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Kewätauringon noustessa sinitaiwaan
korkeuteen, metsän metisen siimeksessä
pienen purosen liristessä, suurimman
hongan oksalta antoi käskyn Käkönen
kultarinta kukunnallaan. Totellen käskyä
lentää sujahtiwat kaikki pikkulinnut puron
reunalla rehottamaan metsään, kuuluste-
lemaan mitä kultarinta kukunnallaan tar-
koitti. Siinä alkoikin seuraama keskus-
telu, käräjäin käynti:

Käkö: ~Kunnioitettawat laulajat! —

Nyt olemme saapuneet etelän lämpimis-
tä maista tuhatjärwien sinitaiwaalle,
pohjolan raittiille rannoille pesiämme pe-
rustamaan, ja tuhansille lapsille laulu-
jamme mirittämään. Kysyn: minkä
palkkion tulemme heiltä useilta lauluis-
tamme saamaan? — Tähän mastaan:
he särkemät pesiämme, ryöstämät ja

murhaamat poikasiamme. Sentakia me
käköset emme uskalla omaa pesäämme
perustaa, joten ehkä ryöstön kautta jou-
tuisimme sukupuuttoon; jätämme siis poi-
kastemme hoidon useiden lintujen haltuun,
saadaksemme näin ehkäpä jonkunkin poi-
kasen hengissä säilymään. Ia nyt, en-
nenkuin warsinaiset käräjämme alkawat,
ylentäkäämme äänemme yhteiseen lau-
luun Luojamme kunniaksi."

Sitten alkoi tuhatääninen laululin-
tusten musiikki soida. Käkö helkytteli
manhaa matamaa tahtiansa, joka säme-
leet teki niin herttaisen Heleiksi.

Laulun jälkeen alkoi keskustelu, jossa
puhemuoroa pyysimät seuraamat:

Rastas tilkutteli kuusen latwasta:
~Kunnioitettawa puheenjohtaja, herra
helkyttäjä. Minä ehdotan että jos Suo-



men lapset tänä kesänä rikkomat meidän
pesiämme, niin me teemme siitä Mali-
tuksen hallitukselle, jotta hallitsija uhkaisi
lasten kotia ja omaisuutta; se ehkä on
heille tuntumin isku, siitä saamat tuta
mitä se on kun wäkiwaltaa tehdään. —

Eikö tämä ole laissa määrätty?"
Leimonen otti puron rannalta mirkis-

tämän pisaran Mettä, pyysi puhewuoroa.
Käkö kumarsi sanoen: ~Ku-ka-ku-kaa."
Leimo kiipesi sinitaimaan korkeuteen,

laulaen sieltä:

,Meksander armollinen,
Toinen herttainen herramme,
Wannoi malan wahwimmasti,
Kansamme kasmattajaksi.
Suomen suureksi tueksi.
— Sitä Kolmas kohenteli,
Waiwoin wahwana Pysytti.
— Nikolai nioi kiinni, jo
Wahwasti mannotut malat.
Niitä höllin höystätteli,
Manifesteilla »vedätti;
Kansoamme kahlehtimaan,
Wapautta maalimaan noin.

Ei, Rastas, rautakieli,
Teräskieli-kilkuttaja!
Näin rutosti ruhjottako,
Suomen lapsia laattako!

Tästä puhumme pukille,
Joulu-Ukolle uikutamme.
Sepä kantaa kalut siemät,
Jouluksi lahjat laatii.

Kilteille lapsille laittaa.
Saapa poika hellä hewon.
Tyttö nuken nuoren, siemän,
Kun antamat armon meille
Pesissämme perhehtiä.
— Paha poika palkaksensa
Tyly tyttö Tyrmälästä,
Joulu-Ukolta urkkimalla,
Mädänneen mättäässä munan

Ia kuolleen kurjenpojan;
Wielä Ukon nuhteet nurjat
Vastaisen Maralle mannaan,
Kurin pinteen pitäjäksi,"

Pääsky, päimän lämmittäjä: ~Pyytäis-
in puhewuoroa." Käkö: »Kukkuu, kuk-
kuu, kuinkas te?" Pääsky: „Edelliset
puhujat, herrat musiikin johtajat, owat
komin armottomia Suomen lapsille. Eipä
niin, me olemme lasten kanssa hymissä
Maleissa, he puhaltamat meille höyheniä
pesämme pehmikkeeksi, melkeinpä rohkenem-
me niitä poimia heidän käsistään. —

Me soisimme heille, — armoa, armoa !!!"

Västäräkki: ~Me olemme puolueetto-
mia, — Se on kauheaa kuin pesäämme
waara uhkaa, maan usein olemme petty-
neet lasten suhteen, olemme luulleet hei-
dän ryöstämän, kuin omat Kissalta suo-
jelleet pesäämme. Me ehdottamme, ettei
heidän ylitsensä »alitettaisi hallitsijalle
eitä Joulu-ukolle, tuomitkoon jokaisen
lapsen omat työt tekijänsä, jokainen tuo-
mitaan kerran töittensä mukaan."

Koti-Warpunen: ~Woi moi! Sinä
herttainen Västäräkki, oletko sinä se rau-



han ruhtinas, joka tahtoisit kaikki aseet
riisua, — etpäs oletkaan itsesi tuntemi-
sessa, kuin lapset eiwät ole sinulle pahaa
tehneet. Me Warpuset emme saa rau-
haa puussa eikä maassa; jos rakennam-
me Pesämme kuinkakin mutkikkaan tien
taakse, niin lapset sotkewat rassillaan poi-
kasemme kuoliaaksi. Ia jos pujahdam-
me Pääskysen pesään wieraissa herkutte-
lemaan, niin siitäkös wasta rähinä syntyy.
Jos ei lapset saa meille neuwoa, niin
pääskyset itse muuraamat läwen tukkoon.
Me huudamme kaikki yksimielisesti: Sil-
mä silmästä ja hammas hampaasta!"

Warikset, harakat ja närhiträäkyiwät:
~Hywä, hywä, warpunen on oikeassa, —

me kaikki tahdomme kostaa. Wäkiwalta
on oikeutta, sen olemme usein torppien
kanssa haaskalla tulleet kokemaan. —

Kiwitasku kumarteli kohteliaisuuden
takia moneen kertaan, hokien: „ Sprit,
sprit, sprit, suokaa anteeksi, »vaikka rohkenen
puhua. Monta puhewuoroa on käytetty,
erimieliä on ilmestynyt siitä mitä ran-
gaistuskeinoja pannaan tänä »vuonna toi-
meen wallattomain lasten suhteen, jotka
pesiämme särkewat. Minä ehdotan että
äänestetään, kahden ensimmäisen puhujan
mielipiteillä, toiset »vedotaan hallitsijan
ja toiset Joulu-Ukon rankaisuun."

Tähän ehdotukseen suostuiwat kaikki
läsnäolijat, ja äänestyksestä julistettiin
seuraawa

Päätös:
Minä laululintujen setä, tasaisen tah-

din lyöjä, olen kutsunut teitä käräjille
päättämään mitä rangaistustapa» wuonna
1900 noudatetaan niiden lasten suhteen
jotka owat rikkoneet Luojamme sääntöjä
wastaan, s. o. rikkoneet pesiämme ja
ryöstäneet poikiamme. Asiasta keskustel-
tuamme ja äänestyksellä ratkaistuamme
sen, tuomitsemme me, oikeuden jakohtuu-
den nimessä, katsoen siihen että hallitsi-
jan tykö »valittamalla woimme rikkoa
inhimillisen lain Pyhyyden, jotta sen
kautta woisi joutua kärsimään syyttömät-
kin, waan wetoen Joulu-Ukon rehelliseen
tuntoon, joka tekee aina totuuden mukaan:
hän antakoon ensi jouluna Suomen kil-
teille lapsille kauniita joululahjojakaan
kaikille linnunpesäin rikkojille antakoon
Joulu-Ukko sammaliin kätketyn mädän-
neen munan ja kuoliaaksi rääkätyn linnun-
pojan, pari kepiniskua ja päälliseksi
kowan nuhde-saarnan. — Jaa — kun-
nioitettawat laulajat — käräjämme owat
nyt päättyneet tältä »vuodelta, waan ter-
wetuloanne ensi wuoden täräjille.
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