on rus-
kea touua.

Tässä on oikea asuntomme, sanoi sisilisko. Kat-
sclcppa noita monia pieniä sisiliskoja, meljiäni ja
sisariani, jotka matclemat niin nopeina kimien Malissa.
Me sisiliskot olemme hoitempia ja pitempiä knin sam-
makot. Meillä on neljä jalkaa ja terämä häntä. Pie-
nillä joukossamme on suomuinen ruumis, ja ne syö-
mät enimmästi pieniä matoja. Mutta jos tahdot sev«
rata minua kauas tuonne tuumaan Anitaan, niin näy-
tän sinulle yli 15 smiidcntoista) kyynärän pituisia si-
siliskoja. Semmoinen sisilisko on julma tr okodili,
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jokamäijyy saalista mirtain
mudassa. Ala mene mu-
taan uimaan. ÄrofobUt
nielee sinut hinvcään ki-
taalisa, tai puree ruumiisi
poikki tcrämillä hampail-
lansa. Usein mataa se
»virran rannalle. Jos se

siinä juoksee jälkeesi, Maistele alin«omaa syrjään. Sillä
hymiu nopea on krokodili juoksemaan, snoraan kulkien;
mutta waitea on sen käännellä pitkää ja kankeata ruu-
mistaan. Sen nahka on niin kowa, ettei mikään R»
»väärin luoti pääse sev läpi, ja se on paknraisiösa ruu«
buiSfo, Hietaan munit se isot »valkeat muuausa, ja
hywiu näitä eläwiä lisäytyisi, jos ci, pieni nisäkäs söisisev uumia.

Jos seuraat minua
tuonne suurille järmillcja
merille etelään, niin näy-
tän sinnllc toisen kum-
mallisen mateliaan, jonka

nimi on kilpikonna.
Sillä on luinen katto selässä, juuri kuin kilpi,

ja tämä kilpi on niin totoa, että sen päällitse saattaa
ajaa »vaikka mauunilla. Vatsan alla on sillä hienom-
pi kilpi, ja molempien kilpien »välistä pistää konna
ulos pitkän taulausa, pienen pääusä ja neljä jalkaan-sa. Kuu näet sev makaaman paimäpaicteessa meren
rannalla, käännä se selälleen. Niin se ci enää moi
kääntyä alleen. Ota se sitten ja keitä sen liha,
jota on parempaa kuiu masitau liha. loivasta luusta
saatat sitten tehdä kauniita kampoja ja rasioita.

«(A mene lähelle tuota manhaa, kimirauniota: siinä
matelee jalaton käärme. Katso kuinka nopeasti se
menee eteenpäin, metäen kotoon suomuisia renkaita,
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joita Mä on ruumiin ympä-
riitä, Sm pitkä teli on tcräwä
ja halkinainen. Jo lähettäyyse sammakon päälle. Hän pi-
tää sitä kiinni teräiviösä ham-
paissaan. Mutta ci hän sitä

pnreksclc, waan nielee sen kokonaan. Näetkö kahta ontta
hammasta sen suussa? Niiden juuressa on myrkky-
rakko. Purressaan puristaa se myrkkyä rakosta. Myrkky
tulee haamaau ja sekautuu Mereen; siitä kuolee se, jota
käärme on pistänyt. Mutta muutamilla käärmeillä ci
ole ollenkaan myrkkyrakkoa, eimätkä ne mahingoita ke-
tään. (Si käänne hännällään pistä koskaan. Joka
nmosi hän lnopi nahkansa. Alenpa nähnyt hänen
tekemän munia, joista sikiöt matamat nlos auringon
lämpimässä. Mutta muutamat käärmeet synnyttämät
elämiä sikiöitä. Waro, meiktoncn, mutta älä pelkää.
Käärmeet, joita tässä meidän maassa on, omat kaikki
pieniä. Punaiscnruskca maskikäärme ei ole myr-
kyllinen. Musta tarhakäärme, jotta on »valkeita pilk-
koja kaulassa, ei tee kcucllekkääu pahaa. Mutta mäistä
fthnotta tuota harmaata kyykäärmettä, jolla on rus-
keita pilkkoja selässä. Waro itseäs mustalta kyykäär-
meeltä ja pieneltä kyymadolta. Ne omat kaikki sa-
maa lajia ja saattamat suma »vahingoittaa, jos astut
niiden päälle amojaloin kämellcssäsi niityllä.

finniin kerran Manhan sisiliskon kertoman hirmcän
suurista käärmeistä, jotka elämät kuumissa maissa. Met-
sässä tulkeissa kunlee kalisemau äänen, Silloin juoksemat
puoleksi alastomat ihmiset minkä jaksamat. Sillä sil-
loin tulee suuri ja myrkyllinen taltkalokäärme,
jonka tulo kuullaan hännän kaliscmiscsta. Toisella ker-
ralla nähdään jotakin liikkuman korkeissa puissa. Siellä
matelee suuri kuningas käärme, joka on 15 sirutta»
toista) kyynärää pitkä ja niin pallit kuin mielien reisi.
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Se nakkcnm puusta sannaan (Saksan peuran) päälle,
joka on paneunut untaan Marjoon, Se kicrtäyysannaan ympärille, ja silloin kyllä tulee f ämmälle lop-
pu. Se on niin mäkcmä, että se, häntänsä käärittyä
puun ympärille, woipi muulla ruumiillaan puristaa
häräu kuoliaaksi. Hymä on, ettei täällä' ole yhtään
kuningaskäärmettä.

Eikö sinulla ole fauuiimpta elämin meille näy'
tettämiksi? kysyi Antti pahoilla mielin. Ei, sauoi sisi-
lisko. Jos ei Jumala olisi sallinut muutamain elä-
mäin olla häijyjä ja pahoja, ci ihminen olisi ymmärtä-
nyt kännisten ja hymäin elämäin armoa. Mc matc-
liaat olemme tulleet mihattamiksi ihmisille, siitä asti
knin käärme ensin micttcli Ecman syntiin. Scntähden on
Jumala pannut mainon Adamin finuun ja käärmeen
Malille. Hymin surnlliöta on se meille. Mutta meil-
lekin on ranha tnlcma, kun aika on päättynyt.

Sitkeähenkisiä eläwiä.
Nä'iu kerran kukko raukan, jolta kyökkipiika löi

pään poikki, kun se piti paistcttaman päimällisetsi.
Päätönnä lensi se aidan mierccu ja istui siiuä, siksi
kuu kuoli, kilpikonnakin mataa miclä hetken aikaa
pään katkaistua. Ei sitä ole hymä katsoa. Käärine
minrnilcc mielä kappaleiksi hakattunakin. Sammakko
hyvpclee uneta sydämen otettua pois. Sisiliskoja on löy-
detty eläminä puissa, joissa kuori on kasmauut niiden
päälle. Kuusikymmentä mnotta sitten löydettiin kolme
elämää sammakkoa komasta kimestä, joka särjettiin.
Siellä mahtoimat he olla useita tuhausia »vuosia, siitä
asti kuiu kiwi muinoin oli pehmeää. Siitä otettua
ne alfotumt iloisesti hypellä; mutta hetken perästä laa*
limat kaikki kolme. Sellaiset elämät saattamat myös
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olla kamvan riutatta. Ison käärmeen on nähty ole-
wan riutatta kaksi fuulautta, laihtumatta tai kuole-
matta.

Käärmeet.
Eräs maamies Amerikassa astui kalkkalokäärmcen

päälle, joka samassa pisti häntä saappaascn. Mies ei
pitänyt tästä maaria, kun sen renki löi käärmeen kuo-
liaaksi. Mutta hetken perästä alkoi pistetty jalka ajet-
tua ja mies kuoli. Poikansa, joka peri hänet, piti
isä »vainaansa saappaita. Wähän ajan perästä sairas-
tui tämäkin ja kuoli. Saappaat myytiin sitten huuto-
kaupassa. Eräs talonpoika osti ne; mutta tuskin oli
ne jalkaansa »vetänyt, cuuenknin hän »vuorollaan sai-
rastui ja knoli. Ctcttiiupa nyt ne määrälliset saap-
paat tutkittamiksi. Ia mitä niistä löydettiin? Toi-sessa saappaassa oli käärmeen myrkyllinen hammas jäl-
jellä, ja kaikkia, jotka pitimat noita saappaita, oli se
haamoittannt ja knolcttanut.

Itä-Intiassa on ihmisiä, jotka saattamat lumota
käärmeitä. Tässä puhaltamat he pieneen pilliin. Kohta
mataa käärme maasta ylös ja tanssaa piltin soiton mu-
kaan. Muutamilla on sellainen malta käärmeille, että
»voimat ottaa ne käteensä ja kääriä ne kaulansa ympä-
rille. Woipi täyttää kuolleen käärmeen nahkan, juuri
kuin nisäkästen ja lintnin nahkoja täytetään, niin että
ne omat elämäin eläinten näköisiä.

Lohikäärme ja salamanderi.
Sadut kertomat paljo asioita, joita ei enää olet-

taan maailmassa. Suuret nimelliset lohikäärmeet mah-
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tasurat kätketyltä aarteita ja soimat kauniita priuscs-
foja. Tulessa asui kaunis iafamanberi, jofa kantoi
päässään kultaista kruunua. 9ti)t on toisin. Nyt asuu
kantana molla Itä-Intian saarilla pieni sisilisko, joka
lentää jutuilla ja jota scu »vuoksi kutsutaan lohikäärniccksl.
Ia muissa eteläisissä maissa elää pieni fivjaina sisilisko,
jota on tuskin korttelia pitkä. Tämä on salaniaudcri.
Ei sillä ole enää kultakruunua päässä. Ia tuleen
pudottua kuolee se niinlnin uunitkin elämät. Paha on,
kun niin on; mutta niin se on.

Sammakko.

Sammakko näin härän vieressänsä.
Kateus pottli Itänen sydäntänsä.
Miks en mä ole härän suuniinen ?
Noin liuun tuo eläin vähäpätöinen.
Suun vatien tuulta käänläittäntä
Hän pultitti nyt itseänsä,
iS iin tilii viimein lialhcs. poloinen /
yiiin jiäfilti/i tarinma ja cliivtumä.

Viides Luku.

Kaloista.
Antti ja Liisa seurasivat eräänä päivänä vanhaa

Simunaa. joka souteli veneellä merellä. Siihen laski Si-
rauna verkkojaan ja sai monta kalaa. Kaavan ne eivät
olleet veneessä, ennenkuin kuolivat. Miksikä, sanoi
Antti, kalat kuolevat vedestä ylös otettuina? Siksi, sa-
noi limuna, että kalat hengittävät vettä suullaan ja
laskevat «en liitäntään jällensä ulos. Vedessä on
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juuri niin paljo ilmaa, kuin mitä kalat tarvitsevat. Ka-
loilta, vedestä ylös otettuina, kuivavat kitaset. Ja sil-
loin kuolevat kalat, juuri kuin maa-eläimet kuolevat ve-
dessä,kun eivät voi siinä hengittää.

Liisa sanoi: miksikä ei kala saata valittaa, kun sille
tehdään pahaa? Bimuna vastasi: se on mykkä, sentähdcn
ettäkaikkien eläinten ääni tulee keuhkoissa olevasta ilmas-
ta. Ja kalalla ei ole keuhkoja. Se elää ja kuolee ääne-
tönnä. Sentähdenpä sillä lieneekin niin vähä huolta vel»

taisistaan. Ei kalalla ole isää eikä äitiä, ei puolisoa eikä
lasta, jota se rakastaa. Ei sillä ole veljeä eikä ystävää;
ei sillä ole pesää eikä vuodetta. Sillä on ainoasti muu-
tamia paikkoja, joissa se mieluisemmasti oleskelee. Kui-
tenkin uivat muutamat kalat isoissa joukoissa, joitakut-
sutaan parviksi. Mutta jos yhtä hätyytetään, eivät muut
tule koskaan sen apuun. Pyrstöllään ja evillään se
nopeasti liikuttelee liukasta ruumistaan vedessä. Mo-
nella kalalla on kylmäverisessä ruumiissaan rakko ilmaa
täynnä, joka pitää sitä tarpeeksi yläällä, ettei se painu.
Naaraskalain laskettua mätinsä rannoille jakoiraskalain
juoksutettua mailinsa mädin sekaan, eivät he enään huoli
sikiöistään, Aurinko lämmittää mätiä. Sikiöt matavat
itse siitä pois ja hoitavat itseänsä, pieninä ollessaan.
Ne syövät vesikasvuin siemeniä ja nokkivat sääskiä,
jotka liehuvat veden pinnalla, Pian tulee niistä monta
ahnasta petoa. Sitten iskevät he terävillä hampaillaan
pienempiä kaloja ja nielevät ne pureskelematta. Ka-
loista on ihmisille suuri hyöty, sentähden niitä paljo
pyydetään ja mieluisesti syödään.

Pysähdytäänpä tähän, sanoi Antti. Tässä juoksee
tuo kirkas virta suureen mereen. Tässä näemme sekä
suolattoman veden kaloja että suolaisen veden kaloja. Ja
muutamat elävät välistä suolattomassa, vedessä, välistä
suolaisessa vedessä. Tässä uipi /-««loka/o/a, joilla ei ole
oikeita luita ruumiissa, vaan ainoastaan rustoja. Liisa
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sanoi: varo itseäsi, veljeni, tuolla uipi käärme. Antti
sanoi: ei se ole käärme. Nahkiainenhan eli silmu
tuo on, joka saattaa imeytä käteesi kiinni ja jolla on
kitaten sijassa seitsemän ilmareikää kummallakin puo-
lella. Bimuna sanoi: tunnen kyllä useita rustokaloja;
mutta ei niitä ole monta. Näetkö tuota suurta kalaa,
jolla on pitkä hampaaton turpa? Se on musta sampi,
jonka mädistä saadaan makeaa kaviaaria. Ja kaukana
tuolla valtameressä vaanii ahnas hai, joka synnyttää
eläviä sikiöitä ja jota kutsutaan meren tiikeriksi. Hyvä
on, ettei sitä ole täällä meidän meressä.

Ne, jotka nyt tulevat, ovat ruotokaloja, sanoi Si-
muna. Niissä on oikea selkäranka ja kylkiruodot. Ne
jaetaan myös suomukaloihin ja nahkahaloihin. Tässä lui-
kertelee an eri (airokas), joka on kovin liukas kä-
sissä pysymään ja on enemmän kuin mikään muukala
käärmeen näköinen. Öillä mataa se kosteassa ruohossa
ylös hernemaihin. Tässä on turska ja saita, jotka
saatuina kuivataan päiväpaisteessa ja tehdään lipeäka-
laksi jouluksi. Tässä on made, niiden heimolainen,
hienone ja makeine mätineen. Pohjamudassa makaa
kiero pallas eli maariankala, jonka silmät ovat
vaan yhdellä puolella ruumista. Tässä un ahven, jota
kaikki pojat mielellään onkivat. Tässä näet hopeankar-
vaisen kuhan ja annaan kiiskin leveine suineen ja
paksuine lainoineen. Tässä uipi pieni piikkinen rau-
takala ja kaunis makrilli ja ilkeä, mutta hyvänma-
kuinen merihärkä, jolla on ruma ja iso pää. Tässä
on säkiä eli monni, suurin kaikista suolattoman ve-
den kaloista. Koskea ylös lähättäyy voimakkaalla pyrs-
töllään kaunis lohi, joka on ylevin velemme kaloista.
Sen vieressä uivat heimolaisensa taimen, rautulohi,
kuore ja hyvänmakuinen siika. Niinkuin lohikin,
menee se virtoja ylöspäin, kutemaan suolattomaan ve-
teen. Täällä pyytää saalista virtain susi, ahnas hau-
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ki, joka usein nielee
vertaisiaan ja omia si-
kiöitään. Tässä menee
parvi, jossa on miljo-
nittain sillejä ker-

roksissa päällitysten. Silli muuttaa kauvas suuriin me-
riin, joihin lukemattomat kalastajat ja merenpedot sitä
ahavat. Ainoastaan harvoin tulee se maamme rannoille.
Sen sijaan an meillä täällä sen velipuoli silakka eli
haili ja sen pieni heimolainen kilohaili, jotka niin-
kuin sillikin suolataan nelikoihin ja tulevat monen ih-
misen ruuaksi.

Potkeppa nuottasi mereen ja vedä hyvä apaja,
täällä tulee jo parvi turvattomia kiiltokaloja, jotka usein
joutuvat isompain saaliiksi. Tässä uipi toutain, jota
rikkaat ihmiset elättävät lammikoissa. Kouri tulee;
se on se, joka asuu mutaisessa lammikossa. Jopa jäit

nuottaani, leveä lahna!
Tuolla lentää kalalokki.
Varo itseäsi sen kynsistä,
sinäkullalta välkkyvä sor-
va! Varo itseäsi hauvil-
ta, punasilmäinen särki!

Kuka läiskyttää niin tiheään tuolla kaukana veden pin-
nassa? Se on iloinen säynäjä punaisine evineen ja
köyryine niskoineen. Tuolla välkkyy pieni hopeanval-
kuinen salakka, joka uida kieruilee veden pinnassa
auringon paisteessa illalla. Pyydä minulle, sanoi Liisa,
elävä salakka. Minä vien sen huviksi vieraalleni. Ko-
tona kammarissamme on meillä kultakala lasi-astiassa
vedessä. Se on tuotu tänne laivalla kaukaisista maail-
man-osista.

Kalat, sanoi Bimuna, ovat juurikuin kotoisin toi-
sista maailman-osista veden valtakunnissa. Ne eivät ym-
märrä meitä, jotka asumme täällä selvässä ilmassa. Ja
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me ymmärrämme ainoastaan hyvin vähä heidän elämäs-
tään synkässä syvyydessä. Mutta me ymmärrämme Ju-
malan tahtovan täyttää kaikki maailman paikat elä-
villa olennoilla, jotka siellä todistavat hänen kaikkival-
taansa ja viisauttaan. Ja koska vesi peittää niin suuria
maan-aloja, ajattelemme iloisina: eivät nämäkään avarat
alueet ole autioina Jumalan ihanassa luonnossa. Siellä-
kin ylistävät Jumalan pyhää nimeä hänen luodut tekonsa.

Hai.

Suurin hai on viittätoista kyynärää pitkä ja kut-
sutaan ihmisten syöjäksi. Sen kita on hyvin iso. Leu-
kansa aukaistuaan voipi hän niellä täysikasvuisen miehen,
ja koira saattaa kontata hänen vatsaansa sisälle ja ulos.
Norjalaisen kalastajan nieli hai. Kahden päivän pe-
rästä saatiin sama nai. Kalastaja oli täysissä vaatteissa
ja kuolleena hain vatsassa. Länsi-Intiassa hyppäsi muu-
tamia merimiehiä englantilais-laivasta mereen uimaan.
Varsin tätä varten panivat he vahdin. Vahtipa huusi:
hai tulee! Kohta hyökäsivät kaikki veneesen. Mutta
viimeinen merimies pääsi ainoasti puoleksi ylös, kun
hai jo ennätti purra häneltä molemmat jalat poikki, niin
että hän kuoli. Merimiehellä oli hyvä ystävä, jonka
sydämeen tämä tapauskoski kovasti. Hän sieppasi puu-
kon, hyppäsi mereen, sukelsi hain vatsan alle ha pais-
kasi puukon sen ruumiisen. Hirmuisesti pieksi peto
aaltoja pitkällä pyrstöllään. Mutta viimein nähtiin sei;

veri juoksevan kuiviin, hai kääntyvän kyljelleen ja
kuolevan.

Hauki.

Haita pyydetään isoilla rautakoukuilla, joita se
nielee, kun niissä on läskiä syöttinä. Haukeja pyyde-
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tään messinkikoukuilla, joihin pannaan pieni kala syö-
tiksi. Usein, kun hauki saadaan, on sen vatsassa pie-
nempi hauki. Pienemmän hauvin sisässä on ahven.
Ahvenen vatsassa on salakka. Niin tulee heikompi usein
väkevämmän saaliiksi. Hauki tarttuu ahneesti kiinni
kaikkiin, jotka kiiltävät. Usein keinotellaan se tarttu-
maan koukkuun, jota vedetään veneen perässä pantuna
kirkkaasen messinkipalaseen kiinni. Monta satua on hau-
veista, jotka ovatnielleet mereen nakattuja kultasormuk-
sia. Oulusta purjehti kerran laiva etelään päin. Kol-
menpäivän perästä sen lähdettyä osti laivan omistaja saa-
dun hauvin. Kun hauki oli perattu päivälliskeitoksi löy-
dettiin sen vatsasta hopealusikka, johon oli merkitty lai-
van niini. Hyvin mielipahoilleen tuli laivan omistaja,
sillä hän pelkäsi koko laivan urjpouneen mereen. Mutta
niin pahasti ei ollut kuitenkaan käynyt. Laivan kokki
oli vahingossa heittänyt hopealusikan mereen pesuve-
dessä. Hauki oli nähnyt lusikan välkkyvän ja niellyt
sen.

Lohi.

Sillä on pyrstössä niin iso voima, että se usein
lähättäyy kolme kyynärää ylös vedestä. Koskeen ra-
kennetaan sille pato lujista vaajoista, joka on näöltään kuin

Uidessaan koskea ylöspäin pyrkii lohi pie-
nestä reijasta sisälle. Mutta kun ei pääse etemmä pa-
dossa, kääntyy 86 takaisin eikä osaakkaan enään tulla
ulos reiiästä. Niin saadaan usein Oulussa sadottain lo-
hia päivässä. Lohia pyydetään myös verkoilla tahi
koukuilla, Ja vaikka «e on niin väkevä, kuolee se kui-
tenkin, kun kuonoon vähä lyödään.
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Muista kaloista.

Kala on tottunut meren pohjassa oleviin ruohoi-
hin; sentähden ei se väittelekalamiehen verkkoa. Välistä
tarttuu se siihen päästä, välistä evistä. Näin pyydetään
silakoita rannoillamme alavilla verkoilla, joita kutsutaan
potkuiksi ja lasketaan mereen mataluille yöksi. Niin
pyydetään sillejäkin. Paljo saadaan kaloja nuotalla,
joka potketaan kierrokseen apajalle matalan ympäri ja
vedetään joka kerta maalle pitkillä köysillä. Kuninkaat
ja rikkaat miehet elättävät kaloja lammikoissa. Siitä
tiedetään haukien ja toutainten elävän kahden ja kol-
men sadan vuoden vanhoiksi. Muutamilla naaraskaloilla
on yhdeksään miljonaan mädin siemeniä sisässä. Se on
niin paljo, että jos luettaisiin yöt päivät, saisi niitä lu-
kea monta viikkoa. Jos jokaisesta mätisiemenestä tulisi
kala, olisi kyllä kaikki vedet aivan täynnä kaloja. Mutta
kaikkein suurimman osan mätiä syövät muut kalat tai
ihmiset. Samoin käypi lukemattomille kalan pojille pie-
nenä ollessa. Nyt ovat viisaat ihmiset oppineet kalan
mädistä hautoinaan poikia vedessä olevissa laatikoissa.
Isommiksi tultua päästetään sikiöt mereenpyydettäviksi,
kun ovat tulleet täysikasvuisiksi.

Kultakala lasipurkissa.
Oi kaukainen vieras, miksikä sa

Kiinn" annoit itsesi saavuttaa?
Ja tähän purkkihin loistavaan
Miks vaihdoit avaran mereB pois,
Mi ollut sulle tuttuna ois?
Nyt myrskyn et pauhua kuulekaan;
Tass' aalto ei koskaan vaahtona käy,
Hai-kaloja tässä ei myöskään näy,
Ei täBB' ole pelkoa ensinkään.



Et koskahan kärsi sä nälkääkään,
Sill1 leipää sulle mä murennan
Ja kiinn' otan kärpäsen lihavan;
Sä silloin uit veden siunailen
Ja hypäten kiinn otat kärpäsen.
Sun kultainen ruumiis lasini alta
Niin usein näyttävi suuremmalta.
Sä siinä voinet, kuin kuningas.
Muistatko vielä sun kotias?

Mut vankina olet 83 kuitenkin,
Ja vaikkapa kaikkia saisitkin,
Sä turvasi, rauhasi, ravintois
Vaihtaisit riemuten kotohois.
82 myrskyhyn menisit mieluisammin
Ja hai-kalan saaliiks kernahammin,
Kuin vankina olla täss' ainiaan
Ja vapauttasi kaihota vaan.

Kuudes Luku.
Niwel-eläwistä jaNilwi-eläwistä.

Antti ja Liisa näkimät metsän läpi mennessään
sääskien lentää kihisemän auringon paisteessa. Stal),
sanoi Liisa, wicla ei ole kukaan sanonut meille mitään
sääskiötä. Autti sanoi: sanon sinulle niistä mitä luu-
len. Dlemme nyt tulleet tuntemaan neljä ensimmäistä
luokkaa suuressa eläimvaltakunnassa.

Olen luullut näitä neljää luokkaa kutsuttaman
yl haisem miksi, kun millä on tarkemmat aistimet
ja täydellisemmäksi muodostunut ruumis. Mutta »vii-
des ja kuudes luokka kutsntaau alhaisemmiksi, kuu
niillä on ivaillinaisempi ruumiin rakennus. Sen tien-
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ncwät kyllä muut paremmin kuin me. Minä »aan
uskon kaiken, mitä Jumala on luonut, olewan tarkoi-
tukseensa aiman täydellistä. Tarkasti katsoessani muu-
rahaisten pesää tai hämähäkin Merkkoa tai Perhon ko-
teroa, en tiedä mikä olisi paremmasti tehtyä ja täy-
dellisempää nähtämää koko cläinMaltakunnassa. Vii-
dennen ja kuudennen luokan kutsuuemmc paremmin
luonnon pieniksi lapsiksi. Sillä pian kaikki niihin knn-
luwat elämät owat aimcm pieniä, usein niin pikkuisia,
ettei niitä aiot paljain silmin nähdä.

Liisa sanoi' otetaanpa sääski kiinni. Sen pitää
kertoa meille jotakin sukulaisistaan.

Sääski sanoi: me kuulumme eläinten »viidenteen
luokkaan ja meitäkutsutaan ni tn el - eläto iksi eli hyön-
teisiksi. Ruumiissamme on useita nimeleita, ja on
juurituin uurros rinnan ja matsan Malissa. Päästäm-
me lähtemät pitkät sakarat ikäänkuin sanvet, joilla koet-
telemme eteemme. Muutamilla meistä on pieni imin,
jolla imemme ruokamme. Toisilla taas on lenat ja ham-
paat. Silmämme owat kokoonpantuna monista aiman
pienistä silmistä toinen toisensa »viereen. Sentähden
woimme katsoa usealle suunnalle samalla kertaa, waikka
emme Moi liikuttaa silmiämme. Ei yhdelläkään meistä
ole mähempää kuin kunsi jalkaa; mutta useilla on monta
jalkaa. Onpa muutamilla 60 (kuusikymmentä) paria
ja 100:lin (sata) paria jalkoja. Kesällä teemme mu-
nia, joista mataa ulos pieniä matoja, joita kutsutaan
toukiksi. Toukat syömät ahneesti ja kasmamat pian.
Sitten kutomat ne itsensä tuppeen, jotakutsutaan kote-
roksi, ja näyttämät kuolleilta.

Äläpä mielä, sauoi Liisa: kyllä ymmärrän tar-
koituksesi. Kerran otin kaalimaasta sellaisen toukan,
joka söi isoja reikiä kaalin lehtiin. Panin sen lasi-
purkkiin ja annoin sille joka aamu tuoreita lehtiä syödä.
Muutamana aamuna oli toukka kadonuut, ja sen sijaan
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riippui kultamato lehdessä. Kah, janoin, mato on knol-
lut ja sillä on kultainen ruumis-arkku. Kahden ttmkon
kuluttua fatfoin tonkan hautaa. Niippuipa kuiiuaneessa
lehdessä ivaan tyhjä knori, ja lehden micrcssä istui
kaunis perho, joka oli tullut ulos kulta-arkusta. Ia
akkunan anjattuani lensi se iloisena isoilla smuillään
auringon paisteessa ja imi simaa knkista.

Niin, sanoi Antti. Minä olen lukenut tästä.
Minnlla on kirja, jossa kaikki tämä on lmt)attuua.

Ilinnä mascmmalla puoletta näkyy pieniä munia, joita

perho on tehnyt lehteen. Niiden alla on tonkka, joka
on tullut miiuaötll ja sitten kasmanut isommaksi. Sen
alla on kotero, johonka se on kntonnt itsensä ja näyt-
tää kuolleelta. Mutta oikealla puolella näkyy iso kaali-
perho, joka on tullut nlos kotcrosta. Jumala tahtoo
tckousa alin-omaa täydellisemmiksi. Ihminen on täällä
maan päällä toukan lainen, joka syöpi maan tomua.
Kuu hänen ruumiinsa haudataan, ajattelemat ym-
märtämättömät kaikki olewan lopussa. Mutta hauta
on se kotero, josta ihmisen sielu täydelliscmpänä ja wa-
paampana nousee Jumalan tykö, niinkuin perho au-
ringon roalossa. Ia niin on ainoasti ensimmäinen ka-
donnut ; ja niin alkaa ihmiselle uusi ja parempi elämä.

Liisa sanoi: eimätkö kaikki niwel-eläwät kuole tai-
wella? Ei, sanoi sääski. Muutamat paleltuwat kuo-
lioiksi, ja silloin tulee munista uusia, kewännen tultua.
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Mutta muutamat makaamat tainuoksissa ja mirkistymät
jälleen lämpimän tultua. Ia muutamat meistä owat
myrkyllisiä. Toiset tekemät suurta Mahinkoa, syödm
hyödyllisiä kasmcja. Toiset taas imcivät ihmisten ja
eläinten Merta. Mutta muutamista ou ihmisille sekä
hyötyä että hupaa.

Nyt tuli suhiuaa ilmaan ja matamista ympä-
riinsä maalle. Siinä tulimat Joppittifet, joilla
ou ohuet siimet koirain kuorten alla. Lentäessään täy-
tyi heidän ensin nostaa kuoret ylös. Siinä surisis o nti ain en, joka asun sontatunkioissa ja kämpii tiellä
auringon paisteessa. Siinä mateli kiiltomato, joka
öillä kiiltelee kasteisessa ruohossa. Siinä oli leppäkert-
tu. Siiuä oli niskanyhky, joka selälleen käännettynä
hypätä napsauttaa ylös. Tuolla lensimät kultakoppa
ja mihcriäinen Espanjan rakkokärpänen, joka
hienonnetaan ja pannaan laastarin päälle. Muuauta
rumaa loppiaista fanottiin raatokopaksi. Paljoa
»viattomampi oli pieni puuseppä. Se takoi seinässä
aiwan kuiu kello napsuttaa. Aksiukcrtaiset ihmiset sa-
nomat sen merkitsemän pahaa. Mntta se merkitsee
maan, että pnnscppä syöpi reikää punhun.

Siinä hyppelimät suorasiipi set, jotka otta-
mat pitkiä hyppyjä takajaloillaan. Rnohossa tirskui
lystilliueu heinäsirkka, jota suurissa Panuissa syöpi
maan farmeja kuumissa maissa. Siinä kuului sirkka,
joka tirskuttua talonpojan uunin takana tumassa. Siinä
matoimat nahkakuoriaiset kasmcissa ja eläimis-
sä. 3)hdellä näistä toukista oli malkcata maahtoa ym-
pärillä korressa, ja lapset luulimat ivaahtoa käärmeen
syljeksi. Wihenäinen metsälnde oli kasweillc isona
mastuksena, juuri tuiu punainen lude on ihmisille. Ei
ole torakasta kyökkiin. Parempi on pieni konsio-
nelli, josta tehdään Amerikassa niin kaunista puna-
märiä.



Sitteu lichunvat siinä kauniit fterhot, jotka
elämät lyhyttä ja iloista elämäänsä kesän lämpimässä.
Niiden siiwct hohtimat kauniuninan näköisinä. Mun-
tantat lentclcwät päimällä, niiufuiu kaaliperho ja
nokkosperho; mutta pieni »valkea koiperho, jonka
toukka syöfti reikiä maatteisin ja »vaatteella pääLystctyi-
hin hnonckaluihin, lentelee yöllä. Muntamata yöpcr-
hojen sukua kutsutaau kutojiksi, sillä niiden toukat
kutoivat ympärilleusä koleroita fotoin hienoista langoista.
Sellainen kutoja on silkkimato, eräs toukka, joka
elää silkkiäispuun lehdistä.

Niin, sanoi Liisa, siitä on äitimme kertonut.
Äidin paras huiivi on silkistä, ja se on kudottu silkki-
langoista. Eteläisissä maissa elätetään monta miljo-
naa silkkimatoa. Niiden kutonttna koteroihin, kehite-
tään kotcroista hieno ja luja silkkilauka lvyyhdclle.

Korennot lcnsimät meden yli neljällä pitkällä
ja läpikuultamalla siilvellä. Niiden joukossa näkyi Päi-
wäkorento, joka elää ainoasti yhden päheätt, ja su-
denkorento, joka on miu hohtaman näköinen. Siinä
lensi muurahaiskorento, jonka wickas toukka kai-
maa hictaau foton ja ottaa ftiutti muurahaiset, jotka
siiheu putomvat. Siinä lcnsuvät pistiäiset, joilla
on hännässä ivaavsi, millä pistäivät. Siinä surisi am-
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piäinen, joka on nimusista niin hoikka ja jonka pesä
on kuin harmaasta paperista tehty palli. Ahkera ki-
malainen kokosi fjunajata ja waksia pesänsä konstik-
kaisin kammioihin. lettiätn en surisi knkkain kes-
kellä, ja maalla Meteli ahkera muurahainen korsia
pesäänsä, jossa hän asnu talmcnkin ajan. Pistiäisten
perästä tuliwat kaksisiipiset. Näiden joukossa
näkimät Autti ja Liisa hymän tuttunsa, tuon kärkkymän
harmaan kotikärpäsen ja snriseman paarman. Liisa
ajoi kädeltään pois Merta himoaman sääsken, joka
niin tuskaisesti laulaa pingittää, kun ihminen mieleltään
nukkuisi kesä-illalla. Mutta micläkin paljo muita tuskaut-
tamia otuksia oli täällä metsässä. Lapset tt>otwot4tötn tus-
kin waroa itseänsä siimittömiltä matelijoilta. Täi
mateli päästäksensä asumaan siimottoman ihmisen kik-
kaan. Kirppn, joka ottaa niin pitkiä hyppyjä, olisamassa aikcessa. Pnidcn oksain Malissa kutoi hämä-
häkki merkkoaan ja istui sen keskelle Mäijymään kär«
päsiä. Ei täällä ollnt myrkyllistä skorpionia, joka
eteläisissä maissa asnn hnoneidm alla ja pistää ihmi-
siä hännässään olemalla maapsella. Tummanruskea
kr apu kulki takaperin joessa ja tuli keitettynä punai-
seksi. Siira ja tuhatjalkancn, ilkeät nähdä, pii-
loufimat kimicn alle maalla.

Metsässä ollessaan haki Antti matoja syötiksi;
sillä illalla aikoi hän sontaa onkimaa::. Kerro minulle
jotakin tutuistasi, sauoi hän punaiselle licrallc, joka
mateli turpecscn.

Mato sanoi: minä olen nilwi-eläwiä. Meillä
on nimeletön ja jalaton, pehmeä ja kinainen ruumis.
Kuitenkin saatamme kulkea niinkuin käärme, kooten ja
ojentaen ruumistamme. Keskenämme olemme Imurin
erilaisia. Muutamilla on pehmeä ja alaston ruumis.
Muutamat omat karmaisin, ja muutamat asumat ko-
massa kuoressa, johouka omat kasmaucct kiinni. Muu-
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tamilia on silmät, mutta toisilla ei ole silmiä. Ei
yhdelläkään meistä ole siipiä lentää. Me asumme
memmitm Medessä tai maassa. Muutamilla meistä
on asunto ihmisten tai eläinten suolissa. Sellaiset
saattamat matkaan tauteja ja mahinkoa; onpa niitä myr-
kyllisiäkin matoja. Useammat eimät ole mahingollisia,
maan käymät muille ruuaksi, ja muutamista on ihmi-
selle hyötyä ruuaksi ja koristukseksi.

Antti käski Liisan tulla katsomaan nilmi-elämiä.
Tässä on jouhimat o, joka on mustan jouhen näköi-
nen. Tässä olimat snkkulamato j'a f) e im ato,
jotka syntymät ja elämät ihmisten suolissa. Näistä
on monella iso maima. Pienen lieran mieressä nä-
kyi iso oukimato, joka oli masta satem jäljestä ma-
tanut ylös maasta. Tässä oli musta iilimato, joka
pannaan merta imemään, kun join on kipeänä. Tässä
mateli kuvellä pieni pehmeä etana. Hiljaa Metäysi-
mät näkinkenkäläiset ulos kieroista kuoristaan. Naa°
tui taas astumat juuri kuin kuperakantisissa rasioissa.
Tässä olimat helmisimpukka, jonka kuoresta löyde-
tään oikeita simpukan helmiä, ja kiilto raakk n, jonka
kuoresta tehdään nappeja ja muita koreita kaluja. Ul-
kona meressä riippui s yötä mä osteri kalliossa kiinui
ja saatiin siitä ihmisille herkkurnuaksi. Kerran ha'in
minä, sanoi Autti, uäkinkeukiä painolastista, joka oli
heitetty ulos laimasta. Siinä oli monta eri lajia;
siinä oli suuria kokoja lähes äimän hienonnettuja nä-
tinlenliä.

Mutta jos saattaisin iullea meren Pohjaa, kuinka
lukemattomia näkiukenkiä ja raakkuja Moisin sieltä poi-
mia! Siellä löytäisin suuren jättiläisraak n n joka
Moipi luortenfa malissa purra pienenlaisen ankkuri-
köyden poikki. Siellä näkisin kummalliset fttt)C=c!dtt>ät f
joilla on matsa, suu jaraajat, mutta ci päätä. Muu-
tamat niistä omat aiman luin kiualäjä, joka liikkuu me-
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dessä ia lapset kutsumat niitä merihyh me loiksi.
Toisia kutsutaan meritähdiksi, ja niillä on kuori
ympärillä. Toisia istuu lukematon määrä kiinnikasma-
neina juurifuin oksaisiin puihin, joita heistä itsestään
syntyy. Niin rakentamat koralli-elämät koreita pu-
naisia kimimctsiä meren pohjaan. Ia koralleista teh-
dään hymiä kaulahclmiä.

Mutta nämä cimät ole elämiä, sanoi Liisa kum-
mastellen. Niin, sanoi Antti, muutamat omat pitä-
neet niitä kasmcina, ja toiset omat luulleet niitä ki-
miksi. Kuitcnkiu omat ne elämiä, jotka syömät ja liik-
kumat; mutta ne kasmamat kuoristaan kiinni toisiinsa.
Ia kuu monta miljonaa sellaisia pieniä elämiä on kas-
manut yhteen, tulee siitä kimimetsä eli kallio, jossa (ai*
wat merellä saattamat tulla haaksirikkoon. Knu nämä
elämät omat kasmein laisia, kutsntaan niitä kasmi-
elämiksi. Paitsi näitä on miclä muitakin ai»au pie-
niä, joita kutsutaan mesiäisiksi eli infusiom-eläniitsi.
Itiitä on yleensä lukematon määrä Medessä ja luulta*
masti ilmassakin. Useampia niistä ci moi paljailla
silmillä nähdä. Mutta Malista, katsottaessa mesihernetta
suurennuslasilla, nähdään lukemattomia sellaisia elämiä
elämän ja tappeleman yhdessä »vesiherneessä.

En koskaan enään uskalla juoda mettä, sanoi Liisa.
Sinttiä nauratti, Miksi et uskalla? Joka päimä syöm-
me ja juomme monia tuhansia näitä pieniä elämiä ai-
man siitä tietämättä, ja ne cimät tee meille mitään
mahinkoa. Mutta nyt olemme nähneet miimeiset ja
alhaisimmat eläinkuunan asukkaat. Meminna kaikista
näistä elämistä on luonnon herra ja kuningas, ihmi-
nen. Sitten omat nisäkkäät, jotka likinnä ihmistä
omat rikkainlahjaisct. Niitä likinnä omat linnut; sit-
ten omat matcliaat; sitten kalat; sitten nimel-elämät.
Ia jokaisesta luokasta alaspäin näemme muutamia
eläiuten parhaimpia ruumiiu-osia ikäänkuiu jäämän pois
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tahi muuttuman. Wmnciu näemme alhaisimmissa elä-
missä sellaisia olentoja, jotta omat kasmikmman rajalla
ja juuri kniu sitomat nämä molemmat elämän maailman
suuret »valtakunnat yhteen. Sillä Suutala kaikkimallas-
saan on tahtonut sitoa koko Inobnu maailmansa olen-
not yhteen, toisen toisccnsa, niin ettei missään paikassa
ole tyhjää lomaa, joka eroiltaisi hänen tuotuja tekojansa
toisistaan. Enkelit, ihmiset, eläimet, kaömit, kilvet, kaikki
omat »vieretysten, toinen täydellisempi toistaan. Niin
nähdään aina niiden, jotka omat toisiaan likinnä, luon-
teineen koskeman toisiinsa. Tämä on luonnon snuri
jakso, jonka alku ja loppu omat Jumalassa, joka

kaiken kaikissa »vaikuttaa.

Heinäsirkat.
Kesällä niityllä kämellcösä kuulee heinäsirkkain lau-

laman ruohossa. Tätä eimät ne tee suullaan, Maan
takajalkojaan kihnuttamalla siipiinsä. Tämä on niistä
lystiä. Eimät heinäsirkat ole ollenkaan »vahingollisia
tässä maassa, maan lämpimämmissä maissa moimat
tehdä hirmuista hämiötä. Raamatussa puhutaan
niistä suurista rasituksista, joita Jumala antoi tulla
Egyptin maalle. Niissä puhutaan hciuäsirkkaiukiu hä-
mityksistä. Näitä antaa Jumala tapahtua luonnolli-
sista syistä. Niin tapahtun nimittäin muutamina mno-
sinä, että heinäsirkkoja sikiää fuunua!toina§ti viiden ko-
timaissa tuolla kaukana Aasiassa. Kun siellä ei ole
niillä enään mitään syömistä, muuttamat ne lukemat-
tomat pannet pois toisiin maihin. Siellä laskeumat
juurituin synkkä piimi pelloille, nutuille ja metsiin,
ja syömät muutamassa hetkessä kaiken kasivun. Sil-
loin käsketään kaikki tienoilla olema »väki hämittnmääu
tätä maakunnan rasitusta. Petolintuja keräyy paljolta
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syömään heinäsirkkoja. Usein sattuu, että tuuli ajaa
miljonittain niittä pieniä elämiä merelle, johon ne pu-
toamat ja hukkuivat. Näin mähcnemät ne tamalliscsti
mahassa ajassa. Monessa paikassa eteläisissä maissa
syöpi kansa heinäsirkkoja, joita suolataan, samnstetaau
tai fuiiöataan auringossa.

Kimalaisten talous.
Kalat, jotka usein kulkemat isoissa parroissa, ci-

roät tiedä ystämyydcstä eikä keskinäisestä auttamaisuu-
desta. Sitä enemmän näkee näitä luonteita muuta*
milla hyönteisillä. (Sileät kaikki meistä ole nähneet
kimalaisia, mutta kaikki omat nähneet mettiäisia ja am-
piaisia. Ne elämät kimalaisten tamalla monta yksissä
yhteisessä pesässä. Innnärtämät ihmiset rakentamat ki-
malaisille malmiin pesän, johon kimalaiset itse saamat
tehdä sisuksen. Tule, menkäämme tuolle isolle kiinalais-
pesälle pnntarhaan. Siinä on yksi ainoa emäntä, jota
kutsutaan kiinalais-cm aksi, ja joka on kaikkein ki-
malaisten äiti. Se asnu isoimmassa kammiossa ; kaikki
muut palmclemat ja hoitamat sitä. Samassa pesässä
on 700 (scitscmänsataa) koirasta, joita kutsutaan kuh-
nureiksi, kun omat laiskoja elämiä, jotka cimät tee
työtä. Mutta 10 ja aina 15,000 (kymmenen ja aina
nmsitoista-tuhatta) on siinä työkimalaista, ja nä-
mä omat sellaisia asukkaita pesässä, jotka eimät ole koi-
raita eimätkä naaraita. Ne omat pienimmät ja ahkerim-
mat; niiden näkee alin-omaa lcntclemän ympäriinsäkukas-
ta kukkaau. Hienoukarmaisissa jaloissaan mieroat he ku-
kista kotiinsa siitinpölyä, joista toiset kimalaiset tekemät
m f ia. Natsista tekemät he pesään kuusikulmaisia
kammareja, joissa asumat. Niissä tallettamat he hu-
najan, jota omat imeneet kukista ja jota syömät syk-



syllä ja kemäillä; mutta taimella nukkumat cuimmästi
taiunoksissa. Monta pientä kammiota on walmistettu
sikiöille. Siinä panee kimalais-cmä muuan kuhunkin
kammariin. Munasta mataa toukka. .'peti omat työ-
timalaiset syöttämässä toukkaa, siksi kuin tämä tulee
foteroou. Potero muurataan kohta kammioonsa; omi
tukitaan roaffilla. Aikaa kuluu. Kuu uusi kimalaium
on koterossaan saanut oikean muotousa, mataa se ulos
ja alkaa kohta tehdä työtä. Niin kummallinen on
eläinten luonto. — Ihmiucn tyhjentää kimalaisten pe-
siä. Naksista katetaan kynttilöitä, ja silla maksataan
langat, joilla maattceutekijä ompelee. Hunajata koe-
taan ja käytetään makeihiu juomiin. Mutta älä är-
sytä kimalaisia; tvoitpa saada koko joukon päällesi. Ne
pistämät sinua terämällä maapscllaau, ja silloin ajettuuse paikka. Onpa uähty timalaisparmcn tappaman
ison hemosen.

Muurahainen.
Mencmmcpä nyt muurahaisen tykö. Oppikaam-

me hauesta mitä hywä sopu, ahkeruus ja iväsymättö-
myys moipi saada maailmassa toimeen. Nämä siimil-
liset mnnrahaiset omat koiraita ja naaraita, jotka len-
tämät jonkun ajan isoissa parmissa ympäriinsä ja tu-
lemat juurituin sateeua alas; mutta sitten kadottamat
siipensä. Ne omat laiskoja ja jättämät kaiken maiman
työmuurahaisille. Mutta itämäpä omatkin sitä ahke-
rampia. Nämä tekemät kaikki työt, rakentamat pesät,
kokoamat mokaa ja hoitamat sikiöitä. Pesä, jonkanäet,
ei ole hymin korkea; kuiteukiu asuu sen kammioissa ja
kerroksissa monta tuhatta muurahaista yhdessä. Koko
kesän kuljettamat ne siihen hamunuculoja rakennus-ai-
neeksi ja pimiä hyönteisiä ruuaksi. Katsoppa tuota

cl
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pientä muurahaista, joka wetää isoa kortta jäljestää»!
Korsi on hänelle liian raskas; hän ei teot sille mitään.
Mntta ci se jätä työtään keskitckoiscksi. Muuan kump-
paucista rientää siihen. Molemmat ryhtyivät Moimi-
necu kiinni, ja miimein jaksawat he knljcttaa korren.
Palataanpa pieni oksa pesään; muurahaiset juoksewat
sen yli ja koittamat saada oksaa pois. Nakataanpa sii-
hen sontiaiueu; muurahaiset luulemat sontiaiscn tule-
man heidän päällensä. Siina mastustamat he urhool-
lisesti; sontiaiuen on pahoissa päimissä ja kokee kaikin
Monnin päästä tiehensä pesästä. Käärme, joka on pal-
joa isompi, maroo kyllä tulemasta muurahaispesään;
siinä tulisi hälle kyllä tuho. Niiu ahkerat, ymmärtä-
mät, auttamat ja urhoolliset omat muurahaiset. Jos
niiden pesää hämitetään, pantamaksi kuumaan meteen
hauteeksi sairaille ihmisille, nähdään mnurahaistcn hy-
min nopeina kantaman muniaan ja malkeita koleroitaan.
Ne alkamat kohta rakentaa uutta pesää. Muurahaiset
hämittämät paljo mahingollisia hyönteisiä puutarhoista;
mutta työlästä on istua ruohokossa, jossa muurahaisia
juokscutclce ympäriiusä.

Hämähäkki.
Parempi on katsoa ahkeraa muurahaista, kuin tuo-

ta raateliasta hämähäkkiä. Mutta sen ihmeellistä älyä
täytyy meidän kuiteukiu kummastella. Näetkö, tuolla
on hämähäkki kutomassa merkkoa kahden oksan Malille
maarainpcnsaassa. Sepä nyt miettii mistä tuuli käypi.
(Sitten laskee se oksalta pitkän langan riippumaan ja
antaa tuulen puhaltaa lankaa toiseen oksaan kiiuui.
Nyt on sillä silta molempien oksain Malilla pensaassa.
Tätä siltaa myöten kulkee se edestakaisin, kutoen meri»
koansa. Se kutoo langan lankaan, ja kaikki langat
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käymät ulos keskuksesta, juuri kuin säteet tähdessä.
Jopa on »verkko malmiina. Istuupa hämähäkki kes-
kelle roaanimaau. Tuossa surisee paarma. Se on
liian suuri; se lentää rocrkon läpi. Kohta rientää hä-
mähäkki parantamaan »verkkonsa reikää. Älähän imelä!
Tuolla tulee kärpänen. Se tarttuu »verkkoon. Tur-
haan kokee se Pyrkiä siitä irti. Hämähäkki töytää sii-
hen, kutoo sen ympärille juurituin kerän kinaisia lan-
koja, tappaa sen ja imee nesteet sen ruumiista. Sit-
ten asettuu hän taas wahtiin. Nyt tulee pieni perho.
Noipikohan tuo murtaa tietä itselleen »verkon läpi? Ei,se tarttui kuuni, se kiertyi siihen. Hämähäkki tulee.
Perho raukka, nyt on kyllä sinulla loppu käsissä. Mutta
alapa, autetaanpa sitä. Nyt reroimme »verkon rikki.
Hämähäkki juoksee pakoon, ja perho lentää limvottelce
kiitollisena tuonne niitylle kukkiin.

Mehiläinen ja kyyhkynen.
Purohon putoa mehiläinen,

Mut tuonpa huomas kyyhkyläinen.
Hän kohta, säälein sydämestä,
Lens puuhun ylös nopeaan
Ja yivnen lehden kltvukseatu
Pudotti veieen nokallaan
Lautaksi piliku-ciuvälleii.
Vaarasta päästä maalle jällen.

Kun sitten kerran kyyhkynen
Lens illalC lehdon siimeksen
Ja kukers siellä iloksensa,
Oksalla istuin yksinään.
Niin metsämiespä pyssyään
Ojensi, häntä tappaaksensa.



SI

Mut siihen mehiläinen lensi
Ja käteen pistämähän ensi,
Ett' tuntui kipeätä tekevän.
/'au.' tuoli luhti nyt — mut syrjähän.
Pelastuneena kyyhky lens. — Mun ystäväin /
Kas, hyvänteko palkilahan aina nain.

Eläinten tavoista.

Jalmts, miehuus jalopeuran aina olkoon sulia,
Vaan et kuin tiikeri saa julmaks verenjuojaks tulla.
Kuin kyyhky ole siivo, kuin lammas lakea,
Vaan ei kuin aasi tuhma, kuin Itisni kavala,
Äin' ole uskollinen myös kuin koira ihmisellen,
Vaan älä imartele sä kuin hänkin lieherrellen.
Suruton ole, riemuinen kuin lintu laulukieli.
Ja viisas, älä viekas vaan kuin kettu myrkkymieli.
Ykspäinen älä ole kuin härkä jörö on.
Kuin joutsen puhdas ruumiit ju sielus olkohon.
Kuin kala ole äänetön kun sulle uskotaan
Salainen asia. Kuin Oravainen nopsa liikkumaan.
Kateudesta älä halkea kuin te/,« rietas konna.
Pelosta älä vapise kuin jänis miehuutonna.
Käy edespäin, ei taaspäin kuin kr apu, liulkeissas.
Äläkä a/e susi ahne, ei liukas angerjas,
Ei sika siivoton. Ei kaksipäinen kielet
Kuin käärmeen olko. Pyrkiköhön »>»«<«
Taivasta kohti niinkuin kotka kokoomaan.
Al loiku lait-kana kuin karhu luotassaan.
Kuin hevonen sä oltos myös virkku, rivakka.
Ja älä vitkastele kuin hidas etana.
Sä n/« riikinkukkona vaan vaatteillasi loista.
Kas ka Ikkuna kuin pöyhkeilee; sun tapas olkoon toista
AI" apinana matki. Jos olet nuori vielä,
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Äl' yi-.dy korpin huutoon, vaan laula leivon <»<></«.
Otappas muurahaisetta myös oppi ahkerasta.
Ja ime mesi kukasta tnikk' kaikkein karvaimmasta
Kuin mehiläinen. Tee luja työ, lätin korallien luuim:.
Vuossatojakin kestävä. J\ää kaikki hyvin huomaa,
Oi ihminen, «<l ylevin ja jaloin elävistä!
yiin luontokappaleistakin sä opit hyödyllistä.

Seitsemäs Luku.
Kasveista.

Tuossa pienessä huoneessa liki herrastalon veräjää
asuu vanha mies. Se on puutarhanhoitaja, joka tekee
niin ahkerasti työtä lapiolla ja rautaliaravalla puutar
hassa. Hän näyttää niin hyvältä ja ystävälliseltä, jon-
kalaiseksi se tulee, kellä on alin omaa tekemistä sellais-
ten kappalten kanssa, jotka ovat luonnonkaunistuksen»
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Hän kutsuu puita oppilaisikseen, jakukkia neitosikseen.
Hän pitää niitä hyvinä, juurikuin hyvä isä lapsiaan, ja
selvästi on nähtävä, kuinka ne menestyvät hänen hoi-
dossaan. Kasvit ovat hänen ainoana rikkautenaan, ja
ne palkitsevat moninkertaisesti hänen vaivansa. Ei hän
voi ymmärtää, kuinka kevytmielisillä ihmisillä on sy-
(läntä vahingoittaa kasveja ilman mitäkään hyötyä.
Nähtyään jonkun pojan vahingoittavan puun kuorta,
sanoo hän pojalle: ajatteletko mitä teet? Tämä puu on
kaunistuksena ja varjona koko tienoolle. Ihmisille ja
eläimille on siitä iloa pitkiksi ajoiksi; mutta aivan suotta
vahingoitat sinä sitä, joka on tarvinnut monta vuotta
kasvaaksensa.

Ja toiselle pojalle sanoo hän: jos haluat vanalla
vaivalla tenää jotakin kaunista, josta sinulle ja muille
on kauvan iloa, niin istuta puu. Se kasvaa nukkuis-
sasikin.

Ja tuolle tyttöselle sanoo hän: pane kukkia keväillä
puutarhaasi ja talvella kruukkuihisi. Hoida ne hyvästi
ja kastele niitä usein. Se iloiltaa ihmisen sydäntä, että
hän näkee viattomia kasvavan maan päällä ja kukois-
tavan hänen ystävällisessä hoidossaan.

Usein käski hän minua, kulkeissani veräjän läpi,
tulemaan puutarhaan. Siellä puhui hän minulle kau-
niita opetuksia kasvien monenlaisuudesta. Ja mitä hän
puhui, sanon minäkin nyt sinulle. Mutta kaikkia et
sinä vielä voi ymmärtää. Vielä on sinulla paljo oppi-
mista vanhemmaksi tultuasi.

Tule veljeni, tule sisareni, menkäämme ulos tuonne
isoon metsään. Siellä on paljo kasveja. Mistä tiedäm-
me niiden ei olevan eläimiä? Siitä, etteivät kasvit tunne,
kun niihin koskemme; ja siitä, etteivät ne. niinkuin
eläimet, voi itsestään liikkua edes- ja takaisinpäin.

Mistäpä tiedämme niiden ei olsvan kiviä? Siitä,
että kasvit ensin ovat pieniä ja sitten kasvavat isom-
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miksi: siitä, että ne kasvavat sisäten, nestctten ympäri-
juoksusta: siitä, että ne tarvitsevat ruokaa, että ne elä-
vät jonkun ajan ja sitten kuolevat.

Katso, koko maa on Jumalan ihana puutarha.
Siihen on Jumala istuttanut kaikkein erilaisimpia kas-
veja, aivan suuresta petäjästä, jonka latva ylettyy pil-
viin, aina tuohon pienoiseen nomessen, jokakasvaa kaa-
pissa olevaan leipäpalaseen. Mutta kaikki kasvit ovat
toistensa laisia siinä, että ne kasvavat siemenestä, ja jo-
kainen kasvi antaa siemeniä uusille kasville, jotka ovat
samaa lajia.

Tule, istu tähän pihlajan oksain alle ruohokkoon.
Koko pihlaja un valkeana kukista, jotka levittävät
ympärillensä suloisen hajun. Näiden kukkain kasvettua
jonkun ajan, putoavat niistä kukkalehdet, ja sitte kas-
vaa kukan sijaan pihlajanmarja, joka on hedelmä ja
jossa on monta siementä. Siemen, pudottuaan multaan,
turpeutuu lämpimästä ja kosteudesta. Itse se kuules,
mutta siitä kasvaa uusi elo, Siemenestä lähtee säie
alaspäin ja säie ylöspäin, ja silloin sanotaan: siemen
itää. Siinä nousse oras ylöspäin yhtenä eli kahtena
lehtenä, joita kutsutaan sirkkalehdiksi, josta sitten
tulee korsi eli varsi. Juuri haaroittuu monelle suun-
nalle ja imee elatusta maasta. Korresta eli varresta
lähtee uusia vesoja, jotka kasvavat oksiksi ja haa-
roiksi. Oksat kantavat sitten lehtiä, jotka imevät
elatusta ilmasta. Kesän tullessa ja kasvin päästyä isom-
maksi, tekee se silmikolta eli urpia ja alkaa kuk-
kia. Kukista kasvavat sitten hedelmät, joissa on taas
uusia siemeniä, ja siemenistä kasvaa taas uusia kasveja.

Tarkasti katsoessamme kukkia, näkyy muutamissa
olevan keskellä juurikuin rihma tahi nasta. Tämän ala-
puolesta, joka aikaa myöten kasvaa isommaksi, tulee
sitten hedelmä. Toisissa kukissa on yksi tahi useampi



rihma, joiden nenässä on pieni nvnämäinen nasta; tämä
on se, jossa on siitepöly. Usein on näitä erinäisiä lai-
toksia samassa kasvissa ja samassa kukassa. Katsoppa
tuota pientä kukkaa, joka on kuvattu tähän kirjaan si-

vulle. Se on aurankukka. Kes-
kellä kukkaa on pieni rihma, jonka
pää on halki: se on se, josta sitten
hedelmä ja siemen kasvavat. Sen
ympärillä on neljä muuta rihmaa,
nasta päässä. Näissä nastoissa on
siitepöly. Niitä suippoja lehtiä,
jotka alapuolella ovat kukan ym-
pärillä, kutsutaan kukan verhoksi:
mutta ne viisi lehteä yläpuolella
ovat terälehdet. Toinen kasvi ku-
kan vieressä on rukiin olki (äljki-
neen.

Muutamilla kasveilla, niinkuin sienillä ja samma-
leilla, ei ole kukkia; mutta kaikilla kasveilla on sieme-
net. Yksi jyväkasvin tähkä antaa 50 ja 100 siementä.
Muutamat puut antavat milt' ei 500,000 (viisisataatu-
hatta) siementä yhtenä kesänä. Ja kuitenkin voivat
kasvit enetä monella eri tavalla. Eräänä päivänä näin
puutarhanhoitajan leikkaavan halavasta oksan ja pistä-
vän sen märkään maahan. Sitten taittoi hän aaproti-
pensaasta oksan ja pisti senkin maalian. Miksikä teette
niin? kysyin minä. Sen tulet tietämään yhden tai kah-
den viikon perästä, sanoi puutarhanhoitaja. Niinpä kä-
vikin. Sen ajan kuluttua alkoi nalavan oksaan ja aapro-
tiin kasvaa pieniä viheriäisiä vesoja. Siitä ymmärsin
niistä samassa kasvaneen pieniä juuria alaspäin maahan.
Ja näin tuli halavan oksasta koko halava, ja katkais-
tusta aaprotista koko 2aprotipens2B. Sellaista oksaa
kutsui puutarhanhoitaja panovesaksi. Mutta kun
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hän leikkaamatta sujutti oksan maalian juurtumaan,
kutsui hän sitä juurrukkaaksi.

Toisen kerran näin puutarhanhoitajan leikkaavan
oksan omenapuusta ja sen hyvin tarkasti sovittavan kas-
vavaan pihlajaan. Muutaman ajan kuluttua alkoi se
oksa kasvaa omenia, koko muun puu-osan kasvaessa
pihlajanmarjoja. Tämä oli hyvin kummallista. Näet-
kö, sanoi puutarhanhoitaja, olen istuttanut omenia
pihlajaan.

Mikä on syynä siihen, että lehdet lakastuvat
syksyllä? Se, että nesteet eivät enää nouse puun suo-
niin, lämpimän ja valon vähettyä. Silloin kasvi leväh-
tää, juurikuin eläin nukkuu. Talvella ovat useimmat
puut tainnoksissa; mutta joskoetat keväillä kuoria puusta
kuorta, näetpä kuinka se on jälleen märkänä sisäpuo-
lelta. Silloin nesteet nousevat uudestaan, ja siitä puh-
keevat lehdet. Muutamat eläimet nukkuvat avoimin
silmin. Ja näin nukkuvat havupuutkin talvella, vaikka
ovat viheriöinä koko vuoden ajan. Mutta kuumissa
maissa, joissa un alin-omainen kesä, kasvit aivan vähä
nukkuvat.

Olen nähnyt kasveja, jotka elävät monta vuotta ja
joita sentähden kutsutaan monivuotisiksi. Sellaisia
ovat puut, joista muutamat tulevat usean tuhannen vuo-
den vanhoiksi. Mutta niitä kasveja, jotka yhtenä vuonna
itävät ja toisena vuonna kukkivat ja sitten lakastuvat,
kutsutaan kaksivuotisiksi. Sellaisia ovat kaali ja
porkkana. Ja niitä, jotka elävät ainoastaan keväästä syk-
syyn, kutsutaan vuasinaisiksi. Sellaisia ovat pella-
va, hamppu ja monta kukkakasvia. Muutamia, niin-
kuin resedakasvia, viljellään kruukuissa talvella.
Muutamia, niinkuin ruista ja ohraa, kylvetään pel-
toon ihmisten ruuaksi. Muutamat istutetaan siihen
jossa ne eivät muutoin kasvaisi, niinkuin hedelmäpuut,
marjapensaat, sipulit ja potaatit. Sillä kaikki kasvit
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eivät menesty kaikissa paikoissa, vaan Jumala on anta-
nut jokaiselle kasvilajille sellaisen asuinpaikan, joka sille
un sopivin. Oletko nähnyt, kuinka kukkakasvit mie-
luisesti kallistuvat akkunanruutuun päin? Kaikki kas-
vit tarvitsevat valoa jakallistuvat mieluisssti sinne päin,
josta Jumalan päivänvalo kirkkaimmin paistaa niinin.
Mutta muutamat kasvavat ainoasti vedessä, muutamat
kovassa auringon valossa, muutamat paremmin varjossa,
muutamat märässä maassa ja muutamat kuivissa pai-
koissa. Muutamat, niinkuin muuan laji sammalia, kas-
vavat toisissa kasveissa. Ja muutamat tarvitsevat ison
lämpimän, niin että ne ainoasti kasvavat kuumissa mais-
sa; mutta muutamat tyytyvät vähempään lämpimään ja
kasvaavat täällä kvlmemmässäkin maassa. Etinnä tuolla

öisessä ja etelässä, jossa on alin-omainen talvi, ei
ole enää ikuisen lumen alla yhtään kasvia.

Kasveja on sanomattoman paljo maan päällä. Kuka
voipi lukea puut metsässä, tai jvväkasvien oljet pellolla,
tai ruohot kedolla. Jumala teki ns niin moniksi, että
ne kaunistaisivat maan viheriäisyydellään ja tulisivat
ihmisille ja eläimille ravinnoksi. Sillä kaikilla elävillä
olennoilla on ravinto kasvikunnasta. Itse leijonakin kuo-
lisi nälkään, jos si sillä olisi muita eläimiä ruuaksi; ja
nämä eläimet, joita leijona svupi, ovat eläneet kasveista.
Sentähden on Jumala suonut kasvikunnan tuottamaan
hyvänmakuisimpia ja suloisimpia hedelmiä. Ja sitten
on hän niin laittanut, että nämä hedelmät saavat olla
rauhassa, siksi kuin kypsyvät. Tätä ennen maistu-
vat ne pahalle ja kutsutaan raaoiksi. Mutta oikein
kypsytty ään putoavat ne usein itsestään alas ja juuri-
kuin sanovat sivukulkijalle: tule ja ota minut.

Puista.

Tuuli suhisee metsässä; männyn kävyt putoavat
maahan. Jonkun ajan ajaa niitä tuuli ympäriinsä; mutta
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viimein tarttuvat ja pysähtyvät ne hietaan. Sitten itä-
vät nuo pienet siemenet, joita on kävyn sisässä, kovain
suomujen alla. Pieni vesa nousee maasta. Jo silloin
on siinä pieniä viheliäisiä neuloja, joita kutsutaan ha-
vunne v loiksi. Vielä on se pienenä; hevonen voipi
sen polkea, karhu voipi sen purra poikki. Pian kas-
vaa se korkeammaksi; jo voipi siinä eroittaa rungon ja
useita oksia. Vuosia kuluu; monta kesää sataa; monta
talvea tuiskuaa. Varsi kohoaa yhä ylenimä; oksat tu-
levat yhä isommiksi. Kahdenkymmenen vuodenkulut-
tua on pieni vesa tullut isoksi puuksi. Alimmaiset ok-
sat ovat lakastuneet ja karisseet pois. Ylimmäiset ok-
sat ovat puun latvana. Kuudenkymmenen vuoden pe-
rästä ei mänty enää kasva pituudelleen. Mutta se kas-
vaa vielä vahvuudelleen. Jos se on hyvää laatua ja
kasvaa sopivalla maalla, tulee siitä honka, josta saadaan
suuri pölkky tai paksu masto. Juuresta nakattuna nä-
kyy sen sisällinen muoto. Sisimmäisenä on ydin eli
sydän. Sydämen ympärillä on puu. Puun ympärillä
on mäihä eli jälsi. Mäihän ympärillä on kuori.
Kuoren päällä kiroilee pihka. Ja tarkasti katsoessa
nakattua päätä, näkee siinä keltaisia lustoja eli renkaita
puussa, toisen toisensa ympärillä, sydämestä kuoreen asti.
Sillä joka vuonna on puu tullut sen verran vahvem-
maksi, kuin on väliä yhdestä renkaasta toiseen. Lustot
luettua saapi niistä tietää puun ijän.

Mänty on havupuu, jonka juuri pistää syvälle
maahan. Se on kalliin puunlajimme. Sen rungosta
hakkaamme hirsiä ja palkkeja, tai sahaamme sen lan-
kuiksi ja laudoiksi. Sen pihkasta saamme hartsia tai
poltamme «en tervaksi. Mikä on tuon toisen pitkän ha-
vupuun nimi, joka seisoo metsässä männyn vieressä ja
jolla on niin pitkät riippuvat oksat? Se on kaunis kuu-
si, jonka harvasyisempi puu paukkuu niin iloisesti tu-
lessa. Sen juuret levenevät likempänä maan pintaa
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ympäriinsä. Ja mikä an tuon pienen puun nimi. jolla
on pienemmät havunneulat ja mutkaiset oksat japienet
hyvänhajuiset marjat? Se on kataja, jonka hienoksi
hakattuja oksia piristellään tuvan lattialle. Mutta usein
ei kataja tule puuksi, vaan on pensaana, joka kasvaa
pitkin maata.

Minä sanoin: eikö ole muuta puuta, joka on hon-
kaa pitempi? Puutarhanhoitaja sanoi: etkö ole luke-
nut raamatussa kuningas Salomonin rakentaneen Jeru-
salemin temppelin Libanonin vuorilta tuoduista setri-
puista. Setripuu on hyvänhajuinen havupuu, paljoa
pitempi honkaa. Vielä muitakin havupuita kasvaa muis-
sa maissa. Siellä rakennetaan laivoja noista pitkistä
Saksan kuusista. Siellä istutetaan sypressipuita
rakasten ystäväin haudoille murheen muistokuvaksi.

Kävellessäsi metsässä havaitset pian havupuiden
kasvavan kovemmassa maassa, hiedassa ja kivikossa.
Sitten tulet toiselle paikalle, jossa maa un pehmeämpää
ja usein märjempää. Siinä kasvaa aivan toisia puita,
joilla on havunneulain sijassa oksissa hienoja lehtiä.
Silloin sanot: olemmepa tulleet lehtimetsään, sillä nämä
puut ovat lehtipuita. Olethan nähnyt ylevän tammen,

jonka siemenet ovat piilossa pvöreissä terhoissa? Ai-
van hitaasti se kasvaa; sentähden tuleekin se hyvin van-
haksi ja aivan kovaksi. Kun tahdotaan rakentaa oikein
luja laiva, rakennetaan se varsinkin tammesta. Mutta
jos et ole nähnyt tammea, joka kasvaa ainoasti Etelä-
Suomessa, olethan ainakin nähnyt koivun, joka kas-
vaa yleensä, aina Lapinmaahan saakka. Se un tuo. joka
seisoo tuvan ulkopuolella riippuvine oksineen ja lehti-
neen, ja josta saadaan sitkeintä työ-ainetta ja parhainta
polttopuuta. Puukkosi pää on tehty sen juuresta, ko-
vasta visasta, Älä revi pois sen valkeaa tuohta, sen
vielä kasvavana ollessa. Älä juoksuta paljo puis sen
hyvää manalaa; puu menettää silloin nesteensä ja kuo-
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lee. Muistathan tuon tummanviheliäisen lepän, joka
kasvaa märjissä paikoissa ja tulee kuorittuna punaiseksi?
Muistathan pihlajan ja tuomen suloisine valkeine
kukkineen ja hyvine marjoineen? Muistathan suoran
haavan, jonka lehdet alin-omaa vapisevat tuulessa?
Muistathan halavanja raidan, jotka ovat niin hau-
raita, ia notkean pajun, joka mielellään haarauu pen-
saaksi? Et ole tainnut nähdä kaunista lehtevää vaah-
teraa, et kaunista saarnia ja jalavaa valkeine
kukkineen, ja lehmusta eli niinipuuta, jonka si-
suskuoresta tehdään niinimattoja? Mutta jos niitä olet
nähnyt Etelä-Suomessa, et ole kuitenkaan nähnyt pyök-
kipuuta, vaikka tunnet puustavit. Muinoin leikattiin
ne sellaiseen kovaan puuhun, niillä präntättäväksi. Ja
mahonkipuuta ja ebenholtsia eli mustaa puuta ja
monta muuta kallista puunlajia olet nähnyt ainoasti huo-
nekaluissa, joita nikkari tekee. Sillä nämä puut kas-
vavat vaan lämpimissä maissa.

Puutarhassa näin useita hedelmäpuita, joiden mehuk-
kaat hedelmät olivat hyviä syödä. Omenapuu seisoi
keväillä aivan lumivalkeana kukista, ja syksyllä painoi-
vat omenat kaikki oksat sujuksiin. Vesi tuli suuhuni,
katsoessani päärynäpuuta ja kirsimarja-puuta.
Poime vaan ja syö, sanoi puutarhanhoitaja. Sitten saa-
tat istuttaa siemenet, sillä se on hyvin hupaista. Entä
kun saat omenat kasvamaan vielä Pohjanmaallakin. Hä-
meessä kasvaa sekä omenia että Kirsiinoja. Etelä-
Suomessa kasvaa vielä päärynäpuitakin. Jos sinulla on
hyvä onni, saat vielä luumujakin luumupuusta.
Mutta maamme on kovin kylmä eteläisille kalliimmille
hedelmäpuille. Seuraa minua ansariin, niin näytän si-
nulle monta sellaista.

Ansari, mikä se on? kysyin minä. Puutarhan-
hoitaja sanoi: se on huone, varsin rakennettu sellaisia
ulkomaiskasveja varten, jotka tarvitsevat hyvää lämmintä
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ja jotka paleltuisivat, jos ne olisivat ulkona. Sellaista
ansaria saatetaan lämmittää ja siinä on eteläpuolella
suuria akkunoita. Oletko koskaan nähnyt väsky n öi-
tä, manteleja, saksanpähkinöitä, sitruneja,
pomeranseja ja viikunia? Olen, sanoin minä,
niitä olen ostanut kaupungissa. Kaupunkiin tuodaan
niitä laivoilla merta myöten, sanoi puutarhanhoitaja.
Tässä näet ne kaikki kasvavan puissa. Oletko koskaan
juonut kahvia? Olen kyllä. Tässä näet kahvipuun,
ja sitten niitä poltetaan ja jauhetaan kahvimyllyssä.
Oletko juonut suklaatia? Olen sitäkin. Tässä näet ka-
kaapuun, jonka hedelmistä tehdään suklaatikakkuja.

Täällä ansarissa kasvaa hyviä kryytejä jahyödyl-
lisiä puunlajia, joita tuodaan kaukaa meritse. Oletko
maistanut kanelia ja kryytineilikoita ja laake-
ripuun lehtiä lakritsin ympärillä? Olen kyllä. Tässä
näet niiden kasvavan puissa. Oletko maistanut kiina
nimistä lääkettä, ja oletko tuntenut kanvertin väke-
vää hajua? Olen senkin, sairaana ollessani. Tässä näet

niitäkin. Kiina on puun kuorta ja kanvertti an puun
pihkaa. Tässä on toinen puu, jonka pihkasta saadaan
kautsukkia eli gummi-elastikumia, ja tässä on
toinen, jonka pihkasta saadaan sitä sitkeää guttaperk-
ka a. Tässä on brasiljapuu, josta sahattuja jauhoja
värjäri panee painelaitokseensa, ja kevyt korkkitani-
mi, josta leikataan korkkeja puteleihin.

Tässä on öljypuu, josta luet niin paljon raama-
tussa, sanoi puutarhanhoitaja. Mutta suuret palmu-
puut ovat niin korkeat, etteivät ne mahtuisi ansariin.
Kerron sitten sinulle niistä jotakin enemmän.

Pensaista Ja köynnöksistä.

Pane viinamaina maahan, niin itävät sen siemenet
ja kasvavat ylös vesoina. Mutta jokaisesta vesasta ei
tule puuta, vaan pensas. Ja useimmat pensaat ovat,
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niinkuin puutkin, monivuotisia kasveja, mutta paljoa
pienemmät niitä. Niillä ei ole, niinkuin puilla, oikeaa
vartta, vaan oksat levenevät hajalleen juuresta.

Kesän kuluttua eteenpäin, menen mielelläni poi-
memaan hyviä marjoja vaarain- ja viinamarjapen-
saista. Niitä löydän metsässä kasvavina; mutta kaiv
viaism a -pensaita istutetaan puutarhaan, ja päh-
kinäpensas hyvine pähkinöineen ei kasva ylempänä
pohjoispuolella maata. Kerran sairastin, ja silloin join
seljapensaan kukista keitettyä teetä, Jälleen ter-
veeksi tultuani oli keskikesä. Silloin puhkesivat syre-
nein sulohajuiset, sinenpunertavat kukat, ja orjantap-
purapensaat olivat aivan punaisina ruusuista. Niiden
tuoksu oli lääkkeenä väsyneelle mielelleni. Aivan siitä
asti on ruusuin suloinen haju ollut minusta mieluista.
Olen nähnyt niitä monellaisia, yksinkertaisia ja kaksin-
kertaisia. Ja kättä naarmittuani. sen teräviin piikkeihin,
olen sanonut ruusupensaalle: muut sinua torukoot, minä
annan sinulle anteeksi kauneutesi tähden.

Ansarissa näin ihmeellisiä pensaita, Siinä oli tee-
pen s as, jonka kuivatuista lehdistä keitetään tavallista
teetä. Siinä oli lakritsi p ns a s ja pi p p r ipensas,
jonka karvaista marjoista tehdään kryytejä ruokaan.
Siinä oli tuo vuotuinen p vmpulip en s as, jonka sieme-
nistä nykitään nuo hienot pumpulit. Sitten kartataan pum-
pulit, kehrätään langoiksi jakudotaan pumpulivaatteeksi.

Metsässä näin minä muutamia hyvin pitkiä pen-
saita, jotka kasvoivat pitkin maata. Sellaisia kutsuttiin
varvuiksi. Mutta eivät ne olleet mitään pahoja ja vaa-
rallisia varpuja, sillä niissä kasvoi mustikoita, juo-
lukoita ja puoloja. En pitänyt niin vaaria varik-
senraakuista ja sianpuoloiB ta. Mutta pursu ja
on hyvä panna haudeveteen, ja ruskea kanerva kau-
nistaa erämaan hietikotkin kauniilla vaaleanpunaisilla ku-
killaan.
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Kauvan olin miettinyt tuota tärkeää asiaa, tokko
rusinat kasvaisivat puissa. Muutamana päivänä rohke-
nin tätä kysyä puutarhanhoitajalta. Hänpä näytti mi-
nulle kummallisen kasvin, jolla oli niin pitkä ja hoikka
varsi, ettei se voinut kantaa omaa pituuttaan. Sentäh-
den oli se kääritty pitkän seipään ympärille, joka sei-
soi tukena sen vieressä. Sellaisia kasveja kutsutaan
köynnöksiksi, sanoi puutarhanhoitaja. Ja tämä on vii-
niköynnös. Sen hedelmät kasvavat tertuissa, juuri-
kuin pihlajanmarjat, ja kutsutaan rypäleiksi. Muu-
tamista rypäleistä puristetaan viiniä. Toisia pannaan
sokeriin ja kutsutaan kruukkurusinoiksi. Toisia
taas kuivataan ja kutsutaan rusinoiksi. Sellainen köyn-
nös on humalakin, joka kasvaa humalamaissa, ja
muratti, joka kiipeää muureja ja seiniä myöten ylös.
Kurkut ja melonat, joita viljellään ansaripenkeissä,
ovat köynnöskasvien laisia, mutta ne kiertelevät parem-
min pitkin maata.

Ruohoja ja heiniä.

Kesällä ulkona kävellessäni näen suloisen viheriän
katteen olevan maalla. Monia tuhansia ruohoja elää
niityillä ja metsäin wä'illä lyhyen kukoistus-aikansa.
Hyvin erilaisiksi ovat ne luodut, mutta kaikilla on vi-
heriäiset varret, jotka jakautuvat haaroihin jalakastuvat
syksyllä. Miksi täytyy pellavaa joka vuosi kylvää uu-
destaan? Sentähden, kun sen juuri un vuotuinen ja
silloin kuolee koko kasvi syksyllä. Miksi ei saada en-
simmäisenä, vaan vasta toisena vuotena siemeniä nauriista
ja porkkanoista? Sentähden, kun niiden juuret ovat
kaksivuotisia; varret ja lehdet lakastuvat syksyllä, mutta
kasvavat jälleen samasta juuresta tulevana keväänä.

Pieneen peltotilkkuun on äiti kylvänyt palkoruo-
lwja, joiden hedelmät ovat hyviä syödä. Siinä kasvaa
herneitä ja papuja pitkissä palkosissa. Sitten on äiti



97

kylvänyt juurikasvien siemeniä, joista syödään juuret,
mutta ei varsia, lehtiä ja hedelmiä. Syksyllä otamme
ne maasta ylös. Sitten saamme hyviä potaatteja,
mehuisia nauriita, isoja lanttuja, pieniä rediise-
jä, keltaisia porkkanoita, valkeita morajuuria eli
paisternakkoj a, jaretinkö s a, punaisia punaj uu-
rikkaita ja oikein väkevää piparij uurta. Tästä
ja potaateista on äiti pannut juuria maahan; mutta muut
on hän saanut siemenistä.

Olen poimenut lakkoja suolta, mesimarjoja
eli maamuuraimia niityltä ja mansikoita metsän
rinteiltä. Puutarhassa olen nähnyt useita hyviä kyöklsi-
hatveja viljeltävän lavoissa. Siinä kasvaa isoja monen-
laisia pääkaaleja ja sallaatia ja viheriäistä pinaa-
tia, jota hakataan hienoksi kyökissä. Siinä viljellään
useita kryytikasvejakin, joita pannaan ruokaan, niinkuin
tilliä, persiljaa, meiramia ja timj amia, Anik-
sen ja venkoolin siemeniä panee äiti joululeipään
kryyteiksi. Samoin paneehan kuminoitakin; mutta
niitä kasvaa itsestään. Inkivääriä, sahramia, mus-
kotia ja kardemummaa ja karvainta sinappia,
jota syödään läskin kanssa, tuodaan ulkomailta.

Vielä on peltotilkussamme useita sipulikasveja. Ruo-
hosipulista syömme varret ja punasipulista juu-
ret; mutta kynsilaukalla on paha haisu. Useita
kukkia, niinkuin liljoja ja tulppaneja, kasvaa sipulijuu-
rista. Mutta sipuli ei ole mikään oikea juuri, vaan pa-
kurainen runko, josta kasvaa juurisäikeitä alaspäin.

Hevosemme ja karjamme ymmärtävät ruokansa
valita laitumella. Voikukista ja muista karvaista ruo-
hoista eivät ne nuoli; vaan hyvin mielellään syövät
hiirenhemeitä ja apilasta eli paulakukkaa, sekä
punaista että valkeaa. Sellaisia ruohoja kylvämme ja
niitä kutsumme karjanrehu-ruohoiksi.

Isä ostaa välistä raparperia ja oksennusj uurta
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apteekista, kun sairastumme. Mutta siihen ei hänellä
ole aina varoja. Sentähden kasvatamme kotona hyviä
lääkeruohoja, niinkuin minttua, aaprotia, lavende-
lia ja aaluminj uurta. Muita sellaisia, niinkuin raa
teitä, pietar-yrttej a ja maliheiniä, Loimemme
metsistä. Isä on myös neuvonut meitä tuntemaan myr-
kylliset ruohot. Kyllä me varomme itseämme hullu-
kaalista, jossa on mustat ja valkeankeltaiset kukat.
Me eroitamme myrkyllisen katkon, jonka varressa on
pilkkoja, koiranputkesta, joka ei ole vahingollinen.

nmaikat eivät petä meitä, vaikka ovat punais-
ten viinamaihin laisia. Sudenmarjoista, koiso-
puunmarjoista ja voikukista emme usko ollen-
kaan hyvää. Myrkyllistä ruohoa olemme istuttaneet
eteläpuolelle tupaa, ja sitä kutsutaan tupakiksi. Sitä
saatetaan polttaa ja purra ja nuuskata, kun siihen on
totuttu. Mutta se, joka ei ole siihen tottunut, tulee
siitä sairaaksi, Ja sitä emme huoli koetella.

Onpa hyvää ja iloista, kun näkee kukka-
kvuukkuja akkunoissa. Liisalla on useita kau-
niita puutarhan kukkia. Kurjenpolvi, pal-
samikukkaja helmipuu on sillä aina huo-
neessa sisällä. Ulos on hän pannut kasvamaan
keltaisen narsissin, valkean narsissin, he-

lopunaisen kirjavan unikukan, auringon-
kukan, tulppaanin, asterin, kelloruusun, kei-
sarinkruunun, satakaunon ja vieläpä muitakin.
Mutta kultalakkaa, leukoijaa ja neilikkaa,
jotkakaikki tuuksuavat niin hyvältä, ja myrttiä, josta
tehdään morsiankruunuja, ja sulohajuista resedaa,
kukkain ujoa torpantyttöä, — niitä kaikkia pitää Liisa
ennemmin kruukuissa, Puutarhanhoitaja on luvannut hä-
nelle kaksi kauniinta sipulikasvua: hyasintin ja ison
monivärisen dahlian eli F e orhini n.

Niityllä kasvaa lukemattomia metsäkukkia. Siellä
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näkee heti keväillä sinivuokon ja valkovuokon ja
säynäskukan ja lehmänkieli-kukan. Sittemmin
kesällä saadaan poimea orvokkeja, voinunnuja,
sinikelloja ja nurmineilikoita. Pellossa kasvaa
sinikauno ja aurankukka. Vedestä saadaan val-
keita lummekukkia ja keltaisia ulpukkakukkia.
Mahdoton on niitä kaikkia luetella. Mutta yhtä en voi
olla mainitsematta. Metsässä kasvaa mäntein juurilla
pieni sirkkusenkello eli linnea, joka on saanut
nimensä kasvien järjestäjästä, suuri-arvoisesta Linne"stä.

Kerran poltin käteni tuossa pahassa nokkosessa.
Menin kotiin sitä valittamaan äitilleni. Äiti istui kuto-
massa. Älä ole milläsikään, sanoi hän. Nyt kudon
kaunista liinaa teille kaikille. Mistä on kudottava? Se
on pellavalangoista, joita sisaresi kehrää rukilla, Mistä
ovat langat? Ne ovat pellavista, joita isäni on saa-
nut pellosta. Hyvin kauniina kasvavat ne siinä pienine
sinisine kukkineen. Syksyllä ny"imme ne ylös juuri-
neen. Sitten liotamme ne vedessä. Sitten loukutamme
ne, niin että päistäreet varisevat pois. Sitten häklääm-
me ne, niin että tappurat lähtevät pois. Sitten harjaam-
me ne. Niin ovat ne valmiina kehrättäviksi. Mutta
isällä on hamppuakin, joka on nokkosen näköistä.
Hyvin lujia kuituja saadaan hamput lioitettua ja lou-
kutettua. Köydenkehrääjä tekee niistä lujimpia köy-
siä, ja niistä kudotaan säkkivaatetta ja purjevaatetta.

Menemmepä nyt niitylle ja leikittelemme heini-
kossa. Siinä on suuri joukko monellaisia kasveja, joilla
kaikilla on onsi nivelikäs korsi ja pitkät kaltaiset leh-
det. Siinä on simaketta eli hajuheinää, joka hai-
see niin hyvältä heinäladossa. Siinä on hiirenhäntä-
heinää ja puntaripää heinää jakastikasta ja nur-
mikasta. Nämä kaikki ja muut yhteensä ovat sinä
pehmeänä viheriänä heinikkona, jota isä niittää viikat-
teella ja äiti haravoipi ja kaikki sitten kantavat tai he-
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vosella ajavat latoon. Rannalla kasvaa saraheinää ja
niittyvillaa vnlkeine untuvineen, ja ruokoa, joka niin
nöyrästi kumartelee jokaiselle tuulen löyhäykselle. Mutta
tuolla vedessä seisoo pehmeä kaisla eli kahila, josta
mattoja letitetään.

Aivan usein on meillä vastusta rikkaruohostapellolla.
Narsku tunkeuu siihen halukkaasti, ja ohdake tahtoo
alin-omaa kasvaa uudelleen, vaikka sitä ny"itään juuri-
neen pois. Ukonkaurakaan ei ole siinä mieluista, ja
juolas juurtuu alin-omaa puutarhan lavoihin. Mutta sa-
viheinän ja vesinenätin kitkemme helpommasti pois.

Missä sellaista ruohoa kasvaa, jota heiniksi niite-
tään, siinä on niitty; mutta jossa kasvaa jyväkasveja,
siinä on pelto. Mitä ovat jyvät? Ne ovat siemeniä
useista hyvistä kasveista, jotka kuuluvat heiniin. Isä
kylvää syksyllä ruista peltoonsa. Silloin kasvaa kyl-
vöstä pienoisia oraita. Talvi tulee, lunta sataa, rukiin
laihon peittää lumi. Se ei kasva, se ei kuole; se odot-
taa aikaansa. Kevät tulee, kesä lämmittää. Silloin
käypi ruis tähkään; silloin kasvaa se pitkäksi; silloin
hedelmöivät tähkät. Silloin hedelmöityvät ne, joka mer-
kitsee, että siemenjyvät kasvavat tähkissä, ja sitten tu-
leuvat ne. Silloin mennään pellolle, leikataan ruis sir-
pillä, sidotaan lyhteisin, pannan kuhilaille, kuivataan au-
ringon paisteessa ja tuulessa ja puidaan riihenä. Ruu-
menet eroitetaan pois, oljet pannaan tallelle, jyvät jau-
hetaan myllyssä, ja sitten leipoo äiti jauhoista kaunista
leipää ja keittää parasta puuroa. Hyvin iloista ja hy-
vää on pellolla tehdä työtä.

Mutta ohrat kylvetään keväillä, ja kuitenkin en-
nättävät ne valmistua syksyllä leikattaviksi. Puitua jau-
hetaan ne ryyneiksi tai tehdään maltaiksi, ja näistä pan-
naan olutta ja sahtia. Mutta ei ole oikein polttaa tätä
Jumalan lahjaa paloviinaksi. Kaurat käytetään osit-
tain ryyneiksi, ja jäännös annetaan hevosille ruuaksi.



101

Nisua eli vehnää kylvetään meillä harvoin; nisujau-
hot tuodaan enimmästi Venäjältä, jasitten saadaan nisulei-
pää. Tattaria ei myöskään kylvetä meillä paljo, mutta
tattariryynit me kyllä tunnemme. Riisiryynit ja man-
naryynit tuodaan muista maista, joissa sellaisia jyviä
kasvaa.

Vieläkin näin jotakuta, jokakuului heiniin. Kau-
pungista ostin vapoja, jotka olivat ulkomaan rytejä
eli ruokoja, joita isä halkoi kaiteisin piduiksi. Ansa-
rissa näin kallista sokeriruokoa, joka kasvaa lämpi-
missä maissa. Sen mehusta keitetään sokeria, siirappia
ja ruskeaa sokeria. Mutta nyt on aljettu keittää soke-
ria juurikasveista, joita täälläkin on, ja ne ovat valko-
juurikkaita.

Kukattomista kasveista.
Kokonaisen kesän odotin »asmnjalkasia kukkiviksi.

Mutta ne olivat alin omaa samallaisia, eivätkäkukkineet
koskaan. Sen sijaan saivat ne takapuolelle lehtiään
pieniä siemeniä, jotka olivat hiekan laisia. Samallaisia
siemeniä näin kortteissa, jotka kasvoivat märässä
maassa. Päätinpä katsella sammalia, jotka kasvavat ki-
villä, puissa ja maassakin. Nä*in sekä rahkasamma-
leen että pehmeän karhunsammaleen ja seinäsam-
maleen, jolla tukitaan hataroita seinänrakoja. Näinpä
muitakin aivan hienoja sammalia, jotka olivat puunkuo-
renlaisia tai kuin ohuet paikat. Sellaisia sanotaan jä-
kalöiksi. Niihin kuuluvat puiden naavat, jotka riippu-
vat kuin pitkä parta havupuiden oksista. Sellaisia ovat
kangasjäkälä, josta leivotaan leipää katovuosina, ja
poronjäkälä, jota poro kaivaa lumen alta, ja kiven-
tiira, jolla äiti painaa villalankojaan ruskeiksi. En
voinut nähdä niissä kukkia, mutta näin niillä olevan
siemenet pienissä kuteissa.

Merellä soudellessani tarttuivat aironi usein me?:i-
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ruohoon, jota kasvoi pitkissä varsissa ylös meren poh-
jasta. Sellaisia oli monta lajia, ja niitä kutsuttiin hau-
roiksi, ja sellaisia oli siinäkin viheriäisessä aineessa,
joka umpinaisessa vesilammikossa kokouu vedenpintaan.
Kaikkia näitä kutsuttiin leviksi ja niillä oli siemenet,
mutta ei kukkia.

Saman näin sienissäkin. Ne olivat monellaisia, ja
muutamia, niinkuin korvasieniä, paistoi äiti ruuaksi;
mutta toisista sanoi äiti: älkää syökö niitä, sillä ne ovat
myrkyllisiä. Juuri sellainen oli kärpässienikin. Tun-

teaksesi tämän, panen sen tähän kirjan
sivulle kuvattuna. Sillä on punainen
pilkkuinen hattu päässä, ja se seisoo ja-
lalla; mutta muutamilla sienillä ei ole
ollenkaan jalkaa. Muistatko ukontuh-
nua eli maanmunaa, joka on valkea
ja pyöreä kuin muna? Kun sitä mä-
dänneenä polkee, tulee siitä juurikuin
savua. Taulakääpä ja jäneksen-
kääpä kasvavat puissa. Mutta pienin

sieni on home, joka kasvaa vanhassa muassa. Eikä
kukaan voi sanoa, kuinka sen siemenet ovat tulleet
siihen.

Ja juurikuin muutamia eläimiä kutsutaan ylhäi-
semmiksi ja toisia kutsutaan alhaisemmiksi, heidän ruu-
miinsa täydellisemmän tai vaillinaisemman muodon mu-
kaan, niin kutsutaan kasvejakin. Mutta kaikki ovat
niin viisaasti luodut, että ovat täydelliset tarkoitukseensa
tässä maailmassa. Niin ihmeellisesti on hyvä Jumala
kasveihin yhdistänyt kauneuden ja hyödyn, että silmil-
lemme, haistollemme ja nälkäiselle vatsallemme on niis-
tä iloa.

Eräänä ehtoona juhannuksen aikana istuivat Antti
ja Liisa turvepenkillä pitkän kaivun alla. Tuolla haassa
söivät lehmät tuoretta ruohoa. Linnut lauloivat kukki-
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vassa pihlajassa, mansikat paistoivat punaisina metsän
rinteellä, apilaat tuoksuivat hyvänhajuisina kartanolla, ja
avoimesta tuvan ovesta tuli vasta leivotun lämpimän lei-
vän haju ulos. Silloin panivat molemmat lapset kätensä
ristiin, rukoilivat jakiittivät Jumalaa, joka verhotti koko
maan niin kauniiksi viheriäisillä kasveilla. He katsoi-
vat ilolla ja rakkaudella kaikkia puita, kaikkia pensai-
ta, kaikkia tuhansia kukkia ja erilaisia ruohoja. Ja sa-
malla hetkellä muistivat molemmat mitä Vapahtaja .Ie»
su» sanoi kedon kukkasista: ~Totisesti sanon minä teil-
le, ettei Salomon kaikessa kunniassansa ollut niin vaate-
tettu, kuin yksi heistä!"

Puiden ijästä.

Usein luetaan hakatun petäjän tyven päässä aina
200 ja 300 keltaista rengasta. Siitä tiedetään petäjän
kasvaneen kaksi tai kolme sataa vuotta, ennenkuin se
on tullut isoksi mastopuuksi. Muutamain rengasten väli
on leveämpi ja toisten taas kaitaisempi. Tästä on näh-
tävä, puun kasvaneen yhtenä vuonna enemmän paksuu-
delleen, kuin toisena vuonna. Se tulee siitä, että kesä
on ollut enemmän tai vähemmän sopiva puunkasvulle.
Ne puut, joilla on löyhä sisus ja jotka kasvavat pian,
niinkuin haapa ja nalava, vanhenevat pikemmin ja kui-
vuvat ennemmin. Alutta kovat puulajit, niinkuin tam-
mi, kasvavat paljoa hitaammasti ja tulevat hyvin van-
hoiksi. Englannissa on tammia, jotka ovat yli tuhan-
nen vuoden vanhoja. Itä-Indiassa kasvaa viikunapuu,
joka yksinään on pienen metsikön kokoinen. Monta
sen oksista, jotka riippuvat maassa, on siihen juurtunut
erityisiksi vesoiksi. Seitsemäntuhatta ihmistä mahtuu
istumaan tämän puun varjoon, ja sen luullaan olevan
kahtatuhatta vuotta vanhemman.
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Palmupuista.

Lämpimissä maissa ei ihmisen tarvitse kuin ojen-
taa kätensä ottamaan ruokaa kasvikunnasta. Siellä kas-
vaa leipäpuu, joka antaa niin runsaasti hedelmiä, että
kolme puuta elättää yhden hengenkoko vuoden ympäri.
Mutta eivät mitkään puut ole niin kauniita ja hyödyl-
lisiä, kuin korkeat palmupuut. Tässä näet kokos-
palmupuun kuvan. Sen korkeassa rungossa ei ole yh-
tään oksaa, ainoastaan latvassa on isolehtinen kruunu.
Sitä myöten kun runko kasvaa korkeammaksi ja uusia

lehtiä tulee latvaan, karisevat alin maiset lehdet pois ja
jättävät ympäri runkoa pakuraisia renkaita. Alaston ja
musta neekeri, jolla on valkeata vaatetta nivusten ym-
parilla, kiipeää runkoa ylöspäin, päästäkseen käsiksi pyö-
leiliin kokospähkinöihin, jotka kasvavat aivan lehtien
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juuressa. Pähkinät ovat lapsen pään kokoisia ja aivan
hyviä syödä. Niiden valkea neste on maidon laista ja
hyvin terveellistä. Niiden kovista kuorista tehdään kup-
peja ja kauhoja. Lehdet suojaavat polttavalta aurin-
golta. Lehdistä letitetään mattoja ja varjostimia; nii-
den varsista letitetään vakkoja ja köysiä. Sagupalmulla
on paksu ydin, jota kuivataan ryyneiksi. Dadelpal-
muissa kasvaa makuisimpia dadeleja. Monta ihmistä
saapi niistä piammiten koko ravintonsa. Nesteestä teh-
dään palmuviiniä; sydämet hienonnetaan kameleille ruu-
aksi, ja puista saadaan teos-aineita ja polttopuuta.

Tervasta.

Tiedätkö miten tervaa poltetaan kesällä haudassa?
Isä menee metsään. Siellä näkee hän hienoja mäntyjä
kasvavan laihassa maassa. Ne eivät kelpaa sahapöl-
kyiksi ja lankuiksi; mutta isä tietää paremmin mihinkä
ne kelpaavat. Keväillä koloo hän ne, ja sen tekee
hän niin, että hän terävällä raudalla kuorii puista par-
kin ja jättää siilien kaitaiselta kuorta seläksi. Toisena
vuonna vestetään tyvelle jäänyt parkki pois. Kolman-
tena vuonna kuoritaan ylempää parkkia; sillä lailla jat-
ketaan kuloja. Viidentenä talvena tavallisesti kaataa
isä kolatut puut, vedättää ne haudalle, särkee ne pie-
niksi ja latoo pinoihin. Sitten kaivaa hän maahan pyö-
reän kuopan, joka kutsutaan tervahaudaksi. Siihen
latoo hän tervakset ja kattaa sen sammalilla ja hiekalla.
Sitten sytyttää hän haudan; mutta ei se saa palaa ilmi-
tulessa, vaan ainoastaan hiiltymällä. Kuumuudessa muut-
tuu pihka tervaksi ja juoksee haudan pohjassa olevaa
puutorvea myöten tynnyreihin. Tervalla täytetyt tyn-
nyrit myypi isä kaupunkiin kauppamiehelle. Kauppa-
mies entää osan tervaa isoon vaskikattilaan ja keit-
tää ten siinä piiksi. Toisen osan antaa hän olla tyn-
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nyreissä ja viepi ne sekä pikilynnyrit laivaansa. Lai\a
purjehtii vieraalle maalle. Siellä myypi laivuri tervan
ja pi in, joita ei saateta valmistaa vieraassa maassa. Ra-
hoilla ostaa hän sitten suoloja, kahvia, sokuria ja paljo
muuta hyvää kalua, jota ei saateta valmistaa omassa
maassamme. Kaikkea tätä tuopi hän laivalla kauppa-
miehelle, ja kauppamies myypi tätä sitten meille. Näin
vaihettaa toinen maa kalukaan toisen maan kanssa; ja
näin saavat kaikki mitä tarvitsevat.

Kaarle Linne'stä ja ruohoista.

Sata vuolta takaperin eli eräs ruotsalainen mies,
jonka nimi oli Kaarle lainne. Jo poikana olivat hä-
nelle luonnossa kasvit rakkaimpia. Koko kesiä oli hän
ulkona metsässä ja niityllä. Alin-omaa tutki hän kuk-
kia toisen toisensa rinnalla ja koetti keksri niiden tar-
koitusta. Näkipä viimein ihmeellisen järjestyksen eri-
laisten kukkain suuressa moninaisuudessa. Hän luki
siittimet jokaisessa kukassa. Kaikki kukat, joissa oli
samallaiset siittimet, asetti hän yhteen samaan luok-
kaan. Tällä tavalla sai hän 23 luokkaa. 24:nteen luok-
kaan luki hän ne kasvit, joissa ei ollut kukkia. Sitten
hän jakoi jokaisen luokan lahkoihin, jokaisen lahkon
sukuihin ja jokaisen suvun lajeihin. Samoin jakoi hän
eläimetkin. Näin koetti hän tutkia, koko luonnon vii-
sautta. Toiset ymmärtävät miehet ovat tehneet hänen
tekonsa täydellisemmäksi. Mutta kaikissa maissa ja
kaikkina aikoina on Linne"n muisto ollut laajalta mai-
niona. Vielä kauvan, hänen kuultuansakin, muistelevat
lapset hänen nimeään, ja viisaat maailmassa sanovat toi-
silleen: se oli mainio mies! Ja iltatuulen puhaltaessa
puihin ja kukkiin ja heiniin, kuulee näiden suhisevan
ja juurikuin sanovan toisilleen näin: se mies, joka ra-
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kasti meitä ja ymmärsi meitä, oli nimellä Kaarle lainne.
Se oli mainio mies!

Kasvit jaetaan kukkainsa ja beclelmäinsä nä"ön
mukaan. Niin kutsutaan monia kasveja hernekukka-
siksi, niinkuin hernettä ja apilasta, Toisia kutsutaan
yhdyskukkasiksi, niinkuin ohdaketta ja päivänkak-
karaa. Toisia taas kutsutaan ristikukkasiksi, niin-
kuin naurista ja krassia. Vielä kutsutaan toisia ruusu-
kukkasiksi, niinkuin orjantappura-pensaita ja vaara-
mia. Muutamissa on monta pientä kukkaa viuhkassa,
niinkuin koiranputkessa ja kuminassa. Muutamat ku-
kat ovat huultenmoisia, ja muutamat riippuvat alaspäin.
Heinäin kukat ovat tähkässä eli röyhyssä. Ja niin
näemme heti, katsoessamme, heimolaisuuden erilaisten
sukuin ja lajien välillä kasvikunnassa.

Oletko nähnyt muutamain kukkain sulkevan kuk-
kateränsä illalla ja avaavan sen jälleen aamulla? Ansa-
rissa näin pienen ulkomaalaiskasvin, nimeltä mimosa.
Koskettuani sen lehtiin, veti se lehtiään ja lehteinsä
varsia juurikuin pelosta kokoon. Siinä näin toisenkin
ulkomaalaiskukan, jonkanimi oli kärpässieppo. Kär-
päsen istuttua sen salaisiin ja karvaisiin lehtiin, supisti
kukka lehtensä yhteen ja piti kärpästä kiinni. Mutta
kärpäsen kuoltua aukasi kukka jälleen lehtensä. Erin-
omattain paljo olisi vielä sanomista kasveista. Eukoile
Jumalaa, että hän soisi sinun paljo oppia. Niin ym-
märrät sinä Jumalan tekoja ja Jumalan niissä.

Pellosta ja niitystä.

Tämä tieno, jossa nyt asumme, oli ennen erämaa-
na. Metsä kasvoi yleensä, ja mättäät ja kivet tekivät
maan koleikoksi. Mutta monia aikoja siitä muuttivat
esi-isämme lanne. Ne alkoivat hakata metsää, kuokkia
pois mättäitä ja raivata pois kiviä. Paljo ovat esi-
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isämme tässä tehneet työtä ja nähneet vaivaa, tätä kau-
van pitkittäessä. Mutta meillä, jotka elämme sauvan
niiden jäljessä, on heidän työstään isoa hyötyä ja iloa.
Ja tästä on meidän opittava, ettei meidän tule tehdä
työtä ainoastaan omaksi eduksemme, vaan eduksi niille,
jotka tulevat ja elävät meidän perästämme. Sentähden
viljelemme alinomaa enemmän maata, hyödyksi ja iloksi
rakkaalle isänmaallemme, Suomelle.

Nyt on meillä peltoa ja niittyä. Pelto on se maa,
jossa viljaa kasvaa, ja sitä kyntää isä hevosella ja au-
ralla. Siihen kylvää hän ruista syyskylvöksi ja ohraa
ja kauraa kevätkylvöksi. Sitten leikkaamme elokasvit
syksyllä. Sitten kuivaamme ja puimme eli tapamme
ne, niinkuin jo ennen an mainittu. Ja sitten kiitämme
Jumalaa jokapäiväisestä leivästä. Sillä välistä suopi
Jumala katovuoden tulla pellolle. Silloin turmelee halla
joutumattoman viljan, tai kuivaa sen pois. Ja sitten tu-
lee kallis aika ja köyhyys maahan. Ennen oli vieläkin
pahempi. Silloin ei ollut meillä noita hyviä potaatteja,
jotka nyt ovat isona apuna, kun on puutetta jyvä-elosta.
Ei siitä ole kuin sata vuotta kuin meidän maassa aljet-
tiin istuttaa potaatteja. Ja siitä on tuskin viisikym-
mentä vuotta, kun ne tulivat yleisesti tutuksi.

Niitty on se maa, jossa ruohoa kasvaa, jota sitten
niitetään ja kuivataan heiniksi. Heinät viedään latoi-
hin, ja talvella ajetaan ne kotiin karjalle ruuaksi. Jos
emme niin tekisi, nääntyisivät hevoset ja lehmät ja lam-
paat talvella nälkään. Välistä tulee heinistäkin kato-
vuosi. Niitty kuivaa, mato syöpi ruohon. Silloin täy-
tyy meidän teurastaa osa karjaa. Tähteet täytyy elät-
tää oljilla. Silloin ikävöimme kevättä enemmän kuin
koskaan muulloin. Mutta Jumala tuopi meille iloisen
keväimen. ja sitten kasvaa ruoho jälleen, ja silloin pääs-
tämme karjan taas laitumelle. Hyvin iloista on silloin
nähdä, kuinka vasikat hyppelevät heinikossa.
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Nokkonen ja ruusu.
Nokkoselle poljetulle

Ruusu lausui oksaltaan:
Kov' on onni suotu sulle,
Bua aina kartetaan.
Sinuhun ei silmää luoda,
Ken sun näkee, väistyy poi*;
Hyvitystf ei sulle suoda,
Sillä kättä polttaa vois.
Jokainen, jok' astuu luokse.
Tuntein sinun tapojas,
Kohta luotas poijes juoksee,
Peläten sun pistoas.

Tähän vastas nokkonen:
Luoja loi mun tuliseksi;
Koristusta minä en
Saanut vaaran peitteheksi.
Mut 82 petät, kaunoinen!
Luotu muita narraamahan
Kaikkia sä viittailet
Sua riemuin poimemahan:
Piikkis illat, hymyilet.
Kyllä kerskaat, ett' on sulia
Väri, loiste, joilla kiillät,
Mutta julmempi kuin mulla
Suli' on miekka, millä viillät.

Lilja laaksossa.
8ä laakson lilja, oletkos

Vaan maasta noussut elohosV
Et; kuihtuisitpa kuoloon po:si,
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Jos ei myös taivas pilvistään
Sun juurtas kastais vedellään
Ja sulle päivän paisteen soisi
Jok' umpinaisen silmukan
Aukaisee tähteen kukkahan.
Niin, sielu, elos oikea
On armolahja taivaasta.

Liisan kukka.
Kuin kovin janottaapi

Mun pientä neitokin!
Se yhä juoda saapi
Enemmän vaatii vain.
Se seisoo kruunussansa
Jalkoineen sorjasti,
Hienoilla juurillansa
Ruokaansa imevi.

Hän ilmaa hengitseepi
Rauneilla lehdillään.
Kun päivä ruskoileepi,
Niin riemuitsevi hän.
Hän tahtoo kernahasti
Nojata ruudullen,
Mist' tuikkii kirkkahasti
Aurinko kultainen.

Mä häntä neuvon silloin
Kuin äiti ainiaan:
Kasvappa aamuin, illoin,
Ja seiso hiljaa vaan.
Jos mielit uudestansa
Pääs kääntää ruutuhun,
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Mä tulen kepin kanssa,
Ja siihen kytken sun.

Hän kasvaa suuremmaksi
Ja kauniit lehdet saa
Ja tulee loistavaksi,
Se mua riemuittaa.
Jo silmikon se saapi
Niin pienen, pienoisen;
Se kukaks puhkeaapi,
Kun velton hiukkaisen.

Näin kukkani kun loistaa
Kuin korein morsian,
Kiitellen tahdon muistaa
Mä Herraa taivallan.
Myös lasta vertaan kukkaan
Viattomuudessaan.
Suo, Herra, ettei hukkaan
Aikansa menis vaan.

Kahdeksas Luku.
Kiwikunnasta.

Tule Liisa, mcnnäänpä isän luokse pellolle. Naitua
siuä fruufhta, niinä faunan kinucstä. Kruukku on
poltetusta sawesta, ja siinä on suoloja. Kinves on
laudasta, ja sen terä on teräksestä. Isä kyntää pel-
toa ja korjaa siitä knuiä pois.

Saatatteko sanoa meille, isä, mitä sawi on? O»
itmtfo suolat elämiä? Omatko rauta ja teräs kasmeja?
Ia mitä omat multa ja kimet?

Muista se, sanoo isä: Elämät ja kasmit omat
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elämiä olentoja. Ne syntymät ja kasmamat sisältäpäin
kaikellaisella raminnolla. Aikansa elettyä tulemat ne
manhoiksi ja kuolemat; mutta niiden sikiät kasmamat
niiden sijaan. Niin muuttumat alin-omaa eläinkunnan
ja kasmiknnnan asnjat. Ia kuitenkin näyttämät ne
alin-omaa oleman samallaisia. Kotimarpuncn, joka lait*
laa tirauttaa katolla, on laulanut siellä niin lauman
kilin minä muistan. Zliityn ruoho on samallaista ruohoa,
jota kasmoi ollessani aimau pienenä. Ia kuitenkaan
ei ole se enää sama Marpuncn, eikä sama ruohokaan,
maan uusi marpuncn ja uusi ruoho. Kokonaan toisin
on luinen laita. Elämät ja kasmit elämät itsestään.
Kimct omat itsestään hengettömiä kappaleita ja elämät
ainoasti koko suuren maailman osina. Ne eimät muutu
itsestääu. 3te eimät syuny. Ne cimät fuofe. Eimät
koskaan taitoa sisältäpäin. Ne cimät syö, eikä niillä
ole sikiöitä eikä siemeniä. Eimät koskaan manhene nuo
lomat muoret. Näetkö tätä pientä kimeä, joka minulla
on kädessä? Sellainen fuin se nyt on, sellaisena onse Pysynyt monta tuhatta mnotta, aina maan ensimmäi-
sestä ajasta. Näinä tuhausina muosiua ci se ole kas-
mauut mähintäkään, ja tuhannen mnodcn kuluttua eteen-
päin ei se ole isompi kuin nytkään.

Katsoupa, nyt lyön kimeu rikki. Se menee pa-
lasiksi, ja jokainen palanen on eri kiwi. Mutta elä-
mää tai kasmia eu saata lyödä rikki, ilman etteimät
ne kuole. Kahdesta pienestä kirmeestä saatan takoa
ison kirmeen. Mutta enpä saata kahdesta pienestä ka-
nanpojasta tehdä fuffoa, tai kahdesta pienestä männystä
isoa honkaa. Eläin ja faSuu orat kumpikin jo itses-
tään niinkuin malmiita. Mutta suuresta rantakangista
saatan takoa tuhannen naulaa, ja jokainen naula on
rantaa.

Enkö saata takoa muuta kuin rautaa? Aiman
missisti saatan takoa useampia metalleja. Sillä ki-
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mkuntaan luemme monta kappaletta maan päällä, joilla
ei ole erinäistä elämää. Metallit owat läpinäkymät-
tömiä, tiimiitä kappaleita. Useimmat sulamat kuumun-
dcssa, mutta kowcnewat jälteen, tultuaan kylmcmpään
ilmaan. Olen nähnyt sellaisiakin, joita on löydetty
maasta puhtaina ja sekoittamattomina. Mutta tamal-
lisesti murretaau metallimalmi kaimoksista muo-
rissa, ja rautamalmia saadaan järwien pohjastakin.
Sitten kuumcuuctaan malmi hiilillä sekoitettuun mas-
unneissa, puhdistcttamaksi muista aineista. Silloin ranta
sulaa, juoksee nlos, jähmistyy harkoiksi tai taotaan kan-
giksi, niinkniu rantaprunkeissa on tapana. Muutamat
metallit ciwät ruostu ollenkaan ilmassa, cimätkä kulu ko-
mimmassakaan tulessa; ja seutähdeu kutsutaan niitä kal-
leiksi metalleiksi. Sormessani on sormus ja säästö-
kukkarossani on keltainen raha. Molemmat omat kul-
taa, joka on kallis metalli ja saatetaan takoa hicnoun-
miksi lcmyiksi. kultaa on harivassa, ja se on fotoin
kallista. Se on yhdeksäntoista Kertaa- raskaampi mettä,
ja löytyy ainoasti yksi sitä raskaampi metalli, nimit-
täin malkca platina. Mutta tuo malkca metallinen
lusikka ja tuo malkca raha omat hopeaa, joka on hyö-
dyllisin talleista metalleista, sillä siitä taotaan kaitellai-
sia kaluja, jotka omat sekä faunitta että lujia.

Niin on purnata suonut ihmisten hymäksi, että
rautaa, joka on hyödyllisin kaikista metalleista, löy-
tyy runsaimmin leminneenä maan päällä. Ihminen,
joka Määrinkäyttää niin monia Jumalan lahjoja, on
käyttänyt rautaakin miekoiksi ja tappamiksi luodeiksi.
Kun rauta on sekoitettu hiilillä, on siitä tullut te-
rästä, josta taotaan terä-aseita, niin että teräksellä
»voidaan kaimaa reikiä Maikka kallioihin. Mntta jos
puukkosi terä on joulun ajan märkänä, tulee siihenrus-
keita pilkkoja, joita sanotaan ruosteeksi; ja se syöpi
sekä rautaa että terästä.
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Sepän takoessa putoaa luottaa raudasta. Ia
rauta, jos se saapi olla lainoan tulessa, palaa ruskeiksi
jauhoiksi. Sellaisia metalleja, joita ruoste ja tuli syö-
pi, kutsutaan halm öiksi metalleiksi, ja sellaisia owat
kaikki muut, joita nyt luettelen.

Antilla on lakkarissa punertawa raha, ja äitillä
on kotona kahmipamm. Raha ja kahmipanuu owat
maskea, joka sietää kowan kuumuuden, euucukuin su-
laa. Kun äiti keittää rautapadassa, ei siitä ole ma-
hinkoa, jos rautaruostetta tulee liiettiin. Olen näh-
nyt rautajauhoja käytcttäwän lääkkeeksi. Mutta aina
tiuauttaa äiti maski-astiausa sisäpuolelta. 3)kuutoin
ruostuu maski märkyydestä ja haposta, ja tämä ruoste
on miu myrkyllistä, että ihmiset saattamat luotta siitä.
Äitillä on kyuttiläjalkoja ja talrikkcia malkcasta ja peh-
meästä tinasta, joka sulaa aimau pian. Kclloiu nm*
lurit futaamat maskca ja tinaa sekaisin. Siitä tulee
malumalmia, josta tehdääu firloufcttoja, kynttiläjalkoja
ja kulkusia. Waliukauhassa sulataau raskasta ja peh-
meää plyyjyä, josta isä malaa luoteja ja hauleja pys-
syihinsä. Plyyjy on myrkyllistä ja samoiu ott plyy-
Mittikin, jota siitä Malmistetaan malkeamaaliksi. Sinkki
on malkcaa metallia; kun sitä sulataan masken kanssa
sekaisin, tulee tästä kellahtama messinki. Kerran teki
isä myrkkyleipiä roteille. Niihin pani hän arsenikkia,
joka on itsestään harmaata, mutta myydääu malkeaua
jauhona ja on hymin määrällistä. Tumassalnme ole<
wan peilin lasi on takapuolelta peitetty tinan ja elo-
hopean sekoituksella; elohopea on Malkeaa ja näyttää
snlatulta hopealta. Alin-omaa näkee elohopean sulana:
mutta kun on oikein pakkanen taimetta, jähmistyy se
kokoon, joka näyttää tinalta ja jota saattaa takoa »va-
saralla. Kohta pakkasen lauhemmaksi tultua sulaa elo-
hopea itsestään. Jos elohopea futataan tulikimeu (ti*
fin) kanssa, saadaan tästä kauniin-punaista sinooperi-
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wäriä. Siniset lasit, joita on äitin kaapissa, omat
märjätyt kopoltilla. Meiscnsä lasketaan oleman 40
metallia. Mutta muut metallit omat Harmassa.Jos siis otan sinoopcria, saatan sm eroittaa elo-
hopeaksi ja rikiksi eli tulikimeksi. Mutta joskuinka koette-
lisin, niin en woisi enää elohopeasta saada muuta ai-
netta erilleen, enkä rikistäkään. Scntähden kutsun elo-
hopeaa ja rikkiä yksinkertaisiksi aineiksi. Sellaisiaaineita omat kaikki metallit ja useat muut aineet. Mutta
sinooperia kutsun liitto-aineeksi, ja sellaisia omat mes-
sinki, malumalmi, kliitu, suola, »vesi ja useammat muut
kappaleet maan päällä.

Muutamia maan aineita kutsutaan palamaifiksi,
kun ne pian syttyivät tulessa ja palamat. Useammista
niistä lähtee samu, joka ei ole muuta kuin hienoa no-
kea. Noki on taas hienoa tomua hiilestä, joka on
yksinkertainen aine ja jota löytyyrunsaasti kaikissa luon-
non kumussa. Plyyjyspäunissä olema plyyjyskimi on
palamaista, sillä siinä on enimmästi hiiltä. Kimihiiltä
murretaan kaimoksista ja poltetaan ulkomaalla halkoin
asemasta. Kaikki puu palaa aiman helposti, sillä siinä
on hymin paljon hiiltä. Paitsi näitä tiedän mielä
paljon muitakin palalvaisia aineita. Keltaiset pötkylät,
joita isä osti kaupungista, omat tulikimcä, jota yuuä
fosforin (matokin) ianoja paunaan tulitikkuihin. Hii-lestä, tulikimestä ja salpetteristä tchdääu (u'enorafeinm
musta fruuti, joka on niin palamaista, että pieni
kipuna kohta sytyttää sen. Siitä tulee monta »vahinkoa,
jos ei maroin menetellä krnudin kanssa.

Isä aikoo nyt syödä murkinaa. Kontissa on lei-
pää, suolattua tuotta ja suolaista kalaa. Mitä omat
suolat? Sen fauon sinulle. Suoloiksi kutsutaan
sellaisia aineita, jotka helposti sulamat meteen ja anta-
mat kieleen kirpistelemän ma'un. Ne omat ruoka-
suoloja, jotka parhaiten tunnemme ja jotka suojele-
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wat ruokamme pahentumasta. Välistä murretaan naita"
suoloja mnorikaimoksista, ja kutsutaan muorisuoloiksi.
Tai feitetä niitä suolaisten lähdctten Medestä.
Mutta suolat, joita isä osti kaupungista, omat saadut
merestä. Jos maistat mcrimettä, antaa se suolan mann
kieleesi. Snuricu merien rannoilla, joissa wesi on suo-
laiscmpaa kuin täällä, juoksutetaan sitä kuoppiin ja au-
nctaan sen niissä höyrytä pois auringon helteessä. Sii-
hen jääpi malkea suola kuoppain pohjalle, josta se koe-
taan ja tnodaan tänne lamoilla. Paitsi ruokasuolaa
tunnen wiclä useita muitakiu suola lajeja, niinkuin
alunan ja mihcriäiscu mihtrillin, kuparröökin ja
salpettcrin, jota isä teki kerran salpctteriladossa.
Sellaiset suolat omat hyödyllisiä ufeoifjin käsitöihin,
mutta niitä ci saata syödä.

Useat aineet tulemat happamiksi (happanemat),
kun seisomat kanman. Nätistä pannaan etikkaa ruo-
kaan; siitä tulee ruoka happameksi. Niinahappo
tunnetaan miinamarjoissa ja omcnahappo omenoissa.
Mutta tuntienpa muita Ijappojtt, jotka omat paljoa

ämmät, esim. polttaman mihtrilli-öljyn (xit-
lihapon). Jos panen maskirahan ideteen (fai*
pcttcrihappoon), syöpi happo pois ruosteen, jaraha on niin
kirkas knin olisi uusi. Mutta jos pisarakaan happoa
tipahtaa Maattcisin, polttaa se reijan; ja jos se sattuusormeen, tulee siitä keltainen pilkku ihoon. Sentäl)den
tiedän maroa itseäni sellaisista Mäkemistä hapoista. Oli
terran päihtynyt mies, joka tahtoi kaataa enemmän mii-
naa pikariin, mutta erehtyipä pullon otossa ja faaft
fietDcttä palomiinan sijaan pikariin. Kun hän sen ryyp-
päsi, poltti se niin komasti sisuksia, että hän Mahanajan perästä kuoli.

Kuu äiti lijottaa tuhkaa kuumassa medessä, tulee
siitä lipeää, jota tarvitaan maatetten pesussa ja pe-
secn (foopau) teossa. Isä polttaa juuri sitä Marten
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metsässä loimuja ja haapoja tuhkaksi. Tästä tekee [jän
lipeää, jouka sittm keittää muuripadassa tuimiin, ja
saapi siitä ruskeaa potaskaa. ©ittctt polttaa hän sen
malkeaksi ja myypi kaupunkiin, sillä sitä tarrattaan mär-
jäyksccn ja muuhuukin.

Otanpa uyt multaa käteeni maasta. Mitä on
multa? Mnlta on erinäisten kaikissa luonnonkunnissa
olemain aincttcn sekoa. Siinä on jäännöksiä mädän-
neistä kasmeista ja elämistä. Sellaisissa aineissa hyös-
tymät tahraten juuret, ja sentähdcn kutsutaan multaa,
jossa on paljolta sellaisia aineita, Mäkimnllaksi. Sen-
tahden höystetään peltoa, ja sentähdcn kynnetään sitä,
että multa paremmin sckautuisi, ja kaikki sen aineet
paremmin falj o tiiraat ilmassa. Mnllassa on useita
maalajejakin. Siiuä on usein sitä hyödyllistä sawea,
joka on tulessa komencma maalaji. Siitä poltetaan
tiilcjä. Siitä tekemät kruukknmaakarit sami-aötiamme,
ja posliinitehtaissa malmistctaan siitä talrikkcjakin.
Meillä on pelloissa punert.uuaa mcrkeliä, jokaon pa-
roin kasmamaa, ja siinä on samea ja kalkkia. Mutta
kalkkia ott enimmästi muorissa.

Aittamaassa ei menesty Milja hymästi, sanoo isä,
sillä hieta on löyhää ja päästää sateen läpi. Hietaa
on yleensä sanomattoman paljolta; kun se on karkea-
rakeista, sanotaan sitä someroksi. Mitä on hieta? ©e
on hienonnettuja rakeita lomasta aineesta, jota kutsu-
taan tiiscliksi ja on Ulvilajia. Ei mitään ole niin
runsaasti maan päällä. Kuka moipi lukea heidän ra-
kecnsa meressä ja rannoilla jakankailla, joilla hongat kas-
wawat. Kiiseliä on punainen hictakimi, jota käyte-
tään tahkoiksi, ja lorua pii, joka antaa sakeneitä tuli-
raudalla lyödessä, ja ukonkimi (fuuttto). Maasäl-
pä (mältspaati) ja kiiltoliuska-kimi (fatiu!utta=lhm'j
oraat enimmäoti tiiseliä. Ia näistä omattomat kneissi»
jakraniittimuoret ja lukemattomat harmaat kimet ko-
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koon pantuna. Välistä on mutta kiwilajeja ikäänkuin
palattuna niiden sisään. Niissä näkyy aluna-lius-
laliroeä, kiilto-liuskaknvcä (latiufufta4'iraeä) ja
sa»vi-liuskaki»ucä, jota fautetaan halkoa liuskoiksi ja
tehdä lmvuulasku-tauluiksi kouluihin.

Muutamat »vuoret oraat löyhempää kuvilajia.
Aletko nähnyt kalktikallioita, josta murretaan »val-
keata kalkkikiwcä? Ensin poltetaan kalkkikimet suu-
rissa uumissa, ia niistä saadaan kastelcmatointa kalk-
kia. Kun siihen kaadetaan Mettä, ottaa se hetkeksi ko-
man kuumuuden, ja tätä sanotaan kalkin kastclemisckfi.
Kalkkia sckoitetaau hiekalla, kuu sitä käytetään »munaus-
aineeksi. Olen uähuyt kolvaa ja hienosyistä kalkkiki-
wea, jotakutsutaau marmoriksi. Sitä on moucunäköis-
tä nlkomailla, ja meidän maassammekin Nnskialassa.
Siitä hakataan kauniita patsaita, portaita ja kumia.
Ia kuu mainiot mestarit oivat »vcistimellään hakan-
neet marmoriin kanncimpia ihmisten ja eläinten kumia,
täytyypä, kuwat hawaittua, pysähtyä ihmettelemään, että
niin paljo elämän näköä on »voitu mukailla kowaan
kimecn. Mutta koska marmori on kallista ja sitä löy-
tyy Hannassa, on hmvaittu kalkista ja wihtrilli-öljystä
saatmvan raallca sekoitus, jota kutsutaan kipsiksi, ja
se on paljoa huokeampaa. Tästä tehdään lipfiluraia,
joita ulkomaalaiset kipsimaakarit kantelemat laudalla Pää-
laellaan kaupungeissa myytämiksi. Kominta kipsiä on
ivalkea alabasteri. Mutta löyhintä kalkkilajia on
kliitu, joula kaikki tuuteroat, ja sitä on nlkomailla
niin paljolta, että siellä on kokonaisia Itiiturauoria.^

Sittenkin on wielä monia löyhiä lirailajeja. Äiti
kihnasi messinkiä kirkkaaksi Itraeliä, joka oli niin keivcää,
että pysyi »veden päällä, ja sitä sanottiin ho hkaki-
ra etsi. Isän paras piippu on meren »vahasi a, joka
on niin pehmeää liraeä, että sitä saatetaan leikata.
Wuolukiweä saatetaan »vuolla ja raarraata padoiksi.
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Muutamain kimicu luuttaan ennen olleen niin permeittä
kuin uutta on »vedessä. sia kun Mesi, joka seisoi yleiscensä
niaan päällä, juoksi pois, omat kiwet sittemmin kolven-
neet ilmassa. Tästä moidaan selittää, kuinka muuta-
missa löyhcmmissä Muorissa on tawattu jäännöksiäkas-
Meista jo elämistä niudassa, jossa ne sitten on kolven-
ncct sen kanssa kuviksi. Mutta harmaakilvi-mnorissa ei
löydy !in-.ctti)neitä ,eli kiwettymiä. Scutähdm luul-
laan harmaau kilven olleen maan päällä, ennenkuin
kaslvcja ja elämiä on ollutkaan. Mutta muut wuo-
ret ja kilvet omat tulleet ja komenuect paljoa jäljem-
pänä.

Tuolla kaupungissa näki äiti pienen kilven, joka
Mälkkyi kummallisesti kirkkaaua ja oli niin fotoa, että
lasimestari leikkeli sillä laseja. Äitistä oli kiwi mie-
luinen ja hän pyysi sitä Maaksensa muutamilla pen-
neillä. Ei, sanoi lasimestari, se kiwi on timantti
ja luoipi maksaa enemmän kuin koko teidän tupanne.
Tuleppa kanssani kultasepälle, sanoi hän, niin näytän
teille useita kalliita kiwiä. Sellaisia löydetään ai-
wan harmoni ja ne maksamat hymiu paljon. Kun ne
omat hiotut sileiksi, sijoitetaan ne kultaan ja kallcisin
koristuksiin. Mutta timantti ei ole muuta kuin puh-
tainta hiiltä, ja sentähden palaa se kokonaan lomassa
tulessa.

Äiti näki kultasepällä muitakin kalliita kilviä, jotka
kaikki olimat komia, mälktymiä ja läpiknultamia. Siellä
näki hän helemän punaisen rubinin ja sinisen sa-
fiirin. Hän kysyi keltaisen topaasin ja miheriäiscu
smaragdin hintaa. Mntta niin paljo ei ollut äi-
tiliä rahaa, että olisi moinut ostaa yhtäkään niistä.
Ainoasti tummanpunainen !amto li oli helpompi, ja
sen osti äiti sormukseensa. Tuleppas tänne, sanoi kulta-
seppä, niin saat ostaa mukailtuja kimiä helpolla
hinnalla. Omathan ne kallisten fiinien näköisiä, maikka
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emät ole niin kotvia ja mälkkymiä. En huoli, sanoi
äiti, en tahdo ylpeillä petollisuudella. Jos ei minulla
ole »varaa Maa sitä, joka on oikeaa, niin en huoli
teidän mukailluista kimistäuuckääu.

Isä oli kerran juonut termcydckscen weltä läh-
teestä, jossa se maistui lakilta. Tämä tuli siitä, että
wcsi oli juossut maan läpitse ja siiuä fofjbauuut rau-
taa ja muuta metallia, joista »vähäinen osa oli liumou-
nut meteen. Sellaista kutsutaan mineraaliwedcksi
(kuvcuuäismcdcksi), sillä kiwet ja malmit kutsutaan mi-
neraaleiksi (kimcnnäisiksi). Sen lähteen tyköä lötjti
isä kimcttynccu puupalascn. Sillä muutamat kuolleet
kasmit ja eläinten luurangot, jotka owat lauman maau-
neet maassa, kastmvat läpi miueraalimedcstä (fuucmtäiö-=
medestä). Ia niin kowenewat ne miimcin kuin kimct-
tyncct kappaleet muorissa.

Isä fanot: uyt olemme nähneet jotakuta kaikista
kolmesta luonnon kunnista. Ihmeellisesti ja miisaasti
on juntata laittanut kaikki. Eläimille ja kasmillc on
Jumala antanut pyöristetyn nmodon, ikäänkuin scntäh-
den, ettenvät loukkaisi toisiaau. Mutta kuville on hän
antanut särmäism muodon. Ia kumma se on, että
niiden särmät tulemat niin säännöllisiksi. Jos katselet
ruokasuoloja, näet jokaisessa rakecssa alusta olleen kuusi
sileää simua, juurituin kuutiolla. Jos kaadat kuumaa
Mettä mähaiseu salpcttcriko'ou päälle ja annat meden
sitten jähtyä, niin näet, kuinka salvctteri jälleen hyytyy
Medestä kuusikulmaisiksi neuloiksi. Sellaisia hyytyneitä
neuloja ja kipincitä kutsutaau kiteiksi (kriotallciksi),
ja ne omat aina samallaisia samassa aineessa.

Kimikuntaa löytyy jokapaikassa; koko tämä suuri
maapallo on siitä kokoon pantu. Amarassa meressä on
sauomattomau paljo suolaa, kaikkein eläinten luissa on
kalkkia, ja itse ihmisen Meressä on rautaa. Joka paik-
kaan on Inmalan kaikkimiisas käsi teloittanet luonnon
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aineet niin, että alittamaa syntyy nnsia olentoja siitä,
joka näyttää kuollulta silmiimme. Kasmit uouscmat
ylös mullasta, eläimet elämät kasmcista ja ihminen
taas saapi ramintonsa kasmcista ja eläimistä. Ia
niin on kaikki luonnon kunnat kiiutcimmässä yhteydessä
keskenänsä. Ia niin on Imuala joka paikassa, ja joka
paikassa näkee ihminen Hänen äärettömän kaikkimaltaufa
jälkiä.

Kullasta ja hopeasta.
Kulta, jota ihmiset min paljon haluamat, tulee

tänne »varsinkin Venäjältä, Amerikasta ja Anstraliasta.
Wälistä löydetään sitä puhtaana. Brasiliassa löydet-
tiin kerta kultakappale, joka painoi 128 (sata kah-
deksankolmatta) lcimiskää. Wirrat ja ojat tuomat muas-saan knltaa muorista. "Sidoin painuu raskas kulta
wirtain pohjalle. Sieltä otetaan hieta ja huuh-
dotaan astiassa; ja koska luita on raskainta, laskeutuuse cuncnknin hieta pohjalle. Sitten sutataan knltahcr-
neet kappaleiksi. Suomessa on etsitty kultaa Kemissä
ja Kuusamossa; mutta sitä on löytyuyt niin mahalta,
ettei saalis ole maksanut työmaimaa. Muutamia wuo-
sia jälkecnpäiu leMeni huhu, Kalifornian maassa löy-
tymän suunuattomcm paljo kultahietaa. Sinne mat-
kusti monta tuhatta ihmistä kaikista maailman paikois-
ta, äkkiä rikastuaksensa. Ia paha moitonhimo oli niin
millinnyt heitä, että moni mies lähti pois maimonsa
tyköä, ja manhcmmat lastensa tyköä, ja lapset wan-
hempainsa luota. Ia ne myimät kaikki mitä heillä oli
kotona ja jättuvät toimituksensa, päästäkseen kultaa kai-
mamaan. Mutta kun tulimat omiaan, olimat siellä
kaikki elämäntarpeet kauhean kallcita. Monta kuoli
nälkään. Toiset tekimät yötä ja päuvää koMasti työtä
Medessä ja rapakossa, josta hakimat kultahietaa. Moni
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menetti tultansa ja henkensä ryömärien käsissä. Niin
tulimat jotkut Harmat rikkaiksi; mutta moni menetti
henkensä miheliäisyydessä ja köyhyydessä. Ia ne, jotta
pahoilla mielin palasimat takaisin kotiinsa, huokailimatjunilla, kuu pahalla ahneudella on niin nscin Maltaa
syntisen ihmisen sydämessä.

Kaiwoksista.
Kuu laskeutuu alas sywiiu kaimoksiin ja näkee

kaimosmäcn liikkiuuan tnlisoittoiueen alin-omaisessa pi-
meydessä, tuleepa ajattelemaan saduissa mainittuja lin-
tukotolaisia, jotka takoimat kultaansa maan sisuksissa.
Nätistä laskentaan niihin alas tikapuita myöten; mutta
symimpiin taimoksiin wiwutaan ihmisiä korissa. Fah-
luu maskitaimos ja Danncmoran rautakaiiuos owat
kaksi niin symää kaimosta Ruotsissa, että saisi pauna
neljä kirkoutoruia päälletysten seisomaan, ja tuskinpa
ne sittenkään ylettyisimät kaiiuoksen pohjasta ylimmäi-
seen maapintaan. Useat kainiotset meuewät alem:uaksi
meren Pohjaa. Täällä Suomessa ei ole niin sywiä
kauvoksia; mutta Orijärwen waskikaiwos saatetaan
Mcrrata oleman kahta kirkontornia sywän. Ia kauuok-
sissa hakataan metallein malmia pitkistä solista, joita
kutsutaan kao sknopiksi. Mutta on suolakailvok-
siakin. pienen faupungin tienoilta, jonka nimi on
Wieliczka, Galizian maalla, on niin awaroita suolakai-
nioksia sywässä maan sisässä, että ne omat kuin
suuri kaupunki katuineen ja torcinecn. Ia sellaisia to-
reja on siellä kolmikcrrassa päälletysten. Siellä haka-
taan muurisuoloja seinistä, ja aiman kaunista on kat-
soa, kuinka miljonittain suolarakeita yleeusä kimaltelee
malkean matossa, jos mihin katsoisi. Ihmiset ja eläi-
met menettäjät siellä kyllä usein henkensä, kun katto
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pudota rysyää niiden päälle. Ia sitten käypi niinkin
että raasta monien muottcu perästä löydetään niiden
ruumiit muuttumattomina. Sillä snola on tunkeu-
nnt niiden läpitse ja marjcllut ne mätäncmä§tä.

Kiwettymisistä.

Usein poljemme, kämellcssämmc maan päällä, jään-
nöksiä muinais-ajan kasmeista ja elämistä. Niinpä
löytyy suuria mnoria, jotka omat näkiukcntäin knorista;
koko suuri Bcrlinin kanpnuki on rakennettu maalle,
joka on mesiäisten jäännöksistä. Muutamissa kylmissä
maissa on kaimettu maasta elchmanttcin ja muiden
eläinten luita, joita eläimiä on mieläkin kuumissa mais-
sa. Onpa nähty jäännöksiä sellaisista mninais-ajan
cläinsuMuista, joita ci enää oletkaan maan päällä.
Välistä omat nämä luut kimcttyueiuä. Kuitenkin käypi
useimmin kasmcillc sillä tamoin. Englannissa ja mnissa
maissa on uscampain sylieu symyydcötä maassa löy-
detty suuria metsiä, jotka omat olleet Marsin mustat
ja komat. Sellaisista muinoin hiiltyneistä ja sittem-
min ikäänkniu kimcttyueistä metsistä on kimihiili tullut
maan sisässä. Onpa löydetty kimcttyneitä jymätähkiä-
fin. Maan sisästä on kaimcttu manhoja puita, jotka
omat olleet rautamalmiksi muuttuneita. Muutamissa
mineraali* (kimcnnäis-) lähteissä nähdään airaan pian
sellainen muutos. Jos tänä päimänä panen kukkasen
sellaiseen lähteefen ja otan sen huomeuua siitä ylös,
näenpä knnimallista. kutkaan ja lehtiiu yleensä on
tullut foraa knori, joka on kokoutuuut medestä, ja koko
kukka näyttää tuin olisi leikattu ruskeasta limestä.
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Kaikellaisista aineista.
Aikaa sittm tuli eräs taivoa haaksirikkoon luotoja

mastaan meressä, ja töin tuskin pelastuvat merimiehet
itscusä meneillä. Markina ja paleltuneina tekimät he
rannalle ison malkeau kuimataksccu ja läunnittääksccn
itseään. He mielimät keittää ruokaakiu ja panimat
natronisuola-töukkcjä eli sootaa padan alle. Kun tuhka
komassa kuumuudessa suli hiedan ja soodau kanssa .)f;-
tccu, uäkimät merimiehet ihmetellen, että siitä oli tul-
lut lasia. Siitä ajasta on aljcttn pitää lasiruutuja
affuuoi§i"a. Wihcriäisccu lasiin kelpaa takkatuhkakin,
mutta malkcaau lasiiu tanvitaan potaskaa ja ruskeaa-
kiiueä. Lasia Märjätääukin, ja hiotaan silcäknlmaiseksi.
Kauniilta se kyllä näyttää, kun lasinpuhaltaja puhun
ilmaa sulauecscu lasi-aiucescn ja siitä malmistaa putel-
leja ja lasipallcja.

Fahlnu suuresta waskikaiwoksesta Ruotsissa on
wanha tarina. Muuau paimen hamaitsi kiliusä kyljeu
olemau puuaifeua. Paimenen teki nneli tietää, mistä
tämä oli tullut ja hän huomasi pian, että kili oli
maannut sillä paikalla, jossa paljo waskea löytyi wuo-ressa. Näin löydettiin Pohjolan rikkain wasnkaiwanto.
Vaskiseppä ei knumcnna luaskca, niinkuin rautaseppä
tekee raudalle, waau takoo sitä kylmäuä. Kuu hau
tahtoo liittää kahta maskikappaletta yhteen, ei hän saa
mitä kiinni takomalla, maan hän yhdistää ne messin-
gillä. Se on metallien juottamista.

Kun muutamanlaisia hartseja eli pihkoja suta-
taan öljyyn, jota kutsntaan tärpätiksi, saadaan siitä
mernissaa (kiilto-öljyä), jolla mouellaisia teoksia Ia»
keerataan (kiilloitetaan). Liimaa ivalmistetaan mh<
kasta, särmistä tai luista, kun niitä keitetään medessä.
Lätkiä, jolla kirjoitetaan, tehdään pienistä tammen
terhoista ja rautamihtrillistä. Tärkki on hienoa jau-
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hoa, jota on monenlaisissa juurissa ja siemenissä. Leipä-
taikinan annetaan fo f) ota eli non ta, että leipä tu-
lisi murtaa. Mutta knn imelänlainen neste on käy-
nyt, ci sillä ole enää imelän makna, waan se on wä-
feitetä. Siinä on hitinaa (fptritnSnmnaa). On-
pa moncllaisissa kasivcissa makean- eli sokeri-ainetta.
Sentähden saattaa tehdä miiniä ci ainoastaan wiina-
puun rypäleistä, waan pihlajan ja tuomen marjoista-
kin. Palomiinaa poltetaan elosta tai imelletyistä po-
taateista, joita pannaan maskiksi ja käytetään. Sit-
ten kulkee palomuna höyrynä jähdytys-astian läpi, ja
rankki jääpi jäljelle. Mutta se on ilkeä taitoteos, sillä
ei koskaan ole mikään taito tehnyt niin paljo pahaa
maailmassa. Ennemmin panemme olutta ja sah-
tia maltaista, jotka ensin keitetään wierteeksi, ja se
sitten käytetään. Simaa (mefijuomaa) malmistctaan
lmnajasta ja lvcdcstä kryytein kanssa.

Orijärven vuorikaivos.

Kävipä ryske julma Manalassa,
Mä tunsin jalltnin alla tutinan,
Eteeni näin maan kidan aukeevan.
Mä huusin: "näenkö nyt Pohjolassa,
MU" olen liindhU maista etelän:
Syvyyden kaupunkeja, maita nielevän.'

Ei, senhän toimi, taito aikaan faapi.
Heif tulikin ja vesi tottelee,
Kovia kallioita halkaisee,
Tuo malmin esiin, sitten puhdistaapi,
Niin että sillä vaikka kultaa sais,
Kun Perunmaalle asti kaupittais.
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Teollisuuspa näin, mi siivet antaa
Kaupalle, neron kanssa kilpaillen
Maailman seudut liittää yhtehen.
Näin Suomen mieskin unhotettu kantaa
Maailman markkinoille viimeinkin
Mit' uutta mietti hän ja saatti itmihin.

Timantti.
Arabiassa muinoisin

Mies vanha Amru eli.
Yaikk' oli köyhä, kuitenkin
Luojaansa turvaeli,
Hätänsä, huolens aininn
Vaan heitti haltuun Jumalan.

Joelle kerran tultuaan
Hän huomas hiven täällä,
Mi kiilteli kuin loistoissaan
Veshetmi kukan päällä.
Hän korjas kiven lystilleen.
Vei kummaksi sen lapsilleen.

Leluna lasten oltuaan,
Se nurkkaan viskattihin.
Vaan pantiin lakeen riippu/maan,
Kun loistons keksittihin.
Ei AmruU' ollut kynttilää,
Siis lyhtynä pit olla tää.

Illalla tuli kauppamies
Ja kiven kirkkaan keksi:

Tuo kivi myyppäs, tai ken tiet
Sen annat ilmaiseksi."
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''No", vastas Amru, "ota vaan,
Jos nauhan rinkeliä saati'.

Mies kiven otti kaunoisen,
Pääkaupunkikin läksi,
Sen kanppas kultasepillen
Taas muille myytäväksi.
Niin rikast' ei vaan kohdannut,
Jok' ois sen ostaa malttanut.

Näet, kun se oikein saalikin
Kirkkaaksi kanteiltansa,
Se timantiksi nähtihin
Isoimmaks lajiansa:
Kuningas kruunmcns osti sen,
Siit tuhansia maksaen.

Hän pidot piti köyhilleni
JS'yt kruunun kunniaksi,
Myös Amrtin lapset kerjäten
Tulivat vierahaksi.
'Lyhtymme , huusit. katsoppas.
Pitävi päästään kuningas''.

Kuningas tämän kuultuaan
Luo viittas kauppiasta,
Ja päätti kohta, tultuaan
Sfivalle asiasta:
' F» rahat anna Amrullen,
Saat rinkelin jällehen."
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Yhdeksäs Luku.
Maasta.

Muutamana päivänä olivat Antti ja Liisa karta-
nolla ja kaivoivat niin vireästi, että hiki tippui otsasta.
Syvän kuopan kaivettuaan istuivat he levähtämään ja
katsoivat kuoppaan. Samassa tuli heidän isänsä ja ky-
syi: mitä kaivatte, lapset, ja mitä siinä katsotte kuop-
paan ? Liisa vastasi: mielellämme olisimme katsoneet
sitä, jota on maan sisässä.

Isä sanoi: joskoko kylän väki kaivaisi samaa paik-
kaa, ja jos se sitä tekisi viisikymmentä vuotta, eivät
sittenkään saisi nähdä sitä, jota on maan sisuksessa.
Sillä jos olisi mahdollista kaivaa reikä suoraan maan
läpi, niin olisi se reikä 1,200 (tuhat kahtasataa) penin-
kulmaa syvä. Ja päästäksensä maan keskukseen, täytyisi
kaivaa 600 (kuuttasataa) peninkulmaa syvään. Mutta
eipä voi yksikään kaivaa puoltakaan peninkulmaa alas-
päin, sillä sitä ennen tullaan veteen tai vuoreen. Pe-
ninkulman syvyyteen maan sisään ei ylety yksikään
kaivos. Välistä löydetään vuorissa syviä reikiä, joitakut-
sutaan luoliksi ja jotka ovat olleet niissä aina maan
alusta. Ihmiset ovat välistä kontanneet näihin luoliin
ja heillä on ollut valkea muassa, nähdäkseen maan si-
suksia. Ja siellä on nähty kirkon korkuisia holveja,
joissa vesi on alin-omaa tippunut katosta. Ja siellä un
nähty ihmeellisen kauniita patsaita valkeista kivistä, ja
siellä on maan-alaiset virrat pauhanneet kaukana a1a2112
pimeydessä. Mutta ei yhtään elävää olentoa ole asu-
nut syvyydessä, ja ihmisiä on siellä alkanut niin kau-
histuttaa, että ovat mielellään rientäneet takaisin Juma-
lan kirkkaan päivän valoon. Ei siis tiedetä mitään vis-
siä maan sisuksesta. Mutta siitä, joka on likinnä sai-
kaimme alla, tiedämme, että siinä on useita erilaisia
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maakertoja päälletysten. Kaivoa kaivaessa sattua,
että ensin tullaan multaan ja hietaan, sitten saveen, sit-
ten jälleen hietaan ja niin jälleen toisiin maanlajeihin.
Paljoa paremmin tunnemme maan pinnan, jonka Ju-
mala on luonut asunnoksi ihmisille, kasveille ja eläville.

Kuulin yhden akan olleen, joka ei koskaan ollut
käynyt ulkona tuvasta, jossa hän asui, sillä hän oli sekä
sokea että ontuva. Kauvan luuli hän siis ei maailmaa
olevan tuvan ovea etempänä. Mutta kerran sai hän
kuulla, että oli palanen maailmaa ulkopuolellakin tuvan
ovea. Ristipä kätensä ulos akkunasta, koetellakseen
kuinka iso maailma oli. Ja kun hän hapuroi tyhjää il-
massa, sanoi hän kummastellen: onpa sitä maailmaa jon-
nekkin päin! En voi tuntea sen seiniäkään.

Tämän kuultuaan rupesivat Antti ja Liisa naura-
maan, Isä kysyi: sanoppa Liisa, kuinka paljon tästä on
maailman ääreen? Liisa vastasi: maailmaa on vielä kap-
pale veräjänkin taakse maantielle, sillä olin siellä pai-
mentamassa lehmiä. Antti luuli tätä kovin vähäksi ja
sanoi: maailmaa on varmaankin peninkulma tästä eteen-
päin, sillä niin kaukana kävin myllyssä isäni kanssa
jauhoja noutamassa.

ällän sanoi isä: niin vähän tietäisimme, jos em-
me oppisi enempää muilta. Tulkaa, menkäämme yh-
dessä tuolle korkealle vuorelle metsään. Siellä saamme
nähdä enemmän maan pintaa.

Niin menivät kaikki ja katselivat tarkasti ympä-
rilleen mennessään. Käydessään astuivat he viheliäistä
tannerta juurikuin laattiata. Kartanosta tultuaan maan-
tielle, oli heillä toisella puolella suuri metsä ja siinä
monellaisia puita, pensaita ja vesakkoa, Toisella puo-
lella oli tasainen maa peitoin ja niittvin kanssa, Tätä
kutsuttiin lakeudeksi ja pienempää osaa siitä kut-
suttiin kedoksi, Väliä ulompana, ulkopuolella kau-
punkia, oli maa hietikkoa ja kutsuttiin kentäksi. Ja
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vielä ulompana, jossa lakeus kasvoi kanervia ja har-
vastansa mäntyjä, kutsuttiin sitä maata kankaaksi.
Jos tämä lakeus olisi niin kuiva, ettei siinä kasvaisi mi-
tään, nimitettäisiin se hietikoksi. Ja jos se olisi
paljas ja kivinen, mutta kasvaisi kuitenkin ruohoa, kut-
suttaisiin sitä aromaaksi.

Etemmä mennessä alkoi maa yletä ja taas aleta.
Korkeaa paikkaa kutsuttiin kukkulaksi, ja kukkulan
nouseuma ja laskeuma oli mäki. Ja jos kukkula olisi
korkea ja suuri, kutsuttaisiin sitä vaaraksi; ja jos se
olisi pitkä jakaitainen, sanottaisiin sitä selänne-maak-
si eli särkäksi. Laskettuaan mäkeä alas tulivat lapset
alhaiselle paikalle kahden vaaran väliin, ja sitä kutsut-
tiin laksoksi. Mutta jos se lakso olisi pieni, kutsut-
taisiin sitä notkoksi.

laakson läpi tultuaan poikkeusivat lapset maantieltä 1
pois ja alkoivat nousta vuoren rinnettä ylöspäin. Pai-
Rottain oli rinne sileä, mutta paikottain oli siinä suoria
rakoja, juurituin vuori olisi halkeillut. Siellä oli paljo
suuria kiviä, joita kutsuttiin kallioiksi, mutta toisia,
jotka olivat pinnaltaan tasaisempia, kutsuttiin paasiksi.
Ja kallioiden välillä oli halkeimia, joihin helposti voi

pudota, ja leveämpiä ja vetisiä väliä kutsuttiin rot-
koiksi. Ylemniä tultuaan näkivät lapset täällä olevan
useita vuoria pitkässä rivissä ja laksot ja rotkot välillä,
ja sitä kutsuttiin v uorenselän teeksi. Jos täällä olisi
niinkuin Lapissa rivi korkeita vuoria terävine huippui-
neen ja lunta huipuilla, kutsuttaisiin niitä tuntureik-
si. Ja niiden välillä olisi synkkiä louhikko-korpia
ja autioita vuomia, joissa ei näkisi muuta kuin kiviä
kiven vieressä ja mätästä mättään vieressä.

Tämä vuori on varmaankin korkein maailmassa,
sanoi Antti. Korkea on tämä kyllä, sanoi isä, koska
tämä on paljoa korkeampi puita, huoneita ja kiviä,
jo;ka ovat tuolla alhaalla lakeudella. Mutta muutamat
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vuoret ovat vielä paljoa korkeammat tätä. Ja niiden
korkeutta vertaillessa lasketaan,kuinka korkealla näiden
huiput ovat meren pinnasta. Korkeimman vuoren nimi
Suomessa on Teiriharju. Se on niin korkealla merestä,
että jos 8 kirkontornia pantaisiin päälletysten seisomaan,
tulisi kahdeksannen huippu vasta Teiriharju.fi huipun
korkuiselle *). Kuitenkin on vielä paljoa korkeampia
vuoria muissa maissa. Peltoivi Lapissa on yhtä kor-
kea kuin 13 kirkontornia ja Kimborazo Amerikassa on
niin korkea kuin ISO kirkontornia päälletysten pystössä.
Ja jos voisi sinne kiivetä suoraan ylös tikapuita myö-
ten, niin pitäisi niiden tikapuiden olla pitemmät 7:mää
virstaa eli kolmefieljännes peninkulmaa pitkät.

Mutta jos koikeain vuorten yli kiivetään, mitä
siellä toisella puolella näkyy? kysyi Liisa. Tuleeko
sieltä jo maailman ääri?

Ei, sieltä tulee taas toisia lakeuksia ja toisia vuo-
ria ja laksoia ja vuoria ja mäkiä ja kankaita ja metsiä
ja tuntureita, siksi kuin pysähdytään veden tykö. Niin
hyödyllisesti ja kauniisti un maa luotu, että yksi paikka
ei ole toisensa näköinen. Jotka asuvat erilaisissa pai-
koissa, tarvitsevat alin-omaa vaihettaä toisilleen sitä, jota
maa antaa yhdessä paikassa ja jota puuttuu toisessa.
Lakeaa maan asukasten t;h tvy tuoda metsästä hirtensä
ja vuorista rautansa. Vuorimaiden asukasten täytyy
tuoda elovilja ja maito lakeilta mailta. Ja jotka asu-
°«at suurissa metsissä, niiden täytyy matkustaa muille
tienoille saadakseen sitä, jota ei metsä anna.

Levähdämme nyt vähäisen täsbä vuoren lakeella ja
syömme iitasemme. Tämä puukko on taottu vuoren
raudasta. Tämä leipä on leivottu lakean maan elosta.
Tämä kori un nidottu metsän juurista. Ympärillämme

*) il liid t. Kirkontornin laskemme 24 syltä eli 72 kyy*
närää eli 144 jalkaa korkeaksi. Teiriliaijun luuppi cm siis 1,1j3
jalkaa korkealla faerei) pinnasta.
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ja tuolla alempana meitä levenee maa kesän viheriäi-
syydessä juurikuin kirjava taulu. Niin kauvas kuin
silmä eioittaa, ovat kaikki Jumalan työt täydellisiä ja
viisaita. Ja kuitenkin näemme tässä aivan pienen osan
maata ja vielä paljoa pienemmän osan koko luotua
maailmaa. Mutta joskulkisimme alin-omaa samalle suun-
nalle ja Kiipeißimme vuorten yli ja purjehtisimme me-
rien ylitse, olisimmepa viimein vaeltaneet ja kulkeneet
koko maan ympäri.

Niin, mennäänpä koko maan ympäri, huusivat
molemmat lapset ilon innossa. Lähdetään heti kohta
ja tullaan huomenna jälleen takaisin!

Heidän rakasta isäänsä nauratti, ja hän sanoi:
ihmiset, joilla on käsissä kaikki keinot, joita koskoin-
kaan on keksitty merien ja maiden yli päästäväksi, tar-
vitsevat maan ympäri ennättääkseen vähintäänkin vuo-
den. Mutta jos me lähtisimme sille matkalle tänä päi-
vänä, pysähtyisimme kukatiesi jo ensimäisen ojan ran-
nalle neuvotoinna. Kukatiesi kerran, isoiksi kasvet-
tuanne, tekin menette isoon laivaan ja purjehditte tu-
hansia peninkulmia maan ympäri. Mutta nyt palaam-
me ilta-auringon valossa takaisin pieneen majaamme.
Sillä siinä on hyvä kotimme, ja tämä maa on Suomi,
oma rakas isänmaamme. Eikä yhtään muuta maata
tämän suuren maan päällä ole meille niin rakasta ja
kallista kaikkina elämämme päivinä. Sen maan hyväksi
tahdomme me elää ja sen maan hyväksi saatammekuolla.
Tätä maata ymmärrämme me parhaiten. Täällä asuivat
isämme. Täällä oli kätkyemme, jonka vieressä äitimme
lauloi meille laulujaan. Näiden koivuin ja kuusten
alla olemme kasvaneet ja leikitelleet. Täällä on meillä
ollut suruja ja paljo iloa, huolia ja paljo rauhaa. Ja
täällä, tässä samassa maassa, isänmaassamme, suopi Ju-
mala meille kerran haudan koivuin varjoon.

Ja koska jalkamme polkee maata, on meidän päärn-
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me vapaasti pV3tößßä taivaan sinistä kattoa kohti. Katso,
näin tahtoo Jumala alin-omaa osottaa meille, että olem-
me kasvaneet maan tomusta, mutta olemme aiotut pyr-
kimään olentomme kalliimmalla osalla ylöspäin. Ja
vaikka me rakastamme ja ihmettelemme tätä ihanaa
maata, niin ei tämä kuitenkaan ole sielumme oikea ja
»iankaikkinen koti. Se on korkeampi: se an Jumalan
kaikkivaltiaan tykönä taivaan korkeudessa.

Fingalin luolasta.

Staffan saarella Skottlannin maalla on mainio luo-
la, jossa sadut sanovat jalon uroon Fingalin asuneen.
Siihen soudetaan veneellä mereltä, jonka vesi huuhtoo
luolan sisustaa. Siellä luulee olevansa kauniissa kir-
kossa, jossa on monta ihanata patsasta ympäri seiniä.
Ihmisten kädet eivät ole koskaan valmistaneet mitään
ihanampaa. Suuri vuori an sen päällä juurikuin kat-
tona, ja siitä tippuu alin-omaa vettä, jonka lorina sekauu
meren pauhuun. Välistä kuuluu sieltä kuin hiljainen
soitto. Se kuuluu niin kummalliselta, kun tuuli kulkee
patsasten väliä, ja luulisipa kuulevansa muinais-aikain
ihmisten ääniä, jotka luolassa etsivät suojaa raju-ilmalta.

Maan erinäisestä muodosta.

Limingassa Pohjanmaalla on niin suuri lakeus ai-
van niittymaata, ettei oikein voi nähdä toisesta päästä
toiseen. Isossa-Kyrössä on yhtä iso lakeus pelkkää
peltoa. Sentähden onkin näistä vanhastaan sanottu:

Ison-Kyrön pelto ja Limingan niitty,
Vertoja näille el ole tietty.

Parolan kenttä Hämeenlinnan tykönä ja Helsingin
kenttä Helsinkiä likellä ovat niin laajoja, että monta
tuhatta sotamiestä saattaa niillä ekseeiata samalla ker-
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taa. Suurempia kankaita Suomessa on Hämeenkangas,
joka käy maan poikki. Siinä kasvaa hyvin suuria hon-

kia ia maa on ruskea kanervista. Mutta harvassa nä-
kyy siellä taloa, kun sitä hielikkomaata ei voida suu-
retta vaivatta saada pelloksi. Suomessa ei ole yhtään
oikeata lakeaa aromaata, eikä sellaista hietikkoa, kuin
tuo suuri Saharan hietikko Afrikassa. Siellä ei ole hyvä
olla. Niin kauas kuin silmä kannattaa, on siellä suun-
naton lakeus polttavaa hieiaa, mutta hyvin harvassa an
pensasta tai puuta. Siellä kiljuu leijona janoissaan.
Siellä juoksee nopea kamelikurki. Ei kukaan ihmi-
nen voisi siellä kulkea, jos eivät kamelit, joilla ratsas-
tetaan, saattaisi niin kanan kärsiä janoa nääntymättä.
Mutta jossa lähde juoksee maasta, siihen kasvaa ruoho
ympärille vihoittamaan, ja siihen kasvaa puita, jotka
suojaavat matkamiestä.

Meidän maassammeei näe tuulen ajavan lentohie-
taakaan pelloille ja niityille, jotka siitä muuttuvat
hieta-aavikoiksi. Harvoin kuulee täällä puhuttavan
ma an vieri m i sest a, jossa vesi kaivaa alaisinpuolin
suuria maakappaleita tai mäkiä, jotka sitten kukistuvat
alas. Kuitenkin on sitäkin tapahtunut jonkun kerran,
niinkuin Halikossa liki Turkua. Kerran vieri maa
alas myllyn alta. Mylly kaatui gyrjälleen ja mylläri
ei osannut ulos. Siinä olikin seikka osata, kun ovi oli
kääntynyt päin maata.

Maassamme on monta vuorta, mutta ne eivät ole
juuri korkeita. Täällä on myös useita pitkiä vuoren-
selanneita ja selännemaita, joista muutamilla on eri ni-
met, mutta monta kutsutaan yhteisellä nimellä Maanse-
läksi. Monta kunnasta ja laksoa näkee myös täällä.
Kunnaalla on usein tupa, ja laksoissa juoksee puro.
Sellaisissa tienoissa on monta mäkeä. Hämeessä, Sa-
vossa ja Karjalassa kulkee tie usein selänteen yli, jossa
on korkeat mäet, niin että selänteen harjalle tultua,
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näkee allansa petäjäin latvat jakirkkoin tornit. ,Ia siinä
on niin tiheässä kukkuloita ja alangoita, että luulee nä-
kevänsä kakkuja vieritysten, ladottuna maan suurelle
pöydälle, jonka Jumala on valmistanut ihmiselle.

Maamme.
Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,

Soi sana kultainen!
i
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
Ei vettä, rantaa rakkaampaa,
Kuin kotimaa tää pohjainen,
Maa kallis isien.

On maamme köyhä, siksi jää,
Jos kultaa kaipaa ken.
Sen kyllä vieras hylkäjää,
Mut meille kallein maa on tää,
Kans salojen ja saanen
Se meist' on kultainen.

Ovatpa meistä rakkahat
Kohinat koskien,
Ikuisten honkain huminat,
Tähf-yömme, kesät kirkkahat,
Ka.kk", kaikki, laulain, loistaen
Mi lumos sydämen.

Tass' olla meidän mieluist' on
Ja kaikki suotuisaa;
Vaikk' onni mikä tulkohon
Meill' isänmaa on verraton.
]\lit" oisi maassa armaampaa,
Mit' oisi kalliimpaa?
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Ja tässä, täsz' on tämä maa,
Sen näkee silmämme;
Me kättä voimme ojentaa
Ja vettä, rantaa osoittaa,
Ja sanoa: kas tuoBs' on se,
Maa armas isäimme.

Jos loistoon meitä saatettais
Vaikk' kultapilvihin,
Miss' itkien ei huoattais,
Vaan tähtein riemun sielu sais,
Oi» tähän kurjaan kotihin
Halumme kuitenkin.

Vuori ja laakso.
"Maan selkänä mä seison ', sanoipa vuori noin,

"Mun päältäin virta syöksyy. Mä myrskyt kestää voin
Mun otsain pilviin peittyy. Mä näyn etäällen.
Eotkoini kaiku matkii jyryä ukkosen."

Ja kaunis laakso lausui: "tä3B' asuu ihmiset.
Minussa lähde läikkyy, ja kukkii ruususet,
Ja lampaat syövät heinää ja linnut visertää,
Ja kellot iltasilla kauniisti heläjää."

Ja metsä viiriäinen nyt virkkoi viimein myös:
"Ihanat lajissansa on, Luoja, kaikki työs.
Ihmettä meissä nostaa, mi suun" on, korkeaa.
Vaan kaunistapa voimme pikemmin — rakastaa."
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Kymmenes Luku.

Wedestä.
Kerran, kun myrsky pauhasi komasti ja mesi hyö-

kysi aaltoina, sanoi isä: katso Jumalan woimaa! Ele-
mentit (a(fu=aineet) panhaamat.

Autti sauoi: elementit, mitä se on?
Isä sauoi: muutamani kappalten osat maan päällä

pysymät lnjcmmasti kiinni toisissaan, ja toiset oivat
löyhemmästi yhdessä. Puun palasen eli kimcu saatan
ottaa kädellä ja pitää kiinni, ja sellaisia kntsntaan jiiij*
mciksi eli komiksi aineiksi. Mutta ,vettä en saata
ottaa kädellä ja pitää sitä kiinui, ja sellaisia nesteitä
eli märkiä aineita kutsutaau suliksi. Sellaisia saatan
kuitenkin Panua fankaan tai ämpäriin, sillä ne pysy-
mät ainakin koossa. Mutta niin en moi pitää ko'oosa
höyryä, joka kohoaa kiehumasta padasta, eli häkää,
jota tulee uunista, tai ilmaa, joka tuulee. Sellaiset
aineet omat ilmanmuotoisia.

Muiuais-aikoina ci tunnettu luonnon aineita niin
tarkoin, tuin nyt. Scntähden puhuttiin tahallisesti nel-
jästä aineesta, joista luultiin kaikkein saaneen al-
kunsa. Ia näitä alkn-aineita sanottiin elementeiksi. Ne
neljä elementtiä oluvat: 1) maa, joka on jähmcää eli ko-
waa ainetta; 2) wesi, joka tcnuallisesti on sulaa ai-
netta; 3) ilma, joka on ilmanmuotoista ainetta, ja
4) tuli, joka ei ole minkäänlaista ainetta, tuaan tois-
ten ainetten mnutos.

Nyt menemme merelle. Katsotaanpa tarkemmin
Vettä. Nakkaan mereen puukappaleen. Minkätähdcn
pnukappale pysyy wedcn päällä? Scutähden, että se
on keiveämpi kuin ivesi. 3iaktaau fiiuen iveteeu. Mik-
sikä kiivi uppoaa? Seutähdeu, että se on tuetta ras-
kaampi. Tuolla uipi »vesilintu; tuolla soutaa poika
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roeneessä. Minkätähdcn ne kulkemat eteenpäin meden pin-
nalla? Sentähdcn, knn soutelemat mettä taaksensa, wc-
siliutu jaloillaan ja poika airoillaan. Wesi wasws-
taa ja työntää heitä eteenpäin. Tuolla käypi mcsimylly.
Mikä panee fen rattaat liikkeelle? Wcsi töyttii alin-
omaa rattaascn. Niin raskasta ja moimakasta on mesi.
Kyllä se on miclä »voimakkaampaakin, niin että se
mnrtaa rikki snuria laimoja ja micpi mnassaan jumia
kallioita ja jäätelejä, kun se on tnllnt komaan liikkeescn.

Eilen, knn satoi, oli kartano märkänä ja juuria
tt)cftfantmt!otta oli kokounut maantielle. Mutta tänä
päimänä on päimäpaiste, ja kartano ja tie oltiat taas
kunuina. Miksikä niin? Onko kaikki sadelvcsi jnossut
pois? Eilen panin wesikupin lämpenemään takalle.
Kun tänä Pänvänä rupcfin filmiini ja käsiäni pese-
mään, olipa kuppi tyhjänä. Miksi niin lätti? Ei
suinkaan ollut wesi saattanut juosta pois kupin läpi.
Ei, se oli höyrynnyt pois ja kohonnut näkymätönnä
kaasuna ilmaan. Niin käwi kartanollakin, ja niin fäiri
ttefifupisfafin. Tiedän paljo wettä oleman höyrynä
ilmassa, warsl»kin lämpimällä. Nämä höyryt jähtywät
ja fofoutrnt sitten pilwiksi. Ilman wiclä enemmän
jähdyttyä sakeutat höyryt pieniksi »vesiherneiksi ja pu-
toamat sateena maahan. Ia koska kesällä yö on ko-
leampi päiwää, tiiwcnewät »vesihöyryt jähtyneessä il-massa ja laskeumat alas aiwan pieninä herneinä kas-
teeksi ruohoon ja muihin kappaleisin ulkona. Nii-
listä ilman jähoyttyä märkäin paikkain ja Metten koh-
dalla, tiiwcncwät höyryt snmuiksi. Eilen käivellcs-
fani sumussa ajattelin itsekseni: kah, nytpä olen pil-
ivessä anvan maan pinnalla. Ia »että, joka putoaa
ilmasta, inmvät kasivit ja elämät sisääusä; mutta eninosa höyryää jälleen pois ja tulee sateeksi. Ia kasnnt
ja elämät ja joet ja järmct ja meret höyryämät Mettä
jälleen ylös. Niin on medellä alin-omainen kiertämi-
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nm maan päällä, »ikä sitä ole »vielä koskaan nähty,
että Mesi scntähdcn olisi mähennyt, maikka se muuta-
missa paikoissa saattaa wähctä muista syistä.

Wälistä tapahtuu kesällä, kun pilwet satamat,
että ilma niitä alempana on faniin kylmä. Silloin
jäätymät wesihcrnect pudotessaan, ja tnlewat jäära-
fein a alas. Mutta jos ne jäätymät piimissä, putoa-
mat ne lumena alas. Taimella hyytyy wedcn pinta
kaikissa jännissä ja joissa täällä pohjoisessa jääksi,
mutta alimmainen mesi ei jäädy, sillä se wesi, joka on
raskainta ja painuu pohjaan, on silloin mahan lampi*
mämpää. Talmella jäällä ajaessamme sanoi isä: tässä
pitää maroa, tässä käypi mirta ja jää on heikkoa.
Sillä wesi, joka juoksee nopeammin koskissa ja mir-
roissa, ei jäädy niin helposti, ja suolainen Mesi me-
ressä ei tule niin pian jääksi. Lämpimimmissä maissa
etelän puolella on Harmoin taikka ci koskaan niin kowa
pakkanen, että wcsi jäätyy. Ia ihmiset, jotka tulemat
sieltä tänne Pohjoseen, cimät Moi kyllin ihmetellä, näh-
dessään koko maan oleman peitettynä lumella juuri-
kuin sokerilla, ja katsellessaan, kninka täällä kämellään
ja ajetaan jänniä ja merta talmclla, juuri kuin sileää
Malkeaa lattiaa.

Oletko nähnyt, kuinka kauniina tähtinä lumisipa
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teet tarttumat affimanruutuun? Nämä pienet lumi-
tähdet, jotka näet nyt tässä kirjassa kuvattuina, omat
rakeita eli kiteitä. Niitä tulee meden jäätyessä, sa-
malla lailla, kuin ruokasuola ja muut aineet laskeumat
astian pohjalle. Silloin sanotaan aineen mnnttuman
sulasta muodosta jähmeän- eli foioaiuuuotoifefft. We-
hellä on se kummallinen luonto, että se saattaa olla
kaikenmuotoisena. Kun lumi ja jää sulaa, muuttuu
wesi komau muotoisesta sulau muotoiseksi. Kun sula
wesi uousee höyvyuä ylös, muuttuu se ilmanmuotoiseksi.
Tämä tulee auta aineen kylmyydestä tai lämpiniästä.

Tuolla muoreu rinteettä ei kaukaua tumastamme
on lähde, jossa ou selma kirkas West, jota äiti sauoo
kärkkääksi, kuu se ei ole niin linkeaa luin sade-
eli jokimesi saippualla pestessä. Ei se ole mincra'li-
(tiiveunäis-) lähde, jouka mesi maistuu raudalta tai
muilta sulamilta aineilta. Eikä se ole sellaiucu läm-
min lähde, joka muissa maissa juoksee lämpimällä
medellä. Ei se ole kuohulähde, joka puhaltaa met-
tänsä suihkuun maasta ylös. 2e on parempi fat*
luo amme, jonka isä kaimoi sille paikalle, jossa mcsi-
fuonet knltemat maassa kartanon alatse. Knmma on
katsoa täyteemme »että. Eusiu juosta lirisee se pie-
nenä norona, joka tulee suohon. Siinä kokoutuil monta
sellaista noroa puroksi, joka kiertelee metsän läpi,
aina maan miettämiseu mutaau. HMM aitaa fui»
keissaui puron »viertä, hamaitsiu sev alin-omaa ifoueuiau
monien muideu puroni yhdistymällä siihen mesiueeu,
Wiimein tuli se pieucksi joeksi, joka juoksi järiveen,
ja järioeu toisesta päästä jälteen siitä ulos. Joki oli
saanut eucmmän mettä ja paisuuut isommaksi joek-
si, jota myös kutsuttiin »virraksi, kun mesi tämi
siinä mäkemästi. Kuu aina useampia puroja ja olf a*
jokia juoksi isompaan jokeen, tuli siitä miimeiu lcmeä
ja iso mirta (kymi). Ia koto maata, josta mirta ja
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sm olkajoct samat nicteusci, kutsuttiin wirran-ym-
päristöksi. Jossa maa mirran juomassa oli hy-
tuin wiettäwä alaspäin ja paljo kimiä, mesi juoksi wä-
fennisti, ja siiuä oli koski. Uhdessä paikassa putosi
wirta mahtoamaua ja pauhutcn jyrkkääkallion rinnettä,
ja oli putous (ämmä, köngäs). Miimein tuli mirta
min suureksi, että kiroat purjehtimat sen leweää juo-
maa. Ia sen rannoille mkcnsimat ihmiset myllyjä ja
sahoja ja tehtaita ja sumia kau.mnkeja. Mutta wii-
ntctn juoksi mirta monia suita (putaita) myöten ää-
rettömään mereen.

Pyysinpä hywää ystämääni merimiestä, päästäk-
seni hauen laimaansa. Hän otti minun tuimaansa, ja
mc purjehdimme niin kanas merelle, ettemme kohta

enää nähneet mitään maata, »aan aiuoasti taimaan
paattamme ja lncrenmcden latinan ympäri. Nyt masta
nä'iu, kuinka suuri Jumalan moima oli elementeissä,
ja mapisin pelosta, että mc, heikot ihmiset, hukkuisim-
me. Mutta yhtä selmästi uivin, kuinka Jumala oli
luonut ihmisen tänne koko luonnon herraksi. Nopeasti
ja tllltamasti riensi lattea eteenpäin hyöky n läpi myrs-
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knn perästä, joka tätä ennen oli aianut liieten suuriin
aaltoihin. Tulinpa rohkeammaksi ja katselin yuipä-
rillein. Silloin näin meren näön muuttuman sen »nu-
kaan, miten taiivas oli sininen tai pilanne»; mutta
usein »vilahteli se »viheliäiselle. Merimesi oli hymiu
suolaista, ja nyt ymmärsin, miksi jokein ja lähdet-
ien »vettä sanottiin f n olat t oma kuu sillä ci ole
suolaa.

Täällä, janot merimies, juoksee wesi alin-omaasamaa fttotttod, jos tuulikin olisi »vastainen, ja sitä
kutsutaau m eri»virraksi. Warotaaupa nyt, ettemme
tule mcrenpyörteesen. Siinä käypi »virta pyörien,
juurituin mettä rattiin laabcttaiofa, ja »vetää lai,uan
mutaansa, sentähden että se uppoaa keskelle pyörrettä.
Mntta tultuamme juuriin ai tatueriin, näemme
jotakin kummallista. Kun laima partaaltaan purjeh-
tii rantavettä, »vetäytyy »vesi takaisin, uitu että taitoa
hieta näkyy lai.van Pohjan alla. Sitä kutsutaau pa-
k o»vedeksi (luoteeksi). Ia kuu kuimiu jaloin poimii
simpukoita meren pohjasta, saapi tarkasti kyllä pitää
ajasta »vaarin. Sillä kuuden tiiman perästä palaa
»vesi takaisi», niin että jossa juuri »vasta sai tctiuellä
tuuviu jaloin, siinä purjehtimat jälleen suuret laiicat.
Ia tätä kutsutaau n ousu ro edeksi (rouol)effi) . Mutta
pakoillesi ja nousuivcsi tulemat useista syistä, joita on
»vaikea ymmärtääksemme, »vielä pieninä ollessamme.
Kuka uskoisi kuun, joka on niin tankana maasta, roe-
tämän »vettä ylemmä määrättyinä aikoina? paremmin
»voiuet käsittää »valtamerien »vetten tuleman liikkeelle,
kun saat tietää, että koko tämä suuri maa kääutyy ym-
päri, juurituin »vesi liikkuu maljassa, kuu sitä nopeasti
tääuuän. Ia samalla lailla tulee pakomesi ja nousu-
»vesi meren läikkymisestä edestakaisin.

Kerran sattui purjehtiessamme lai:oa matalalle
eikä päässyt irti, ennenkuin olimme nakanneet osan
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lastista mereen. Olipa onni, sanoi merimies, että
satuimme l)ietal)ar jänteelle, sillä jos olisimme ka-
lahtaneet karille tai terä.rätimiscen luotoon, olisimme
«armaankin tulleet haaksirikkoon. Sillä tietänet meren
pohjan oleman yhtä epätasaisen tuin maankin pinnan.
Meren pohjassa on mäkiä ja muoria ja laksoja, niin
että medellä on aiwan erilainen symyys. Siinä on
juurituin metsiä koralleista ja korkeista mcfikasmeiöta,
joissa kalat mielellään asumat. Mutta suurissa nie-

rissä, jotka omat symcmpiä, kuiu kirkontorni on pitkä,
siellä on alin-omaineu pimeys ja hiljaisuus symyydcssä.
Sillä wesi ei ole aiman niin läpikuuttmva kuin ilma
ja paitsi tätä on se raskaampi, niin että se mahtaa
painaa hirmeän raskaasti hymin symissä paikoissa. Ia
ihmiset, jotka taitamat snkeltaa, omat laskeuncet hymin
symään meressä. Mutta miimein on meri puf)cnnut
niiltä suusta ja ficramista, meden painamisen täl)beur
ja heidän on täytynyt kiirehtiä ylös. Ia ci kukaan
ole elämänä päässyt symimpun paikkoihin, eikä yksikään
tunne kaikkea, jota on meren pohjassa. Sen tiedäm-
me oman, että kasmim ja elämäin siellä fymyydcssä
täytyy olla niin marnstetut, että ne luoimat kestää me-
ben suunnatonta painoa joka kulmalta.

Purjehdittuamme roähän aitaa, nä'imnte' meren-
rannan eli rantamaan mieraasta maasta. Tässäsaamme maroa maininkia, sanoi merimies; sillä tässä
murtumut aallot maahtoon kimiä mastaan. Onneksemme
emme lamanneet jäämuoria, jotka ajelchtclemat alas-
päin kylmimmistä meriltä, muutoin olisimme saattaneet
pian mennä kumoon niitä ivastaan. Meunäänpä nyt
maalle. Tämä maa ei ole mannermaata, joka on
yhteydessä muiden suurten maiden kanssa. Nyt olem-
me tulleet saarelle, sillä sen ympärillä on mettä joka
suunnalla. Mutta kuu monta saarta on lähetysten,
futfuiuttie niitä yhteensä saaristoksi. Ia jos tässä
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olisi kolmella kulmalla »vettä, mutta neljäs snvu olisi
fiinin muissa maissa, mm olisi tämä maa niemi.
Ia faitalta paikkaa niemen juurella kutsuttaisiin fan*
nakseksi. Täällä pistää kaitaiuen maakaistale me-
reen, ja sitä kutsutaan niemekkeeksi. Toisella puo-
lella pistää kaitaiselta merta maahau, ja tätä »vettä
kutsutaau lahdckkecksi; mutta jos lahdcke olisi isompi
ja laajempi, kutsuttaisiin tähdeksi. Isompia pitkiä
lahtia meressä kutsutaan myös »vuonoiksi. Ia nyt
purjehdimme kaitaista Hiettä kahden maan »välillä yh-
destä »vuonosta toiseen. Tätä kaitaista »vettä kutsu-
taan salmeksi; mutta jos tämä olisi suurempi ja
lemcämpi, kutsuttaisiiu sitä rau m aksi. Ia sellaisia
pienempiä meriä, joita kaitaiset salmet yhoistämät snu-
reen mereen, kutsutaan sisämcriksi.

Nyt muistin maassamme olewau paljo maa»ve-
siä eli järwiä ja Pyysin siis lähteä purjehtimaan jär-
»ville. Silloin nauroi merimies ja sauoi: jännien ym-
pärillä on maa joka siivulla, niin ettei yksikään »voi
purjehtia niihin mereltä. Ia hywiu pieniä mataloita
järiviä sanotaan lammeiksi. Mutta kun ihmiset mie-
lellään tahtoma' tulla »vettä myöten jänvestä merelle,
kauvmvat he wesijuowau, niin että »vmeet ja alukset
saattamat purjehtia tätä »väliä, ja sellaista kulkujno-
maa kutsutaan kauawaksi. Mesi juoksee aina kor-
keammasta paikasta alhaisempaan. Ia koska useammat
jänvet omat merta korkeammalla, niin juoksisi jänvien
»vesi kaikki tyyui pois kanamaa myöten, jos ci olisi M-
sitty pimiä kammareja eli salvarateuuuksia, joita kut-
futaan suluiksi, joissa alukset nostetaan tai laske-
taan »vedellä, niin että kaumvassa on juuri kuiu por-
taita, joissa enin osa »vettä on tymeneenä.

Nyt palaamme jälleen omaan maahamme, sanoi
merimies. Mutta muistaaksesi niitä olet nähnyt, an-
nan sinnllc kartan, jossa näet koko maan pinnan
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futattuna maineen, mcsineen. Siinä näet, kuinka maan
päällä on paljoa enemmän mettä kuin maata, niin että
suuret meret peittämät kahta mertaa suuremman pin-
nau kuin maat. Siitä saat myös oppia tuntemaan
maailma n ja koko sen hyödyttämän opin, jota
kutsutaan maantiedoksi eli maanselitykseksi. Ia an-
nan sinulle sellaisen kartan, johon maa on kuivattu wä-
reillä, joka oukin tarpeellisinta; tämä on maakartta.
Mutta mcrimiehillä on toisia karttoja, joihin meri ja
Medet omat tarkoin kuivatut kaikkine kareinecn, luotot*
nccn ja mataloineen, ja sellaisia kutsutaan merikar-
toiksi.

Miuä sanoin: kuinka suuri on »viisautesi, Herra
Jumala, että letmtät meret peitteeksi maan symyyksihin
ja walmistat ne tieksi ihmisten lapsille! Sinä suot
sateen wirwoittaa janoahan maan; sinä annat lähdet-
ien ja »virtain kulkea elämän suonina maiden pinnalla,
niin että ihmiset ja eläimet ja kastvit saawat siitä ra-
wintonsa. Vähinkin kastepisara kuwastaa sinun kun-
niaasi, sinun henkesi kulkee pimeäin sytvyytten päällitse.
Ia kun purjehtija panee leivolle heikolle alukselleen kes-
kellä »valtameren aaltoja, sanoo hän itsekseen: katso,
Herramme Kristus on kerran kätvellyt myrskyistä mer>
ta, ja aallot asettumat hänen allansa. Niin tiedän
minäkin »vielä tänä piimänä Jumalan kaikkiwallan kä-
den hallitseman elementtejä. Ia joita Jumala suoje-
lee, niitä ei »vahingoita mesi eikä tuli eikä muu louk-
kaus. Niillä on rauha ja iloinen tuilva. Sillä Ju-
mala on »väkelvyytemme, ja meren aallot, jotka mur-
taivat kallioita ja muureja, asettumat lakeoiksi kuin lam-
paat hänen kunniansa istuimen eteen.
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Weden häwityksistä.

Pyhä raamattu puhuu ensimmäisessä Moseksen
kirjassa suuresta medcnpaisnmisesta, joka hukutti kaikki
ihmiset heidän synteinsä tähden, paitsi Noakkia sukui-
neen. Sitten lupasi Jumala wefikaaren merkillä, ettei
yhdenkään niin suuren tulman enää pitänyt maata hä-
mittämän. Sellaista ei ole sittemmin ollutkaan. Mutta
kyllä mieläkin tapahtuu malista, että wesi tekee suuria
hämiöitä. Kun suuret wirrat paisumat sateista, tai
kun niiden suut tukkeuwat jäistä, kohoaa wesi ylemmä
wirran ääriä ja lewenee maille. Silloin täytyy ih-
misten ja eläinten pelastaa itsiään miten parhaiten
taitawat, muutamain weneisin, toisten katoille, toisten
Muorille. Metsät ja pellot hämitetään, myllyt ja la-
dot wicpi wesi mukaausa. Kaduilla ja maanteillä sou-
bellaau; kalat uiskentelemat ihmisten huoneissa. Sil-
loin tulee useinkin suuri hätä maahan. Mutta suuri
Niilin mirta Afrikassa tekee maat hedelmällisiksi. Joka
Muosi paisuu se maille, ja kuu Mesi laskeutuu takaisin,
jättää se paksulta liejua, jossa kasmaa sanomattomasti
paljon eloa.

Tuunen kummallisen maan, jota kutsutaan Alan-
komaiksi, scntähden kun se on ihroin alaista. Siinä
on meri muinoin lainehtinut maan Päällä, mutta sit-
ten on meren hieta kolonnut harjanteihin rannoille,
juuri kuiu muureiksi aaltoja mastaan. Uuttera mäki
on rakentanut suuria patoja puista, kimistä ja samesta
merta »nastaan. Ia se Mesi, jonka meri on jättänyt
sisäpuolelle Patoja, on pumpattu takaisin mereen. Niin
on saatu suuri kappale maata meren alta. Mutta
Malista, kun on fotoa myrsky ja merimesi pauhuna
korkealla, tapahtuu mieläkin, että meri murtaa padot ja
juuri kuin ottaa Maltaansa entisen alustansa. Silloin
tapahtuu näillä tienoilla suuria hämiöitä, niin että on
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nähty monta kaupunkia ja kylää kaikkine asnkkainccn
nieleywän meren aaltoihin. Niin nähdään siinäkin,
jossa nyt laiwat purjehtimat merellä, jotakuta pistäy-
män ylös medestä, ja tarkemmin katsottna tunnetaan
se kirkontorniksi kylässä, joka kauwan aikaa sitten on
mennyt weden alle. — Usein kuullaan, kuinka (ai*
woja ja Mcncitä tulee haaksirikkoon merellä, ja joka
umosi hukkuu tällä lailla monta ihmistä. Muita up-
poaa kehuoon jäähän, tai hukkuu uidessa; sillä ihmiset
kuolemat medessä scutähdm, etteimät siiuä woi hengittää.

Wedestä lääkkeenä.
Mutta onpa Jumala antanut Medelle curmllisen,

wirwoittawan, puhdistaman ja parantaman moiman.
Medettä ei moi yksikään kasmi, ei yksikään eläin, ei yk-
sikään ihmineu elää; moni kimuloincn saapi Medellä
termeytensä takaisin. Monta sairasta matkustaa satoja
peninkulmia kylpemään ja uimaan etelämaiden lämpi-
missä lähteissä. Moni termehtyy terweyswettä juo-
malla; muut saamat termeyteusä takaisiu uimalla eli
kylpemällä kylmässä Medessä niiden määräysten jälkeen,
joita lääkäri säätää. Meidänkin maassame on tcrmcy s-
mesilähteitä, mutta ei yhtään lämmintä. Turussa
on kylmä mesin en parannnslaitos. Jos uit me-
ressä tai muuten kylmässä Medessä, älä pelkää ollen-
kaan Mettä, jos olet palamissasikin. Medessä ei »vilus-
tuta, maan paremmin kylmässä ilmassa. Riisu siis
nopeasti maatteesi ja puleu niihin jälleen pian. Äläkä
juokse niin, että hengästyt ennen uimista, äläkä ui

kohta syönnin jälkeen, sillä se on «vahingollista.
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Maamme wesistä.
Maassamme on useita isoja jokia, niinkuin Kc-

minjoki, Oulunjoki, Kokemäenjoki ja Wuoksenjoki;
mutta muissa maissa on mielä paljoa isompia jokia,
ja sellaisia, jotka suista owat juurituin meriä. Maam-
me joissa on monta koskea, joissa taivutaan hywää
taitoa saattaaksensa laskea mencitä kiivien wälitse. Täällä
on myöskin monta pienempää jokea ja ojaa. Kaksi
suurta koskiputousta fköngästä), Imatra ja Kyrös-
koski, on Suomen kcmnistnksina. Siellä ci kuule ku-
kaan toisen puhetta rannalla, sillä niin kowa on pauhu.
Niitä ei moi yksikään mene päästä häwiämättä alas.
Nätistä nähdään paksun hirren menemän putousta
alas, ja ennenkuin se on päässyt alle, on sen jo koski
kiivissä rouhinut pieniksi säpäleiksi. Mlrtta suuriu koski«
putous (köngäs) koko maan päällä on Amerikassa, jasen nimi on Niagara. Siitä kuuluu hirmuinen pauhu
monen peninkulman päähän. Ia kuin aurinko paistaa
utuun, joka alin-omaa pirskuu ylös putouksesta, näkyy
siinä kaunis mesikään.

Kaksi merta lainehtii Suomen rantamaita was-
ten, nimittäin Pohjanlahti ja Suomenlahti. Nämä
molemmat suuret lahdet omat osia Itämeren nimisestä
sisämerestä, joka taas on »valtameren lahti. Maas-
samme on monta tuhatta järmeä ja lampia, muutamat
suuria, toiset pieniä. On siis Jumala siunannut tä-
män kauniin maan paremmin kuin useat muut maat
maan päällä suurella meden rikkaudella. Merenranta-
mesissämme on saaristoja, saaria, kareja ja luotoja,
joskus ipanoita, joskus tvaarallisiatin. Onpa koko
maakuntia ja pitäjiä, niinkuin Ahmenanmaa (Dolanti),
meren piirittämiä. Mntta se on kummallista, että ran-
tamaamme alinomaa lisäymät. Alin-omaa lemenemät
ne ulospäin, sillä että mesi metäytyy takaisin, niin että
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nyt saatetaan kämcllä kuimin jaloin, missä fotoja wuo-
sia tätä ennen medettiin nuottaa ja soudeltiin meneellä.
Tämä tulee siitä syystä, että maa nousee maan-alai-
sesta woimasta. Sitä myöten wctäytyy mesikin ran-
noilta etemmä, ja näin tulee snuri Suomemme alin-
omaa isommaksi.

Haluatko nähdä kaimantoa, niin mene Saimaan
rannalle; se on maamme suurin järmi. Siihen on
keisari maamme takain suurella kustannuksella teettänyt
knimannon, joka on liki totitta peninkulmaa pitkä, ja
siinä on 18 snlknlaitosta. Msitoista ttmotta on monta
sataa miestä sitä »valmistanut. Ne owat murtaneet
juowau suurten muorten läpi ja kaimaneet sen sekä soi-
den että hietaharjuin lamitse. Ne owat muuranneet
lujia seiniä kirvestä ja rakentaneet kanuiimpia patoja
ja kammareja sulknlaitoksiksi. Mutta onkin se nyt teos,
josta maallemme on ijäistä hyötyä. Sillä ennen täy-
tyi kuljettaa kaikcllaisia kaluja maisin reillä ja kärryillä
Saimaan rannoilta merelle. Se mci paljon aikaa ja
oli hymin maimaloista. Mutta nyt saadaan kaikkia
paljoa nopeammasti ja helpommasti aluksilla, jotkakul-
kemat ylös- ja alaspäin pitkin Saimaan kannuina.

Lähde.
Laakson läpi lirisee

Pieni lähde hiljatlensa,
Tietymättä lainehensa
Nimetönnä virtailee.

Vaan kun vaipuu luoksi sen
Matkamiesi vaivoistansa,
Niin hän virvoituksestansa
Sitä siunaa riemuiten.
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Armot Jumalani, suo,
Anna, ha' tanakassa.
Eloin juosta maailmassa
Niinkuin tyyni lähde luo!

Lähde keväällä.
Jo silmäsi jällen

Sä päilyä suot,
Sen »inertävätten
Jo taivaalle luot.
Myös iloiten näet
Sun kukkaiset
Ja lehdet ja mäet,
Kaikk' ystäväs taas.

Jos minnekkä taivut,
Miss' siintyvän näyt,
Jos minne sä vaivut
Ja lepohon käyt,
Niin lauletot sorjat
Sua seuraelee,
Ja kukkaset korjal
Äin imartelee.

Taas iltani täällä
Nyt viettää mä saan,
Ma sammalen päällä
Käyn loikuilemaan;
Tass saan minä kuulla
Kuin aaltosi soi,
Niin huolet ne mulla
Ei pysyä voi.
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Koski.
Mä seisoin kosken kuohun partahalla

Ja katsoin vaahtoharjain ottelusta,
Kuin nälin heitä nieli pyörre musta,
Mi määrätöinnä mylvi kourun alla.

Kuin oris karhun kourien alaisna.
Vapisi kalliokin tuskissansa;
Ja hätäliiki hänen hipeiltänsä
Yleni vihmana viluttavaisna.

Vaan sumun suitsevaisen harmahitle
Kirjaili aurinkoinen taivon kaarta,
Kuvaillen kuohun päälle sulon saarta.
Asuttavaksi Päivän tyttärille.

Niin ihmissydänki on tuima koski;
Sen syvyydess' on pyörre pauhaamassa,
Se vaahtoo, vapisevi vaivoissansa;

Mut päältä puistaa päivän ruusuposki.
Luvaten rauhan runsaan />uoiema«««,
Kun taistelus on viimein alallansa.

Y. K.

Meri yöllä.
Lapsi. Oi, kuinii aallot riemuisasti

Sinne tänne kulkevat,
Kuinka tuolla kirkkahasti
Taivaan tulet tuikkivat/
Mua, meri, heijaele,
Kiikuttele!
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Äiti Varo, ettet uppoaisi
Aavan meren syvyyteen,
Ettei sua kuolo saisi
Viedä haudan synkkyyteen.
Lapsi, neuvoani nouda,
Rantaan souda!

Äiti, jospa uppoaisin,
Taivashan on sielläkin!
Senpä syliin päästä saiän,
Minust" on se rakkakin!
lähdet, jo mä riennän sinne
Tanssihinne.

Lapsi

Valtameri.
Oi ihmisraukka, kuin tohditkaan

Sä lähteä merellen!
Sen aaltojen päällä sun laivasi vaan
On mitätön lastunen.
Mun päältiten käypi myrskyjen tie,
Ne siinä pauhata saa.
Mi maailmassa mun vertani lie,
Kun lainehet kuohahtaa.

Mut myrsky kun uupuvi siivekäs
Ja pauhu viihtynyt on,
Ma olen kuin nukkunut jättiläs,
Mi väsyi taistelolion.
Nyt painuu purjehet höllälleen.
Ei enää aaltoa näy,
Vain hopiamaininki hiljalleen
VieC ulapan poikki käy.
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Järvi.
Luoksen, ystäväinen,

Tule, armainen,
Olen päHi/väinen,
Taivaan sininen.
Eipä myrskysää
Pauhaa pinnallani;
Tuuli lainettani
Hiljaa varistaa.

Koivut kuvauupi
Pintaan tijynehen,
Lepät ihastnupi
Minuun katsellen.
Rannalleni tee
Tänne pieni suojas,
Kiitä että Luojas
Maatan varjelee.

YhdestoistaLuku.
Ilmasta.

Kerran oli Antti juossut itsensä väsyksiin paperi-
leijaa vetäen vastatuuleen. Tultuaan suuren tuulimyl-
lyn luo kylän tykönä, pysähtyi hän katsomaan myllyn
siipiä, jotka pyöriä hurisivat hyvää vauhtia tuulessa.

Mitä sinä katsot? sanoi Liisa, joka samassa käveli
isänsä kanssa maantietä. Antti sanoi: minä koetan kat-
soa ilmaa. Eikö voi nähdä sitä ainetta, jolla on niin
suuri voima, että se nostaa paperileijani ylös pilviä
kohti ja panee pyörimään myllyn siivet, jotka taas pyö-
rittävät raskaita myllyn kiviä?
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Isä sanoi: ilmaa ei voi kukaan nähdä, sillä se on
kokonaan läpinäkyvä. Tässä on lasi. Se näyttää tyh-
jältä, ja sinä sanot siinä si olevan mitään. Mutta kään-
näppä sen suu alaspäin ja koeta sitä upottaa veteen,
niin siihen ei mene ollenkaan vettä. Siinä on jotakin,
joka on veden edessä, ja se on ilma. Mutta paneppa
lasi suin vinoon veteen, niin ilma pulppuaa ulos, kun
vettä juoksee sisään. Ainoasti ilman ollessa sumuja ja
vesihöyryjä täynnä, voit sinä nähdä sitä; sillä silloin on
se sameaa ja usmaista, niinkuin autereessa, kun ke-
sällä sauvan on ollut lämmintä. Mutta katsoessa pit-
källe ylettyvää selvää ilmaa, näkyy se siniseltä. Siitä
tulee taivaan sininen väri. Ja kun aurinko paistaa
alaalta ilman huuruin lävitse, saamme nähdä kauniim-
pia väriä aamu- ja iltaruskossa.

Toisella kerralla, auringon selvästi paistaessa ak-
kunan lävitse, näemme pieniä tomun kipeneitä heiluvan
ilmassa ja olevan alin-omaa liikkeellä. Tästä näemme
ilman olevan aivan kevyttä ainetta, jonka pieninkin
täräys panee liikkeelle. Jos istut hataran akkunan luo-
na, tunnet selvästi ilma-huoun kylmemmästä ilmasta
tulevan ulkoa. Jos puhallat hiilokseen liedessä, niin
menee ilma tohisten suustasi ulos. Jos puhallat lasi-
putkeen, johon olet pannut herneen, niin lentää herne
siitä ulos, sillä ilma pakkauu putkessa kokoon ja tulee
siitä väkevämmäksi. Seppä pusertaa paljetta pajassa ko-
koon, ja ilma puristuu palkeessa kokoon ja puhaltuu
ulos, juurikuin tuuli ahjoon. Välistä ei tunnu mitään
liikettä ilmassa. Silloin sanotaan: nyt on tyven.
Mutta käypipä niin, että ilma jollakulla paikalla laa-
jentuu lämpimästä ja pakkauu muita ilmakerroksia vas-
taan, niin että ne tulevat liikkeelle, juurikuin virraksi.
Siitä tulee tuuli. Tästä syystä tulee aina tuuli suu-
rissa tulipaloissa. Tuuli saattaa enetä useista syistä, ja
sitten tulee myrsky. Myrsky saattaa vielä väkiä niin
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hirmuisen kovaksi, että se kaa,taa suurimmatkin puut,
särkee huoneita ja hautaa suuret laivat kuohuviin aal-
toihin. Sellaista myrskyä saapi sanoa hirmumyrs-
kyksi. Välistä kulkee hirmumyrsky kummallisissa
pyöräkkeissä eli tuuliaispäissä. Toisinaan tapah-
tuu tyveneessä ilmassa, että pilvi imee vesipatsaan
merestä ja repii mukaansa kaikki, jotka sitä lähenevät,
siksi kuin pilvi puhkeaa ja vesi putoaa alas rankkasa-
teena.

Tuolla purjehtii suuri laiva, joka on niin raskas,
että sitä monien ihmisten voimalla tuskin jaksetaan pai-
kalta liikuttaa. Mikä kuljettaa siis laivaa eteenpäin?
Se on ilma, joka täyttää sen levitetyt purjeet. Toisella
kerralla näemme, kuinka ilma kantaa pilviä ja savua
ja lintuin siipiä ja muita keveitä aineita, niinkuin pa-
peria ja untuvia. Siitä käsitämme ilmalla olevan jon-
kunlaisen tiveyden ja painon. Olemme niin tottu-
neet ilmaan, ettemme ollenkaan tunne, kuinka se pai-
naa meitä. Mutta miksikä ei olut juokse ulos hanan
reijasta, ennenkuin runtia aukaistaan? Sentähden, että
ilma painaa vastaan tapin reijässä. Ja jos imen ilman
pois sormustimesta tai kuppasarvesta, niin tarttuvat ne
kiinni käteeni. Minkätähden niin? Sentähden, että
ilma painaa niitä ulkoa päin, mutta ei enää sisäpuo-
lelta. Ja jos pistän veteen putken, joka on auki mo-
lemmista päistä, niin on vesi yhtä korkealla putkessa
sisä- kuin ulkopuolellakin. Mutta jos imen ilman pois
yläpuolisesta päästä, niin nousee vesi ylös putkessa aina
suuhuni asti. Minkätähden niin? Siitä syystä, että ilma
painaa vettä ulkopuolella putkea ja pakottaa sitä ylös-
päin, kun ilma ei enään paina vettä putken sisällä.
Sellaista putkea kutsutaan vetopilliksi. Samasta
syystä saan veden nousemaan pumpussakin. Sillä kun
pumpun vartta vedetään ylöspäin, niin pakottaa se il-
man pumpun torvesta pois avopäästä ylhäällä ja uiko-
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puolell? oleva ilma painaa vettä siihen ilmasta tyhjänä
olevaan pumpuntorveen.

Tahdotko nähdä kummallista,
niin tee kuin tämän lehden
laidassa oleva kuva osuttaa. Ota
ämpäri tai malja ja kaada sii-
hen vettä. Ota sitten mutkalle su-
jutettu putki, tai paremman puut-
teessa vaikka sipulin korsi, pistä
toinen pää putkea veteen ja anna
toisen pään riippua alaspäin astias-
ta, mutta niin että se riippuu

vähä alempana astiassa olevaa vettä. Ime sitten ilma
pois putken alapäästä. Vesi alkaa nyt juosta put-
kesta ja juoksee juoksemistaan, sittenkin kun her-
kesit imemästä, niin kauvan kuin vettä on astiassa.
Minkätähden niin? Vedenhän täytyy ensin juosta ylös-
päin, kun putken mutka on ylempänä veden pintaa.
Emmekä koskaan näe veden muuten juoksevan ylös-
päin. Mutta niin tekee se nyt sentähden, että ulkopuo-
lella oleva ilma painaa vettä ilmasta tyhjään putkeen,
joka ei ole muu. kuin mutkistettu vetupilli.

Mutta jos koetan imeä vettä putkeen, joka on
esim. 18 kyynärää korkealla veden pinnasta, niin en
voi millään lailla saada vettä nousemaan 17 kyynärää
ylemmäksi putkeen. Minkätähden en? Sentähden, että
ilman paino ei voi kohottaa vettä ylemmäksi. Ja tästä
näemme, että ilma painaa meihin joka kulmalta juuri
niin palju, kuin jos paaliamme olisi 17 kyynärän kor-
kuiselta vettä *). Se on hirveä painu, joka kokonaan
rusentaisi meidät, jos ei sisällämme oleva ilma painaisi
yhtä paljo ulospäin, Jos sisällä olevan ilman voisi pvm-

*) Muist. Oppineet ihmiset ovat laskeneet kannun vettä
painavan saman verran kuin 770 kannua ilmaa.
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puta pois huoneesta, niin ulkona oleva ilma rusentaisi
seinät kokonaan rikki.

Vaikea on saada jotakuta paikkaa ilmasta tyhjäksi;
mutta kuitenkin on keksitty kone, jolla ilma voidaan
saada pois lasikellosta, Siinäpä nähdään kuinka höy-
hen, joka pannaan ilmapumppuun, putoaa alas yhtä
kiivaasti kuin kivi. Sillä siinä ei ole ilman vastusta,
joka muuten pidättää kaikkea liikettä. Jos ei tätä vas-
tusta olisi, ampuisin kuulani ja nakkaisin pallini kahta
vertaa etemmäksi, kuin mitä nyt voin tehdä.

Ilma liikkuu näkymättöminä virtoina koko maan
ympäri ja ylettyy noin neljä peninkulmaa korkealle.
Koko tätä ilmakerrosta kutsutaan ilmapiiriksi. Onpa
keksitty täyttää suuri, silkistä tai muusta tiiviistä vaat-
teesta tehty pallo ilmalajeilla tai ilmanmoisilla aineilla
("kaasuilla), jotka ovat ilmaa keveämmät. Kun pallo on
sitten tiviäkBi tukittu, etteivät kaasut pääse siitä pois,
kohoaa se ilmaan, ja pallon alle on sidottu pieni vene,

jossa on saattanut istua yksi tai useam-
pi ihminen. Pallo eli ilmapallo on
kohottanut nämä uskaliaat ilmapurjeh-
tijat hyvin korkealle, vieläpä korkeam-
malle korkeimpia vuoria jakorkeimpia
pilviä. Sieltä ovat nähneet kaupun-
geita ja kyliä kaukana alaalla jalkainsa
alla, siksi kuin ovat päästäneet kaa-
sut ulos pallosta ja siten painuneet jäi-

leen maahan. Mutta tuolla ilmassa korkealla on ollut
vaikea hengittää, sillä ilma ohenee, jota vlemmä koho-
taan. Tapahtuupa niinkin, että korkealla vuorella nä-

kee pilvien satavan juuri jalkain alla. sillä onu ilma
ylhäällä ei voi kantaa pilviä niin korkealla. Syvässä
meressä on vesi painanut sukeltajia kovemmasti ulkoa-
päin, kuin mitä niiden ruumiissa oleva ilma un vastan-
nut sisältäpäin, ja silloin he ovat olleet lähellä kuole-
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maa. Aivan toisin on käynyt niille, jotka ovat kiiven-
neet hyvin korkeille vuorille. Siellä on heidän ruu-
miissaan oleva ilma painanut kovemmasti ulospäin, kuin
mitä ohut ulko-ilma on painanut sisään päin. Sentäh-
den on veri tahtonut juosta heistä kuiviin ilman pai-
nosta. Mutta syvissä kaivannoissa on ilma samassa suh-
teessa tiiviimpi ja vaikeampaa hengittää, niin että näh-
dään, kuinka Jumala on valmistanut ihmiselle sopivim-
man ilman maan pinnalla.

Ilma pakkautuu pian kaikkiin: sitä on maassa,
vedessä, vaatteissasi olevissa langoissa ja ruumiisi sisäs-
sä. Ilmatta ei voi yksikään eläin hengittää, ei mikään
kasvi elää, eikä tulikaan palaa. Nä"in kerran rotan,
jokapantiin ilmapumppuun, ilmatton-aan paikkaan. Koh-
ta alkoi se hätäillä ja pyrkiä ulos. Kun ei päässyt, al-
koi se yhä vaikeammasti hengittää. Viimein hypähti
sen koko ruumis, se tukehtui ja kuoli. Muuan poika
sai kerran lihapalasen kurkkuunsa. Siitä hän kuoli,
kun ei voinut enää hengittää ilmaa. Lukukinkereillä
näin paljon väkeä matalassa tuvassa. Viimein tuli ilma
huoneessa niin lämpimän tukalaksi, että sitä tuskin voi
hengittää, ja kynttilät paloivat hyvin tummina pöydällä.
Vedä peitti auki, sanoi lukkari, että saadaan parempaa
ilman vaihetusta. Ei ole se terveellistä, kun ei saa
alin-omaa raitista ilmaa huoneesen. Sillä se ilma, jonka
hengitämme ulos, on ilmanmoista ainetta, jota nimite-
tään hiilihapoksi; se on vahingollista tulelle a hen-
gitykselle.

Kauvan luulin ilman olevan yksinkertaista ainetta;
mutta kaupungissa nä"in apteekarin eroittelevan ilmaa
konstikkaisiin laseihin. Siitä sai hän kaksi toisistaan
erilaista yksinkertaista ainetta, Toista kutsuttiin ha-
piksi, sillä sila on happo-aineissa, ja se on happi, joka
pitää kaikkia elossa ja tekee tulenpalavaksi. Mutta jos
happi olisi yksinään ilmassa, panisi pieninkin tulen ki-
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pinä koko maan palamaan. Sentähden sekoitti Jumala il-
maan toistakin ainetta, jonka nimi on typpi sillä se
voipi yksinään tulta jaihmisiä tuikuttaa eli tvpevttää. Ve-
dessä on nappia ja toista ilmanlajia, joka veden vuoksi
on nimeltä vety. Nämä kolme ilmanlajia: happi, vety
ja typpi, niinkuin myös ne kaksi kovaa ainetta kiiseli
ja hiili, ovat yleisimmät luonnon kunnissa. Kasvien
osuuksina on enimmästi niiltä, happia ja vetyä. Mutta
eläinten ruumiissa on, paitsi näitä, vielä enemmän typpiä.

Äänestä.

Eräänä päivänä otti isä pyssynsä ja meni ampu-
maan pyitä lehdikosta. Antakaapa minullekin pyssy ja
ruutia, sanoin minä.

Ei, sanoi isä; ei vielä, ennenkuin tulet vanhem-
maksi. Ruuti ja pyssyt ovat vaarallisia leikkikaluja.

Minkätähden niin?
Sentähden, että ruudilla on pyssyssä suuri voima.

Jos panet sitä irralleen tuohon maalle ja sytytät, niin
sähähtää se ainoasti ylös. Mutta jos panet sitä ahtaa-
sen pyssyn piippuun ja tukit etulaahingin tai luodin
päälle, niin on ruudilla joka kulmalla jotakin edessä.
Kun se sytytetään, palaa se silmänräpäyksessä ilman-
moiseksi aineeksi. Sellaiset aineet ovat hyvin pontevia ja
paisuvat ihmeteltävällä voimalla. Ruudin palaessa pyrki-
vät kaasut ulos ja pakkauvat kaikella voimalla sille
suunnalle, jossa kohtaavat heikointa vastusta. Pau, pau-
kahtaa pyssy, ja etulaahinki tai luoti lentää pois. Ja
jos ei ne mene pois edestä, kun pyssy on ruosteinen
ja kehnosti laahattu, niin pyssyn piippu räjähtää rikki.
Vastaanpito ei siinä auta, vaikka olisikin vuorta. Sillä
jos vuoreen nakataan reikä, ja tämä laahataan ruudilla,
niin kivi räjähtää kappaleiksi.

Mutta minkätähden paukahtaa pyssy?
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Sen vaikuttaa ilma. Kun ruuti pakottaa etulaa-
tiinein tai luodin pois, jääpi ilmaton sija pyssyn piip-
puun. Siihen tyhjään sijaan svöstävv ilma vauhdilla,
josta tulee jyrinä, ja siitä syntyy paukaus. Kuka us-

koisi tuon majkasetillisen ukkosen jyrinän tulevan il-
masta? Mutta niin on kumminkin. Missä leimaus
kulkee pilvien välissä, ajaa se ilman pois. Kohta syös-
täyy toista ilmaa siihen tyhjään paikkaan, ja niin kuu-
luu järäys. Sitten kaikkuu järäys pilvistä ja maasta,
niin että luulee kuulevansa koko rivin järäyksiä.

Jos huiskin ruoskalla taikka saikaralla ilmassa,
kuuluu siitä suhina. Jos suitan kirkonkelloa, niin lvöpi
kieli kellon laitaan. Kello alkaa juurikuin täristä, ja
tärinä tulee ympärillä olevaan ilmaan. Samalla lailla,
kun näpsäyttää viulun kieltä, näkee selvästi, kuinka
kieli tärisee jäljestäpäin, ja tärinä yhtyy herkkäliikun-
toiseen ilmaan. Siitä voin käsittää, kuinka ääni tulee
ilman tärinästä. Likimmäinen ilma panee yhä eteen-
päin etimmäisen ilman tärisemään, ja niin menee ääni
ilman läpi, välistä pitemmän, välistä lyhemmän matkan,
aina sen mukaan jos tärinä on kovempi tai heikompi,
Tyynellä ilmalla kuulen kirkon kelloin äänen runsaan-
kin peninkulman päähän merelle; mutta tuulella kuu-
luu se etemmä sille suunnalle, johonpäin tuuli kulkee.
Kun vihollisten sotalaivat viimein ampuivat Wiaporin
linnaa, kuului järinä 30 peninkulman päähän, kun ko»
van pani maata vasten. Siinä kulki tärinä maan lä-
vitse: muuten ei ulisi kuultu tärinää niin kauvas.

Kun läiskyttää veteen, lyöpi kämmeniään yhteen,
polkee jalkaa tai lvöpi rumpua, tulee aina erinäinen
ääni ilman tärinästä. Kun puhun, vihellän tai laulan
(veisaan), tulee ilma keuhkoistani japanee ulkopuolella
olevan ilman tärisemään. Samalla lailla soitetaan u-
rui 11 a kirkossa kauniita virsiä. Keuhkoin sijassa on
uruissa suuret palkeet, jotka puhaltavat ilmaa piippui-
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hm, urkuinpolkijan astuessa poikimille. Sitten tulee
siitä ilman tärinä (vipuamista) urkujen pilleissä ole-
vissa pienissä reisissä, ja jokainen pilli antaa äänteen.

Laulu ja kaikkinainen soitto, joka hartaasti suloittaa ih-
misen mieltä, on jakso äänteitä, joista yhteensä tulee
sävel. Ja kun useita äänteitä sointuu yhdeksi sulo-
ääneksi, kutsutaan sitä akkordiksi eli sointumaksi.
Soitetaanpa monenlaisilla puhallussoittimilla, niin-
kuin huiluilla,klarineteilla,räikillä ja vaskitorvilla. Mutta
viuluja kantele japiano, niinkuin myös monta muuta,ovat
kielisoittimia. Kerran kiinnitin rautalangan kah-
den huoneen välille, jotka eivät olleet toisistaan kau-
kana. Kuulinpa rautalangan tärisevän tuulessa, ja siitä
tuli pitkä, kaunis ja surkea ääni. Jota lyhyempi ja
ohuempi lanka oli, sitä kimeämpi oli ääni. Sentähden
saadaan eri ääni samasta viulun kielestäkin, kun sor-
mitetaan eri paikoille kieltä. Ja sisältä on viulu tylijä,
ja sillä un ohuet seinät, sentähden tärisevät seinätkin
ja enentävät äännetten voimaa.

Kerran näin merkillistä, jota en kohta voinut kä-
sittää. Mies hakkasi puita kaukana metsässä. Jokai-
sella lyönnillä näin kirveen putoavan, mutta vasta vä-

hän ajan perästä kuulin lyönnin. Muistinpa siitä, että
olin usein nähnyt savun ampumisesta paljoa ennemmin,
kuin kuulia paukauksen. Nyt ymmärrän syyn siihen.
Valo kulkee nopeammasti kuin ääni. Sentähden näen
kirveellä lyönnin ja pyssyn savun, ennenkuin kuulen
äänen lyönnistä ja paukauksen ampumisesta. Ääni kul-
kee 558 kyynärää sekunnissa eli ei täyttä peninkulmaa
puolessa minuutissa, Ja jos tahdon kellu kädessä las-
kea ajan pyssyn savun ja paukauksen välillä, niin saa-
tan sanoa vannaan: nyt on ampuja niin kaukana.

'Metsässä huutava saa vastauksen,' sanotaan sa-
nanlaskussa. Sen olen usein kuullutkin, varsinkin jos
vuo,'ia tai mäkiä on lähellä. Sitä kutsutaan kaiuksi.
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Ensin luulin metsään jonkun piilouneen, joka nyt
matki minua. Mutta sitten havaitsin, että tärisevä ilma
ikäänkuin kimpousi takaisin puista tai vuorista ja tuli
jälleen tyköni, kun huusin. Se kuuluu kyllä naurulli-
seita ja kummalta, luvankin tykönä kuuluu kaiku sei-
nää vasten. Mutta seisoessani 30 kyynärää likempänä
seinästä en kuule enää kaikua, sillä ääni palaa niin no-
peasti takaisin, etten voi eroittaa oman ääneni ja kai-
kumisen väliä.

Ilmansuunnista ja tuulista.

Tahdotko tietää ilmansuuntia, niin merkitse se
suunta, jolla näet auringon olevan puolenpäivän aikana,
juuri kun kello on 12. Käänny sitten seljin aurinkoon
päin, niin nyt ovat silmäsi pohjosta ja selkäsi etelää
kohti. Oikealla kädelläsi on itä ja vasemmalla kädel-
läsi länsi. Keskellä pohjosen ja idän väliä on koil-
linen eli itäpohjon en. Keskellä idän jaetelän väliä on
kaakko eli itä etelä. Etelän ja lännen välin keskellä
louna eli länsi-etelä. Lännen ja pohjosen välin kes-
kellä on luode eli länsipohj onen. Nyt tunnet ta-
vallisimmat ilmansuunnat. Merimies jakaa ne sitten pie-
nempiin piiruihin kompassille.

Tuulet jaetaan ilmansuuntain mukaan, niin että
jokainen tuuli saapi nimen siitä maailman suunnasta,
jostapäin se puhaltaa. Neljä päätuulta on: kylmä poh-
jonen, joka tuoni hallaa: sateinen itä, joka antaa
vettä ja lunta; lämmin etelä, joka tuulee kesällä, ja
lauhkea länsi, joka tuopi meille usein kaunista ilmaa.
Pohjonen on sentähden kylmä, että se tuulee sellaisilta
tienoilta, joissa ei jää koskaan sula. Kaukana tuolla
etelässä puhaltaa kuumia hieta-aavoja pitkin tuuli, ni-
meltä Samuni, joka on niin kuuma, että se tappaa ih-
misiä. Kun sellainen tuuli kulkee meren ylitse, jääh-
tyy se; mutta jos meri ei ole laaja, saattaa se kuiten-
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km olla hirveän kuuma. Muutamilla tienoilla maata
tuulee koko puolen vuotta sama tuuli, ja maapallon kes-
kustalla tuulee alin-omaa itä. Sellaisia tuuliakutsutaan
p ass tuulik si, ja ne pitää kaikkein merimiesten
tarkasti tuntea. Hirmumyrskyjä pauhaa usein lampi,
mimmissä maissa ja ilmautuu siellä äkkiä, Juuri
kun ilma on kaunis ja tyyni, nousee aivan pieni pilvi
selvälle taivaalle. Joka silloin makaa, hänen täytyy
nousta aivan nopeasti ylös sängystään, ja joka istuu
pöydässä, ei hän ennätä päättää ateriaansa. Kaikkein
täytyy rientää ulos ja nakkauta maahan, sillä vähäi-
sessä ajassa on kukatiesi koko huone mennyt tuuleen.

Höyrykoneista ja rautateistä.
Jos annan olutputellin seisoa uunilla lämpimässä,

paukauttaa oluessa oleva hiilihappo korkin pois sen
suusta, Jos katan kiehuvan padan, niin ettei höyry
pääse siitä ulos, lähettää höyryn voima kannen pois.
Kaikki tämä tulee ilmanlajien ja höyryin suunnatto-
masta paisuntovoimasta. Mies, nimeltä Watt, keksi
höyryn voiman kokoomisen. Sitten oli Amerikassa mies,
nimeltä Fulton. Vähitellen johtui hänelle mieleen
tehdä raudasta kone, jota suuressa kattilassa kiehuvan
veden höyryvoima saattaisi panna liikkeelle. Hän alkoi
rakentaa pientä laivaa, johon valmisti sellaista konetta.
Kaikki, jotka tätä katselivat, nauroivat ja sanoivat:
I'uiton on hulluna! Mutta Fulton ei ollutkaan hul-
luna, hän oli vaan köyhä. Kukaan ei tahtonut lainata
hänelle rahaa sellaiseen kokeesen, jota kutsuivat hul-
luksi yritykseksi. Mutta Fulton ei luopunut yritykses-
tään, ja monta huolta sekä vaivaa kärsittyään sai hän
laivansa valmiiksi. Nyt saivat kaikki nähdä laivan läh-
tevän liikkeelle kulkemaan eteenpäin ilman purjeita ja
airoja, ainoasti höyryvoimalla. Ne, jotka enimmän
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nauroivat, kummastuivat nyt enimmän. Fultonin nimi
tuli kuuluisaksi, ja hänen keksintönsä tuli merkillisem-
mäksi ja liväclvllisemmäkßi, kuin koskaan muut tehdyt
koneet. Sillä nyt jo, viidenkymmenen vuoden kulut-
tua, kulkee tuhansittain höyrylaivoja, joiden ei tarvitse
kuluttaa kallista aikaa tyynellä ja vastaisella. Laiva,

jonka tässä näet, on höyrylaiva. Laivan sisässä on
uuni, jossa vesi kiehuu suuressa höyrykattilassa, ja savu
nousee ylös piipusta. Vesihöyryt pyörittävät konetta,
ja kone vetää laivan sivulla olevat rattaat pyörimään.
Ratasten pyöriessä lvkkelevät ratasten siivet vettä pois
edestään, niinkuin airotkin tekevät soudettaessa. Ja kun
kone vetää niin paljo, kuin esimerkiksi viisikymmentä
hevosta vetää, sanotaan: koneella on SO.nen hevosen
voima. Paitsi tätä tekee höyry työtä työtehtaissa ja
vapriikeissa, niin etteivät monen tuhannen ihmisen voi-
mat voisi sitä toimittaa. Ja joka päivä ajetaan höyryä
käyttää uusiin toimiin, niin että ihmisen valta luon-
non ylitse tässä ilmestyy selvemmästi, kuin missään
muussa kohdassa.

Sellaisia kuormia, joita ennen monta sataa he-
vosta oli vaivoin vetämässä tavallisilla maanteillä, ve-
tää nyt yksi ainoa höyrykone paljoa helpommasti ja
nopeammasti rautateillä. Tässä näet rautatien ku-
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van; niin sitä kutsutaan kun siinä on raudasta ratasten
jäljet, joita myöten rattaat aivan keveästi pyörivät eteen-
päin. Etunenässä kulkee höyrykone ja vetää perässään
koko rivin vaunuja. Muutamissa vaunuissa on kaluja
ja toisissa istuu ihmisiä. Rautatie ei saa olla kovin mä-

kinen eikä kovin mutkainen. Sentähden että se tulisi
suoraksi ja tasaiseksi, on monissa maanpaikoissa särjetty
kallioiden lävitse kulkujuovia ja rakennettu siltoja jär-
vien ylitse. Monissa suurissa kaupungeissa kulkee rau-
tatie huoneiden kattoin päällitse. Ja nykyjään on ra-
kennettu riippuva silta rautatien kanssa tuon hirmuisen
suuren Niagaran vesiputouksen ylitse.

Myrsky.
Kas. siivin näkymättömin

Mä ilman kotka lennän,
Maailman äärist' äärihin
Kohisten hetkess1 ennän.
Sä purjehtija ulapan.
Sun syvyytehen upotan.

Mä rantaa vasten vyörrytän
Laineeni vaahtoharjat,
Mä yli maiden lennätän
Pilveinkin synkät sarjat.
Mä syöksen korvet kumohon,
Kaupungit mullan peittohon.

Mut kun ma raivoon tuimimmin.
Mun voimain murtaa Luoja,
Ett' asettuen näyttäisin
Kuin maailmaa Hän suojaa.
Mä tyynen illan rauhaan näin
Pois nukun noista melskeistäin.
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Myrskyissä vaikka nähtlähän
Myös Herra voimissansa.
Luo Eljaksenp" ei tullut Hän
Kaivoisen myrskyn kanssa,
Ei leimauksen liekissä,
Vaan vienon tuulen hengissä.

KahdestoistaLuku.
Tulesta.

Autti sanoi: en ymmärrä unta tuli on. Eihän
tuli ole mitään; on maan mnidcn kappalten hämittäjä.

Niinpä onkin, sanoi isä. Ei siis oletkaan aiman
oikein httfita tulta elementiksi eli alku-aineeksi. Mutta
tervan on se tullut tawaksi. Ei tule tulesta ajatella
niin, että se häwittäisi jotakin aiman peräti. Muuta-
mia aineita se irtauttaa heidäu alku-osiinsa, ja toisia
muutoin muuttaa. Tuo puuupalaucn on enimmästi
hiiltä, wetyä ja pappia, Nyt poltan sen. Jos mikä
palaa, lvetää se itseeusä ilman pappia. Muutamat
puun alku-osat yhdistymät palaessa hapin kanssa ja me-
nemät ilmamnoisiksi. Mutta suurin osa hiilestä jääpi
jäljelle, niinkuin myös tuhka, jossa on lipeäsuoloja.
Alku-aine hiili saattaa »vieläkin haihtua pois yhdistyes-
sänsä hapin kanssa. Muutamat aineet eitvät pala koskaan.
Kulta ei haihdu tulessa, maikka se sulaa. Pellama,
tulikilvi, palowiiua ja ruuti saattamat hyknn helposti
syttyä, ja sellaisia aineita kutsutaan syttymäisiksi.
Muutamat taas, niinkuin rauta, tarmitsemat koman tv-
len, ennenkuin palamat.

Nyt sytytän kynttilän, ja se palaa liekissä.
Kun sm pnhallan sammnksiin, niin sen sydän hiiluu.
Mitä on liekki? Liekki on palawa kaasu siitä ai-
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mesta, jota kuumuus hajottaa. Sima liehuu pieniä
fJeniä tmualliscsti noesta, joka on noussut pala-
masta aineesta. Siinä säkenet kiiltämät, ja siitä
paistaa liekki. Talikynttilä walaisee hymästi, sen-
tähdcn että talissa on paljon hiili-ainetta. Palama
mäkimiina antaa aiivan heikon malon, sentähdcn että
siinä on wähä hiiltä. ©entänen samuaa wasta sam-
umtcttu kynttiläni, ja scntähden nokentuu samnpiipun si-sus s a »vns ta; mutta palamasta mätimunasta ei tule
paljo ollenkaan nokea. Olen nähnyt fosforin palaman
ilmitulclla ja hymin samnaman, mutta samu ja loiste-
aine ei ole nokea, maau fosforia ja happia yhdisty-
neenä. Mitä on hiillos? Se on palamaa ainetta,
josta ei tule palamaa kaasua. Jos puhallan siihen il-
massa olemaa pappia, tapahtuu palaminen nopeana
masti, ja siihen ilmautuu liekki, sillä siihen tnlce kaasua.

Nytpä ymmärrät, kuiuka halot palamat tulessa,
ja kuinka liekki malaisee. Nyt ymmärrät, minkätähden
puhalletaan tuleen, minkätähdcn laitetaan ilmanmeto
tulisijoihin ja miukätähdcn hnonc palaa nopeammasti
tuuli-ilmassa. Jota pitempi samupiippu on, sitä pa-
remmin se »tietää, ja sitä paremmin puut palamat ta-
kassa. Mntta miten sammutat tulen? Jos kaadat
mettä tuleen, heität hietaa siiheu tai jonkun peitteen
sen päälle, niin sammuu fe pian. Minkätähden niin?
Scntähden, että estät ilman tulemasta tuleen; siitä
fuljet pois ilman hapin, joka mirkistää tulen. Ia niin
tntehutat sen juuri tuin eläimen, joka ci saata hengit-
tää. Jos tuli on päässyt irti tnmassa, niin älä au-
kase akkuuoita. Tapahtuupa niiukiu, että tuli tukeh-
tuu omaan fanjuunfa.

Tulen tointamme lämpiuiän ja hyödyn mnoksi,
ja keittämistä, paistamista ja muutakin martcn. Sii-
hen käytämme puita, mutta muissa maissa käytetään
hiiliäkin, timihiiltä ja polttoturpeita. Jos lykkäämme
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peitin kiinni, tulen takassa palaessa, niin huone täyt-
tyy sawulla. Jos se pannaan kiinni hiilten wiclä pa-
laessa, tulee siitä häkää, josta monta ihmistä on
tuollnt. Jos fatoupiippu ci ole isoon aikaan puhdis-
tettu noesta, käypi niinkin, että noki alkaa palaa, josta
tulee nokipalo. ©en saapi parhaiten tukehtumaan hie-
nonnetulla tulikiwellä, jota nakataan takassa olemaan
hiillokseen. Tulikimen höyry näet tnkeuttaa tulen.

Tuli lämmittää ja tuli walaifec. Walokseunne
sytytämme lvalkcalekon takkaan tai päreesen, mutta
usein sytytämme talikynttilänkin tai öljylampun. Sy-
dän imee sisääusä talin tai öljljtt, jofa sitten palaa ja
'.valaisee hiilmvalla hiili-aineella.

~Tnli on hywä renki, mutta huono isäntä," sa-
noo sananlaskn. Scntähden pitää sitä waroa luin sutta
rautahäkissä. Mnntoin tekee se meille kauhean mahin-
gon, niin että pienestä tulitikusta moipi tulla hirmui-
nen tulipalo, josta kaupunkeja ja kyliä saattaa perin-
pohjin hämitä. Kyllähän tuli on ihmeellisimpiä luon-
non woimia. Muutamat aineet kuumenemat palamat-
ta ja »valoa antamatta, esim. kun mettä nakataan pol-
tetuille kaltkikurille. Muutamat kappaleet antamat pa-
lamattakin Ivalon, esim. kiiltomato tai lahonnut puuu-
palanen tai tulitikku, jota aiioan hiljaa hnvuttcleu.
Usein on tulen ilmituleminen aiiuan ihmeellistä. Kuinka
moidaan niin kowa kuumuus saada kappaleista, jotka
itsestään omat niin kylmiä kuin teräs ja pii?

©en näemme, että tuli saadaan filmaamatta, juuri
kuin tulitikussakin, tai kun kahta lomaa kappaletta yht-
äkkiä lyödään yhteen, niinkuin hcmoisen kengänkin käy-
tyä tiellä kiiviin. Metsä-ihmisct ottamat sillä lailla
Nllta, että hieromat kahta tuimaa puupulasta wastatus-
leu. Myllyukuvct kuuinenciuat ja sytyttmuät myllyn,
jos ne kauman pyörimät tyhjinä. Jos heiniä pannaan
kosteina latoon, alkawat ne jonkun ajan perästä kun-
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rotta ja ottamat tulenkin. Samoin tekemät puumillat-
fin (pumpulit), jahtia, jossa oli kimihiiltä lastina,
syttyi tuleen, keucukääu tietämättä, mistä tuli syntyi.
Viimein keksittiin finriljiilteu itsestään syttyneen. Mun?
tamissa maissa, soissa maa on täynnä syttymiä ai-
neita, alkaa maa alhaaltapäin palaa, joSta tulee maa-
palo. Auriuko- tahi tulilasilla, joka murtaa wa-
loit, tuotit ko'ota auringon säteet pieneen paikkaan, joka
tulee min kuumaksi, että puu syttyy tuleen. Ia suu-
rella tulipeilillä saatan polttaa timantinkin.

Kun kesällä on hymiu lämmin, kokonu usciu mus-
tia pilmiä taimaalle. Tamallisesti näyttämät ne kul-
keman tuulta mastaau, kuu ylhäällä olelva ilma juoksee
toista suuutaa, kuin alempana maan pinnalla olema.
Kohta leimahtelee kaitaisia tulen liekkiä, juuri kuin tn-
leit kieliä, pilmieu laidoilla, ja sitten senraa koma jä-
riuä, joka mapistnttaa ihmistä, sillä hau tuntee siinä
Moimattomnnteusa faiffiuioiuiau Suutalan edessä. Se
on majestectilliueu ukkonen, jonka jyristessä lapset
piilouMat äitiusä syliin. Mutta jos olet ulkona ke-
dolla, miu älä pelkää jyriuää. Se ei mahiugoita ke-
tään, ja kuu se kuulun, on maara jo simu, silla se
ou leimaus eli utontuli, joka moipi särkeä suu-
rimmatkiu kalliot _ja tappaa eläimiä ja ihmisiä, joihin
se lyöpi kohti. Siä piilon silloin pitfäin pnideu alle,
sillä ufoutuli ampuu Marsinkin korkeihin terämäpäisiiu
fappaleiftu, särkee ne ja menee aina maalian. Vä-
listä näkyy leimaus jyrinän kuulumatta, ja sitä sano-
taan Ka le man malkeaksi. Ihmeellistä on se, että
utoutuli juoksee uiuntamain ainetta» pintaa myöten,
uiiukuiu metallein, usein niitä »vahingoittamatta; mutta
toiset aineet, mintuin puu, cimät moi ukontulta miu
johdattaa, ja scntähdcu ne särkymät. Jos tahdotaan
marjella kirkontornia, jota usein on ukoutuleu Maaras-
sa, kun se on tiTäaiäpäiueu ja korkea, miu naulataan
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waskikaistalc juoksemaan tornin huipusta aina maahan
asti. Kun nkoutuli sattuu toruin hnippuun, jnoksec
fe näkymätönnä alas ukkosen j o baltitta myöten ja
katoaa, mitään Mahinkoa tekemättä. Mutta jos ihmi-
ucu silloin koskisi paljain käsin nkkosen johdattimecn,
kuolisi hän kohta sm lomasta iskusta, sillä häum ruu-
uiiinsa micpi nilojen Moiman lämitscnsä.

Mitä on nkkoncn? titä on nkontuli? Sen sa-
non sinulle. Olethan nähnyt kissan selän pimeässä
silitettäessä antaman fdfenid. Olethan nähnyt tukkasi
lvälistä ratiseman säkeuiä, kun sitä kampaat. Jos hie-
ron paksua lasikappalctta tai hartsilcwyä, niin näen
kummallista. Jos panen samassa lasin eli hartsin
lvicrcen »vaskitottven, mcssiukipallon tai nutitta metal-
lia, jonka alla on lasinen jalka, ja kosken sormellani
palloon, niin lentää sakene kuulasta ja tunnen »vä-
häisen piston sormceui. Jos minulla on »varsinainen
kone, sitä »varten tehty, niin »voin saada niin koluan
täräyksen messinkikunlaöta, että kaadnn siitä. Ia jos
otan sinna ja mnitakin käteen, niin menee sama tä-
räys jokaisen läpi. Mutta jos sinnlla ja muitta on
»villakinnas kädessä, niin emme tunne täräystä eikä sä-
kencttä, ja silloin ei menckkään näkymätön »voima mei-
dän kantta mnihin.

Mikä on siis se knmmallmm woima, joka löytyy
kappaleissa salattuna ja mirtoaa elämään kihnaamalla?
Se on sähkö eli llckc, ja se se on, josta ukontuli
tulee. Se saattaa tulla monesta syystä ja kokoutua
famuan, cnneuknin laukeaa. Niin kokoun se kesäläm-
piinalla pilluun, ja pilmestä leutäiuä nkontuli on sa-
mallainen sakene luin se, joka sähähtää mcssinkipallosta
sormeeni; mutta nkontuli on paljoa mäkemämpi. Ruu-
miini ja kaikki metallit johdattamat sähköä joutuisasti
lämitseusä. Puut, wesi j. n. e. ivicmät sitä hitaani-
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masti. Lasi, pihka, millä ja silkki cimät johdata ollen-
kaan tätä Mäkcmää Moimaa.

Siitäkin tulee sähköä, jos panen sinkkilcmyu Mao-
liiduin päälle parittain ja jotakin nestettä Maliin.
Sitä käytetään siinä merkillisessä laitoksessa, joka näh-
dään oleman maanteiden miercssä Helsingin ja Vii-
purin luin myös Turun ja Tornion Malilla. Siellä
on pystytetty korkeita pylmäitä määrättyin Malien pää-
hän, ja pylmästcn päihin on asetettu mcrnissalla Moi-
deltn »vaskilanka, joka kulkee kaupungista toiseen. Knn
sähkö saa maiknttaa toiseen päähän lankaa, tuntuu scu
maikutus samassa jo toisessakin päässä. Ia se käypi
niin nopeasti, ettei ennätä silmiä räpäyttää, ennenkuin
sähkömoima on lentänet Niipnrista Tornioon. Nyt
on niin somittu, että ne ja ne merkit merkitsemät eri-
laisia puustamia. 9iiin kysytään jotakuta asiaa Hel-
singissä. Kohta tiedetään se Viipurissa, Turussa tai
Torniossa, ja saatetaan heti siihen mastata. Ia tätä
merkillistä ja hyödyllistä laitosta kutsutaan sahkösa-
nan Icnnättimeksi.

Setäni, joka on kulkenut merellä, sanoi, ettei mi-
tään ole niin hirmuista uähtämää, kuiu maanjäris-
ty s. Kcrrau, kuu hän oli Amerikassa, tunsi hän maan
tärisemän jalkainsa alla, niin että atkuuaulasit särähteli-
Mat rikki ja kellot alkoimat itsestään soida tornissa.
Älä ole peloissasi, sanoimat muut merimiehet. Tämä
on ainoasti maantärinä, eikä sitä pitkitä laumaksi.
Maautärinä loppui; mutta jonkun ajan kuluttua alkoi
maa täristä komemmasti, niin että huoneita ja muu-
reja rysysi kumoon ja kukistui ihmisten päälle. Kaikki
mäti riensi nlos lakeudelle, pelastamaan henkeänsä. Sit-
ten tuli helle ilmaan ja koma tulikimcn katku; siiuä
kuului jyminä, juuri kuiu maan-alaineu ukkonen. Ia
kerrassaan halkesi maa, niin että kokonaisia kaupunkeja
ja kyliä syöstyi symyytcen. Meri pauhasi suurissa
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aalloissa, »vaikka et tuulta ollut, ja hyökyi rantainsa
ylitse ja hukutti kaiken maan, joka oli likiuuä. Me-
ren symyydestä kohosi uusia saaria, jotta ci hilaan »vielä
ennen ollut uähuyt; ja missä »vasta oli kuiwa maa,
siihen syytuuät mereu aallot särkyncittcu laiivain säpä-
leitä. Nyt oli hätä ja pelko, jota ci kukaan »voi sr-
littää, siksi kilin luonto muutamain Päilväin perästä
tuli jälleen tasapainoonsa, niin että elämään jääneet
ihmiset saattoimat rakentaa itsellensä nusia asnmasijoja
siinä hämitetyssä maassa.

Niin hirmeää Jumalan rangaistusta on maan-
järistys, ja se tulee maan sisässä olemasta tulesta.
Sillä monta merkkiä osottaa koko maan sisnksen jal-
kaimmc alla oleman tulisena ahjona, niin että tämä
koira maakuori, jolla asnmme, ei ole paljon kolmea tahi
neljää peninkulmaa paksumpi. Kun »vettä tulee maan-
alaisista rrijistä tulta lähelle, muuttnu se höyryksi, joka
paisuu niin hirmuisella woimalla, että se täristää maata
ja »välistä murtaa kotvan piunankiu rikki. Mutta
muutamissa maissa on »vesihöyryllä ja tulella kulku-
paikat, joista ne nousemat ylöspäin, tekemättä »»iin fun»
via hämiöitä. Oletko koskaan kuullut puhuttaman tn-
li»v norista?

Olen, sanoi Antti. Olen nähnyt kumataulm»,
jossa koko »vuori on samussa, ja jossa »virtaa juuri
tuin tuli-ojia pitkin siivuja.

Sellaisia »vuoria on monta maan päällä. Muu-
tamat omat kanman aikaa sitten palaneet loppuun ja
sammuneet; mutta toiset samuamat alin-omaa aina tu-
hansia »vuosia sitten, ja »vielä »välistä puhaltamat ne
tulta. ©illoin kuuluu jyrinä »vuorcu sisästä; tillen-
liekki, tuhkaa ja tulisia kimiä syöstyy ulos »vuoren
fiilistä, jota kutsutaau aukoksi eli kraateriksi, ja
lentää monta peninkulmaa ilmassa. Sitten »virtaa
nlos juuri kuin paksu puuro, jota kutsutaan laalvak-
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Si, sulaneita ja tulisia aineita »vuorcu sisästä, ja juok-
jee Hiljoilleen savuja alas, siksi että fc jäähtyy ja hyy-
tyy roiimcin auvan ko»uatsi. Ia min saattaa kilvisa-
tccsta ja tuhkasta ja laamasta tulla monta ihanaa tic-
noa lvuoreu ämpärittä häivitetyksi.

Kun lapset kuulimat tämän, pelästyimät he ja
fauoiroat: hywä Jumala, »varjele meitä maanjäristyk-
sestä ja tulmnorista! Alutta isä sanoi: kiittäkäämme
Jumalaa, ettei sellaisia ole maassamme. Lämpimissä
maissa taritsce luonto ihmisille suurta rikkautta, mutta
suuria »vaarojakin, joihin kuuluivat julmat pedot ja
maau-alaiucu tuli. Maamme on köyhempi ja kyl-
mempi; mutta sen sijaan saamme nukkua huoletouna
yöllä, sillä ei yksikään tiikeri ojaani oluemme takana,
eikä maanjäriötyMän kukista kattoa päällemme. Ia
jos joskus tuntisimmctin mcmntärinää, joka kyllä woipi
tapahtua kukatiesi kerrau kymmenessä, kahdessakymme-
nessä lvnodcssa, niin on sekin hywin »vähäistä eikä ole
milloinkaan tehnyt »vahinkoa, niin kamvas kuin »voi-
daan muistaa. Jarnoin lyöpi uffouen alas, ja kulise »vahinko tapahtnn, että tuli pääsee irti ja kaupunkeja
ja kyliä ja huoneita palaa, niin tulee sellainen tapaus
melkein aina omasta »varomattomuudestamme. Sillä
Maikka tuli on niin »vaarallinen aine, »vieläpä kaikkein
»vaarallisinkin, niin näemme, kuinka sitä saatetaan hal-
lita ja snlkea takkoihin ja uuueihiu, kun ivaan sen
kanssa »varoen eletään. Kun se muutoin olisi wihol
lisemme, tulee se näin meille uskolliseksi ystmväksi, joota
meille on iloa ja hyötyä. Tuli lämmittää meitä, kun
on kylmä, ja antaa »valoa, hm on pimeä. Se kie-
huttaa ruokamme kypseksi ja paistaa leipämme, se peh-
mittää meille kolvat metallit, joista on meille niin
monellaista hyötyä. Ihana Inmalan lahja on tuli,
oikeiu käytettynä. Ei yksikään eläin ymmän'ä sitä täyt-
tää, ja kun joskus on laivattu miu raatoja metfä=
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ihmisiä, ctteuvät ole tunteneet tulta, on niiden sanottu
olleen tuokin järjettömiä luontokappaleita parempia.

Maanjäristyksistä.
Eräänä syyspäuvänä, sata touotta takaperin, kuuli

»väki isossa Lissabmiin kaupungissa portugalin maalla
l)[)t'ä!ftä kowan maan°alaiscn jyrinän. Maa tärisi hir-
muisesti; Tajou iso luitta knohni äänensä yli ja syöksi
»vetensä kanpnnkiin. juoneita ja kirkkoja kukistui,rau-
nioiksi, puoli kaupunkia hämisi, ja 24,000 (nefjafol=
matta tuhatta) ihnnstä menetti henkensä. — Scitsc-
nlänkymmcntä »vuotta jälkeenpäin hämitti maanjäristys
Kalabrian maan. Kokonaiset »vuoret painnnvat maa-
han; toisia touotta kohosi ylös. Rannat muuttunvat;
monta pientä järlveä ja tcnvcydclle »vahingollista le-
»väsuota ilmausi; 40,000 (neljäkymmentä tuhatta) ih-
mistä menetti henkensä. — Eräässä maanjäristyksessä
Amerikassa »vctäysi meri yhtäkkiä takaisin rannalta,
niin että kaikki lähellä olcwat laitvat kallistunvat ku-
moon hietikolle. Sitten hyökysi meri jälleen maalle ja
peitti Callao'u kanpuugin ja siinä 5,000 (»viisituhatta)
asukasta »vedellä ja hiedalla, niin että päiiuällä sen jäl-
keen näkyi ainoasti suuri hietakoko fiinä, jossa kau-
punki oli ollut, Ei kamvan aikaa sitten häivitti maan-
järistys koko Vrussau kaupungin Turkinmaalla. —Kaksikymmentä »vuotta sitten ilmausi yhtäkkiä Sicilian
saarta lähelle mereen saari, joka oli peninkulmaa pitkä.
Neapelin kuningas tahtoi mielellään saarta omakseen
ja pani sille nimensä. Englannin kuningas tahtoi myös
omistaa sitä ja pani sille niinensä. Mutta juuri kun
molemmat kuninkaat riiteluvät, kumpiko saisi pitää saa-
ren, »vajousi koko saari jälleen meren symyyteen, eikä
sitä ole sittemmin nähty.
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Tuliwuorista.
Suurimmat tulimuorct maailman- amme omat

Vesumio Ncapclin tienoilla, Etua Siciliau saarella
ja Hckla Islamiin saarella. Kaikki kolme suitsuawat
mielä Malista tulta ja syytämät laamaa. Seitsemän-
kymmentä kahdcksau ontotta Wapahtajaunnc syntymisen
{alleen syyti Besumio niin paljo knmnaa tuhkaa, jossa
oli mettä ja laamamirtaa seassa, Herkulauumiu jaPom-
pejin kanpnukieu päälle, että nämä onnettomat kanpnn-
git piammitm kaikkine asukkaineen peitettiin. Likimää-
riu 1,600 (tuhat kuusisataa) muotta jälkeenpäin sattui
eräs työmies kaimamaau kaimoa tällä tienoolla ja löysi
kimiportaat maasta. ©itua löytyimät Hcrkulauumin jään-
nökset kolmenkymmenen kyynärän symyydcssä maan si-
sässä, ja nyt oli toinen kaupnnki rakennettu sen päälle.
Ei kaukana tästä löydettiin Pompcjinkin kaupunki, joita
nyt on snnrin osa kaimcttn ilmiin, niin että siinä näh-
dään, kuiuka ihmiset olimat asuneet ja eläneet Kris-
tukseu syntymisen aikana.

Tulen ja weden sodasta.
Englannissa tapahtui kerran syksyllä, että meri

koMalla myrskyllä yht'ätkiä kohosi maalle ja pakkansi
suurem maas-mmiin, jossa futattiin mahdottoman paljo
rautamalmia. Juuri kuiu Mesi tuli maas-uuuiin, kuu-
lui koma paukaus. Samassa näkyi korkea patsas höy-
ryä ja tulista malmia nouseman ilmaan, niin korkealle
kuin korkein kirkon torni. Kolme kertaa perätysten uu-
distui taas paukaus. Kolme kertaa perätysten nousi
tulipatsas. Sitten pirisi kuuma malmi ympäriiusä
joka suunnalle. Mesi oli moittannt ja kiehui kanman,
juuri kuin Ripeiden moitostaan, sammuuecssa uunina.
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Säkene.
Sakene lentelee

Pois ilmaan pimeään,
Ja siinä välkhyilee
Lykyllä retkellään.

Se liekittijuhän
Pois sammuu kadoten.
Kentiesi seniähän
Sytytti tulosen.

Mi hauvan loistelee
Valaisten pimeää;
Elohin rienlelee
Kuin «us/» pieni tää.

Herra varjeleepi.
Maan valo vaipuu pimeään, vaan Herra varjeleepi

Ja taivaan kansi synkistyy, mut Herra varjeleepi.
Yön pilvi raskas nousevi ja Pohja leimuileepi
Ja myrsky yöllä pauhailee, nmt Herra varjeleepi.
Maailma erämaata vaan se synkkää kuvaileepi,
Miss' eksyin kuolee matkamies, mut Herra varjeleepi.
Ja aallot syöksyy kallioon, tään perus lutiseepi,
Ja keula särkyy laivurin, vaan Herra varjeleepi.
Niin raskas onpi ilmakin ja ukko jyriseepi,
Salamat sinkun pilvissä, mut Herra varjeleepi.
Maa jatkuin alla tärisee ja vuoret vapiseepi,
Maan kita myöskin aukeaa, vaan Herra varjeleepi.
Ja vallat katoo, sodat soi ja verta tulcaileepi,
Ja kansat huutaa kostoa, mut Herra varjeleepi.
Sä i/imisraukka, näet vain, ett' aika läheneepi,
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Maailma jolloin katoaa, vaan Herra vatjeleepi.
Se auluns, ken itseään vaan vahälss katseleepi
Ja miettii aina riemuten: kylC Herra varjeleepi.

Kolmastoista Luku.
Valosta ja lämpimästä.

Onpa nyt valoisa päivä, aurinko paistaa ikkunoista
sisälle, voipi siis nähdä kaikki tuvassamme. Illan tul-
tua laskee aurinko. Sitten ensin tulee hämärä, niin
ettei enää niin selvästi voi nähdä kaikkia, ja sitten tu-
lee pimeys, jossa ei voi nähdä juuri mitään. Mutta
silloin sytytetään valkea takkaan, päre pannaan pala-
maan pihtiin tai talikynttilä sytytetään pöydälle, vaikka
näiden valossa emme näe niin helposti kuin päivän va-
lossa. Jos silloin menemme kartanolle, niin näemme
kuun paistavan ja valaisevan maata. Tai nuo kirkkaat
tähdet paistavat niin ihmeellisen kauniina meille illalla
tuolta siniseltä taivaalta.

Mistä tulee siis valo? Se tulee meille auringos-
ta, kuusta ja tähdistä, tulesta ja monista kappaleista,
niinkuin kiiltomadoista, fosforista ja vanhoista lahon-
neista puupalasista. Mikä on valo? Onko se itsestään
kappale vai onko se vaan erästen kappalten luonto, joka
saattaa meitä niitä näkemään? Sitä kyllä ei voi ku-
kaan oikein selittää. Me näemme ainoasti valon täyt-
tävän koko maailman, ia kun se katoaa, ovat kaikki
asiat toisin. Muutamat sanovat koko maailman ava-
ruuden olevan täytetyn aineella, joka on paljoa hie-
nompi kuin ilma, ja tätä kutsutaan riksi. Ja
juuri kuin ääni tulee ilman tärinästä, niin tulee valokin
siitä, että eeteri tärisee, kun joku panee sen liikkeelle,
Niin paljon tarkoin tiedetään, että valo kulkee paljoa
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nopeammasti kuin ääni. Ja jokaisen sekunnin välillä,
kun kello napsahtaa, lentää valo 29,000 (yhdeksänkol-
matta tuhatta) peninkulmaa eteenpäin, ja vaikka au-
rinko on niin hirveän kaukana, ei valo kuitenkaan
tarvitse kuin vähä yli 8 minuutin tullakseen aurin-
gosta tänne.

Juurikuin ääni tulee meille korvain kautta, niin
tulee meille valo silmäin kautta. Me näemme sil-
millä, ja silloin näkyvät meille kappaleet. Kun kor-
yat sisältä hilautuvat, tullaan kuuroksi, kun silmät saa-
vat vahingon, tullaan sokeaksi. Sokeina syntyneet
miset eivät tunne valoa. Mutta miksikä välistä jnuri-
kuin sädehtisi olevissa silmissämme, kun lyöm-
me otsamme seinään? Siitä se tulee, että silmän si-
säilä on hellä tuntohermo, joka johdattaa valon tun-
toomme. Ja joka kerta kun tämä tuntohermo
laantuu, tuntuu juurikuin valon säde nähtäisiin.

Otanpa nyt paperin, pistän reijan sen läpi neu-
lalla ja katson reijan lävitse. Siitä pienestä reijasta
näemme ladon ja niityn kaukana tuolla metsän rinnas-
sa. Nyt tiedän jonkunkappaleen tulevan silmälle näh-<
«äväksi siitä, että valon säteet tulee silmään kaikista
kappaleen osista. Sanomattoman hienojahan silloin va-
lon säteet ovat, kun niin mahdottoman paljo säteitä
ladosta ja niitystä tulee silmään yhden ainoan, paperiin
pistetyn, pienen reijan lävitse!

Mutta miksikä lato ja muut kappaleet, jotka ovat
tuolla etäällä, näkyvät pienemmiltä kuin ovatkaan li-
kempää katsoen? Sen nyt näytän sinulle kuvalla. Täs-
sä ovat puut, ja tässä seison minä katsoen niitä. Fuut
ovat yhtä isoja; mutta kuitenkin näen likempänä seiso-
van puun olevan isomman etempänä olevaa puuta, Min-
kälähden niin? No sentähden, kun ajattelen kumpai-
senkin puun latva- eli huippupäästä tulevan silmääni
vnlon säteen, ja toisen säteen juoksevan maan pinnassa
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olevasta juuresta. Ymmärränpä molempain likimmäi-
«estä puusta tulevain sääetten tekevän isomman kul-
man silmääni vasten ja juurikuin enemmän levenevän.
Mutta etimmäisestä puusta tekevät ne suipumman kul-
man ja vähemmän levenevät. Jos vedän viivan sädet-
ten välille,niin käsitän lähimmäisen puun näkyvän etim-
mäistä puuta niin paljoa isommalta, kuin sädettensä
välillä oleva viiva on isompi sitä viivaa, joka on eteni-
pänä olevasta puusta tulevain sädetten välillä.

Mutta ei tarvitse ajatella toisen puun olevan juuri
toisen kohdalla, sillä silloin lähimmäinen varjoisi pois
etimmäisen näkymästä. Sillä puut ja monta muuta kap-
paletta ovat läpinäkymättömiä. Mutta toiset kappaleet,
niinkuin ilma, vesi jalasi, päästävät valon lävitsensä, niin
että niiden läpi nähdään, jasellaisia kappaleita kutsutaan
läpinäkyviksi. Kun valo paistaa läpinäkymättömi-
hin kappaleisin, tulee niiden taakse varjo. Nyt pa-
laa talikynttilä pöydällä, ja minä asetunkynttilän eteen.

Näenpä jotakin mustaa seinällä. Mikä se on? Se on
varjoni. Jota lähemmä seinää menen, sitä pienemmäksi
tulee varjoni. Jota etemmäksi menen seinästä, sitä suu-
remmaksi tulee varjo. Mutta varjo tulee sen mukaan,
miten kynttilä on asetettu. Jos kynttilä asetetaan lat-
tiahe, niin tulee varjoni seinälle trvvm pitkäksi. Jos
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nostan kynttilän pääni päälle, tulee varjoni lyhemmäk-
»i. Samalla lailla kulkee pitkä varjo edessäni tiellä
kävellessäni, kun aurinko tai kuu on alaalla taivaalla.
Mutta jos ne ovat korkealla, tulee varjo aivan lyhyeksi.
Ja jos ne ovat aivan pääni päällä, niin en näkisi ol-
lenkaan mitään varjoa. Sitä saapi nähdä tiimapatsaas-
sakin, joka näyttää päivän aikoja juuri siten, että na-
van varjo muuttuu auringon kulun mukaan.

saenna läpinäkyväin kappalten toisinaan olevan
värittömiä, mutta läpinäkymättömillä kappaleilla on
erilaiset värit. Mistä tulevat värit? Ne tulevat siitä,
että kappalten pinnoista valo palauu eri lailla. Nenä-
liinani on valkea; sen pinnasta palauu enin valo takai-
sin, ja sentähden se tulee valkeaksi. Huivini on mus-
ta, se imee sisäänsä enimmän valoa, ja sentähden se
tulee mustaksi. Musta huivi lämpeneekin myös pikem-
min, kun aurinko paistaa siihen *). Muistatko niitä
kauniita värejä vesikaaressa, jotka tulevat auringon sä-
detten murtumisesta pienissä vesiherneissä? Yläpuolelta
on se punainen, sitten helevän keltainen, sitten keltai-
nen, sitten viheriäinen, sitten vaaleansininen,sitten tum-
mansininen, ja sisimmäinen laita on kihtaava. Jos maa-
laan samat värit hyrrään samaan järjestykseen ja nak-
kaan hyrrän sukkelasti pyörimään, näyttää hyrrä aivan
valkealta. Siitä näen valkean valon olevan yhdistetyn
vesikaaren seitsemästä väristä, ja se saatetaan jälleen
jakaa erilleen niihin, niinkuin valon sädetten kulkiessa
tahkotun lasin läpi, Kun valo paistaa kukkaan, tulee
tämä punaiseksi, jos imee sisäänsä kaikki muut säteet,
mutta palauttaa itsestään pois ainoasti punaiset. Jos se
palauttaa itsestään siniset säteet, näyttää se siniseltä, ja

*! Mvi st. Valkea ja musia eivät ole uikea.-(aan mitään
väriä. Valkea on >:,!<, ja musta on pimeyttä. En .-■aatu nähdä
mustaa, enkä saata nähdä varjoa, jos ci niiden vieressä ule val-
keampia kappaleita.
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niin on kaikkein värien laita. Paitsi vesikaaren värejä,
on niitä muunkin näköiselle vivahtavia, jotka tulevat
värien sekoituksesta. Mustasta ja valkeasta saadaan
harmaata, mustasta ja punaisesta ruskeata j. n. e. Se
pitää kaikkein maalarien hyvästi tuntea. Ja tarkasti
tulee niiden osata kuvata valoisia ja varjopaikkoja;
muutoin ei ole kuvaus kuvatun näköinen.

Jos jollakulla kappaleella on hyvin kiiltävä pinta,
näen siinä kuvani juurikuin kuvastimessa (peilissä).
Sentähden kuvauvat kaikki ympärillä olevat kappaleet
kirkkaassa lähteessä tai tyvenessä järvessä tai hiljaa
juoksevassa joessa. Mutta jos menen kuvastimen si-
vulle, enpä näekkään itseäni, vaan muita, jotka ovat
kuvastimen edessä toisella puolella. Siinä näen ettei-
vät valon säteet kimpoa kuvastimesta joka suunnalle,
Jos säteet tulevat suoraan, palauvat ne suoraan takai-
sin; mutta jos ne tulevat vinosti, palauvat ne vinosti vas-
tassa olevalle puolelle. Soutaessani veneellä joella, näen
rannan kuvastelevan niin, että sen kuva vedessä juuri-
kuin kääntyisi sisäänpäin. Se tulee siitä, että valon
säteet rannalta kulkevat vinoon veden pintaan.

Mutta jos asetan suoran kepin puoleksi veteen,
niin näyttää sen kuva juurikuin murretulta, Jos panen
vesikuppiin rahan, näyttää tämä olevan toisessa paikas-
«a, kuin se onkaan. Minkätähden niin? Sentähden
kun valo menee suoraan aineen läpi, joka on yhtä tii-
vis joka paikasta; mutta jos se menee harvemman ai-
neen läpi tiiviimpään tai päin vastoin, niin murtuvat
säteet ja juurikuin sujuvat syrjään. Vesi on tiiviim-
pää kuin ilma, sentähden näyttää keppi murtuneelta, ja
rana näyttää olevan eri sijalla. Ylempänä oleva ilma
on harvempaa kuin alempana oleva, sentähden näyttää
aurinko aina olevan taivaalla ylempänä,kuin se onkaan.

Lasi on paljoa tiiviimpää kuin ilma, sentähden
murtaa paksu lasi hyvin väkevästi valon säteet, Jos
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otan pyöreän lasikappaleen, joka on molemmin puolin
mvkevä, näenpä tavallisella matkalla kaikkia suurem-
pina, kuin mitä todellakin ovatkaan. Sellaiset suuren-
nuslasit ovat ihmeellisiä, kun niillä katsotaan aivan
pieniä kappaleita. Isällä on sellainen lasi, jota lian
kutsuu tulilasiksi, ja sillä sytyttää hän piippuansa,
sillä se kokoaa auringon säteet yhteen polttopilkkuun.
Äidillä on silmälasit mykevästä lasista, kun hän ei
näe selvästi läheltä. Ontevilla lasilla nähdään kaikki
pienempänä kuin ovatkaan; sellaisia silmälasia pitää
lukkari, joka on likinäköinen eikä näe hyvästi pitkälle
matkalle. Ja jos sovitan useita mykeviä lasia kohtalai-
sesti pitkään putkeen, niin saan siitä kiikarin, joka
samalla näyttää isontavan edessä olevat kappaleet ja
tuovan ne lähemmä.

Joka kerran, kun seison auringon paisteessa tai
istun valkean lekon edessä, tunnen auringon ja tulen
samalla paistavan ja lämmittävän. Ajattelen silloin
usein itsekseni: kuka tiesi, eikä valo ja lämmin ole juuri
samaa, joka ilmestyy kahdella eri tavalla? Toisella
kerralla olen nähnyt valon lämpimältä, niinkuin kiilto-
madon, ja lämpimän valotta, niinkuin kylmää naulaa
takoessa, siksi että se tulee »ivan kuumaksi. Silloin
olen ajatellut: ihmeellisiä ovat luonnon voimat!

Olen havainnut lämpimäin kappalten antavan läm-
mintänsä kylmille kappaleille; mutta silloin menettävät
lämpimät kappaleet lämmintänsä. Jos tartun talvella
rautalukkoon, tunnenpa, kuinka se viepi lämmintä kä-
destäni. Olenpa havainnut muutamain kappalten pi-
kemmin kuin toisten tulevan kylmiksi tai lämpimiksi.
Saatan pitää niiltä hyppysissäni, vaikka sen toinen pää
hehkuu. Mutta jos kiehutan vettä rautapannussa ja
tartun käsin sen rautaiseen varteen, niin se polttaa,
Jos pannussa on puinen varsi, tohdin siihen kyllä tart-
tua. Siitä tiedän raudan ja kaikkein metallein olevan
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hyviä lämpimänj ohdattimia, mutta puun, kiven,
villan, ilman, veden ja muiden kappalten johdattavan
hitaammasti lämmintä lävitsensä. Sentähden rakenne-
taan huoneita puusta tai kivestä. Sillä jos niitä raken-
nettaisiin raudasta, niin olisivat ne tukalaksi asti läm-
pimät kesällä ja hirveänkylmiä talvella. Sentähden pi-
dämmekin mieluisimmasti villavaatteita, jotka eivät pääs-
tä lämmintä ulos ja kylmää sisälle. Sentähden on Ju-
malakin vaatettanut monta eläintä turkkiin, jossa on
karvat tai villa. Ja sentähden pidetään kaksinkertaisia
akkunoita talvella, sillä ruutuin välissä oleva ilma es-
tää kylmän tulemasta ulkoa ja lämpimän sisäpuolelta.

Mitä on siis lämmin? Niin, mitä se itsestään an,
sitä en voi sinulle sanoa. Lämpimäksi kutsumme
sitä, joka on yhtä lämmin tai lämpimämpi kuin oma
ruumiimme, ja kuumaksi sitä, joka on vielä paljoa
lämpimämpi. Mutta kylmää on se, joka on omaa
ruumistamme kylmempi. Se tulee usein hajautumisesta.
Jos usein lämmittelein valkean lekon edessä, tulenpa
viluisemmaksi ja aremmaksi, kuin ennen olin. Ensin
tultuani saunaan, on minusta siellä hirmuisen kuuma,
ja meressä uidessa on minusta ensin vesi hirveän kyl-
mää. Mutta vähitellen totun siihen. Siitäpä käsitän
kuumuuden ja pakkasen olevan vaan vähä enemmän
tahi vähä vähemmän lämmintä.

En kuitenkaan sentähden voi tottua kaikkeen kuu-
muuteen, enkä kaikkeen kylmyyteenkään. Joskosken pal-
jaalla sormellani hiilokseen tai liekkiin tai tuliseen rau-
taan, saanpa rakon sormeeni, sillä nahka turmeltuu
siinä. Silloin ei ole hyvä pistää sormeani kylmään ve-
teen, sillä siitä alkaa sitä pahemmin pakottaa. Kuuma
kuumaa ja kylmä kylmää vastaan. Jos heti pidän sor-
meani kuumuudessa, niin pääsen rakosta. Jos olen hy-
vin palavissani ja juon kylmää vettä tai jäähdyn il-
massa, niin vilustun ja siitä sairastun. Käteni, jalkani
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ja poskeni saatan palelluttaa kylmänä talvipäivänä, niin
että ne jähmettyvät ja tulevat valkeiksi ja turtaisiksi.
Jos niitä silloin lämmitän valkealla, tulevat ne heti ki-
peiksi, ja niitä alkaa kovin pakottaa. Näinpä kerran
ukon kävelevän puujaloilla. Hän oli palelluttanut jal-
kansa metsässä. Kotiin tultuaan oli hän lämmittänyt
niitä valkean edessä, ja nyt tulivat, kuoleman vihat jal-
koihin, niin että lääkärin täytyi sahata ne poikki. Mutta
jos hyvin hieron paleltunutta kättä, jalkaa tai poskea
lumella, niin tulevat ne viimein terveiksi. Niin voi-
daan saada henki ihmisiinkin, jotka löydetään pakka-
sesta hengettöminä metsästä tai maantieltä. Voipi niin-
kin olla, että ne ovat kokonaan paleltuneet hengettö-
miksi. Samalla lailla saatetaan liuolla tulesta tai ko-
vasta kuumuudesta.

Ihmeellistä on nähdä, kuinka kappale isonee, kun
sitä kuumennetaan, ja pienenee jäähdyttyänsä. Jos
minulla on rautakanki, joka sopii paraiksi reikään, ja
kuumennan kangen tuliseksi, niin ei se mahdukkaan
enää samaan reikään, ennenkuin on jäähtynytkylmäksi.
Minkätähden kuumentaa seppä kärrynrattaan selkärau-
taa, ennenkuin panee sen rattaan ympärille? Sentähden,
että selkärauta kuumana on suurempi; mutta jähdyt-
tvään kutistuu se kokoon ja puristuu lujemmalle rat-
taan ympärille. Minkätähden nurkat paukkuvat tal-
vella? Sentähden, että seinähirret halkeilevat, koska
on lämmin sisällä ja kylmä ulkopuolella. Minkätähden
putoaa sormus sormestani, kun pistän käteni kylmään
veteen? Sentähden, että sormi kutistuu enemmän kuin
sormus. Minkätähden kuohuu vesi padassa, joka on
sillä taätettv? Sentähden, että vesi paisuu lämpimästä
enemmän kuin pata.

Minkätähden siis pata kiehuu ? Sentähden, että
kuuma vesi padan pohjalla samassa kevenee, nousee
ylöspäin pintaan ja pakottaa muun veden pois edestään.
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Siis tulee liike padassa. Pohjassa oleva vesi tulee vii-
mein niin kuumaksi, että se muuttuu höyryksi ja nou-
see poreina eli kuplina ylöspäin. Jos tämä höyry las-
ketaan kylmän putken lävitse, niin jäähtyy se ja tulee
jälleen vedeksi; ja niin tislataan sulia aineita. Ja
samalla lailla kuin lämmin vesi nousee ylöspäin padas-
sa, niin nousee lämmin ilmakin ylöspäin huoneessa.
Sen kyllä tunnen saunan lavalla.

Mutta vaikka kaikki muut kappaleet kutistuvat
pienemmiksi pakkasessa, niin tekee vesi kokonaan toi-
sin, sillä se paisuu muuttuessansa jääksi. Jos putelin
täytän vedellä ja panen sen pakkaseen, niin särkyy pu-
teli. Jos leivän poraan kiveen, täytän reijan vedellä ja
lyön tulpan sen suulle, niin kivi halkeaa, kun vesi on
talvella jäätynyt reiässä. Sentähden on jää myöskin ke-
veämpi kuin vesi ja pysyy veden päällä. Jos jää pai-
nuisi pohjaan, niin ei se sulaisi keväällä, eikä yhtään
elävää silloin pysyisi hengissä vedessä.

Meillä oli tuvan rinnalla kylmä kammari, joka ei
ollut lämmitetty kaukaan aikaan talvella. Siinä oli il-
masta tullut märkyys jäätynyt jääneuloiksi akkunanlasei-
nin. Kun teimme valkean takkaan, havaitsin jään al-
kavan sulaa akkunanruuduissa valkean kohdalla. Mutta
samalla kertaa oli lattialla takan ja akkunan välillä niin
kylmä, että maito jäätyi kupissa, jonka panin lattialle,
Minkätähden niin kävi? Bentäliäen, kuin lämmin sä-

teili tulesta ja lämmitti ruudun, mutta valkean ja ruu-
dun välillä oleva kylmä ilma lämpeni paljoa hitaammin.

Lämpimän auringon sädetten mennessä ilman läpi
ei ilma ota niistä paljo lämmintä, vaan maa ottaaenim-
män. Sitten lämmittää maa ilmaa, joka on sitä lähin-
nä, ja sentähden on ilma alhaalla maan pinnalla läm-
pimämpi kuin korkeammalla vuorilla. Sentähden pu-
valtaakin toisia tuulia ylhäällä, ja sillapa usein näyttää,
kuin pilvet kulkisivat tuulla vastaan, Jos nousen liv-
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vin korkealle vuorelle, tulenpa viimein sellaiselle pai-
kalle, jossa lumi ei enää kesällä sula, ja sitä paikkaa
kutsutaan lumirajaksi. Korkeammalla ei voi mitään
kasveja menestyä; mutta puista kasvaa koivu lumirajaa
lähinnä. Keskellä maapallon pintaa, jossa on lämpimin,
an lumiraja hyvin korkealla, mutta kaikkein kylmim-
missä paikoissa on se juuri maan pinnalla.

Oi Jumala, joka olet antanut silmillemme valkeu-
den ja ruumiillemme lämpimän, valaise sielummekin
totuuden valolla, että mielemme olisi hartaasti halukas
hyvään, jota maan päällä on! Olemme lukeneet py-
hässä sanassasi Jesuksen Kristuksen olevan totisen val-
keuden, joka valaisee kaikki ihmiset. Anna meille siis
armosi, ettemme koskaan erkanisi Vapahtajastamme syn-
nin teille; sillä siellä on pimeys ja kylmyys, ja siellä
sielumme paleltuu kuoleman varjossa. Mutta sinun ty-
könäsi on armo ja lankaikkinen kirkkaus, ja valkeu-
dessasi on meillä valkeus.

Ma gneetista ja kompassista.

Näinpä kerran teräspalasen. joka oli hevosen ken-
gän mukainen, ja sen alimmaisessa haarassa riippui
rautakappale kiinni, eikä näkynyt mitään, joka olisi
sitä siinä pitänyt. Miten se voi käydä laatuun? Sen
sanon sinulle. Muutamalla rauta-ja teräslasilla un kum-
mallinen luonto vetää toista rautaa itseensä kiinni ja
pitää sila kiinni. Sellainen rauta tai teräs on magneeli,
ja isoon magneetiin saatan panna useita leivisköitä pai-
noa riippumaan. Jos tahdon tehdä leikkikalun tästä,
niin leikkaan korkista kalanmoisen kappaleen, pistän
siihen pienen teräskipeneen ja annan sen uida vesiku-
pissa. Jos minulla nyt an pieni ongenmuotoinen mag-
neeti, ja pidän tätä vähän matkan päässä koikkikalasta,
niin näen kuinka kala uipi ongen perässä, vienen sitä
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vaikka mihin. Saatanpa tehdä magneetilliseksi
esim. teräsneulan, jossa ei ennestään ole magneetia, niin
että hivutan «itä magneetiin. Jos minulla on sellainen
magneetineula ja panen sen kiinni järeään rasiaan,
niin että se pääsee navan nenässä vapaasti pyörimään,
putoamatta alas, niin näen kummallista. Kääntänenpä
rasiaa vaikka miten, niin kääntyy neulan toinen kärki
alin-omaa pohjosta kohti, Sellaista rasiaa kutsutaan
kompassiksi, ja tämän tuntevat kaikki merimiehet.
Sillä muinoin, kun ei tiedetty kompassista, kulkivat
merimiehet auringon ja tähtien mukaan, purjehtiessaan
aavoilla merillä, joilla ei maata näy. Mutta nyt on
paljoa vakavampi laskea kompassin mukaan. Sillä jos
kerran tiedän missä pohjonen on, tiedänpä sitten muut-
kin ilman suunnat.

Mikä vetää siis magneetineulan kärkeä pohjosta
kohti? Se on maassa oleva salainen voima; mutta joka
kerralla, kun neula tulee rautaa lähelle, kääntyy se tämän
puoleen ja pyörii levotonna sinne ja tänne. Ja mitä
se salainen voima on, jota kutsutaan magneeti-voimakti,
»itä ei voi kukaan oikein selittää. Se on kuuluva nii-
hin näkymättömiin maailman voimiin, joita jo olemme
tulleet tuntemaan sähkönä eli liekkeenä, valona jaläm-
pönä.

Revontulista.

Syys- tai talvi-illalla, kun on kylmä, näemme tai-
vaan vaalenevan pohjosessa leimuavasta valosta, joka
alin-omaa muuttuu. Välistä leimahtelee se säteinä, vä-
listä palaa se suurina kaarina; välistä on se valkeana,
välistä vaalean punaisena, ja sen luulisi sähisevän. Sitä
kutsutaan revontuliksi, ja tämä on kaunista ja juh-
lallista katsoa. Mutta mitä se on, sitä ei voida oikein
tietää. Sen luullaan olevan sähkö- eli liekevaloa, joka
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loistaa korkealla ilmassa. Ja revontulien palaessa tulee
aina magneetineula levottomaksi.

Kiikarista eli pitkäsilmästä.

Suurennuslasilla näen pienimmätkin kappaleet pal-
joa suurempina, kuin ne oikeastaan ovatkaan. Sillä
katsoen on kirppu rotan kokoinen, ja vesiherneessä
näen mahdottoman paljo pieniä eläviä, joita en voi ol-
lenkaan nähdä paljailla silmillä. Kiikarilla näen kau-
kana olevat kappaleet lähempänä. Rannalla seisoessani
näen pienen mustan pilkun tuolla ulkona merellä, ja
jos ojennan kiikarin pilkkua kohti, niin näen sen ole-
van veneen tai laivan tai suuren kiven, Kaukana maan-
tiellä näen jotakin liikkuvan; otanpa kiikarin ja näen
selvästi pojan ratsastavan, tai tyttösen ajavan lehmiä
laitumelle. Toisella kerralla otan suuren kiikarin ja
ojennan sen illalla kuuta kohti. Kuupa näyttää kum-
malliselta ja vaununrattaan kokoiselta. Taikka joskat-
son sillä tähtiä, näenpä monta tähteä, joita en ennen
nähnyt paljain silmin.

Lämpömittarista.

Usein tahdon tarkallensa tietää, kuinka lämmin
on huoneessa ja ulkona. Siihen on minulla kone, jota

kutsutaan lämpömittariksi, ja jonka näet tässä kir-
jan laitaan kuvattuna. Se on oikein konstikkaasti ra-
kennettu. Ensiksi on koneniekka pannut elohopeaa
pieneen tukittuun lasipilliin, jonka alapäässä on onsi
pallo. Hän tietää elohopean ja muiden ainetten paisu-
van lämpimässä ja kutistuvan pakkasessa. Hän panee
l,2Bipillin messinkilevyyn ja pistää kaikki sulavaan lu-
meen. Elohopea kutistuu kokoon pillissä. No, hyvä,
sanoo koneniekka, piinanpa pykälän messinkilevyyn
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pillissä olevan elohopean ta-
salle, ja sen merkin; nimitän
j äätöpykalaksi,1! sillä niin
kylmä silloin on, kun vesi jää-
tyy. Siihen viivaan piirtää hän
0. Sitten hän panee lasipillin
kiehuvaan veteen. Elohopea
paisuu ja nousee lasipillissä.
Hyvä, sanoo koneniekka; piir-
ränpä tuohon samallaisen py-
kälän, ja sen nimitän kiehu-
mapykäläksi, sillä niin läm-
min on veden kiehuessa, ja
tähän kirjoitan 100. — Sitten
jakaa hän levyn jäätöpykä-
län ja kiehumapykälän välillä
100:aan yhtä isoon osaan. Näitä
kutsuu hän pykälöiksi ja

Kiehumapykäla.
+ 100 pykälää

Jäätöpykälä,
+ N pykälä.

merkitsee ne numeroilla. Jäätöpykälän alle tekee hän
myös yhtä isoja osia. Kun elohopea on ylempänä jää-
töpykälää, niin lukee hän sen korkeuden messinkile-
vyissä olevain osain mukaan ja sanoo: nyt on niin ja
niin monen pykälän lämmin. Mutta jos elohopea on
jäätöpykälän alla, niin hän sanoo: nyt on niin ja niin
monen pykälän pakkanen. Ja alemma 40 pykälää ei
voi elohopea laskeutua, sillä silloin jäätyy se kovaksi.

Lämpömittarilla tiedämme ruumiissamme olevan
3? pykälän lämpimän. Kun ilma tuntuu hyvin kuu-
malta kesällä, näyttää lämpömittari 30 pykälää varjos-
ta. Harvoin on talvella 40 pykälän pakkanen.

Ja jos jolloinkin kuulet puhuttavan ilmapunta-
rista, niin älä luule sen olevan saman, kuin lämpö-
mittarin. Ilmapuntari un muuNainen kone. Se on lai-
tettu niin, että ilma painaa ylöspäin elohopeata kor-
keammalle tai alemmalle lasiputkessa. Ja siitä ennus-
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telaan sadetta tai kaunista ilmaa, sillä raskas ja kostea
ilma painaa enemmän kuin kuiva ja keveä ilma.

Sunnuntai-aamu.
Oi. terve Suomi, kaunis synnyinmaa!

Sä vuorias
Ja laaksojas
Nyt koristat kuin morsianta.
Sun kansas siitä riemun saa.
Kun kukat tuoksuin kaunistaa
Tuhanten järviesi rantaa.

Ja kukat riemuitseepi valollen.
Min päivä suo
Ja maahan luo
Niin kirkkahasna aamupuhtehella.
Mut kansa, Herraa muistellen,
Pois heittää kaiken turhuuden
Ja alkaa rukoella.

\ alaise, aamupäivä armias.
Nyt Jumalan
Lain korkean
Ja pyhän sanan kautta sieluamme!
Valaise Suomen ruhtinas
Ja köyhää kansaa loistollas.
Myös viimein hautojamme!

NeljästoistaLuku.
Painosta ja liikunnosta.

Tule, hietaanpa uuelci, sillä luonnonkirja dii sa-
nomattoman rikas. — Tämä kiwi cm f ottaa, tämä
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Sami on pehmeää ja tämä lasipalauen on niin hau-
rasta. Helpommasti se murtnn rikki luin tämä wit-
sa, joka on sitkeä. Tämä pihlajakeppi on notkea;
se sujnu helposti. Tämä teräsmictcri eli wipn lnkos-
sa on p outero a; fujutettua potkaisee se itsensä jälleen
entiselle muodolleen. Pallini on myös pontema; se
kimpoaa takaisin lattiasta. Plyyjy ja sawi cimät ole
ollenkaan pontevia. Niitä en saa kimpoamaan takaisin.

Tämä höyhen on kemeä, mutta tämä kiwi on
raskas. Kun sitä pidän kädessäni, tunnen sen sel-
Mästi painaman alaspäin. Jos se on maassa, täy-
tyy minun käyttää »voimaa, nostaakscni sitä ylös; ja
jos sen päästän kädestäni irti, putoaa se kohta maa-
han. Minkätähdcn niin? Sentähden, että maa we-
tää sitä itseensä jonkunlaisella moimalla, joka tulee sen
tiimeydestä ja sumnudcsta. Se on painoin oim a.
Siitä tulee kimen paino. Raskaita owat ne kappa-
leet, joita maa mctää kowasti puoleensa, ja kemeitä
omat ne kappaleet, joita maa mctää heikosti puoleensa.
Mntta Malolla, lämpimällä, sähköllä ja macmcctnuoi-
malla ei ole painoa.

Jos kiwi woisi pndota maan sisään, niin se pu-
toaisi aimau maan sisustaan. Siihen se RiaSta py-
sähtyisi. Ia jos tahdon nähdä, mihin painovoima
wetää, annonpa plyyjyluodiu riippua mapaaua nuo-
rassa tai koetan sitä medellä, joka on pantn tukittuun
lasipilliin. Siitä saan minä lnutilandan, jota ra-
kennnsniekat käyttämät juoneitarateutacssansa. ?uoti ja
nuora riippuu suoraan alaspäin, ja sitä kutsuu minä
Pystysuoraksi. Mutta tymcntä mettä jänvessä tai
meressä ja kaikkea, joka on suorana pitkinpäin, kutsun
minä tasasuoraksi.

Nyt puunitsen jotakuta kappaletta, tietääksenisen painoa. Silloin otan ma a'an tahi puntarin.
Joo maamassa on yhtä pitkät simnt ja yhtä raskaat
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painot molemmissa kupeissa eli molemmilla letvyillä,
niin on h)aofa tasapainossa. Jos siinä ei ole yhtä
pitkät siivut, ivaan on yhtä isot painot, niin painun
pitempi siwu alaspäin. Jos siinä on yhtä pitkät si-
nmt, mutta ei yhtä raskaita painoja, niin laskeutuu
paino alaspäin. Puntarissa muutan minä kauniilta
siksi, että puntarin paino peräpuolella kauninta tulee
yhtä raskaaksi, kuin paino on puntarin koukussa. Sa-
mättäiltä olet usein uähuyt kukkuissasi laudalla. Tässä

on kaksi poikaa, jotka ohjat panneet laudan hirren pääl-
le kartanolla. Lauta on waa'an suvuin lainen. Jos
pojat oivat yhtä raskaat, niin asettamat he laudan
niin, että sen molemmat päät owat yhtä pitkällä. Sil-
loin oivat he tasapainossa ja kiikkuivat ivuorottain ylös-
ja alaspäin. Alutta jos he pauclvat laudau toisesta
päästä pitemmälle, niin jääpi pitemmällä puolella is-
tulva poika maahan istumaan, eikä pääse ylöspäin.
Jos toinen poika on keiveämpi, tarlvitsee hän pitem-
mältä lautaa puolelleen, muutoin jääpi hän ylös, eikä
pääse laskemnaan.

Jos kumarrun koivin alaspäin, uiin kaadun ku-
moon. Jos kaunan ivesi-ämpäriä kädessäni, niin m-
manani käydessäni toiselle puolelle. LoS juokscu hirttä
myöten tai kaivelen porraspuuta myöteu, niin huiskin
täsiäui, pysyäkscui tasapainossa. Kouötiuiekat, jotka
kaivelemat köyttä myöten, pitämät silloin tankoa käsis-
jään. Minkätähden itiin? Srutähoeu, että jokaisessa
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kappaleessa on paikka, jota kutsutaan painokeskns-
taksi. Jos ei sillä paikalla ole tukea alla, miu
kaatuu kappale, juuri kuin kirja, jota koetan saada
seisomaan yhdellä nnrkalla. Jos ci minun painofeß=
knstcmi ole kohdastaan sen jalan päällä, jolle astnn,
niin lankcan. Pieni lapsi oppii »jäljitellen tuntemaan
paiuokcsknstansa, ja sitten alkaa hän kaivella. Ia ke-
pin saatan pitää miippmnassa pystössä sonnein päässä,
niin että se seisoo suorana ilmassa.

Jos minulla on kaksi yhtä isoa plyyjypalasta,
niin yksi niistä painaa saman merran kuin toinenftn.
Mutta jos minulla on plyyjypalancn ja puupalancu,
jotka omat yhtä isoja, niin painaa plyyjypalauen enem-
män kuin puupalanen. Villoin sanon: p(t)i)ji) on raö.
faampi kuin puu.

Miukätähdeu uppoaa kiwi Meteen? Sentähdcu,
että kiwi on raskaampi kuin sama foto mettä. Min-
kätähdcn Pysyy hirsi Meden Päällä? Scutähdcn, ettäse on kcmyempi knin kokonsa mettä. Minkätäh-
den makaa hirren alapuoli medessä? Sentähden, ettäse painaa altaan pois saman painomäärän mettä, kuin
mitä itsekin painaa. Jota raskaampi se on, sitä sy-
mcmmälle se painuu. Mutta se riippuu kappaleen muo-
dostakin. Wcnc painaa pois altaan Mähcmmän Mettä,
fuiu jos sen puut olisi.vat tanttana. Ulkomaalla ra-
kennetaan laiiuoja rantalemyistä. Jokainen vauta(elM)
yksinänsä uppoaisi pohjaan; mutta taitoon muoto te-
kee sen, ettei se paina niin paljo mettä altausa pois. Jos
nostan kiweä medessä, tunnen sen siinä feaieämiuäfft,
mutta kun olen saanut sen weden pintaan, tuntuu se
raskaamnialta. Jos putoan meteen, paiuuupa pohjaan,
jos eu osaa uida. Mutta jos minulla on aivo kai-
naloin alla, niin Pysyn meden päällä. M'in kerran
pojftA, joka oli hukkunut. Jonkun ajan perästä nousi
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tuin meden päälle; mutta se tuli siitä, että ruumis oli
turpunut isommaksi. ,

Ihmiset ja elämät liikkumat itse paikasta toi-
feett. Mutta muut kappaleet eiwät liiku itse. Tuolla
meuemät kärryt. (Simat uc Itiffötjt paikalta, jos ei
hemoucu niitä mctäisi. Tuolla lentää palli. Se olisi
aiwau yhdessä kohti, jos ci sitä olisi uakattu mene*
inääu. Pnun oksat liikkumat, kuu tuuli niihiu puhaltaa.
Kerä wierec pöydältä alas, koska paiuomoima metää
sitä alaspäin.

Jos laudan tai tien tai jonfuu muun tasaisen
toinen pää on ylempänä knn toinen, niin kutsun sitä

wicttäwäk si
pinnaksi. Jos
lasken jotakinpyö-
reää tai kuperaa
yläpuolelta tätä
pintaa, niin wie

ree se paiuollausa alaspäin. Mutta jos tahdon sitä
»vierittää ylöspäin, niin tarmitsen siihen enemmän mol
maa kuiu silloin, jos lanta tai tie olisi tasapainossa.
Trntähden mennään mäkeä alaspäin hymää iuau()tia,
mutta ylös mäkecu wrtäwät hcmoset waikeammasti kuin
tasaisella tiellä.

Kellon napsuttaessa fefttttmtt, saatau kämcllä kaksi
kyyuärää eteenpäin; mutta samalla ennätän juosta 12
kyyuärää. Ia samalla ajalla ennättää heiroucn tay-
dessä laukassa 25 kyynärää, kyyhkynen lentää 45 kyy-
närää, Pyssyn luoti kulkee 500 kyynärää, ja walo len-
tää eteenpäin 29,000 peninkulmaa. "Jiiiu erilainen
on liikkeen nopcns.

Jos on kaksi yhtä raskasta kiweä, ja yhtä niistä
nakkaan wäkcwämniästi kuin toista, niin lentää fe fin t
itopeauunaoti, jota nakkasin wäkewämmästi. Ncntta
jos miuufla on raskas kiwi jo kcweä kiwi, niin tav-
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!vit'cn enemmän »voimaa nakatakseni raskasta kimeä,
että se menee yhtä nopeasti kuin keweä kiwi.

Jaffaanpa pallin ilmaan. Se lentää ensin »vi-
noon ylöspäin, sitten »vähenee sen »vauhti, sitten al-
kaa se »vinoon laskenda alaspäin, ja tehtyänsä kaaren,
putoaa se alas ja makaa maassa. Minkätähdcn niin?
Sentähdcn, että ilma tekee sille wastnsta ja maa »ve-
tää sitä alaspäin. Jos nakkaan kiekon pyörimään, niin
pidättää sitä wiclä hicromincnkin maata »vasten. Kaikki
tämä »vähentää ja estää liikettä. Ia jos ei olisi niin,
tapahtuisi se ihme, ettcttvät pallini eikä kiekkoni mää
koskaan pysähtyisi, sittcnknn ne kerran kädestäni nak-
kasin.

Muuan poika pani kelkalle kiwcn ja wcti kelkkaa.
Toinen poika, joka oli yhtä »voimakas, tuli kumppa-
nillcusa alvuksi »vetämään. 3tyt wctiwät he kelkkaa
kahta »vertaa nopeammani, kuin cusiunnäiscn pojan yk-
sinään »vetäessä. Wähäu ajan perästä alkoiwat he rii-
dellä. Toinen wcti kelkkaa eteenpäin, toinen taaksepäin.
Eipä kelkka paikalta liikahtanut. Mntta »viimein »vä-
syi ensimmäinen poika, ja nyt wcti toinen poika niin
paljon takaperin, kuin oli eroitusta poikain »voimain
»välillä. Kerran fttoiliiat molemmat pojat nuoransa
releen ja wetiwät sitä, kumpikin puoleltaan, »vinottai-
sin syrjään. Menipä reki auvan fuoraan eteenpäin, niin
kanivan kun molemmat »vctiivät sitä yhtä lujasti. Mutta
kuu toinen »väsyi, »veti toinen poika re'cn puolclleusa.
Kulteissaan snnvasi reki kelkkaa, ja kelkka poikkcusi syr-
jään, kun oli rekeä keweämvi, ja veli meni hitaain-
u»asti eteenpäin. Sitten snrlvasi reki olkiknormaan,
mutta olkikuorma ei mennyttään syrjääu, kun oli ras-
kaampi, ivaan reki pysähtyi kohtauksesta. Jos raskas
olkikuorma olisi suttvaissut rekeä, min olisi se antanut
reelle kowcmman »vauhdin, kuin mitä reki antoi olki-
kuormalle. Nä'iupä kerran »veneen purjeittiivau hyivää
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mauhtia ja paukahtmvan lauraan, joka purjehti Ijntriit
hitaasti. Kuitenkin meni laitta esteettä eteenpäin, unitta
wcnc musertui rikki.

Kartanollamme oli suuri kiwi. Isä halnn ]aaba
sitä pois siitä, mutta ci yksikään saanut kiwcä paikalta
liikahtamaan. Ottipa itä wiwun, jonka näet tässä kn-
wattuna. Hän pisti kurcn alle lujan kangen ja pani

kangen alle pienen ki-
lven, ailran lähellesitä
suurta tnoeä. Kun
hän nyt painoi \v'u

tao kilven, joka sitten »edettiin pois lujalla reellä. Sa-
malla lailla oli kaiwon ummut laita, ja auran, miu
oli lautakiikunkin (liefunfiu) laita. Siinä oli hirsi
alustukeena; tässä oli pieni kiwi. Ia pitcnimällä
puolella »vipua oli sama lvoima, kuin pitemmällä puo-
lella lautakiikkua. Olisi isä saattanut panna alapuo-
len mipnpunta kilven alle ja w'uv.nta yläpään ylös-
päin. Silloin olisi nnpupuun alapää ollut aluStufeena.

Mnttnri laimassa ja vesiratas Ulyllyssä olmit
myös wipnja. Meden, joka on wctäwänä moimana,
annetaan pudota rattaan äärimmälle osalle, mutta myl-
lynkimct, joiden pitää pyöriä, omat kiinni lyhdyssä,
jota pyörittää hammasratas, joka taas on akselmecn
yhdistyksessä wcsirattaan keskustan kanssa. Sellaiset
moimat cncneivät sanomattomasti muorotiikunto-
koneella, jossa snuremmat rattaat iskeymät hanipai-
ncen pyörittämään pienempiä; sula jokainen ratas tu-
lee wiwnksi.

Toinen nnpulonc on tuurat, jossa on kaksi osaa,
wäänncttäwä ruuwi ja ruumin torwi eli nmtteri, joi-
bett kierteet sopiwat toisissaan pyörimään. Saatan nyt
tehdä kahdella taivalla, joko niin, että mutteri on kiinni
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ja rumvi irtanaisena, niinkuin
näet tässä kuivatussa pnscrti-
messa. Siinä enenee moima
ilnnvissa olemalla tangolla.
Taikka on itse rutUvi kiinni
ja mutteri irlanaisua, niinkuin
talvallisissa kärryn rattaissa pi-
detään. Siinä lisäytyy mutte-

rin Ulointa sillä lailla, että sitä »väännetään mvaimella.
Wielä tiedän sittenkin mipnkonccn. Isä

aikoi halkaista pölkkyä, unitta eipä woi-
uutkaau saada sitä kinvccllä halki. Sen-
tähden löi isä nalkin pölkyn päähän, ja
nyt halkesi Pölkky muutamalla lyöuuillä.
Siitä ymmärsin monta kappaletta käytct-
täwän »vipnina niin, että woima waiknt-
taa niiden äärimmäisistä osista toiseen

päähän tahi keskustaan. Puukkoni jo hatkuurautaui
waikuttawat kuin nalkit. Keritsiniien ja saksien terät
owat knin kaksi nalkkia, jotka waiknttawat knin nnmut.
Mutta kairi on samassa ruumina ja nalkkina.

Jos tahdon käyttää pyöriä ja uit nli a nos-
taakscni suuria painoja, uitu panen ne riippumaan ir-
tauaisina köysiiu. Jos sidou ne kiinni, maiknttamat
ne toisin taltioin. Mutta silloinkin on minulle niistä
sunrta f)l)ött)ä; sillä silloin nostan painoa ylöspäin »e»
tämällä köyttä alaspäin, ja silloin enenee moimani
oman ruumiini painolla.

Sitraan mahan olen ennen ajatellut sellaisia asioi-
aa, kniu painoa ja liikettä. Mutta jota enemmin niitä
(Sjattelen, sitä mieluisampi on niistä kaikista ottaa maan.
luupa ole ennen kysynyt tiineitä: miksikä uppoat? tai
arcnecltä: miksikä pysyt Meden päällä? En ole ennen
mnieUut pallista: miksikä lennät kaaressa? tai koskesta:
mitsikä juokset? tai myllystä: miksikä jauhat? Mutta
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nyt olen oppinut kysymään ja teetätin ottamaan mo-
nesta asiasta. Niin tahdon katsella kaikkia ympärilläni
ia ajatella: miksikä on niin? Kyllä on Suutala pan-
nut paljo oppimista tamallisimpiinkin asioihin. Mutta
sitä ci näe ajattelematon. Hän ei ajattele pitemmälle
omaa nenäänsä.

Viidestoista Luku.
Suuresta avarasta maailmasta.

Tässä kirjassa olemme nähneet kaksi lasta tutki-
van Jumalan luotuja kappaleita. Antti oli pojan ja
Liisa tytön nimi. Nämäpä menivät syys-iltana isänsä
kanssa ulos. Ilma oli selkeä, mutta kylmänlainen. Ty-
ven ja hiljaisuus oli ulkona. Tummansinisenä, korkea-
na, juhlallisena jakupevana oli taivas lasten pään päällä.
Sen kupeva puolisko oli kuin suulleen käännetty malja
ja loisti lukemattomilla tähdillä niin kauraa, kuin silmä
voi kannattaa. Tämä oli juhlallista ja hyvin kaunista.
Molemmat lapset olivat mielestään aivan pienet Juma-
lan edessä.

Mutta katseltuaan ympärilleen luulivat lie seiso-

vansa keskellä suurta uutta palloa. Antti sanoi, piam-
nnten hämmästyksellä: kah, nyt seisomme keskellä maa-
ilmaa 'Isä sanoi: kaikkein silmissä näyttää se siltä. Ju-
mala on tällä tahtonut osottaa, että hän on asettanut
ihmiset kauniin luodun maailmansa keskustaan. Kuu
koko maailma kunnioittaa Jumalaa, kuinka paljopa ih-
misen sitten tulisi kunnioittaa Luojaansa, joka on aset-
tanut ihmiset keskelle maailmaa! Kaikkea, mitä huomak-
semme aistimillamme: kaikkea, mitä näemme, kuulem-
me, maistamme, haistamme ia tunnemme, sitä kaikkea
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kutsumme luonnoksi *), Mutta sitä loppumatonta, jota
ei yksikään silmä näe, ei korva kuule, vaikka se on
ihmisessä ja maailmassa, sitä kutsutaan hengeksi. Luonto
on katoavainen, mutta henki on katoamaton. Ja mo-
lemmissa on Jumala kaikkivaltias, joka kaiken kaikissa
vaikuttaa.

Aurinkoa, kuuta ja tähtiä, jotka taivaalta paista-
vat meille, kutsutaan taivaankappaleiksi. Ovatko
ne kiinni taivaan katossa? Eivät, ne liikkuvat kaikki
suunnattoman suurissa piireissä maailman avaruudessa.
Kuinka ne liikkuvat? Sen sanon sinulle. Olemme näh-
neet, kuinka kummallisesti maa painovoimalla vetää
puoleensa kaikki. Jos tätä voimaa ei olisi, putoaisi
kaikki tyyni pois maan pinnalta, ja me itsekin mennä
hurahtaisimme äärettömään avaruuteen. Mutta ei ole
se ainoastaan maa, joka vetää kaikki puoleensa, vaan
aurinko, kuu ja kaikki tähdet tekevät samoin, kukin
suuruutensa mukaan. Jos nyt painovoima yksinään olisi
valloillansa maailmassa, vetäisivätpä suuret taivaankap-
paleet pienemmät puoleensa. Maa lentäisi aurinkoon
ja kuu putoaisi maahan. Sentähden on Jumala pannut

kappaleisin toisen voiman, jonka heti saat nähdä. Otappa
vanne ja pane sen sisäpuolelle litteä kivi. Heiluta van-
netta nopeasti ympäriinsä. Ei kivi kuitenkaan putoa
pois; heiluttamisesta saapi se vauhdin ulospäin, niin että

se pysyy kiinni, vaikka luulisi sen putoavan pois van-
teesta. Jos otan sinun käsivarrestasi kiinni japyöritän
sinua ympäri, niin lentävät jalkasi ulospäin. Jos rat-
sastan hevosella ympyrään, täytyy minun kumartua 81-
--sällepäin, muutoin putoan hevosen selästä. Ja jos kään-
nän rekeä yhtäkkiä, niin kiepsahtaa se ulospäin. Min-

*) lluist. Luonnon erilaiset aineet tottelevat joitakuita
määrättyjä luonnonlakeja. Näiden lakejen oppia kutsutaan
luonnon-opiksi, ja niitä,joilla on suuret tiedot näistä asiois-
ta, kutsutaan luonnon-oppineiksi.
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kätähden niin? Se tulee pyörimävoimatta, joka tahtoo
juurikuin lennättää ulospäin kaikkea, jota nopeasti pyö-
ritetään. Tuo suuri aurinko vetää siis maatamme puo-
leensa painovoimalla, ja maa vetää puoleensa kuuta.
Mutta samassa vetää pyörimävoima maata ja kuuta ulos-
päin. Näiden molempain voimain näin yhtfaikaa vas-
tapainossa ollen, ovat ne tasapainoisina; toinen vetää
ulospäin, toinen sisällepäin, ja niin pakottavat ne maan
juoksemaan pyöreässä piirissä auringon ja kuun maan ym-
päri. Ja juuri niin on yleisönsä laajassa maailman ava-
ruudessa. Suuremmat taivaan kappaleet vetävät pienem-
piä eivätkä päästä niitä irti; pienemmät juurikuin pyr-
kisivät niistä irtautumaan vapaiksi, mutta eivät pääse
pois, eivätkä putoa isompain päälle. Niin juoksee au-
rinko, maa, kuu ja kaikki tähdet alin-omaa suurissa pyö-
reissä piireissä, pienemmät isompain ympäri.

Jos kuljen veneellä, näyttää minusta ranta juuri
kuin juoksevan sivu, ja vene näyttää olevan yhdessä
kohden. S-amalla lailla tuntuu meistä tämäkin suuri
maa olevan yhdessä kohden ja koko taivaan piiri liik-
kuvan ympäri meitä. Mutta maa menee eteenpäin hir-
veää vauhtia maailman avaruudessa, lähes kolme penin-
kulmaa sekunnissa, jona kello kerran napsahtaa. Ja
tässä liikkuu maa kolmella tavalla. Ensiksikin pyörii
se ympäriinsä, samassa kulkee se auringon ympäri ja
samassa seuraa se aurinkoa eteenpäin avaruudessa. Siitä
tulee päivä ja yö ja vuodet ja vuoden-ajat ja paljon
muuta, jota kerron sinulle.

Nakkaanpa pallin ilmaan. Sepä pyörii ympäri,
niin että, jos pistän sukkapuikon sen keskustan läpi,
se pyörii puikon ympäri, juurikuin ratas pyörii akse-
linsa ympäri. Niin pyörii maakin ympäri. Jos mi-
nulla olisi niin pitkä sukkapuikko, että voisin pistää
sen läpi maan keskustan, niin olisi puikko maan ak-
selina, jonka ympäri se pyörii. Ja molempia puikon
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päitä kutsuisin maan navoiksi: pohjoisnavaksi
ja etelänavaksi. Ei maan läpi ole pistettynä sel-
laista puikkoa, mutta niin ajattelen, ikään kuin olisi
sillä lailla.

Jos olisi taikina taikka jotakin pehmeää ainetta,
ja se saisi pyöriä akselinsa ympäri ilmassa, niin se pyö-
riessään muodostuisi pyöreäksi palliksi, mutta vähä ta-
sautuisi napainsa kohdalta. Sillä lailla on maakin pyö-
ristynyt palloksi ja tasautunut vähä napainsa kohdalta.
Sillä alussa on maa ollut tulisen kuuma japehmeä niin-
kuin taikina, vaikka se sittemmin on päältäpäin jääh-
tynyt ja kuoreunut kovaksi. Luultavasti on niin käy-
nyt kaikkein taivaan kappalten, sillä kaikki ovat no
pyöreitä kuin pallo. Ei se tee mitään jos täällä on
vuoria ja laaksoja maan päällä; kyllä pallo on sentään

pyöreä, vaikka sen pinnalle pannaan hietamurunen. Ja
meistä näyttää, missä seisomme, maa olevan tasainen
kuin .hyrrä tai pyöreä pannukakku. Mutta sentäh-
dea on se niin, että me näemme aivan pienen osan
maata sen pyöreän piilin sisällä, jota kuttumme tai-
vaan ranteeksi eli näköpiiriksi. Havaittuamme
laivan kaukana merellä, näemme siilä ensin vaan mastoin
huiput, ennenkuin näemme koko laivan, ja se tulee sii-
tä, että meren pinta, juurikuin maakin, on vähän ku-
pera ja estää laivan näkymästä. Setäni, joka oli meri
mies, oli purjehtinut laivalla ympäri koko maan, ja hän
näytti minulle paperista tehdyn pallon, jota hän kutsui
maapalloksi ja johon koko maa oli kuvattu niin pyö-
leälcsi, Kuin se onkin. Kun hän näytti minulle sitä
paikkaa, jossa me asuimme, ja puhui ihmisten asuvan
toisella puolella maapalloa aivan jalkaimme alla, enpä
tahtonut ensin uskoa häntä. Luulin niiden inn israuk-
Kain seisovan päällään ja välttämättömästi putoavan

pois. jos ei heillä ole jotakin jaloissa kiinni pitämässä,
niinkuin Kärpäsillä Katossa, Mutta muistin painovoi-
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Man ja niin ymmärsin niiden ihmisten täytyvän kävellä
yhtä vakavasti jaloillaan kuin meidänkin.

Sanommehan joka päivä: aurinko nousee, aurinko
laskeuu. Mutta ei se ole aurinko, joka nousee ja las-
keuu, se on maa, joka juhlallisesti pyörii lännestä itään-
päin. Ja sen mukaan kuin se kääntyy ja me sen muas-
sa, alamme me aamulla nähdä auringon idässä ja sit-
ten puolenpäivän aikana korkeimmallaan taivaalla
etelässä, siksi kuin me ja maa jälleen käännjTnme sillä
pois, ja silloin vaipuu aurinko pois silmistämme länteen
illalla. Niinkauran kun aurinko valaisee sen paikan
maata, jossa me asumme, on päivää; ja kun tämä
paikka kääntyy pois auringosta, tulee pimeä ja yö.
Päivä ja yö yhteensä on vuorokausi. Siinä on ku-
lunut 24 tuntia, ja sillä ajalla on maakääntynyt ker-
ran akselinsa ympäri. Tunti jaetaan G0minuuttiin
ja minuutti 60 sekuntiin. Sitä varten on laitettu
kello, jossa tuntiviisari näyttää kaksitoista tuntia jo-
kaisessa puolessa vuorokaudessa. Mutta seitsemästä vuo-
rokaudesta tulee yhteensä viikko; se alkaa sunnuntai-
na, joka on pyhitetty Jumalan palvelukseen. Sitten
seuraa kuusi työpäivää: maanantai, tiistai, keskiviikko,
tuorstai. perjantai ja lauvantai *).

Kyllä meistä on maa hirmuisen suuri. Keskipal-
kasta ympäri mitaten on se .3,750 (kolmetuhatta seitse-
mänsataa viisikymmentä) Suomen peninkulmaa. Tie-
dämme jo sen olevan kaksitoista sataa peninkulmaa kes-
kustan läpi mitaten. Mutta aurinko on kuitenkin pal-
joa suurempi. Jos sulattaisimme yhteen 1,400,000 (mil-
jonan ja neljäsataa tuhatta) samallaista palloa kuin maa
on, niin tulisi niistä kaikista yhteensä niin suun kuin

*) Kun sanotaan vuotta, kuukautta ja päivää, niin maini-
taan kuukauspäivä. Viikkopäivät ei ole joka vuosi samoina kuu-
kauspäivinä. Sitä saadaan tietäii allakasta.
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aurinko on. Ja jos panen neulan nupin suuren nau-
riin viereen, saatan verrata neulan nupin olevan maan,
ja nauriin auringon. Sentähden vetää aurinko maata
puoleensa, vaikka se on niin kaukana siitä. Juurikuin
pallikin kulkee eteenpäin samalla kun se pyörii ympä-
ri, niin pyörii m3rös koko tämä suuri maakin samalla
ympäriinsä, kun se kulkee auringon ympäri. Pitkä
matka on maalla auringon ympäri kuljettavana: aina
88 miljonaa peninkulmaa. 365 (kolmessasadassa kuu-
dessakymmenessä viidessä) päivässä ja piammiten kuu-
dessa tunnissa siihen lisäksi on maa kulkenut koko tä-
män pitkän piirin, ja sitä aikaa kutsumme vuodeksi.
Sata vuotta kutsutaan vuosisadaksi. Mutta kun ne
kuusi tiimaa tulevat siihen lisäksi, niin säästämme ne
yhteen ja panemme joka neljänteen vuoteen päivän li-
säksi. Sellaista vuotta kutsumme karkausvuodeksi.
Tasavamman laskun vuoksi jaamme vuoden kahteen-
toista kuukauteen, vaikka niitä pitäisi olla vähäisen
enemmänkin; sillä kuukaudeksi kutsutaan sitä aikaa,
jonka kuu tarvitsee maan ympäri kulkeakseen, ja siinä
kuluu 29 ja puoli päivää. Mitkä ovat siis kuukaudet?
Ne ovat tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu,
toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu,
marraskuu, joulukuu. Ja koska ei kaikissa ole yhtä
monta päivää, niin tulee muistaaksesi seuraava värsy:

Syvj-. Jmliri-. marraskuuna
On piiiväa kijiiiH.'kvin]]i(.'n!;i,

kwlmatt' lu-l:;iikuu
\ iuui :nui--ii \ lu-ljatlii.

Tuossa un palava kynttilä; pidämme sitä aurin-
kona. Otanpa kerän ja pistän sukkapuikon sen lävit-
se; kerä on maana, ja puikko on sen akselina. Asetanpa
puikon seisomaan vähä vinoon ja kuljetan sitä ja kerää
tällä kannalla ympäri kynttilää. Kun nyt samassa pyö-
ritän kerää akselinsa ympäri, maanpa nähdä, kuinka
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päivä ja yö muuttelevat maan päällä. Näen senkin,
että kun meillä on päivä, on ihmisillä toisella puolella
yö; ja niin täytyy kaikkein kelluin käydä sitä enem-
män edellä, jota etempänä asutaan idässä päin. koska
aurinko siellä ennen tulee näkösälle. Näen. senkin, kun
maa vinossa kulkee auringon ympäri, että aurinko mää-

rätyllä ajalla enemmän paistaa maan pohjoiseen puo-
leen, ja taas jälleen toisella ajalla enemmän eteläiseen
puoleen. Tästä syystä tulevat vuoden-ajat. Aurin-
gon lämpimimmästi paistaessa pohjoseen, jossa me asum-
me, on meillä kesä, ja talvi on silloin eteläpuolella maa-
ta. Ja taas kun eteläisillä kansoilla on kesä, on meillä
talvi. Ja kun meillä on kevä, on niillä syksy. Samasta
syystä, aina sen mukaan kun aurinko paistaa enemmän
tahi vähemmän sille paikalle, jossa asumme, eivät päi-
vät ole yhtä pitkiä. Lyhyin päivä täällä pohjosessa on
aina kohta joulun edellä. Silloin on aurinko aivan ma-
talalla taivaalla ja laskeuu pian. Pohjoisnavan tienoilla
on silloin alin-omainen pimeys, ja etelä-navan tienoilla
alin-omainen valoisa päivä. Ja koska aurinko silloin
noin kolme päivää paistaa yhtä kauvan joka päivä,
kutsumme näitä päiviä talvipäivän tasaukseksi.
Silloin on pakkasta ja lunta ja talvi meillä, niin että
mielellään lämmittelee valkealekon edessä.

Kohta joulun jälkeen havaitsemme päiväin pite-
nevän ja oitten lyhenevän. Jonkun ajan näin pitkitet-
tyä, tulee päivä aivan yhtä pitkäksi von kanssa, ja tätä

aikaa kutsutaan keväpäivän tasaukseksi. Silloin
tulee /.erä, hanget sulavat ja ruoho alkaa viheriöidä.
Päivät alkavat nyt tulla pitemmiksi uita, ja niin tulee
aika, jona aurinko kolmena päivänä juhannuksenaikana
on ainoastaan vähän aikaa sydän-yöllä kateissa. Ylem-
pänä pohjosessa ei aurinko silloin ollenkaan laskeu öillä.
Silloin on meillä kesäpäivän seisaus. Ja »vt ku-
koistaa kaunis kesä ympärillämme. Sitten alkavat päi-
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vät jälleen lyhetä ja yöt pitetä, siksi että päivä ja
yö ovat taas yhtä pitkät, ja silloin on meillä syys-
päivän tasaus. Sitten seuraa tykty, kun heinät ovat

korjatut niityiltä ja elot pelloilta, ja puolat kypsyvät
metsissä. Tänä aikana lakastuu kaikki kukoistus, sillä
nyt tulevat päivät jälleen öitä lyhyemmiksi, ja niin tu-

lee taas tahi; ja niin on koko elämämme alin-omaisen
muutoksen alainen. Mutta niillä, jotka asuvat keski-
palkalla maata, ovat päivät ja yöt alin-omaa yhtä pit-

kiä. Siellä nousee aurinko kello kuuden aikana aamulla
ja laskeuu kello kuuden aikana illalla; ja kohta aurin-
gon laskeuttua tulee synkkä pimeä. Mutta meillä on

aina kappale aikaa hämärää, ja sentähden tulee aamu-
hämärä kesällä niin pian iltahämärän perästä, että yöt

ovat jonkun aikaa pian aivan valoisat.
Setäni, joka on merimies, oli kerran ollut muuta-

massa maassa, jossa ei koskaan ollut talvea. Se maa
oli etelässä aivan kaukana meistä, ja se oli juuri kuin
keskellä maata. Siellä olevilla ihmisillä ei ole ollen-
kaan vuoden aikoja, vaan alin-omainen kesä ja kova
kuumuus, niin että kasvit kyllä voivat lakastua kuivuu-
desta, mutta ei kylmästä. Muutamana vuoden aikana
sataa siellä pian alin-omaa kaksi kuukautta, ja se on
niiden talvi, Samalla lailla ei ole vuoden-ajan muu-
toksia maan navoilla, vaan on alin-omainen talvi, ja
sentähden eivät ihmiset voi asua siellä. Kyllä siellä on
puoli vuotta päivää, niinkuin puoli vuotta yötä: mutta

auringon säteet. jotka paistavat aivan pystösuoraan maata

vasten maan keskustalla (päiväntasaajankohdalla), pais-
tavat niin vinoon maan navoille, etteivät voi sulattaa
ijäistä lunta.

Nyt ymmärtänet, kuinka erilaisilla paikoilla maan
päällä saattaa olla erilainen ilma; niin että keskimaan
paikoilla on lämpimämpi ilma, kuin mailla etempänä
etelässä ja pohjosessa. Se tulee siitä, kuinka lähellä
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maan napaa tai kuinka kaukana päiväntasaajasta paikka
on, mutta vielä siitäkin, onko maa korkeammalla vai
matalammalla meren pinnasta. Korkeampi maa on aina
kylmempi, kuin alhaisempi maa. Jos asun meren ran-
nalla, niin siinä on kostea ilma. Ei siinä ole niin pi-
kaisia lämpimän ja kylmän muutoksiakaan, kuin etem-
pänä ylhäällä mannermaissa.

Puhuisin sinulle vielä jotakin niistä pitkistä vii-
voista, joita näet maailman kartasta, mutta sitä et sinä
vielä ymmärrä. Sen verran sanon sinulle, että viiva,
joka ajatellaan vedetyksi ympäri maan keskustan (vaik-
ka sila ei siinä ole), on päiväntasaaja. Tämän mo-
lemmin puolin on kaksi samallaista viivaa, joita kutsu-
taan käännepi ireiksi, eikä kaukana kummastakaan
maan-navasta ole ne kaksi piiriä, joita kutsutaan na-
papiireiksi. Maat molempain käännepiirien välillä
ovat kuumimpia maan päällä ja kutsutaan siis kuu-
maksi ilma-alaksi. Maita käännepiirien ja napapii-
rien välillä kutsutaan lauhkeaksi ilm a- ai aksi, joka
merkitsee pakkasen ja lämpimän olevan kohtuullisesti
tasattuna erinäisille vuoden-ajoille. Mutta maita napa-
piirien ja napein viilillä kutsutaan kylmäksi ilma-
alaksi. Suomemme on lauhkeassa ilma-alassa, mutta
kuitenkin niin kaukana pohjosessa, että palainen maata
on pohjoispuolella napapiiriä. Jumala on suonut tälle
maalle ja koko pohjoiselle enemmän valoa kuin pimeää,
Juuri sinäkin aikana, jona on pimeys, paistaa yön kuu-
valo ja ilman revontulet ja lumen kuumotus, niin että
pitkä talvi kuluu hiljalleen loppuun asti, kevättä odot-
taessa.

Kuusta.

Jumala on antanut meille kaaniin lyhdyn yöksi
tuonne taivaalle, ja se on kuu. Mikä on kuu? Se on
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suuri pallo, joka alin-omaa vierii maan ympäri. Min-
kätähden tekee se niin? Sentähden, että maa on viit-
täkymmentä vertaa suurempi, ja sentähden pakottaa hän
kuun seuraamaan itseänsä, Pitkältäkö kuuhun on? Liki
36.000 (kolmekymmentäkuusi tuhatta) peninkulmaa. Se
on pitkä matka. Ja kuitenkin on kuu kaikista taivaan-
kappaleista se, joka on lähinnä maata.

Minkätähden näyttää kuu niin suurelta, kun se
ensin nousee? Ja minkätähden näyttää se niin pie-
neltä, ollessaan korkealla taivaalla? Sentähden, että
kaikki, mitä näemme kaukana ylhäällä tahi alhaalla.
näyttää pienemmältä, kuin mitä maanrajassa näemme.
Mutta ei se paista omalla valollaan. Se on, juurikuin
maakin, itsestään pimeä kappale. Mistä paistaa siis
kuu? Siitä, että auringon säteet palauvat takaisin sen
pinnasta ja tulevat jällensä maan päälle, juurikuin va-
lon säteet vuoren kukkulalta. Jos voisimme tulla kuu-
hun, niin näkisimme sieltä maan paistavan samalla lailla,
Maa, joka on paljoa suurempi, näkynee kauniilta kuu-
hun. Sieltä katsoen näkisi juurikuin tummia paikkoja
paistavassa maanpallossa, ja nämä paikat ovat meriä ja
järviä, joiden päilyvä pinta palauttaa valon säteet toi-
saalle päin, niin että vaan harvat niistä voivat kuuhun
kimmota. Ja muutamat paikat maassa paistaisivat kirk-
kaampina, niinkuin vuoret ja mantereet, joiden epäta-
saisesta pinnasta valon säteet joka haaralle hajautuvat
ja siis kuuhunkin kajastavat. Samalla lailla näkyy tum-
mia ja valoisia paikkoja kuussakin. Vanha satu jutte-
lee Rahko nimisen miehen yrittäneen tervaamaan kuuta
ja tarttuneen ämpärillensä siihen, josta muka tummem-
mat paikat olisivat tulleet kuuhun; mutta älykkäät ih-
miset sanovat: kirkkaat paikat ovat korkeita vuoria, ja
tummemmat paikat ovat syviä laaksoja.

Se on kumma, kun kuu aina kääntää saman si-
vun maahan päin, ja toista sivua emme näekkään. Mutta
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aurinko palstaa kuuhun muutamina aikoina eri lailla.
Tästä tulee, ettemme ollenkaan näe kuuta joku aika
kuukaudessa, taikka että se siintää ainoasti hyvin hä-
märästi. Sen jälkeen alkaa se näkyä, ja silloin sanom-
me : nyt on uusi- eli yläkuu. 7 päivän perästä näem-
me puolen valoisaa sivua, ja silloin sanotaan: nyt on
puolikuu. Taas 7 päivän perästä näemme koko va-
loisan puolen, ja silloin sanomme: nyt on täysikuu*).
Sen jälkeen alkaa kuu välierä, juurikuin hiiret söisivät
sen laitaa, ja nyt sanomme olevan alakuun. Taas
7 päivän perästä on se puoliskona ja vielä 7 päivän
perästä ei sitä näykkään; mutta sitten alkaa taas kuun
syntyminen. Sentähden puhutaan allakassa kuun nel-
jänneksistä. Ensimmäisestä täydestä kuusta toiseen
on 29 ja puoli vuorokautta kulunut; sillä niin pilkan
ajan tarvitsee kuu kulkeakseen kerran maan ympäri.
Ja jos haluat saada tietää vläkuuta ja alakuuta, niin
muista, että kun luulisit maattavasi ottaa vasemmalla kä-
delläsi kuun puoliskon sisällepäin käyrästä laidasta kim
ni (])), niin on uusi- eli vinkuu, mutta jos talttuisit
siihen oikealla kädelläsi ((£), on alakuu. Muutoin saa-
tat sinäkin muistaa sen tästä, jolla isä kerran muistutti
poikaansa kuuta tuntemaan, sanoen:

Etkös tuhma kuuta tunne?
Idän puolen täytymässä,
Luotehen vähenemässä.

Sattuupa niinkin välistä, että tulee kuun pime-
neminen. Mistähän se tulee? Siitä, että maa tulee

*) Muiet. Ensimmäinen täysikuu keväpitivän tasauksen
jälkeen 21 p. maaliskuuta kutsutaan piiiiriiiis-Uiy.-iknulisi, ja en-
simmäisenä sunnuntaina sen jälkeen on pääsiäispäivä. Sentäh-
den ei satu pääsiäinen joka vuosi samalle ajalle. Helluntaijuhla
asetetaon pääsiäisen mukaan, ja on myös liikkuva juhla. Mutta
muut juhlat, niinkuin juhannus ja joulu, ovat kaikkina vuosina
samoina päivinä.



kohdastaan auringon ja kuun välille ja varjoaa pois
kuun.

Tässä näet äärimmäisenä loistavan auringc
ran. Tuo suurin piiri on se tie, jota aurinko näyttää
kulkevan maan ympäri (vaikka se on maa, joka kulkee).
Koskimainen pallo on maa, ja tuo pieni musta pallo on
kuu, maan ympärillä olevine rengasrataneen. Näethän
nyt, kuinka maa voipi tulla auringon ja kuun välille.
niin että maan varjo antaa kuuhun ja varjoaa siltä pois
auringon. Voipipa niinkin käydä, että varjo piilottaa
ainoastaan jonkun osan kuuta. Pian menee kuu eteen-
päin: sitten tulee se pois varjosta, sitten on se jälleen
valoisa, ia sitten saamme jälleen kuuvalon.

Toisella kerralla saattaa niinkin tapahtua, että kuu
tulee aivan auringon ja maan väliin, niinkuin näet tässä
allapäin kuvattuna. Silloin antaa jälleenkuun varjo maan
päälle ia pimittää meiltä auringon, ja silloin sanomme
olevan auringon pimenemisen. Silloin tulee maan
päällä pimeä keskellä päivää, ja linnut herkeävät lau-
lamasta ja luulevat olevan illan, Ja ne ihmiset, jotka
eivät paremmin tiedä asiaa, luulevat suuren auringon
tulleen vahingoitetuksi. Mutta vähän ajan kuluttua
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ovat maa ja kuu kulkeneet eteenpäin ja muuttaneet
paikkansa, niin etteivät ne enään ole kohdatusten. Sil-
loin on kaikki jälleen valoisaa ja kirkasta, ja ihmiset
kiittävät Jumalaa, joka taas antaa auringon paistaa
hyville ja pahoille maan päällä.

Tästä ymmärrät siis, että kun meillä on kuun pi-
meneminen, kuussa on auringon pimeneminen. Jakun
meillä on auringon pimeneminen, niin kuussa on maan
pimeneminen. Sellaisia pimenemisiä ei näy yhtäläisesti
kaikilla paikoilla maata. Mutta allakka tietää kaikki
sellaiset asiat ennalta päin, sillä ne saatetaan jo edeltä-
käsin laskea. Mutta ei yksikään voi tulla maasta kuu-
hun. Ja sentähden ei tiedä kukaan, onko kuussa joi-
takin eläviä, ja minkälaiset paikat siellä ovat. Luullaan
ainoasti, että siellä on hyvin korkeita vuoria, mutta tus-
kin ilmaa, eikä ollenkaan vettä.

Auringosta ja tähdistä.
Maa vierii akselinsa ympäri lännestä itään päin,

ja sentähden näyttää ikäänkuin aurinko kulkisi idästä
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länteen. Ei aurinko ole kuitenkaan yhdessä kohti; kyllä
se kulkee pitkää tietään eteenpäin maailmassa, ikään-
kuin vielä suuremman auringon ympäri, jota emme tunne.
Aurinko pyörii, niinkuin maakin, akselinsa ympäri; se
on huomattu auringossa olevista tummista paikoista,
joita siinä kiikarilla katsoen välistä nähdään. Ja sen
näemme, että aurinko omalla valollaan valaisee äärettö-
män avaruuden ja lämmittää samassa. Mutta mistä
tämä valo ja lämmin tulee, sitä ei tiedä kukaan; sillä
maasta aurinkoon on aina neljätoista miljonaa penin-
kulmaa. Jos pääskynen lentäisi aivan suoraan sata
Tuotta, niin ei se sittenkään tulisi puolivälinkään aurin-
koon. Kanuunan kuula, joka kulkee peninkulman
minuutissa, tarvitsisi 27 vuotta tullakseen aurinkoon.
Suunnattoman suuri on aurinko, sen kyllä arvannet.
Jos joka päivä voisin kävellä 10 tuntia suoraan eteen-
päin, ennättäisinpä 3 vuodessa ympäri maan. Mutta
auringon ympäri päästä, siihen tarvittaisiin 320 vuotta.

Ja juurikun maata voisi kutsua auringon pieneksi
lapseksi, niin auringolla on vielä monta muuta sellaista
pientä lasta, jotka, juurikuin maakin, alin omaapyörivät
suurissa piireissä äitinsä ympärillä. Nämä auringon lapset
ovat kiertotähtiä eli planeetoja, jotka kaikki it-
sestään ovat pieniä taivaan kappaleita, mutta paistavat
auringon lainavalolla. Sellaisia tunnetaan jo olevan 90,
ja joka vuosi löydetään toisia. Useat niistä ovat aivan
pieniä, niin ettei niitä nähdä kiikaritta. Mutta toiset
ovat suuria ja näkyvät kirkkaina tähtinä taivaalla, jossa
ne alin omaa muuttavat sijansa. Tässä näetkolme kier-
totähteä, jotka ovat lähinnä aurinkoa. Ensimmäinen,
joka kiertää 87 vuorokaudessa piiriänsä ympäri auringon,
on Merkurius. Se on maata pienempi ja merkitään
allakassa näin £. Sitä lähinnä kiertää Venus 7'/,
kuukaudessa suurempaa piiriä auringon ympäri, ja se
merkitään $. Se on maan kokoinen ja paistaa meille



kointähtenä ja ehtootähtenä kaikkein kauniimmalla va-
lolla, sillä se on läheisin kaikista tähdistä. Sitten kul-
kee maa, joka myös on kiertotähti, 365 Tuorokaudessa
vielä suurempaa piiriä ympäri auringon ja merkitään g.

Mutta muita suuria kiertotähtiä kulkee vielä suu-
remmissa piireissä ulkopuolella näitä kolmea. Ensin
kulkee Mars, joka on maata pienempi. Jupiter,
Saturnus, Uranus ja Neptunus, jotka orat pal-
joa suuremmat maata, kulkevat sitten yhä suuremmissa
piireissä auringon ympäri. Ja Neptunus, joka on ää-
rimmäinen, tarvitsee 165 vuotta kulkeakseen kerran au-
ringon ympäri. Ja kaikki vierivät ne, niinkuin maakin,
akselinsa ympäri, ja niillä on päivä ja yö, niinkuin
meilläkin. Mutta niille, jotka ovat kaukana auringon
valosta, on Jumala sen sijaan antanut kuita, jotka niitä
valaisevat. Maalla on yksi kuu, suurella Jupiterilla on
4 kuuta. Saturnuksella on 7 kuuta ja myös paistava
rengas ympärillään. Viimeisilläkin on useita kuita.
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Kerran illalla tuli lukkarin Maija meille ja oli
niin pelästyksissään, että oikein vapisi. Hän oli näh-
nyt taivaalla tähden, jolla oli hirveän suuri pyrstö pe-
rässä. Se merkitsee sotaa, sanoi hän. Älä pelkää, sa-
noin minä; se ei merkitse mitään. Se on pyrstötäh-
ti, ja sellaiset kulkevat suurissa soikeissa piireissä au-
ringon ympäri. Pitkäin aikain perästä palaavat ne ta-
kaisin, niin että ne jälleen tulevat näkyviin meidän pai-
koillamme maailmaa.

Kiertotähdet, kuut ja pyrstötähdet ovat liikkuvia
tähtiä; mutta kaikkia muita tähtiä kutsumme kiinto-
tähdiksi, kun ne näyttävät liikkumattomilta eivätkä
ole koskaan muuttaneet paikkaansa keskenään, niin kau-
van kuin voidaan muistaa. Kuitenkin ovat ne suuria
auringolta, jotka kiertävät piirejä jonkun tuntemattoman
maailma-auringon ympäri. Sentähden että paremmin
muistettaisiin tähtien olopaikkoja, on taivas jaettu tähti-
tarhoihin. Sellainen on Väinämöisen viikate eli
Kalevan miekka, jonka tähdet näyttävät tämmöi-
•seltä ,* . Tähdet, joiden sivu aurinko näyttää kulke-
van, ovat leveänä ratana, jota kutsutaan eläinradak-
si. Siinä jaetaan tähdet 12:een taivaan-merkkiin, joista
puhutaan allakassa. Tietoa auringosta, kuusta ja täh-
distä kutsutaan tähti tiedoksi *).

Joka ilta näyttävät tähdet nousevan idästä ja
laskeuvan länteen, josta näkyy juurikuin koko taivaan
piiri vierisi ympäriinsä; mutta se on maa, joka kään-
tyy. Muutamat tähdet taivaslaella päämme päällä eivät
koskaan laskeu, vaan kulkevat piirissä. Sellaisia on

*) Mvist. Tietoa alku-aineista ja luonnon voimista kut-
eillaan luonnon-opiksi eli fysikaksi. Tietoa kappalten
osista kutsutaan kemiaksi. Tietoa kaikellaisesta laskutavasta
kutsutaan miiäräy s- op iksi. Tietoa kivistä kutsutaan kiven-
näis-opiksi. Tietoa kasvista kutsutaan kasvi-opiksi. Tie-
toa elävistä kutsutaan eläin-opiksi.
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Otava, j°k-a ori * * näköinen taivaalla, ja jossa on

7 eri tähteä. Yläpuolella Otavaa on tähti, joka on lähes
yhdessä kohti. Tätä kutsutaan pohjantähdeksi,
ja se näyttää yöllä niissä päin pohjonen on.

Isän vielä puhuessa, lensi pienoinen pilkka taivaalla
kaltaisella tulileimulla. Kah, huusivat lapset, tähti lensi
alas! Ja kummalta näytti näistä, että taivaan tähdet
»aattavat lentää alas ja kadota.

Mutta isä sanoi: tuota kutsumme kyllä tähden-
lennoksi, sentähden että se siltä näyttää; mutta ne
ovat ainoasti pieniä avaruudessa lentäviä kappaleita,
jotka välistä joutuvat maan ilmapiirin sisään. Mutta
Jumalan suuret tähdet eivät putoa; ne kulkevat rato-
jaan monta tuhatta vuotta, eivätkä väsy, eivätkä eksy
äärettömässä avaruudessa.

Onkohan tuonne tähtiin paljo matkaa? kysyi Liisa.
Haluaisinpa kerran päästä sinne.

Isä sanoi: kun kerran kuolemme ja Jumala va-
pauttaa lunastetun henkemme, tulee tämä ja paljo muuta
meille ilmoitetuksi. Mutta asuissamme täällä maan to-
mussa, näyttää meistä tie olevan tähtiin piammiten
yhtä pitkä kuin ijankaikkisuus. Meistä on aurinko ää-
rettömästi kaukana, ja valo kulkee kuitenkin tämän pit-
kän matkan puolessa yhdeksättä minuutissa. Siitä saa-
tamme arvata, kuinka kaukana muutamat pienet tähdet
ovat, kun tiedämme valon tarvitsevan tuhannen vuotta,
ennättääksensä niistä meihin. Sentähden on varmaa,
että jos Jumala sallisi niiden pienten tähtein sammua
tänä iltana, ihmiset vielä tuhannen vuotta jälkeenpäin
näkisivät niiden hienot valopiirut pilkoittavan etäällä
tuolla sinisellä taivaalla.

Antti sanoi: no, mitä on tuolla etäällä tähtien
takana?

Isä sanoi: toisia tähtiä.
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.Ia mitä on siellä toisten tähtien takana?
Vielä toisia tähtiä. Näethän tuon maitoharmaan

radan, joka menee juurikuin tie korkean tähtisen tai-
vaan ylitse! Tätä rataa kutsutaan linnunradaksi.
Kun tähän katsotaan suurilla kiikareilla, nähdään sen
olevan lukemattomaa tähtijonoa. Ne ovat niin kaukana,
ettemme voi eroittaakkaan jokaista niistä erittäin, vaan
niiden valo sekauu yhteen, ja tästä tulee tuo maitona»
maa valo.

Lapset seisoivat vähän aikaa aivan äänettöminä.
Viimein sanoi Liisa, piammiten vapisten: missä tähdessä
asuu Jumala?

Isä sanoi: etkö ole lukenut Jumalan olevan joka-
paikassa läsnä? Hänen henkensä käypi koko luonnon
lävitse, kaikkein näiden maalimain lävitse, jotka pais-
tavat avaruudessa, ja jokaisen vähimmänkin tuulen hen-
gen lävitse, jonka löyhäytellessä ruohot kumartuvat täs-
sä, jossa seisomme, tämän alhaisen maan päällä. Lap-
set, kumartukaamme polvillemme illan rauhassa ja ru-
koilkaamme Jumalaa, nähdessämme Hänen ääretöntä
voimaansa!

Ja ne kumartuivat ristissä käsin polvilleen tähtein
valossa, ja isä rukoili ja sanoi:

Pyhä, kaikkivaltias Jumala, Sinä, joka katsot alas
meitä tähtein silmillä ja levität allesi koko maailman
äärettömän avaruuden kunniasi kirkkautena ja ijan-
kalkkisen majesteettisi istuimena! Sinä näet meidän
olevan heikkoja, köyhiä lapsia ja ainoasti hajoavaistat
tomua suuressa luodussa maailmassa. Ja meidän elä-
mämme katoo kuin varjo, ja me olemme syntiä teh-
neet Sinun edessäsi, emmekä uskaltaisi nostaa silmiäm-
mekään kaikkivaltaasi kohti, jos ei Vapahtajamme Je-
sus olisi ottanut syntiämme pois. Kuitenkin olet Sinä
antanut meille, kuolevaisille ihmisille, armon katsella
Sinun tekojasi. Ja me olemme katselleet Sinun teko-



jasi ihmisess.ä, elävissä, kasveissa, kaikissa kolmessa luon-
tokunnassa ja viimeksi suuressa maailman rakennukses-
sa, joka levenee paaliamme niinkuin palvelukseesi ra-
kettu temppeli, Ja kaikissa, pienemmästä suurimpaan,
olemme me nähneet Sinun kaikkivaltasi ja Sinun hy-
vyytesi ja Sinun viisautesi, joka on luonut kaikki niin
ihmeellisen kauniiksi ja hyväksi, kaikki tarkoitustensa
mukaan maailmassa. Niin anna meille vielä Pyhän
Henkesi armo, että me kaiken tämän oikein ymmärtäi-
simme ja mitä pitemmältä sitä enemmän oppisimme
tuntemaan Sinua töissäsi. Me rukoilemme Sinun kaik-
kivaltaasi. Me ylistämme Sinun hyvyyttäsi. Me ih-
mettelemme Sinun viisauttasi. Nämä tähdet ja maail-
mat katoavat. Tämä maa katoaa. Mekin kuolemme
pois; mutta sielumme pitää tulla Sinun tekosi. Sillä
Sinä yksinäsi, Herra, et katoa; Sinä pysyt ijankaikki-
sesti, niinkuin Sinä olet: pyhä, kaikkivaltias, kaikkivii-
sas ja kaikkihyvä. Korkeasti ylistetty olkoon Sinuu
pyhä nimesi nyt ja ainiaan! Amen.

Vuosikaudet.
Kun kevät kaunis tuli,

Soi Luoja lämpösen,
Maan silmästä jo suli
Jääkyynel huurtehen,
Taas päivän paistellessa
Jo linnut lauloivat,
Ja lapset lehtosessa
Ilolan», juoksivat.

Kun ko>a <aupui bitti'::.
Ja niitty vihannoi,
Maa kaunis kukkasittva
Puvussa purpuroi.
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Me saariin soutelimme.
Juoksimme metsihin,
Ja marjaan kiiruhdimme,
Kyir lysti olikin.

Syys pimeät toi päivät
Ja myrskyt pauhuisat,
Pois lintuset ne veivät,
Pois kukat tuoksuvat;
Kynnettiin maita, soita
Ja viljaa puitihin,
Me söimme puolukoita,
Kyll' lysti olikin.

Niin talvi tulee, tiuku
Soi silloin helisten,
Lystisti sukset liukuu
Paäll" lumikinosten,
Ja tuli takassansa
Sulosti leimuaa,
Näin talvellakin kanssa
Kyll' lapset lystin saa.

Kun hanki kyynelehtii.
Niin ole riemuinen,
Taas kevät kaunis ehtii
Iloa antaen.
Äin' ylistele Luojaa:
Kaikk' ajat hauskat on;

Hän eloamme euojaa,
Sen saattaa valohon.
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Tähtitaivas.
Kas, tähtyet taivaan,

Kuin kirkkahast' aivan
Nyt valoa nuo
Maan tomuhun luo.
Ei surua heillä,
Ei vaivoja näy,
Ile ilmojen teillä
Vaan riemuten käy.

He nupuin ei vaivu,
Ei tieltähän taivu;
Mi viettelys vois
Ne villitä pois?
Vuostuhannet siellä
Ne loistoa soi,
Vuostuhannet vielä
Näin välkkyä voi.

Mä katala kurja,
Min himoni hurja
Kuin lehtisen vaan
Saa ajelemaan!
Mä vapisen aivan.
Yaikk' iloiten myös,
Kun tählyet taivaan
Näen tuikkivan yös»'

Oi, maailman Luoja,
Tään ihmehen suoja!
Kuin sanomaton,
Sun voimasi on!
Mut raukkoja ratki,
Jos on parahatki!
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Ivaili' ihmehes rniot
Mun tutkia suot.

Vaikk' kurjina täällä
Maan kuljemme päällä,
Niin kaikki min loit
Tass' opiksi soit.
Kautt" elämän Herran
Tass' aukesi tie,
Jok" ilohon kerran
Meit' ikuiseen vie.

Herra, Sinä olet mahdollinen lasmaan

ylistyksen ja kunnian ja voiman; sillä Sinä
olet kalkki luonut, ja Sinun tahdostasi ta«

ovat, ja luodut ovat. Ilmestyskirjan 4 1., 11 t.

Kuka taitaa Häntä niin korkeasti ylis-
tää, kuin Hän on? Me näemme vähiinnii&«
osan Hänen töistänsä; sillä paljon suurem-
mat ovat meiltä vielä peitetyt. Sitäkin kirjan
43 1., 35 ja 36 v.

Herra, meidän Herramme, kuir.&* ih-
meellinen on Sinun nimesi kaikessa maat-

sa! Ps. 8, 10 V.
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