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rakkaus luontukaftpaleitakohtaan ja niiden
hoito tuottaa nlcillc äärettömän suurta huivia ja nau-
tintoa, sen osoittaa seuraama tosi kertomus. Se pieni
huwila, jossaminä tätineni ja yhden ainoan palwclus-
tytön kanssa asuu, on keskellä hako- ja lehtimetsää.
Siellä waklitsce semmoinen hiljaisuus ja rauha, että
ainoastaan tuulen humina ja kirkonkellojen juhlalli-
nen ääni suummtai aamuna sekä lauwantai ehtoona
sen katkaisee. Tämä wähäineu kuti on myös rakas
ulopaitta metsän sekä siiwellisillc asukkaille että muil-
le pikku eläimille, niinkuin orawille, jäniksille, jopa
ketuillekin, jotka wälistä kulkewat tuou punaiseksi maa-
latun, walkeilla atkunatchillä ja nurkilla warustetuu,
huoneen portaiden siwuitsc. Mikon luicraissakäynti ei
ole kuitenkaan terwctullut, sillä nuo kauniit kanat
wcrkolla ympäröidyssä tanapihassa uwat silloin suu-ressa waarassa ja toroittawattin kaakottawat äänen-
sä pelosta, kawalan wieraan lähestyessä. Mutta aika
harwoin uskaltaakiu tämä wieras tulla meitä tcrweh-
tämään, ja silloinkin wain hetkeksi.

Pikkulintuja, jotka crittäiu owat saawuttancet
minun suosioni, owat tuo kaunis peipponen, joka
Niiscrtää lyhyttä kewätraitista lanlliansa korteissa kuu-
sissa aiwan akkunan wicressä, sekä pienet tiaiset, jot-
ka riippnwat kuusenkäwyissä ja ctsiwnt elatustansa
mitä taitawimmasti. Kaksi wuotta takaperin johtui
mieleeni asettaa ulos ruokaa näitä lemmittyjäni war-
ten ja pystytin tähän tarkoitukseen kopan korkean ki-



wen ohelle, muutama syli siitä akkunasta, jonka
»vieressä minä työssäni tawallisesti olen. Aikaa ku-
lui ennenkuin pienet wieraat ymmärsiwät olewansa
kutsuttuja katettuun pöytään, mutta wähitcllen saa-
puiwat ne kuitenkin, ensin jotenkin warowasti ja aras-
ti, ikäänkuin peläten wäijymistä, mutta wähitellen ai-
na wapaammasti nauttiakseen hampun siemeniä ja
lciwäu murusia. Meidän ilomme oli akkunasta kat-
sella niiden erilaista käytöstä, niiden enemmän eli
wähemmän ystäwällistä kohtelua toisiansa wastaan,
ja wihdoin tuliwat ne meille niin rakkaiksi, että mei-
dän ensimmäinen aamutoimemme oli katsella ruoka-
toppaa, jossa tawallisesti oli joku pieni lintu. Kcski-
suwclla pidimme ateriamme kahden koiwun warjossa
lähellä pikkulintujen ruokapaikkaa, ja meissä syttyi suuri
riemu, kun nämät niin tottuiwat seuraamme, että ne
lcwollisesti pysyiwät topassa meidän kulkiessammc e-
destataisin sen siwuitse tahi syödessämme päiwällistä
sen lähellä. Ennen suwen loppua oliwat ne ihmeekse-
ni oppineet kaikenlaista. Ne ymmärsiwät tietysti, että
se, joka täytti heidän ruokakoppansa siemenillä, sur-
wimilla ja lciwän murusilla, olin minä, sillä ne wiser-
teliwät usein niin tutusti, nähdessään minun. He op-
pimat myöskin käsittämään, että suurus tarjottiin heil-
le kello 8 aamulla. Sillä mainitulla kellon lyönnillä
tokountuiwat pienet wicraani joutottain noihin tor-
leisin kuusiin, odottamaan minua, ja kun minä astuin
ulos owesta tuiskuiwat ne minua mustaan, lennellen
ympärilläni mitä wilttaimmalla tawalla, kuitenkaan
rohkenematta asettua minun olkapäilleni tahi täysinäi-
selle lautaselle. Minä en koskaan unhottanut pikku
lintusten suurusta, eikä heidän itsekään tehnyt mieli



jättää käymästä tuolla niin ahkerasti wiljeltyllä ruo-
kakopalla.

Syksyllä, kun heidän lahtö-aikansa etelään oli
lasissa, kaipasimme me eräänä aamuna kaikkia peippo-
siamme. Nuo pienet tiaiset tuliwat yksistään, söiwät
yksinään, ja me sanoimme sangen alakuloisina toisil-
lemme: "Ne owat matkustaneet pois, muistawatkohmr
ne toisena suwcna pientä ruoka-koppaansa? Eiwät-
köhän ne ole arkoja ja metsistyneitä tullessaan takai-
sin?" Puolipäiwän aikaan hawaitsin kuitenkin tawat-
toman liikkeen noissa korteissa kuusissa, jotka niin us-
kollisesti syleilcwät toisiansa ulkona aiwan tiwen wie-
ressä, jossa pienet siiwellisct olennot niin mielellään
oleskeliwat. Minä wiltasin tutkistellen ulos akkunas-
ta ja katso, tuolla ulkona oli koko joukko peipposia,
kokoontuneina lähtöön! Ne oliwat asettuneet syömään
jäahywäis-ateriaansa ja hyppcliwät nyt ruohossa,
kalliolla ja hiedassa. Silla wälin kun toinen osa
räpytteli siipiään puiden oksilla, nautti toinen osa
ruokaa. Se oli elämää ja liikettä, joka oli sanomat-
toman huwittawaa katsella. Noin neljännestunnin,
ehkei niinkään tauwan, lcwähtiwat pienet matkusta-
jat. Senjalleen kuului suhina, parwi kohosi aina
ylemmäksi ja näkyi wiimein ainoastaan wähäisinä pis-
teinä, lentäen waitkyen pilwissä minun katselemalle
silmälleni. Ne oliwat poissa — jopa luulen wuo-
dattaneeni kyyneleenkin, ne oliwat suwella olleet joka-
päiwäiscnä seuranani ja saawuttanect koko rakkaute-
ni. "Jos kaikki tuttawamme olisiwat yhtä rauhalli-
sia, yhtä wähän kielittelewiä ja yhtä tyytywäisiä, kuin-
ka hupaista olisikaan elämämme", ajattelin seisoessa-
ni katsellen pakcnewien, kniwattujen ystäwicni menoa.



Talwi tuli, tällä kertaa tciwattoman korkeilla
hangilla, lumi peitti pikkulintujen ruokakopan, tnnset
seisonnat niin kanteina ja kylminä ja ainoastaan ti-
aiset hyppclimät joskus palellen lumisten oksien wä-
lillä. Talitiainen toputtikin akkunan ruutuja, itään-
kilin sanoakseen: owatto ihmiset unhottaneet meidän,
juuri silloin tmi luounou suuressa warastohuonees-sa on niiu wähän tarjottawaa? Häikäiscwän walte-
nli hangen yli juoksi jäniksiä ja orawia, jättäenkum-
malliset jälkensä, mutta minä ikäwöitsin kcwään rait-
tiutta ja linnunlaulua, ja mc puhuimme usein odote-
tuista peipposista ja kysymys: uwatkohan unohtaneet
ruokapaikkansa? lausuttiin usein.

Huhtikuussa puhdistin kupan ja asetin siihen
niiden mieliruokaa, hampunsiemeniä. Useita päiwiä
kului, ruoka ci wähennyt, ja minä epäilin wicrasteni
mnistoa. Eräänä päiwänä kun, tehtyäni matkan lä-
hiseutuun, palasin kotia, tcrwchti minua tätini näillä
sanoilla: "Terweisiä peipposilta, he owat syöneet
suuruksensa." Juuri samassa kuulin wiscrrykscn, tuon
hywin tunnetun wiscrryksen, ja kuusen korkeimmassa
latwassa keinili peipponen komeassa kcwät-assussaan.
Kewään pieni sanansaattaja terwehti minua clähyttä-
wällä, wirkistälvällä wiserrytsellääu. Minä riemuit-
sin, mutta huomasin pian että ne todella oliwat a-
rempia tuin ne syksyllä, ennen lähtöänsä, oliwat ol-
leet. Nyt piti ystäwälliscllll puheella ja hiljaisilla
liikunnoilla totuttaa niitä meitä näkemään. Tämä
onnistuikin wähitellen ja meidän welwollisuutemme
kummaltakin puolen alkoiwat uudestaan: Minä täy-
tin kopan ja peipot wisersiwät lauluansa kiitok-
seksi.



Tänä suwcna oppimat ne wähän enemmän tuin
edellisenä. Minä rohkenen snnoa että ne opetutsci, jot-
ka silloin annoin, oliwat langenneet hyivään maahan
ja tantoiwat hedelmän. Kun pnolipäiwän aikaan
syötin kanoille jywiä sileällä kalliolla, heitin tawnlli-
sesti hampunsiemeniä wiereiselle kilvelle pikkulinnuille.
Jos korkealla äänellä kutsuin tauoja, eiwät ainoas-
taan nännit totelleet, waan uiyöskin pikkulinnut up-
piwat sitä kuultelemaan, ja saiivat wihdoiu uiin tar-
kan ymmärryksen, että ne kohta kuullessaan ääneni
wiscrtäeu saapuiwat kiwelle. tarkkuus edis-
tyi wihdoin niin ettei ainoastaan isä peipponen
waimoneen saapunut, waau niyöstin toto parwi toi-
wokkaita jälkeisiä, jotka lyhyt-pyrstöisinä, tottumaltu-
mattomilla ja räpyttelewillä siiwillään asettuiwat to-
pan reunalle, jossa uc nuntka auki udottiwat että >uan-
hcmmat huolellisella innolla siune pistäisiwät ruokaa.
Ia wanhempien huolcllisnns oli tosiaankin snuri. Koi-
ras ja naaras hyppeliwät toimessaan ympäri, lintieu
parasta siementä, ja pienokaiset melkein liilkumattomi-
ua odottiwat uuden palaamista. Sanomatonta luot-
tamusta nämät pienokaiset osottiwat. Ne turwasi-
wat niin sokeasti wanhcmpainsa urhollisuuteen, elt-
ciwät lentäneet pois n>aikta lähestyin niitä täsnuar-
rcn matkalle, oliwat erittäin uteliaita ja tämä
wika wnikutti kerran yhdelle näistä siewistä poika-
sista tuuleman. Hän päätti eräänä päiwänä sisal-
täkin katsella meidän huwilaamme, !>än oli niin u-
sein miettien istunut kopan reunalla katsellen punai-
seksi maalattua peräseinää. Hän oli uiitä, jotta ci-
wät tyydy tuntemaan ulkokuorta, niaau tahtowat pääs-
tä kaikista sclttnllc; hän kuroitti siis siipensä ja ohjasi



rohkeasti kulkunsa awoimista akkunoista sisään, mutta
joko syystä ettei hän arwannut wauhdin kowuutta, ta-
hi että hänen päätään huimasi, kun hän näki Jenny
Lindin, Pohjan satakielen, jonka kuwa riippui seinäs-
sä, niin hän lensi taulun klasia wastaan ja puto-
si kuolleena laattialle. Minä suutelin kuolluttua pie-
nokaista ja ajattelin: jaloa on uhrata elämänsä kau-
neuden maailmassa.

Minä oleskelin sinäkesänä paljon ulkona ja olin
huomannut että orawa-pariskunta olirakentanut pesän-
sä lähelle keinulautaa, jolla tawallisesti istuin lukeis-
sani tahi työskennellessäni ulkona. Eräänä päiwänä
olin heitläynyt maahan jakiintyneenä hupaisen kirjan
lukemiseen en huomannut mitään ennenkuinkaksi pien-
tä mustaa silmää kiiti suoraan minua kohden. Se
oli pieni orawa, joka sisartensa kanssa teki ensimmäi-sen retkensä maailmassa. Nämät pienokaiset oliwat
hywin waromattomia, ne eiwät aawistancet mitään
waaraa, leikkien juostessaan edestakaisin keinulaudan
ylitse. Olipa yksi niistä tosiaan rohkea, hän hyppäsi
ylös polwelleni, käänsi silmänsä tutkien silmiäni koh-
den ja luki mitä totisimmalla tawalla minun kaswo-
ni juonteista. Tutkikohan ehkä, okko hänellä wihol-
lisen wai ystäwän kanssa tekemistä? "Ah," ajattelin
minä, "eihän ainoastaan orawanuoriso niin uhka-
rohkeasti mene waaraa wastaan, ja käyttäy niin ym-
märtämättömästi ja hullusti ensimmäisellä retkellään
elämässä. Kun wanhcmmat eiwät waroittaen ole
lähistöllä, tehdään walitettawasti monta hurjaa tekoa,
eikä kaikesta tule yhtä hywä loppu, kuin pikku ora-
wien tällä kertaa. Nämät oliwat tosin sywämieliset
aatokseni istuessani pieni olento polwellani.



Wiclä kerta tuli syksy ja, peipponen nosti taas
siipensä lentoon. Satoi ankarasti ja myrsky känn niin
rajuna, että kaksmskuuset kumartuiwat sywäan maa-
ta kohden. Se oli nöyrä hywasti jättö sille siiwel-
liselle parwelle, joka jätti Suomen kylmät seudut.
Minä olin myrskyn äänessä kuulewanani: kiitos, te
pakenewat kesäwicraat, niistä kaikista iloisista lauluis-
ta, joita te wisersitte kaksoiskuusten warjossa, kiitos
siitä ilosta, jonka te tuotitte tuohon yksinkertaiseen
rauhalliseen asuntoon, jossa usein teidän ääntänne
riemulla ja ihastuksella kuunneltiin! Huomasiwatko
tiaiset minun kaipaukseni, en woi warinuudella sanoa,
mutta yhden tiedän kuitenkin, ja se on, että ne mitä
lempeimmälla tawalla koettiwat meille korwata lau-
lajien katoamista. Talitiainen koputti taas niin
tutun omaisesti akkunaan ja katajatiainen katseli niin
uteliaasti sisään lämpimään ja hupaiseen huoncesen,
että minä päätin akkunalaudalle asettaa ruokaa niille.
Ne näyttiwät hywin kiitollisilta tästä kohteliaisuudes-
ta ja saapuiwat alinomaa nauttimaan anteliaasti tar-
jotusta ruoasta. Hupaista oli akkunan kautta tutkia
niiden elämää. Kataja-tiaisct ottiwat useimmiten kol-
me tahi neljä siementä noukkaansa, lensiwät lähim-
pään oksaan sireenissä, ja walitsiwat taitawasti sopi-
wan paikan säilyttääkseen kolme siementä, syödessään
neljättä. Harwoin walitsiwat he semmoisen paikan
että siemenet putosiwat maahan eiwatka koskaan un-
hottaneet säilytettyä ruokaa, kuitenkin tapahtui wa-
lin, että warkaat weiwät talletetut jywät. Minä näin
surulla, että pikkulintujenkin seassa warkauden halu
muutamissa oli saanut wallan mitä peloittaunmmas-
sa määrässä. Ne tiaiset, jotka oliwat arkoja, ett'ci-



wät rohjenneet asettua atkunalaudallc, jossa minä u-
sciu kaswot tuuman taukaua attuuaklasista katselin
heitä, oluuat päättäneet elää siitä mitä muut uliwat
koonneet ja istuiwat siis tässä luvattomassa aiko-
muksessa sireenissä, katsellen missä kumppanit mitään
pahaa aawistamatta säilyttimät ruokahalun yllyttä-
wiä siemeniä. Nämät tiaisten karkurit oliwat wikke-
lämpiä kuin taitawimmat tnstuwarkaat ja niillä oli
sellainen näpistclemiscntaito, että se usein sai minun ih-
mettelemään; mutta se joka oli säilyttänyt ruoan, huo-
masi Harmoin tahi ci koskaan huomaunut mitään.
"Oi lintujen hylyt," ajattelin taas huokauksella "kuin-
ka te olettekin ihmissmrmn hylkyjen kaltaisia!" Wii-
mcin antoiwat he ulkona minun lähestyä heitä kyy-
närän matkalle, ja uuta enemmän syksy kului, sitä
enemmän liittyiwät ne ihmisiin, useimmiten ne cuvät
lentäneet pois, maikka kuinkakin lähelle niitä olisin
tullut.

Eräänä aamuna hakuvat minun wähäisct lem-
mittyni tnrhaan akkunalaudalla, minä olin ensikerran
jättänyt suuruksen niille antamatta. Otin siis hampun-
siemeniä käteeni ja menin ulos. Pienoiset istuiwat
odottaen sireenissä, ja minun mieleeni johtui ruokkia
uiitä tawalla, jota eu wiclä koslaa» ollut koettanut,
Ojensin käteni ja katso, yksi manhimmista ja wiisaim-
mista rohkeni, wähän ajattelemisen jälteen, asettua
kädelleni, haki nopiasti itselleen siemenen ja lensi kuu-
seen omituisella tawallansa siellä särkcätseeu koman
kuoren. Minun riemuni oli suuri. Ensimmäinen as-
tele oli siis astuttu ja minä ymmärsin nyt wähitcl-
lcn wuiwani kesyttää nuo pienet linnut; minä seisoin
liikkumatta paikallani ja tuo rohkea lintu uudisti use-



ampia kertoja käyntinsä kädellä, jota kerta aina ruh-
keammnsti. Muut, nähdessään kumppanin urheuden,
scurasiwat pian sen esimerkkiä ja tiaiset tuliwat, har-
taaksi ilokseni, kesyiksi, tutuiksi ystäwikseni. Viiluilla
ci ole mitään wastaan ruweta ystäwyytee» tänlais-
ten wiattumain ja aina iloisten olentojen kanssa.
Eväänä päuuänä saiwat tuttawani ilon saada wie-
raitsensa parin mitä siewimpiä uinstin tiaisia, jotka
aawistamatta ja ilmoittamatta itseään aiwan todis-
tuneina istniivat sireeuiin, muitten tntsnmina wai
kutsumatta, jätän sikseen. Ne oliwat äärettömän pie-
niä, nämät tiaiset, paljon katajatiaisia, kesyjä ystä-
viäni, pienemmän ue wäänsiwät mitä wilttaimmalla
tawalla wähäisiä waltealla siewällä pilkulla kannistet-
tuja päitänsä. Nämätkin pitiwät hampunsiemeniä
herkkunansa, ne eiwät ainoastaan tällä kertaa naut-
tineet siemeniä, waan uudistiwat joka päiwä wicrais-
sa käyuuii: useampiakin kertoja päiwässä tuliwat !!e

tästälähin tiaisten ruokapöytään.
Tilläwälin tuli wlwi, ja aklunalauta oli joka

aamu lakaistawa puhtaaksi, sillä lnnta satoi usein
öisin siihen ja uousi korkealle atkiniarnudnlle. Äimä
väin usein aamulla jälkiä lumessa, mitkä lintujen pie-
net jalat uliwat jättäneet, knn he lumesta ctsiwät jo-
takin jäänyttä siementä. Nyt ci ollut ensinkään iawa-
tunta että tiaiset asettuiwat minun käsilleni, olkapäil-
leni ja täsnuarsilleni. Mutta minä en siihen tytynyt,
ne oliwat myös pakoitcttawat syömään huuliltani.
Siihen »vaadittiin paljo» aikaa ja tärsiwällisyyttä.
Hampunsiemeniä huulillani seisoin useiu liikkumatta,
etusormi parin tuuman päässä niistä sopiwana is-
tuinpaikkana; pienokaiset epäiliwät tauwan, ajatellen



asiaa sen kaikilta »vaarallisilta ja hyödyllisiltä puo-
lilta, ja tuliwat wihdoin siihen päätökseen, että jota-
kin oli uskaltaminen että mahdollisesti jotakin woitet-
taisiin. He istuiwat sormelle, noukkien siemeniä huu-
liltani ja lensiwat pois aiwan tyytywäisinä löytöönsä.
Huhu kesyistä tiaisista leweni nopeasti, ja naapurei-
ta ja ystäwiä tuli katsomaan ihmettä. Minun lintuni
oliwat ju niin kesyjä, että yksi söi huulilta kun toi-
nen söi kädestä ja kolmas päästä, johonka myös u-
sein ripoitin siemeniä. Useat saapuiwat sydämessään
epäillen kertomuksen totuutta, mutta palasiwat suu-
resti ihmetellen sitä mitä oliwat nähneet. Suu-
rinta ihmettelyä nosti minussa se, kun wihdoin paket-
teja joskus saapui asuntoomme, päällekirjoituksel-
la: "Lintujen ystäwille." Niin paljon pidettiin
huolta pienten lintujen hywinwoinnista, että heil-
le lähetettiin hampunsiemeniä, joista he ankaralla
talwella eliwat herkullisesti, niinkuin prinssit
sessat.

Liikkuwaisen lintu-elämän ulkona katseleminen,
oli minulle ja tädilleni iloinen huwitus, ja me ih-
mettelimme usein sitä rauhaa ja yksimielisyyttä, joka
wallitsi näissä linnuissa, niin erilainen siitä kestämästä
riidasta peipposten kesken, joista wäkewin walloitti
itselleen pääsyn ruokakoppaan, silläwälin kun muiden
kärsiwällisesti täytyi odottaa kunnes tämä oli sammut-
tanut nälkänsä ja armollisesti jätti paikkansa toiselle.
Mutta wähän sen jälkeen, kun olimme antaneet ty-
dyttäwän lausunnon wallitsewasta yksimielisyydes-
tä, tuli asianlaita äkkiä toiseksi. Suurisukuinen, sangen
ylpeä pari saapui, joka ei ainoastaan waikuttanut
minuun, maan myös pieniin ystäwiini hämmästys-



ta ia ihmettelyä. Heillä oli pienet kruunut eli tup-
sut päässä jana yttiwät, huolimatta heidän kauneudes-
tansa, hywin teräwiltä ja kärsimättömiltä; minus-
sa oli ensi hetkestä asti joku kunnioitus näitä kahta
kohtaan, jotka minun mielestäni epäilemättä oliwat
tiais-suwun kuningas ja kuningatar. He eiwät ai-
noastaan tahtoneet aterioita yksin, he eiwät kärsineet
läheisyydessään ainoatakaan niistä, joidentähden pöy-
tä oli katettu, he kiclsiwät kaiken lähestymisen toisten
puolelta säälimättömimmallä tawalla, he kurittiwat
katlljatillisill, mustiatiaisia, jopa talitiaisiakin, hehal-
litsiwat alammaisiaan rautawaltikalla; muttarauha oli
kuitenkin rikottu ja hallitsennen huono esimerkki wai-
kutti wahingollista alammaisiin. Eihän ole aina
hyödyllistä noudattaa niiden käytöstä ja tapoja,
jotka uwat muutamia asteita korkeammalla yhteiskun-
nassa.

Minä käytin turhaan kaikki taitoni kcsyttääkse-
ni näitä töyhtö-tiaisia, ne oliwat joko liian arkoja
tahi liian ylpeitä. Minä onnistuin ainoastaan siihen
määrään, että yksi heistä kaksi kertaa koko talwena
istui kädelläni. Waitka nämätkin tuliwat jokapäiwäi-
siksi wieraiksi Munalle, säilyttiwät ne kuitenkin kan-
kean käytöksensä, mielellään wäljentäcn eroituksensa
ihmisistä. Minä olin ottanut tawakseni aina puhu-
tella lintujani, josta oli seuraus, että he wiimein niin
hywin tunsiwat ääneni, että he tawallisesti wastasi-
wat wiserrykscllä lähimetsästä, jos minä portailla
heitä puhuttelin. He saapuiwat silloin useimmiten,
jos heidän oli nälkä, asettuiwat eteisen owelle, odottaen
kunnes heille wein ruokaa; jopa, ellen ollut ymmärtä-
wänäni heidän ääretöntä ruoan pyyntöänsä, seurasiwat



minua puusta puuhun, käwellessäni portaittcn ja wc-
räjän wälillä, wieläpä scurasiwat maantiellekin, wiscr-
taen lyl,yttä nuottiansa, jonka taitawasti suomensin:
anlia ruokaa, anna ruokaa!

Että he erittäin tunsiwat minun, huomaa seu-
raamasta' jos totu joukko ihmisiä kädet ojenneltuina
tarjosi niille ruokaa, istuiwat ne arwclcmatta aino-
astaan minun käsilleni, ne saatiin kuitenkin, jollen
minä ollut seurassa, istumaan wicraillc käsillekin;
mutta syömään wiemilta huulilta ei mitä wuitn
pakoiitaa, wailka kuinkakin rehellisesti koetettiin. Mie-
luisammin näkiwät he hoitajansa aina samoissa waat-
niosa, he eiloät rakastaneet parisilaista muutosta
puwuissa; he pitiivät erittäin tummista ja wakaisis-
ta wäreistä, pienten hoidotasteni mieli oli sangen
yksinkertainen, ehkä wähän yksinpnolinenkin. He kam-
moksuiwat sclwästi sjaalcja, jouka liitkmuat ripseet
useiu pcloittiwat heitä ja kuinka kauniisti hyioänsä
minä käärin sjaalin hartioilleni, en woinut kuiteulaau
wichättää uoita itsepintaisia. Tumma kappa ynnä
sen mutainen tumma päähiuc oli enimmä heidän kum-
mallisen mielensä mukainen.

Palatessani kansakoulusta, jossa annoin aamu-
päiwän opetustunteja, istuiwat lemmittyni usein kuu-
sessa talou weräjäu wieressä, odottaen minua ja kun
he näkiwät ensi »vilahduksen hoitajastaau, lcusiwät he
minua ivastaan, ja kun minulla aina oli hampunsie-
meniä taskussa, söiwät he jo wcräjällä ateriansa mi-
nun kädestäni. Sen jälkeen seuraawat he minun ta-
walliscsli tunnetulle altunalaudalle, jossa wielä kerran-
ruokin piktu-ystäwiäni.

Niin kului totu talwi ja lumi alkoi sulaa tewät-
aurinauu säteistä, ke!uät, uiin tcrivetultu, knn se ta-



walliscsti oli meille, uli tällä kertaa wähemmäu, sillä
me hawaitsimme kohta, että tiaiset yhä harwemmin
täwiwät ruokapaikassaan, mitä cnemiiiä» lämpimäm-
pi wuoden aika läyestyi, ja wihdoin teimme sen surul-
lisen keksinnön, että ne kokonaan pysyimät poissa.
Hampun siemenet ticriwät edestakaisin atkniialanoal-
la, eiwäl mitkään pienet noutat enään poimineet nii-
tä, ja meidän taipantscmme oli suun, waikta me
ymmärsimme että ne oliwat etsineet pesimäpaikkan-
sa ja kiintyneet rakennustaiteen salaisuuksiin; ne oli-
wat epäilemättä taitawia arkitcttiä, nämä pienet sii-
wckkäät olennot, jotta oliwat lukeneet niiu wähäu,
mutta ymmärsiwät niin paljon, niin erilaisina niis-
tä, jotka usein ymmärtäwät wähän, maikka he tut-
tiwat paljon.

Joku wiitto oli kulunut tiaisten lähdöstä ruo-
kapaikaltaan, kuu minä eräänä kirkkaana aamuna tä-
welin lähes wirstan pitkää tietä kotoani kouluun; här-
mä kimalteli lehdettömissä puissa ja minä kuljin ai-
wan Hiljakseni eteenpäin, täydessä mitassa nauttiakse-
ni kewään raitista ilmaa. Wähäiscssä laidun haassa,
jonka siwuitsc tieni kulki, sangen kaukana kotoani, oli-
wat linnut alkaneet laulajaiset, niiu ihauat, että mi-
nä wasten tahtoanikin pysähdyin hetkeksi kuultelemaan
näitä erilaisia ääniä, jotka kuitenkin yhtä hywin suli-
wat yhteen kuin kanniimman soittokunnan soitto. Olen-
pa usein kuullut wähemmänkin onnistuneita soitto-
niekkoja ja kliitenkin on minun täytynyt maksaa si-
säänpääsylipusta laulajaisiiu. Täällä ei seisonut mitään
wahtimcstaria waatimassa pilcttiä, eiwätkä laulajat
olleet wähänkääu Pahoillansa nähdessään kuinka har-
woja kuulioita oli saapunut. Oli elämää ja liikettä



joka oksalla ja eräässä lepässä hawaitsin niin ääret-
tömän luttmn katajatiaisia, ettei ollut yhtä oksaa, jol-
la ei useita pieniä mustapäistä olentoja olisi näkynyt.
Mieleeni johtui puhutella niitä, pikemmin leikillä kuin
toiwossa kohdata täällä wanhoja tuttuja. Minulla
oli wielä siemen rasia taskussa ja, ojentaen käteni,
jolle olin ripoittanut hampunsiemeniä, terwehdin mi-
nä tätä piktulintuparwea sanoilla: "Hywää huomenta,
pienet ystäwät, suurus on pöydässä"! Mahdotonta
on kertoa sitä ihmettelyä, woinpa melkein sanoa häm-
mästystä, jota walloitti minun, kun yksi pikkulinnuis-
ta, jättäen parwen, istui kädelleni ja noukki muuta-
mia siemeniä siitä. Pian seurasi toinen esimerkkiä ja
minä seisoin niin tauwan, ruokkien rakkaita tuttujani,
että ainoastaan ruokakellon helinä lähitalosta, ilmoit-
taen kello yhdeksää, herätti minun tästä hupaisesta
toimesta ja muistutti minulle welwollisuuden waati-
mista, joka kutsui minua odottamien oppilasten tykö
kouluun. Nämät tuunteliwat äänettömällä ihastuk-
sella kertomusta aamun tapauksesta ja heidän silmänsä
loistiwat toiwowasta odotuksesta, että heille itsellekin
joskus onnistuisi kesyttää pieni wisertäwäinen lintu.

Enemmän tuin unikon ajan tapasin tiaiset mel-
kein joka aamu samalla paikkaa, samalla kellon lyö-
mällä, suuressa laulajaissalissa, ja jota kerta oliwat
he wieraina kädelläni. Me odotamme tänä wuonna
syksyä toiwossa että pikku tiaiset taas etsiwät rakkaan
ruokapaikkansa, etteiwät he kokonaan ole unhoittaneet
kanssakäynnistänsä ihmisten kanssa ja että se pieni par-
un on lisääntynyt niistä poikasista, jotta suwen ku-
luessa oroat nähneet päiwän walon. Pari katajati-
aista on jo,palannut ja tay joka paiwä muutama kerta
terwehtimässä akkunalaudalla.



Tämän wähäisen, aiwan todenperäisen kerto-
muksen kautta pikkulintujen elämästä, olen tahtonut
kchoittaa joka perheen isää ja- äitiä tapsissansa, aitai-
simmasta nuoruudesta alkaen, herättämään rakkautta
luontokappaleihin ja esittää sitä huwia, jonka mc juuri
niitä hoitamalla woimme saada, myöskin ystäwällisiltä
pikkulinnuiltamme, jotka laulamat iloisia wiscrryksiänsä
ihmisille, mutta joita niin usein palkitaan yäwyttö-
mällä kiittämattömyydclla. Koska erittäin pojilla u-
sein on huwituksena ryöstää pikkulintujen pesin, wis-
tata alas niiden poikaset tahi ottaa haltuunsa munat,
pikkulintujen ainoan omaisuuden, koko niiden elä-
mässä, niin pitää niille opetcttaman, että paljon
suurempi huwi tarjotaan heille sillä, että torjuwat
kissoja seudulta, että waristawat ruokaa puitten iloi-
sille asukkaille. Tämä on epäilemättä kcstäwämpi
huwi, kuin se lyhyt ilo, jonka muutamat ryöstetyt
munat woiwat heille tuottaa. Kun pikkulinnut usein
rakentamat pesänsä katon harjan alle tahi ullakollekin
tuwan yläpuolella, eikö silloin ole meidän welwolli-
suutemme pitää niitä hywinä ystäwinämme, wieraina,
joidenka palausta me itäwällä odotamme; ne owat
meidän pienet hyyryläiscmme, jotka, waikk'ciwät mak-
sakaan mitään hyyryä, kuitenkin owat mitä rauhalli-
simpia hyyryläisiä. Ne eiwät kielittele talon perheen
asioista, ne ciwät pyydä päästä kahwia juomaan
emännän luo, ne pyytämät ainoastaan wähän surwi-
mia tahi leiwän murenia ja laulawat kauniimman
wiserryksensä kiitokseksi tästä wähästä. Jos meidän
muut naapurimme olisiwat yhtä rauhallisia, silloin
olisi seura-elämämme paradisi maan päällä.

Kansakoulunkin opettajain ja opettajatarten tu-
lee ajatella kninka hyödyllistä on oppilaille esittää sitä



iloa, jonka hywyys eläimiä kohtaan woi meille lah-
joittaa. Esimerkiksi kuinka hywät sanat luouvat kan-
taa hywän hedelmän, tahdon jutella seuraawau pie-
nen tapauksena

Kotipaikallani tuli kerta tawa» asiaksi että seu-
dun pojat ampuiivat tahi pyysiwät kaikenlaisia ras-
taita, joita he sitte» myiwät muutamasta pennistä
kappale. Nastaan murhaamis-raiwo oli wallanuut sen-
kin koulnu pojat, jossa niinä jota päiwä opetin ja
joutohetkensä käyttiwät he pyssy kädessä tuohon jul-
maan metsästykseen. Kuu savoina siitä tuli kurwiiui,
puhuin minä lintnranttojeu viinessä uiin ystäwälli-
sesti oppilaille, että syylliset luullakseni häpesiwät,
syyttömät innostuiwat liutujen suojelukseen. Erittäin
tyttöjä waltasi into snojella wähäisiä siiluetkäitä olen-
toja, joita niin usein hyppeli ruohossa kuuluhnouecu
akknnain edessä, nonkkien korsia tahi etsien hyönteisiä.
Nyt on Pikku tyttöjrni rakkaus lintuihin käynyt niin
pitkälle, että yksi niistä on syötellyt Pääskyistä, joka
on rakentanut pesäusä hänen totonsa kurkihirren alle,
ja saanut sen niin kesyksi, ettei se lennä pois, »vaikka
hän menisi lintua kinuta likelle; suurella miclihywällä
hän tämän minulle kertoi, ja lnnlenpa että hän on
ivahan ylpeäkin taidostansa kesyttää päästyistä. Toi-
nen oppilaista ripoittaa leiwänmurcnia kilvelle lin-
nunpesän alle, josta lintn-emä ja-isä ne wicwät poi-
kasille pesässä. Snurta iloa tuuttaa tälle oppilaal-
len linnunpoikasteu cusimmäiscn retken katseleminen
ynnä niiden ensi koetukset itsekseen syödä jotain ripo-
tetuista lciwänmurenista. Ainekirjoituksessa, jonka
hän kirjeen muotoon eräänä koulutuntina walmisti,
selitti hän sangen siewällä tawalla ajatuksensa pienes-



ta lintuperheestä ja siitä huwista, minkä huolenpito
tästä oli hänelle tuottanut.

Minä, jolla on ollut niin sydämellinen kanssa-
käyminen metsän siiwekästen asukasten kanssa, olen
tämän kautta puhunut niiden nimessä ja juuri nyt
kuulen peipposen laulun awoimcsta akkunasta. Pikku
lintu lähettää tämän wiserryksen kautta terwehdyksen-
sä näiden riwien ystäwälliselle lukialle.




