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Knsimäirrsn luku.

Mln Kukkuu lapsuuteui takaisin.

soreata kanerwakangasta kuljin. Suloisesti paistoi
iltapäiwäu pyörä. Hiljaa hnmisiwat korkeat komakat

hongat. Hiljaa hiipi heidän latmojensa läpi wieno läntinen
tuuli. Kirkkaana kimalteli silmiini hongiston halki läheisen
järwen mältkywä mesi. Ia etäältä kuului käen knkunta.

Ihanaa oli olla, kuten ainakin Suomen suwiluonnon
hempeässä helinässä. Olin paennut pois, kauwas pois kau-
pungin kolinasta, ihmistelmeen kirjawasta kisasta. Oli kuin
olisi raskas taakka hartioiltani heltynyt. Ia tuntui nyt niin
»vapaalta, niin »viileältä täällä salomaiden suopeassa sylissä.

Olin ikäwöinnyt takaisin tänne, missä olin lapsuuteni
ihanat Päiwat »viettänyt, saadakseni wielä kerran knulla syn-
nyinlaaksossani yölinnun ääntämän, saadakseni hetkeksi lepoa
ja rauhaa tuosta päätä Pyörryttämästä pauhinasta, joka mäki-

rikkaa» kaupungin ahtaalla kadulla niin pian sulkee sydämemme
luonnon sulolta.
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Olin mielinyt nähdä Suomeni semmoisena taas, juna
sen lapsuuteni päiwinä olin nähnyt, sillä eipä koskaan kaupun-
gin monikanuainen elämä ollut nmlle oikein Snomen elämältä
tuntunut.

Olin uyt päässyt synuyin-senduilleni jällecu. Olin aja-
nut wanhaa tuttua maantietä isäni ja äitini talolle, jossa tosin
uudet asukkaat nyt asuiwat, mutta jossa kuitenkin kaikki entiset
muistit kerrassaan sielnni täyttiwät.

Olin katsellut kaiten päiwää manhoja tuttuja paikkoja,
olin kuullut yölinnunkin ääntäioän.

Kaikki oli melkein entisillään. Olin löytänyt lapsuuteni
Suomen. Kuten ennenkin tuuliu kotiseutuni kielen kaikuman,
kntcn ennenkin lauleliwat liunut puissa, kuten ennenkin kuulin
Paimentorwien ääuen karja-tieltä, kuten ennenkin wihannoiwat
nurmet ja niityt ja kukkimat kukkaset. Eroitus oli main siinä,
että tätä kaikkea olin ennen picnnä poikasena ihaillut, kun uyt
päiuwastoin surujen synnyttämät ryppyset jo oliwat otsani
wa'olle panneet.

Olinpa tänään lähtenyt iämelemään wauhaa kapean
karja-tietä metsään päin, ja jo kuljin nyt tuota tuttua kanerwa-
kaugasta, jonka toiselta puolen sinisen järwen läikkywä pinta
kuten emienkin minua terwchti käköseu kukkuessa wauhaa,
suloisesti uuettawaa wirttäusä.

Istuin wiimein huokuman hongan siimekseen ja uinnin.
Ia pian tuntui siltä, knin olisi täti lennähtänyt puuu oksalle
pääui päällä, kuin olisi se kaswanut sunrcmmaksi ja muotonsa
muuttanut.

Nyt oli se jo ihanaksi immctsi tullut ja sanoi olemansa
Luonnon runotar. Sanoi saattamansa laulaa nähdäkseni
koko luonuon symimmnt salaisuudet, sanoi kykenewausä kukku-
maan takaisin kaikki, mitä muinoin maailmassa Suomen luontoa
ja kansaa oli elähyttänyt ja wieläkin suloisesti elcihyttää, wie-
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lcipä woiwansa laulaa linnunkin lapsuuteni takaisin, jos muta
min tahtoisin. Ia tähän mielelläni myönnyin, suostuin sydä-
meni pohjasta.

„Kuku, kultainen käki, laula, luonnon lempeä runotar,
lapsuuteni takaisin!"

Ia käki kukkui takaisin lapsuuteni ihanat Päiwät, loitsi
tuin loitsikin minut lapseksi jälleen.

Picnnä iloisena poikasena hawasin uiuustani hongan

siimeksessä. Ryppyset otsastani oliwat kadonneet, poita-ijän
uskallus ja toiwo palasiwat rintaani, kaikki lapsuuden ihanat
unelmat täyttiwät mieleni.

„Kukkuu!"

Moinen luku.

KumnKaun MimenWM
Ihastuksissaan oli Tutto. Tutto oli, uäct, henipuuimeui

lapsuuteui päiwiuä. Puhun scntähden nyt Tulosta wain ja
mitä kaikkea hän sni luounou helmassa nähdä.

Pian en, näet, enää muistanut aikaiuiehcuä koskaan ul-
lcenikaan, en tullut tuumanneeksi kummallisen, Ruuuttarcksi
muuttuneen käkösen loitsu-laulua.

No, lähti siis nyt Tutto kuljeskelemaan kanerwa-knu-
gastll. Kaaripyssy oli hänellä olalla ja joukko nuolia tas-
kussa. Hauen hetken nikan käweltyänsä, tuli wastaan, tepas-
tellen pitkin metsän polkua, hywiu sorea ja ihana tyttö, joka
oli Puettu hienohclmllisccn siniseen hameesen ja wielä hienom-
paan, melkein utuiseen paitaan. Kullankeltainen oli hänen
tukkansa ja hänen suunsa suloinen kuin sima.



4

Oikein tätä outoa olentoa hämmästyin. Alutta tyttö
näytti niin iloiselta ja suopealta, ctt'ei kuitenkaan peljännyt
Tutto poika, ei ensinkään. Olihan mnlla sitäpaitsi kaaripyssy
muassa ja taskussa toto joukko nuolia, joilla laitteilla oli
rautainen piikki Pääsjä. Katselin hienoa utupaitaistn tyttöä
ja kysyin aiwan rohkeasti:

„Ken olet sinä?"
Ihana impi katseli minuun hywiu lcmpiästi wain ja

»vastasi:
„Olen Tellerlvo, metsän tyttö tyllcräiuen", ja samassa

teki hän hywiu soman, sieniin ja sukkelan hypyn, käännähtäen
kerran ympäriusä, ja sinihame heilni kuin perhosen siiwet.

„Tellcr»vo, metsän tyttö? wai niin", tuumasin minä,
„mutta en minä tnostn paljon »viisastu; onko siis metsälläkin
tyttöjä?"

„On, on, kun outin, poikaseni", »vastasi Tellerwo, taas-
kin tehden iloisen hyppäyksen, „metsän emännällä on sadottain
tyttöjä ja tuhansittain piikoja."

jepa wasta emäntä se!" arwelin minä, „mutta en
ole koskaan kuullut hänestä puhuttaman. Hän kai siis on
sinun äitisi?"

„Niin unkin", wastasi Tellerwo, „ja Tapio on isäni."
«Tapio? sekö siis on isäsi nimi?"
„Niin jnnri, ja isäni on kuningas, metsän isäntä ja

kuningas,"
„Hoho! »uni kuaiiMs oikein! Olethan sinä siis ku-

ninkaan tytär", sanoin minä häinmästytsissani ja otin lakin
päästäni.

Tellerwo rupesi nauramaan. „Pcme latki päähäsi main,
Tntto poikaseni", sanoi hän, „eläkci ole milläsikään."

Tellerwo tiesi siis nimeni, mitä seikka minua taas ko-
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min kummastutti. „Mistä tiedätte, korkeasukumeu prinssessa,
niineni?" kysyin minä, tehden sittenkin uutta kunnioitusta.

„Älä hnoli sanoa minua prinsessaksi; ne omat outoja
nimiä täällä metsässä, sano Tcllcrmoksi main ja pidä lakki
päässäsi, Tutto poika."

„No, mistä Tellcrwo tuntee Tuton niinen?" kysyin taas
uteliaana.

„Tunnenhan niinä, tunnen äitisitin, ja hänkin tuntee
minun nimeni, waikt'ei koskaan ole minua nähnyt. Tnnncnpa
wielä äitisi lehmätkin, tunnen Mustikin, Mansikin, Inotikin,
Syötikin, Tuonikin, Kcllolchmän ja muut."

„Kas peijakasta!" ajattelin minä.
„Ia usein olen niinä heitä täällä metsässä hoidellut,

sillä «itini niin käskee, usein olen muiden Tapiolan tyttärien
ja metsän piikojen kanssa heitä laitumella omasta metsän-kar-
justamme warjcllut, olen heitä heilumista helteistä wctäuyt,
olen heitä illalla kanuiinkarwaiselsi harjalla snkenut ja saatta-
nut kotiin, maitolampi lautasilla."

Ihä enemmän hämmästyin minä, mntta ei peljännyt
Tutto poika. Päinwastoin päätin tästälähin, kuten enucukiu,
sinutella Tellermoa, ja kysyiu nyt:

„Kuules, hymä Tellerwo, en pääse oikeiu sen asian pe-
rille, kuta sinä oikeastaan olet. Äsken sanoit olemasi kunin-
kaan tytär ja nyt sanot paimentamasi äitisi lehmiä. Kyllä
olet todellakin kummallinen ihminen, wai lienetkö ihminen en-
sinkään?"

Tellerwo katsoi minuun hywin weititkamaisesti, teki taas
lystillisen hypyn ja wastasi, lyöden kämmenensä yhteen:

„Minä olen haltia!"
„Haltia!" huusin minä, ja Tutto rupesi juoksemaan,

minkä jalat kannattiwat, pitkin metsän polkua Tellcrwosta
poispäin. Oli, näet, Kaisa mnmmo, joka piennä paitaressuna
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oli minua hoitanut, melkein joka ilta puhunut mulle haltioista
ja möröistä, ja niitä minä kowasti pelkäsin. Kai sinullekin,
pieni lukijani, semmoisia on kerrottu joskus? Mutta usko
pois, muroja ei ole olemassakaan, ja haltiat eiwät tee mitään
pahaa, sillä he owat melkein laitti hymiä, kntcn nyt soin tie-
tää ja kokea.

Juostessa»! tuossa nyt Tellcrwoa patoon, kuuli», uäet,
yht'äkkill sorapillin soiman.

Ia „Ha! Ha! Ha!" kuuliu sitten perästäni nauretta-
wan, ja samassa näkyi koto metsä täyttymän nuorilla soniilla
tytöillä, melkein kaikki samankaltaiset kuin Tellermo. Siniset
hameet heillä kaikilla oli. „Ha! Ha! Ha!" »auruiwat he yhtec»
snuhuu, hyppäsiwät edcssäui, takanani ja molcnnuin puolin
minua ja löiwnt kämmeniänsä yhteen. Siinä taas edessäni
seisoi Tcllerwutiu, mutta häu tarttui nnuua lempiästi kateen
ja lausni hymyillen:

„No, no, älä suutn, Tutto poika, elätä pelkää. En
minä mikään haltia, en ainakaan mikään paha haltia ole.
Olen puoleksi ihminen. Puoleksi enkeli." Ia nyt suuteli mi-
nua Tellermo, ja hänen muiskuusa oli miu makea, niin ma-
kea, ctt'ei moi saarnassa sanoa. Se oli mitä mateinta mettä,

se oli sulaa simaa. Ia samassa katosi nyt peltoni tykkänään.
„Wai olet sinä hieman enkelikin? No eipä nyt hul-

lumpaa", lausuin minä, mniskuttac» huuliani makran nuiis-
kun Perästä.

„Niin, eli hywä haltia", wastasi Tellerwo.
„Mutta ketä nuo kaikki tytöt owat, jotka niin yhtMin

tähä» ilmestyivät?" kysyin uteliaasti,
„Tuttoscni, ne owat kaikki Tapion tyttäriä ja metsän

emännän Piikoja, sisariani siis jn apulaisiani kaikki", sanoi
toimissaan Tellerwo. „Tuossa ou Etelätär, tuossa Suwe-
tar, tuossa Katajatar", osoitti hän heitä minulle sormellaan.
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„Tuossa Pihlajatcir, tuossa Tuometar, Tuulikki, Kuusetar,
Koiwutar, Pajutar, Läunetär, Kaakkotar ja niin edespäin.
Heitä on, näet, kuten jo sanoin, hywin Paljon. la katsos
nyt, kun minä puhallan tähän simapilliini", jatkoi metsän tylle-
röinen tyttö, wetäen surapillinsä sinisen hameensa taskusta,
„niin tulee niitä sadottain, tuhansittain esille."

Tellerwo puhalsi pilliinsä.
Ia nyt rupesi metsän pikturoisia piikoja oikein kihise-

mään puiden wälissä. Minne ikinä wain katsoin, näkyi heitä
niin kauwas kuin silmä metsässä kannatti. Muutamat nousi-
wat puihinkin, katsoiwnt siitä ympärillensä, ja heidän siniset
hameensa hciluiwat ja kullankeltaiset lettinsä liehuiwat tuu-
lessa. Oikein ihanaa oli tnota kaikkea katsella. Mutta ihanin
mielestäni oli kuitenkin hicnohclmainen Tellerwo, joka noita
kaikkia näkyi ikäästmn hallitseman ja kurissa pitämän.

„Kyllä tämä on kuin unennäköä", sanoin Tcllerwolle;
„oikeiu taimaallisesti kaunista tämä on ja kummaa."

„Älnppäs huoli, saat nähdä wieläkin kummempia ja kau-
niimpia", sanoi Tellerwo ja oli toimissaan wain. „Saat sitten
nähdä kotikartanoni cli Tapiolan, siis itse metsän kuninkaan
howin ja laitti mitä siellä un. Mutta nyt pitää minun en-
siksi hoitaa Pllimentointani ja saattaa ihmisten karjat laitumella
kotiin. Katsos nyt miten kuninkaan tytär on paimentyttönä."

Näin lausui hymyillen Tellerwo, tarttui sitten minua
käteen ja nousi kanssani yhtMiä, en tiedä minkä woimcm
Mäellä, korkealle »vuorelle. Se kämi niinkuin tuulessa wain.
Ia nyt aukesi silmieni eteen awam maailma. Näin ympä-
rilläni äärettömän suuria tnrjalaitumia, soita, niittyjä, lehtoja
ja niin edespäin. Ia lehmiä näkyi kaikkialla laitnmella, ja
metsän sinisiä piikoja, Tapion tyttäriä, häälyi heidän ympä-
rillään, witsat kädessä. Etelätär häntä osoitti mulle jou-
kosta Tellerwo puhalsi suureen tuohiseen torweeu, japian
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näin miten karjalaumat rnpcsiwat kulkemaan, metsin tyttöjen
ajamina, »vuorelle päin, jonka tnktnlalla seisoimme, Tcllenvo
jll minä.

„Tuolla tnlcc Nyyrikki", sanoi Tcllenvo, osoittaen so-
lakkaa nuorukaista sinertämässä »viitassa ja pienoinen typerä
päässä; „hän on wcljcni, Tapion poika. Katsos kuinln hän
metelillä paikoilla latelee pitkiä petäjiä ja kuusia karjalle
portaiksi."

Näin näinkin Nyyrikin tekemän ja monet piiat häntä
anttoiwcit. Toiset näkyiwät ikäänkuin hcittclewän hclinojllnsa
hiehoille ja pienille »vasikoille peitteiksi, lnultawasti jott'ei kär-
päset söisi.

»Kaikkiko nuo nyt owat paimentyttöjä?" kysyin Tcl-
lcrwolta.

„Niin owat, mutta ou heillä muutatin tekemistä. Met-
sän kuninkaan tyttäriä he owat ja paljo on Metsolassa lyötä.
Saat sittemmin nähdä Tapion tytärten toisiakin toimittaman.
Nyt main saatetaan karjalaumat kotiin, mitä mihinkin,"

Hirwcän paljon karjaa oli jo kotoutunut wuorcn ympä-
rille. ~Seiso nyt tässä mähän aitaa, Tutto poika, ja odota",
sanoi mulle Tellcrmv. Astui sitteu »vuorelta alas ja oli
tuossa paikassa piikojeusa parissa karjalauman keskellä. Ia
näin nyt miten metsän piiat, Tellerwo etupäässä, »uctiwät
harjat hameittensa taskuista ja rupesimat lehmiä sukemaan,
kampaamaan. Ia niinkuin tuulissa oli tämä toimi tehty, jotta
joka elukka pian oli yhtä sileätarwaincn tuin ilwes, yhtä tiil-
täwci tui» kalan eivä.

Ia samassa oli myöskin päiwä menemässä mailleen ja
iltalintu lauloi. Nousi uyt jälleen Tellerwo luokseni »vuorelle,
kohoitti juhlallisesti kätensä, ikääsknin siunatatscnsa karjalau-
moja, ja lausui kukkulalta karjalle seuraamat sanat:
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„Kotihinne kuurusarwet,
Mai'on antajat majoille;
Koissa on hymci ollaksenne,
Maa imara maataksenne,
Korpi on kolkko käyäkscnnc!
Ranta roikntellakscnne,
Kotihinne tullaksenne
Waimot »valkean tekemät
Nnrniclle mcsinnkalle,
Maalle uiarjanmarnscllc."

Semmoinen oli se kuninkaan tytär, semmoinen se pai-
mentyttö. Mutta kertomukseni hänestä ci ole wielä loppunut.
Lisää tnlee seuraamissakin lnwnissa, maikka nyt tahdon puhua
muistakin näkemistäni metsässä.

Aolmas luku.

Tulnm Tllpiollln llawiin.
Astuimme alas muorclta nyt, Tellerwo ja minä. „Nyt

lähdetään kotiani, Tutto poika", sanoi Tellerwo, „saat metsän
kuninkaan nähdä siellä ja lnninaattaren, saat nähdä Tapiolan
mahtumat linnat kaikkine kallenksinccn."

Puhalsi nyt pari kertaa Tellerwo taas sorapilliinsa eli
simapilliinsä, kuteu hän itse sitä nimitteli, ja lausui ylt'ympä-
rillämme häälywille metsän immeille: „Istuinasta, astumasta
joka jalka liikkeelle."

Ia niin lähdettiin nyt matkalle, ja outoa matkustamista
se mulle oli. ,



10

Tellermo talutti, näet, mua hetken aitaa kädestä, tepas-
tellen metsän polkua eteenpäin, ja aika mauhtia hän kulki,
jotta minulle tuli wäsymys. Mutta mitäs ollatkaan! Taas
soitti hän simapilliänsä, ja uskokaa Pois! yht'äkkiä, aiwan sa-
massa kuu olimme ehtineet äärettömän awaran suon syrjälle,
tulla säuttäsi suuri susilauma näkymiimme. Minä en peljän-
nyt ollenkaan, ci yhtään säpsähtänytkään Tntto poika, sillä
olipa wiclä kaaripyssy tallella ja kaitti nuolet taskussa, mntta
tartuin kuitenkin Tcllermon hamceseu ja pidiu siitä lujasti kiiuui.

Tcllenvo naurahti ja muut metsän piiat nauroimat
myöstiu oikciu hartaasti.

Nyt oli susilauma ihau jaloissamme. Eukä oikein muista
nyt miten se käwi, mutta niin käwi kuitcutin, että yks', kaks'
wain, istui Tellerwo suuren sudeu selässä ja minä hänen ta-
tanausn, pitäen tyttöä »uyötäircistä kiinni. Ia mnutkiu metsän
tytöt oliwat tiimenuect kukiu susihukkansa selkään, ja simapil-
lien soidessa lähti nyt koko tämä kummallinen mattue smuoo-
nmllu sumiuatouta snota edespäin. Ia woi herranen aika,
mitä wanhtia siinä mentiin! Moista kyytiä ei ollut Tutto
enucu saanut. Miuä tuskiu euääu mitään näinkään, sillä yh-
tenä sumuna näkyi waiu koko maailma mullc oleman, ja an-
karasti painoi ilma mustaan, jotta tuskin tytesiu hengittä-
mään. Ei sanankaan lähtenyt suustani; niin olin nllistytsis-
säni. Mutta Tellermo sanoi main: „Älä pelkää ollenkaan,
Tutto poika, ei yhtään hätää. Näiu sitä Tapiou mäki mat-
kustaa. Hilihci!" Simapillit soimat miclä kimeämmästi kuin
äsken, ja nyttös masta mauhtia alkoikin. Luuleu tosiaau-
kiu että kiisimmc edespäin nopeammin kuin nuoli, sillä ilma
mintni jo mailattomasta wauhdistainmc eikä tuulikaan tätä
kilpaa kestänyt. Oli se hupaista, mutta oli se samalla kama-
laakiu, kuten arwatll moitten. No, että semmoisella kyydillä
Päästään, ymmärtää jokainen. Ia äläpäs ollultaan! Pian
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olimmekin ajaneet poikki suon. Ia yht'äkkiä seisahtui koko
susilauma.

„Tnolta näkyy jo Tapiola", sanoi Tellerwo, „ja ar-
waappas nyt, Tutto, kuinka pitkän matkan olemme kulkeneet!"

Hengästyneenä kun olin wielä kowin, eu saanut sanaa-
kaan sanoneeksi.

„Olemme kulkeneet muutamassa hetkessä niin pitkän mat-
kan, ilmoitti Tcllcrwo, että jos moisen taipaleen hcwosclla
ajaisi täyttä laukkaa Pitkin maantietä, niin menisi siihen wä-
hintäkin wiisi wiikkoa "

„Hoho!" huudahdin wiimcin minä, „cipä tumma sitten,
ett'ei Tapiolassa, minun tietääkseni, ole ketään wielä käynyt,"

„Eiwät ne nyt cnään näihin aikoihin, ihmisparat, mei-
dän kotiamme täytkään katsomassa, eikä tuon suon poikki olet-
kaan helppo päästä, mutta kyllä ennen muiuoin Lemminkäinen,
Ilmarinen, ja ukko Wäinämöinen useiu meillä kälvi."

„Wai uiiu, wai käwiwät he?" sanoin niinä, „Tunuen
heidät nimeltä, omatko he wielä elossa?"

Tellerwo naurahti wähän ntcliaisnuttani, mntt'ei was-
tanuut mitään.

Tämä» puheen kestäessä olimme jo astuneet alas suden
selästä, ja laitti metsän iiniuet oliwat tehneet samoin. Sima-
pillin kerran soitua oliwat susihukat sitten pötkineet puis, minne
licncwät pyörähtäneetkin.

„No! missä se Tapiola nyt on?" uskalsin minä kysyä.
„Tuolta näkyy, tuolta näkyy", sanoi Tellerwo, osoittaen

sormclllllln tiheään marwitkoon pitkän niityn takana. Ia
warwilou keskeltä näkyi nouseman joteskin korkea wuori,

„Tuo muoriko se on tuolla marwikon keskellä?" kysyin mä.
„Se un Tuomiwaara", »vastasi Tellerwo, „mutta sen

etelärinteellä owat Tapiolan linnarakennuksct. Lähdetään nyt
sinne?"
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Taas Tcllcrwon simapilli soi, ja tuossa paikassa tuli
juosten Tnomiwaaralta päin mahdoton joukko suuria, melkein
hcwosen kokoisia eläimiä, joilla oli pitkät kauniit sarwct ot-
sassa. Ms', kaks' scisoiwat ne ihan lähellämmc.

„Mitä eläimiä nämä owat?" kysyin minä hämmästyk-
sissaui.

„Ne owat hirwiä, poikaseni", sanoi Tcllerwo, hyppäsi
samalla sukkelasti yhden selkään ja nosti minut yhtä sukkelasti
taaksensa istumaan. Metsän immet nousiwnt uiiuikään kukin
hirwcnsä selkään. Simapillit soimat ja hirwet juoksemaan.
Oikein oli hupaista liikkua notkea» hirwcn selässä, eikä nyt
menty niin julmaa wanhtiakaan knin äsken snsimatkalla. Ker-
kesin toki hieman katsella ympärilleuikin. Niitty, jonka poikki
kuljimme, oli pitkäruohoista kaunista alankoa, ja ihanat moni-
kirjawat kukkaset sitä kaikkialla kaunisti.

Mutta ci aikaakaan cuucukuu oli ajettu niityn poikki,
hinoet päästettiin menemään, ja »yt scisoimuic tiheän lehti-
puisen warwikon edustalla. Se oli niin tiheää, että tuskinpa
olisi siitä jalkasi,, läpi päässyt. Mutta mitäs tekikään Tcl-
lerwo! Hän nosti minut kuiu uostikin hartioillensa istumaan
ja astui hywiu kepeästi cnsimäisen warwikossa seisoman puun
alimmalle otsallc, astui sittcn toisen puun otsalle, sitten kol-
mannen ja niin edespäin, mutta aina wähä ylemmälle, min
että hän wiimcin oli ylimmillä oksilla, melkein puiden lat-
woissa, ja hyppäsi täten, aiwan kuin urawa, oksalta oksalle
ja Punsta pnnhuu. Tosin minun päätäni jo kuwin huimasi,
mutta cu kuitenkaan peljännyt, kun näin, että kaikki käwi mar-
sin hywin. Toisct metsän neidot mcnetteliwät aiwau samoin
kuin Tcllerwo, ja warsiu somaa oli katsella näitä Tapiolan
sinisiä piikoja, heidän tcpastcllcssaan tuin uikut liunnt pitkin
pnidcn latwoja. Se oli ihana näky. Pian oli kuiteukin as-
tuttu warwiton poikki, ja nyt seisottiin Tuomiwaaran poh-
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joisrintcellä. Tellerwo lasti minut alas ja jo käwimme käsi-
tysten wuoren jyrkännettä ylöspäin. Jonkun aitaa käytyämme
olimmekin jo saawnttaneet wnoren kukkulan, johon jäinuue
hetkeksi hengähtämään, tnnheain tuumien tuoksua uautticu. Ia
mitä ihana näköala tästä aukeni silmilleni! En ole sitä kos-
kaan unohtama. Katsoessani näin kaakkoseeu, lounaaseen ja
etelään päin Tnomiwaaran rinteitä alas, kohtasi silmiäni mitä
ihauiu puisto ikiwanhoja tannnia, korkeita loimuja, puna-
käpysiä kuusia ja muita puita, ja siellä täällä ylmästeli yrtti-
tarhoja kauniine tutkineen; mutta ei tässä kyllin, sillä puiden
wälitse piltistcli esiin punaiseksi maalattuja, erittäin somia ra-
kennuksia, ja tämän kylän keskellä oli kolme suurta liimaa.

,Mikä mi tämä kaunis kylä?" kysyin Tellerwolta.
„Se nyt un meidän metsäläisten kotikylä, se on isäni ja äi-

tini ja kaikkien heidän lastensa ja käskyntnnlijoittensa, sanalla
sanoen: Tapion kansan asuinpaikka, se on Tapiola tarkka,
mieluisa Metsola." Näin puhui ihastuksissaan Tellerwo ja
osoitteli mimille etusormellaan eri kohtia tuossa tawattomassa
taulussa. „Nno pienemmät majat", jatkoi hän, „owat metsän
tyttöjen töllejä, mutta nno kolme suurta liimaa owat isäni ja
äitini. Itsi mi niistä puinen, toinen luinen ja kolmas kimi-
nen. Ia nyt lähdetään sinne,"

Otti minua nyt taas Tellerwo kädestä ja alas astuimme
Tuomimaaran kukkulalta. Eikä aikaakaan, enucukun oltiin Ta-
piolan taiwaallisesti kauniissa kylässä. Mutta euhän minä
Pysty kertomaankaan mitä kaikkea kauneutta ja kalleutta täällä
oli. Wui herranen aita! Kas noita somia punaisia puutupia
kauniitten köynnöskaswien kierrossa! Kas noita ylpeitä yrtti-
tarhoja kirjamme kukkineen! Kas noita tuuheita tcuumeja tui-
masta tamoittawine lcitwoineen! Kas kolme komeaa linnaa!

Mutta opastakoon nyt meitä Tellerwo Tapiolan tamatto-
massll talossa.
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No niin! Tellerwo soitteli simapilliään, ja tuossa pai-
kassa tatosiwat kaikki metsän immet, jotka oliwat meitä seu-
ranneet, knkin pieneen punaiseen tölliinsä, wiitaten meille kä-
sillään hywästijättöä ja hyräillen itsekseen hiljaisia lauluja.
Tellerwo ja ininä jäimme kahden kesken.

„Lähdctään nyt »vanhempieni linnoja katsomaan, Tutto
poikaseni, ja sitten saat, jos äitini sallii, nähdä Tapion aitan,
jossa kalliimmat tawaramme omat"

„Kuulcs Tellcrwo, olet sauount mulle isäsi nimen, joka
on Tapio, kuulen ma, mutta mikä on äitisi nimi ja minkä-
lainen hän on?"

„Hänen nimensä on Mielikki, mutta saat itse nähdä
minkälainen hän on", mustasi Tellerwo hieman hymyillen it-
seksensä.

Astuimme nyt muntaman askeleen ja tulimme ensimäi-
sen linnan edustalle. Se oli rakennettu puusta, mutta ikku-
nat näkyiwät oleman hienoa läpiuätywää kultaa. Ia joka sei-
nässä oli kuusi tämmöistä ikkunaa. Omi oli puinen ja rap-
puset myöskin puiset. Astuimme nyt rappusia ylös ja tu-
limme ctehisecu. Mikä ihana näky! kaikki wain kullalta kiilsi
täällä liunan sisässä. Owet oliwat auki muihinkin huoneisin,
jotta kerrassaan sain nähdä koko joukon salija ja kammareja.
Ia kaikki kiitti kullalta, uskokaa pois!

„Onko täällä kaikki kullasta?" kysyin Tellcrwolta.
„Ei, ci toti, poikaseni, päin mastoin on kaikki puusta,

Paitsi makuusijat ja scinäpaperit, jotka owat metsänotuistcn na-
hoista", wastasi Tellerwo. „Mutta katsos, kuu ikkunat owat
kultalasistll, niin hohtaa kailti täällä sisässä kullalta. Siuäkin
olet nyt oikea kultapoika", pilaili tyttö ja taputteli poskiani.
Ia totta tosiaan huomasin minäkin ulewani pelkkää kultaa.
Siltä ainakin näytin, sillä keltainen olin kuin kulta. No kat-
selimme nyt hywäu aikaa tätä kummallista puulinuaa, joka
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sisältäpäin oli kiiltäiuää kultaa. Oli siellä jos jotakin näke-
mistä. Seinät oliwat knltakanvaisia mctsänotusten nahkoja,
huonekalut kultaisia pnnkaluja, makuusijat »im ikään pchmoi-
sia karhunnahkoja kullasta ja niin edespäin. Ia hnoncita oli
kymmenittäin. Iksi oli Tellenuon makuukammari, toinen hä-
nen weljeusä Nyyrikin, kolmas ruokasali, neljäs tanssisali, wii-
des juomasali, kuudes luultawasti laulusali j. n. e.; en tiedä
mitä kaikkia tarkoituksia licucwät täyttäucetkin nämä kaikki suojat.

„Täinäkö koko liima on nyt sinun?" kysyin Tcllcrwolta.
„Tämä on minnn ja wcljcui Nyyrikin", wastasi hän.

„Ia nyt saatamme lähteä katsomaan toisia linnoja."
„Mntta missä se Nyyrikki tällä hamuaa on?" kysyin mä.
„Hän lienee tätä nykyä metsässä wlistelemässä pilknja

puihin, rakentamassa rasteja Wuorille iiictsänkäwijäin johdoksi.
Lähdetään nyt!"

No, astuimme ulos Tellenuon ja Nyyrikin linnasta ja
känniinne katsomaan toista liimaa, joka oli aiwan wicrcssci.
Se oli luinen, oli kokonaan rakennettu eläinten luista, joita
oli hywin taitciwasti liitetty yhteen, uiiu että seinät oliwat
ihan sileät. Ehkä oli päältäpäin höylättyiin, sillä niin sileät
seinät oliwat. Ihan walloiset oliwat. Ia kuusi ikkunaa oli
kussakin seinässä, kuusi kulta-ikkunaa, luultawasti kulta-lasia
nekin, niinkuin Tcllerwon linnassa. Astuimme owesta sisään.

„Nyt saat nähdä äitini, metsän kuningattaren, metsän
ehtoisan emännän, metsän metisen mnorin", lcinsui Tellerwo
ja talutti minua kullalta tiiltäwän etehisen läpi snureen sa-
liin, joka oli täynnänsä wäkeä, niin että oikein säikähdin. Tel-
lenuokin wähän säpsähti.

Millä tuulella ou Mielikki äiti tänään?" kysyi Tellerwo
eräältä huonoihin wciatteisin puetulta mätäsilmäiseltci naiselta,
joka seisoi owen sunssa.
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,M ole hywällä tuulella", wastasi mätäsilmä, osoittaen
sormellaan erästä loukossa wenywää wauhaa inuijaa. Katse-
lin hieman tuota olentoa. Hyi, niitä ruma äuimä! Ko'okas
näkyi hän oleman, hywinkin suuri ja mahtawa, mutta ruma,
kowin ruma, ihan mustan näköinen, kamala koko katsannoltaan,
hiukset hajallaan. Pnettuna oli hän myöskin huonosti, wanha
likainen hniwi kaulassa, repaleiset ryysyt hameena, kaskiwirsut
jalassa ja kädet ihan noessa.

„Mitä mustalais-atkci tuo on?" kysyin minä Tellcrwolta.
„Hoh!" kuiskasi mulle Tellerwo, „älä puhu uiin, Tutto

poika. Se on kuningatar itse, mctsäu armas antimuori, oma
äitini."

»Herra hallitkoon!" lausuin katnwuisesti niinä, mutta it-
sekseni ajattelin: „Tnommoinen kuningatar!"

Tellerwo tarttui käteeni ja talutti minut ämmän luo
loukkoon.

„Nukkuuko kuningatar?" kysyi häu. Ämmä ei wastan-
nut mitään cusimmältä, mutta Tellerwo kysyi toistamiseen hil-
jemmalla äänellä, ja silloin awasi akka uncntohruksissa toisen
silmänsä ja kysyi karmiaasti, mutta selwällä suomen kielellä:
„Mitä tahdot?"

„Tässä on pieni metsämies", sanoi Tellerwu, „etku
nouse Tapion aittaa nwaamaan?"

„Näcthän että olen arkiwaatteissa; ei ole tänään anti-
aika, herätä minut huomenna." Näin wcistcisi ämmä, painui
toiselle kupeelle ja ummisti silmänsä jälleen.

»Lähdetään pois", lausui nyt mulle Tellerwo. „Tuu-
masin saada äitiäni hywälle tuulelle, mutta tänään on hän
kotiwätensä kanssa nukkunut kaiten päiwää, eikä nyt auta mi-
kään. Johan aurinkokin tuossa paikassa laskee; mennään
makuulle. Huomenna katselemme kaikki Tapiolan aarteet ja
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teemme metsästysretken, jos äiti sallii. Mutta tänään ei ole
Pyynti-aika."

No, oli nunnakin rumennut nukuttamaan, ja marsin
mielelläni suostuin Tellerwon tuumaan. Kysyin main pois-
mcnncssäni, miksi Mielikki oli niin äreä? Tellerwo wastasi
naurahtaen: ~Ei hän aina ole niin. Saatpas nähdä huomenna.
Saat silloin musta oikein katsella Tapiolan howia, saat silloin
nähdä millisct äitini ja isäni itse teossa owat. Mennään
nyt pois!"

Silmäilin mennessämme wäkeä Mielikin homissa. Kaikki
nliwat he huouonftuolisesti waatetcttuja unisia, joista toiset
puolinukuksissa kulkea hoiperteliwat edestakaisin lattialla, toiset
taas nurkissa laiskoina loikoiwat.

„Min on laita", sanoi Tellerwo, „tun ei Mielikki äi-
tini tahdo metsästäjille saalista suoda. Sen arwasinkin tä-
nään metsässä ja senpätähden en tahtonut kchoittaa sinua
kaaripyssyasi täyttämään, maikka kyllä otukset, kuten ainakin,
liitteelle sain."

„Wai niin, wai niin", wastasin minä haukotellen jo,
„no missäs saan nyi maata?"

„Minun linnassani", wastasi Tellerwo. Ia niin ka-
wimme takaisin Tellerwon ja Nyyrikin linnaan, jossa lempeä
ihana opastajani teki minulle pehmeän makuusijan karhun-
nahoista. Toi sitteu Tellerwo mulle ruokaa, marsin hywää
ruokaa, Söiu siinä hywällä maulla ilweksen lihaa, Peuran
lihaa, poron juustoa ja niin edespäin, mitä lienen syönytkin,
en tiedä, mutta hywää se oli. Join sitten poron-maitoa ja
mitä herkullisinta mesikaljaa päälle ja painuin pian »vuoteel-
leni ja nukuin, uneksien hetken aikaa päiwän kummallisia
tapauksia.

2
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MeHäs luku.

Tapiolan isänlllwälu ja mellastus Tapiolan
lanlerellla.

Seuraamana aamuna heräsin hywin aikaisin auringon

noustessa. Tcllcrwo seisoi wuotecui wieressä pitäen kädestä
erästä toista tyttöä, sota oli puettuna melkein samoin kuin
Tcllcrwo, paitsi cttä hänen siniset waattccnsa oliwat hienom-
mat, niin hienot että nciyttiwat melkein siniseltä sumulta, joka
warhain aamusiil »vedenpinnasta nonsec. Koko tyttökin oli
Maskuin läpinälywä ja näytti niin kcweältä kuiu höyhen;
niin knmmallisen hieno hän oli.

No, hywää huomenta, Tutto poika, kuinkas olet nukku-
nut? kysyi Tellerwo hymyillen ja suuteli miuua.

„Warsiu hywiu", wastasin niinä. „Mutta kuka on
tämä fiini fröokyuä, jota pidät kädestä?"

„Se on Tuulikki, kaksois-sisarcni."
Tuulikki hymyili waiu ja katseli minua.
„Outo siuulla montakin sisarta?" kysyin taas.
„On niitä jos kuiuka monta", wastasi Tellerwo, „näit

heitä jo useampia cilcu metsässä ja saat heitä tänäänkin
nähdä. Mutta tämä Tuulikki on se, joka metscimiehclle on
suurimpana apuna, ja hän nyt tänään seuraa meitä metsästys-
retkclle. Mutta nouse nyt wuotccltasi, niin lähdetään ensiksi-
kin terwehtimään Mielikki-äitiä, sitten käydään katsomassa isän
asuinlinnllll, sitten saat nähdä Tapion aitan tawarcit ja sitten
alkaa met'ästysretki."

Tellcrwo ja Tuulikki toiwat uyt kuin tuulessa mulle
ruokaa taas, hywää ruokaa, jouka hätäisesti söiu, ja niin olin
walmis heitä heti seuraamaan, utelias ja innokas knn olin.

Läksimme siis kolmen kesken ulos ja olimme pian luisen
linnan tykönä taas, Mielikin linnan. Tellerwo asettui ikkuuan
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alle ja soitteli hetkisen simapilliänsä. Tästä nuika heräisi
Mielikki, selitti hän.

Astnimmc sitten sisään samasta ctchiscstä tuin eilenkin
ja tulimme entiseen suureen saliin. Mutta aiwan toiscllaisclta
täällä nyt kaikki näytti. Kaikki oli niin erinomaisen loistamaa
ja komeaa, ett'ci moi sitä »virressäkään mctää. Oli kuiu olisi
kaikki kiiltänyt tuhannen auringon säteissä, ja oikein silmiäni
huikaisi. Mielikin kaikki kotimäki kullassa kuhisi Main ja ho-
peassa horjeksi. Mielikki itse oli myös noussut makaamasta
ja istui korkealla kultatuolilla, puettuun taimaan-siniseen miii-
taan ja punaisiin sukkiin. Ne cnsiukin silmiini pistimät.
Muodoltcmsakin oli hän aiwan toisellainen kuin edellisenä pcii-
mänä, puhdas, muhkea, pulska ja kaunis, ja lempcältä näytti
hän kaswoiltaan ja suloisesti kimalsimat hänen siniset silmänsä.
Kuitenkin oli hänen koko ryhdissään jotakin komean julkista,
kastemaista, jotta helposti huumasi hauen lnningattarcn ole-
man. „Tuokaat tänne koristukseni", käski hän mäkeänsä. Ia
tuostakos kaikki hänen piikansa cli homincitsycnsä liikkeelle.
Iksi juoksi sinne, toinen tänne, tuoden esille kaikenkaltaisia
koristuksia. Ia nyt rupcsimat he häälymään Mielikin ympä-
rillä ja panemaan hänen päällensä noita. Msi piti häntä
toisesta kädestä ja kiinnitti mahmaa kultaista ranneren-
gasta siihen, toinen piti toisesta, tehden samoin, kolmas somit-
teli tnltllsormnksia hänen mnscmman kätensä sormiin, neljäs
oikean käden sormiin, wiides seisoi takana ja siteli kultaisia
hiwusuauhoja pääu ympäri jn kultcilchtisiä kiehkuroita hiuksiin;
toiset taasen seisonnat molemmin puolin päätä, kiinnittäen
tultaripustimia törmiin, yksi kääri moninkerroin hopicchelmi-
nauhaa kaulaan. Jalkoihin pantiin kauniit illveksennahkaiset
kultakengät, jotta sidottiin kiinni hopeancmhoilla ja jotta päältä-
päin oliwllt Varustetut hopea-soljilla, ja niiden alta Punoitti
pehmeät punasukat, sidotut sinisillä nauhoilla. Ia nyt wasta
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oikein näin metsän tnuingattarcu kaikessa hänen kunniassaan
ja kauneudessaan. Nousi hän istuiiucltacm jo, ja wicläki»
huomasin sinisen wiitan alta jotain, jota en ensimmältä ha-
mainnut. Sieltä näkyi näet lumiwalkoinen paidantapainen
waatetus, kiinnitetty wyötärcistä lewcällä hopeisella wyollä,
josta suuressa renkaassa riippui koko joukko suurempia japie-
nempiä awaimia, kaikki kullasta. Oli siiuä katsomista Tntto
pojalle, ja ihmeissäni olin ihan.

„Tämnkö nyt on Mielikki, metsän kuningatar?" uskalsin
Tellerwolta kysyä.

„Miclikki, oma äitini, on hän", mustasi Tellermo hy-
myillen; „nyt on hän hymällä tuulella ja suopi sinulle oiwalli-
scn otusouucu metsästämään lähteissämme. 3)le nyt wain
reipas poika, äläkä ollenkaan njostelc kuningatarta. Hän on
nyt hywin lempeä, on metsän armas antimuori itse, metsän
metinen mnori, metsän ehtoisa emäntä." Näin puheli Tellerwo
ja katseli ihastuksissaan Mielikkiä.

Tuli nyt Mielikki juhlallisesti astuen luoksemme, kumar-
tui hieman alaspäin, kookas kuin oli, taputteli minua ystä-
wälliscsti olkapäähän ja scuwi: „tämäkö nyt pieni metsämies?
no, mikä sinnu nimesi, ihmislapsi?"

Tein siinä sywäu kumarruksen kuningattarelle ja wastasin:
„Tutoksi sanomat minua."
„Wai niin, wai Tutoksi. No, Tutto poikaseni, tahdotko

nyt katsella Tapiolan aarteita ja sitten tehdä metsästysretken?"
kuningatar kulta", wastasiu ininä, „mutta

minulla on lunin täinmöinen pieni kaaripyssy, kelwanncekohau
se?" Näin puhuin, näyttäen pyssyäni Mielikille. „Ia tas-
kussa tässä «i nmlla nuolia, rautapiiktisctpäässä."

„Kyllä kelpaa", wnstasi Mielikki hymyillen, „lähdetääu
matkalle wain, Hohoi kotipiikaui!!" huudahti hän sitten,
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kääntyen howiucitsyjcnsä pnolccn. „UloZ kaikki tekemään Ta-
piolle kunniaa!"

Ia nyt oli hupaista nähdä, miten Mielikki luni tuu-
lessa waiu sai kaikki neitosensa asettumaan juhlalliseen saatto-
kulkuun taaksensa, miten hän astui komeasti ulos holvistaan
ja portaita alas. Tellcrwo, Tuulikki ja minä käwimme aiwan
hänen kantapäissään. Tultiin pihalle ja siinä samassa oltiin-
kin tuon kolmannen kiwiscn linnan edustalla, suurella wihan-
nalla kartanolla. Ia tässä oli koko joukko nuorukaisia, kestcn-
kaswuisia miehiä meitä »vastassa. He seisonnat kaikki riwissä
tuiu sotamiehet, keihäät kädessä, ja Nyyrikki heitä johti, Nyy-
rikki Tapion poika, jonka jo eilen olin pikimmältäni nähnyt.
Sininen wiitta oli hänellä hartioilla ja punainen kypärä
päässä, ja niin oli toisillakin nuorukaisilla, waikka ciwät niin
komealta näyttäneet kuin Nyyrikki.

„3tiwim", komensi Mielikki, ja tuossa paikassa seisoiwcit
hänenkin piikansa riwissä. Näin oli siis Tapio» kansaa kum-
mallakin puolen rappusia, jotka wciirät ylös Tapion tiwiscen
linnaan, Mielikki itse astni rappusia ylös ctehiscn owelle
saakka, ja Tcllcnro, Tuulikki, Nyyrikki ja minä jäimme
seisomaan rappusten eteen.

Nyt kolisteli Mielikki awaimia »vyörenkaassaan ja lausui
juhlallisesti:

~Mctscin ukko halliparta;
Hawuhattn, naa>oaturkki,
Metsän kultainen kuuiugas,
Kummun ukko kultarinta,
Salon herra, maan isäntä,
Kaunis kaulahan eläjä!"
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Ilmestyi nyt kiwilinnan owesta rappusille tawattoman
sunri, wanhllnpuolincn mies, oikea jättiläinen, ja minä tartuin
jo Tellenrwa hameeseen, waikt'en ensinkään peljännyt. Julkisen
pulska jättiläinen tno oli. Hänen pitkä, polwiin asti ulottuma
partansa oli hopeanharmaa ja juhlallinen. Päässään piti
ukko korkeaa, suippupäistä, sokuritopan muotoista hattua, jota
silininntthtäwästi oli tehty kuuseu- ja nmnnyn-hmuuista; har-
tioilta wenyi alas maahan asti puunsammaleesta eli naamasta
walmistettu waippa, jonka alta rinnasta kiilsi esiin kultainen
kilpi; housut kiilsiwät myös kuin hopea ja oliwatkin ehkä hopea-
langasta. Jalkineina oli ukolla main punawäriset puukengät.
Kädessään piti hän Pitkää rautaputkista keihästä.

Ukko ojensi uyt kättänsä Mielikille, teki julkisen kumar-
ruksen ja lausui:

„Tcrwe, terwe, Mielikkiin,
Metsän mieluisa emäntä.
Metsän armas anti-muuri,
Tapiolan tarkka mainio,
Siniwiitta, punasukka,
Ehtoisa metsän emäntä,
Käet on kullan käärylöissä,
Sormet kullan sormuksissa,
Pää kullan pätinehissä,
Tukat kullan suortumissa,
Korwat kullan kaltuskoissa,
Kaula helmissä hywissä."

Näin lansui ntko. Ia nyt tekiwät neidot ja nuorukai-
set Pihalla kunniaa sillä tawoin, että nuorukaiset ojensiwat
keihänsä olkapäille ja neidot pyörähtiwät muutaman kerran
ympäri, jotta siniset hameensa heilnimat.
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„Onko tuo nyt Tapio?" kysyin minä Tellerwolta. „Se
on Tapio, isäni ainoinen, metsän kultainen kuningas", wastasi
Tellerwo, talutti minnt sitten kädestä rappusia ylös aiwan
Tapion eteen ja sanoi tälle: „Tässä on pieni metsämies, joka
tahtoo lähtiä otuksia ampumaan,"

Kuningas katsoi minuun hywin lempeästi, taputti minua
olkapäille ja sanoi: „wai niin, wai niin."

„Saci!nmchan ensin katsella howiasi, isä kuningas?"
lausui Tellerwo.

kyllä", wastasi Tapio.
Ia nyt läksinune kaikki owesta sisään Tapio kuninkaan

linnaan, joka, knteu jo olen maininnut, oli kiwestä rakennettu,
harmaasta kiwestä. Ikkunat wain näyttiwät olewan kullasta
tahi kullalllsißta. Oli täällä nyt loistoa ja komeutta, maikka
kaikki minun mielestäni näytti wähän kamalalta ja kolkolta,
paksut tiwiseinät kun aina tämän waikuttawat. Mutta kaikki
täällä sisässä näkyi olewan pelkkää kultaa, kulta-ikkunat kuu
keltaiseksi kaikki wärjäsiwät; mutta en kuitenkaan tarkoin tiedä,
lieneekö koko sisuslaitostin ehkä oikeastaan ollut tumallista har-
maata kiweä waiu. Huoneita oli ties kuinka paljon, suuria
saleja ja pienempiä kamareja sikin sokin. Huonekaluina oli
kiwisiä tultapenkkejä eli kultaisia kiwipeukkejä, kulta-kiwipöytiä,
kimi-kultlltuoleja ja niin edespäin. Semäpciperina oli kultai-
sia metsäuotustcu nahkoja, ja niissä riippni pitkiä keihäitä,
joiden piikit oliwat hywin teräwiä Tapion metsllstyskalujci
arwattawasti.

Kuljimme nyt Tapio, Mielikki, Nyyrikki, Tuulikki, Tel-
lerwo ja minä sekä koko howiwäki saattojoukkona kaikkien huo-
neiden läpi, ja warsin kohteliaasti näytettiin mulle kaikki mikä
näkemistä ansaitsi. Eräässä Pienemmässä huoneessa oli karhun-
nahoista »valmistettu wuodc. Tämä oli ukon sänkykamari, ja
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siitä sanottiin salaisen käytäwän wicwän Mielikin linnaan,
mutta tätä käymwää en saanut nähdä.

No, en huoli pitemmältä kertoa Tapion tiwilinnasta
nyt. Kerron mitä muuta wiclä sain Tapiolassa nähdä ja
miten metsästysretken siellä tein.

Läksimme siis ulos kuninkaan mahtamasta linnasta, joka
sisältäpäin oli kultaa ja ulkoapäin harmaata liwcä, ja sall-
imiimme mas pihalle. Täällä sanoiwat Tapio ja Mietitti
howiwäcllcen, että saisiwat muka laitti, paitsi Tellerwo, Tuu-
likki ja Nyyrikki, jäädä kotiin. Neidot ja nuorukaiset katosiwat
kohdastaan, neidot Mielikin linuaan ja nuorukaiset Tapion.
Astuimme sittcu inc muut pihasta ulos ja tulimme Metsolan
puistoon, jossa kaikkialla punaiset mökit puiden wälistä pil-
koittiwat.

„Pnhalla pilliisi!" sanoi Mietitti Tcllerwollc. Ia Tcl-
lerwun tehtyä tämän hypähti luui tuulessa joka mölistä ulos
sininen neito. Ia Paljon tulikin, sillä paljon mökkejä oli.
Somat oliwat pienissä liehumissa hameissaan. Tuossa tuli
Katajatar, tuossa Pihlajatar, tuossa Etelätär ja niin edespäin,
kaikki samat cilcspäiwäisct tytöt, ja nähtiin siinä nuorukaisiakin
joukossa ja näillä oli keihäät kädessä.

Niin kotoutui uyt Tapiolan puistoon Tapiolan kuningas-
parin koko metsämäki ja kaikki oliwat hywin iloiset. Nuoru-
kaiset tckiwät soinia temppnja keihäillään, hyppäsiwät tupcrkcik-
laa ja muita ätsäupäksiä toimittiwat; ja neidot niinikään tanssi-
wat ja pnunoksilla hyppiwät kuin linunt. Se oli hauskaa.

Nyt kuului yht'ätkiä kesken kisaa Tapio kuninkaan kau-
was kaikuma ääni:

„IZtumasta, astumasta joku jalka liikkeelle!" Ia tuossa
paikassa järjestyimät metsän tytöt ja metsän pojat saattojouk-
koon. Eturintaan astuimme Tapio, Mielikki, Tuulikki, Tel-
lerwo, Nyyrikki ja minä. Ia Tellerwon pillin soidessa läh-
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dettiin matkalle. Kuljettiin puiston, läpi ja saamnttiin syu-
keään honkamctsään. Eitä aitaakaan, enucnkun oltiin korkean,
jyrkän, aiwaii pystysuoraiscsti jyrkän uuioreu edessä. Se oli

korkea kuin korkein kirkko, ja se seinä, jonka edessä seisoimme,
oli hywiu tasainen, tuin timiratennnkscu seinä aiuatiu. Ia
joka paikalta oli se aiwan yhtä korkea. Wuorta uli pitemmältä
kuin silmä kannatti. Sen päällä kaswoi kannis koiwnmetsä,
joka siten näkyi oleman ikäänkuin kattona jollekin mahdottoman
suurelle timiratennuksellc. Seistessämme tämän edessä nyt
otti Mielikki kuningatar cuuaimen wyorenkaastaan, sowitti sen
seinässä olemaan reikään ja wctäisi lujasti kerran, uiin jo
rupesi seinässä ratisemaan kuiu ruosteiset saranat, koto seinä
halkesi jakaksi mahdottoman suurta owca lensi hajalleen ulospäin.

Ihmetellen katselin tuota ja kysyin Tcllcrwolta:
„Mitä taiwacm tähden tämä tietää?"
„Ei muuta kuin että aukenee Tapion aitta."
„Wai Tapion aitta! Omva siinä aittaa!" nrwelin minä.
„Mita kaikkia siellä licucckään?"
„Saat koht'ilään nähdä, Tutto poika, käydään nyt main

Tapio isän ja Mielikki äidin perästä,"
Tapio ja Mielikki astuimat etunenässä omcsta sisään ja

me toiset seurasimme. Olimme ainakin kymmenen sylen pit-
kässä täytäwässä. „Näin paksut omat Tapion aitan seinät",
sanoi Tellerwo

„Hoh! Hoh! mai käy tämä käytämä ainoastaan aitan
seinän halki? Kylläpä se sitten kestää."

No, kuljimme nyt läytämän läpi ja minä knulin miten
Miimciset tnlijat lnkitsemat owet kiinni jälleen, ja eräs metsän
tyttö toi amllimct takaisin Mielikille. Käytcimän päähän tul-
tuamme aukeni edessämme metsä taas, mnttn mikä ihmeellinen
metsä siitä tuli. Eusimmältä näytti se kyllä tumalliselta jyl-
hältä metsältä, jossa näkyi kasmaman kaikenlaatuisia puita.
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Multa yht'ätkiä sanoi Tellerwo: „Nyt tahtoo Tapio osoittaa
suosiotansa metsästäjälle!" Tapio ukko heilahutti muntaman
kerran keihästään ympäri, ja tuossa paikassa sai koko metsä
aiwan toisenlaisen muodon, paneutui itaäskuin juhlapukuun.
Niin, näytti tosiaankin siltä kuin jokainen pnu olisi Pukeutunut
pyhawaatteisin terwchtiäkjeen metsän kuningasta ja kuningatarta.
Hongat saiwat ympärilleen kauniit, loistamat waskiwyut, haawat
heittiwät hartioilleen kauuiit haljakat, koiwut knktiwat kulta-
kukkasia, leppicu päällä kauniita lcmpiwaatteita liehui, kaikki
kauuottin heluja, hctalcita helisi. Outoa oli se näky, outoa
tää oiwallinen metsä.

„Mitä tämä kaikki tietää?" kysyin Tellerwolta minä.
„Ei munta, Tutto poika, kuin että tänään saat mielin

määrin metsästää, saat ampua karhuja, susia, peuroja, hirwiä
ja mitä wcnn tahdot. Mutta mitä tahdot nyt mieluimmin
cunpna?"

~Eu minä, en minä", rupesi nyt Tutto poika epää-
mään, «kyllä tyytyisin jäniksiin ja orawiinkin."

„Wai niin", »vastasi Tellcrwo naurahtaen, „no kyllä
saat niitäkin ampua." Puhalsi sitten pari kertaa pilliinsä
tyttö, ja tuossa paikassa tuliwat kaikki maailman jänikset, luu-
len mä, esille, sillä niin niitä oli, että wilisi wain.

Jännitin kaareni, panin nuolen uraan ja lliiimuinkin.
Ia paikalla kaatui jänis. En koskaan ennen ollut jänistä
ampunut, ja arwatkaappas sitten olinko ylpeä nyt. Juoksin
katsomaan jäniksen luo, wedin uuolcnpään irti jälleen otuksen
kupeesta ja tähtäsin heti toista, jouka niinikään sain ammu-
tuksi. Ia wahässä ajassa ammuin täten koko joukon jäniksiä.
Metsän tytöt poimiskcliwat ammutnt otukset ylös ja heittiwät
ne hartioilleen.

Semmoinen metsästäjä olin minä, minä itse Tutto
poika! Mutta hätäkös olikaan ampua, Tapion aitassa kun
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oltiin, jossa otuksia on waitka kuinka, ja metsän kuningas itse
kun Tutto poikaa suosi.

~No, Tutto poika", sanoi nyt mulle Tellcrwo, ~miltäs
maistnu ampuminen Tapion aitassa?"

~En ole moista ajatellakaan arwannut", wnstasiu miuä,
~mutta saa nähdä saanko wain ketään uskomaankaan, että
tällä pienellä taaripyssylläni olen niin paljon jäniksiä ampunut."

Tellcrwo hymyili wain eikä wastannnt mitään.
Samassa sanoi Mielikki muori:
~Istumasta, astumasta jota jalka liikkeelle." Ia jo

kuljettiin aika kyytiä eteenpäin taas, noin tunnin ajan kuljet-
tiin komeaa juhlapukuista korpimetsää, tunnes »viimein seistiin
crääu hywin kummallisen knnnahan edessä. Se oli ihan kel-
tainen, teltawärisistä kutista, kuten lnulin.

~Kas knin siinä kaswaa ihania keltaisia kukkia!" ihmette-
lin ininä.

~Ei, poikaseni", selitti Tellenoo, ~koko tno kauneus on
pelkkää knltaa."

„Knltaa! Hoho", ihmettelin minä; ~kultaa näin kes-
kellä metsää!"

~Niin katsoppas, Tutto, se ou Tapion aitassa eikä
tänne pääse kukaan ilman Mielikin luwatta. Mutta keskellä
kuuuasta ompi ontelo, jossa säilytetään suurta ammetta, ja
tämä amme on täynnänsä mettä, jota jo sait minun liimassani
maistaakin."

~Wc>i »iin, wni niin!" ihmettelin minä,,,no mennäänkö
nyt tätä oiwallista olutta juomaan?"

~Niin katsos, Tnttoseui, seilta on semmoinen, ett'ei
Mielikki muori anna kenenkään päästä tälle mesiammcclle,
joka ei ole karhna tappannt."

~Huho! No en minä siis saa sinne tulla", sanoin sa-
massa kun ihan jo seisoimme ihmeellisen kultakuunaan reu-
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»alla. Ia nyt näinkin, että ihan sclwää kultaa kunnas oli,
oli, kuu olikin, tnltawuori. Korkea oli se kuiu kirkko ja maasta
huipulle wciwät kylkeen hakatut rappuset. Näin nyt miten
Tapio, Mielikki, Nyyrikki ja muu metsämäki kaikki rnpcsimat
rappusia ylöspäin astumaan kunnaalle, ja jo Tcllcrwokin yht'-
nkkiä minut jätti, juosten muiden perästä ylöspäin, ~läci
tähän seisomaan wain", sanoi hän unille meuucssäcm, ja niin
jäin minä knuuahau reunalle seisoa töllistelemään, muiden
kiiwctcssä ylöspäin.

~Pitääkö minun jäädä tänne?" ajattelin nyt, kawahtacn
hieman yksinäisyyttäni jylhässä juhlallisessa metsässä, tuommoi-
ucu kummallinen kallio edessäni, jonka hnipullc yhtä kummalli-
set mctsäihmisct knlkiwat. Mutta jo seisoiwat Tapio ja Mie-
likki ylimmällä paikalla, eikä aitaakaan cunenlun muutkin oli-
wat siellä kaikki. Ia uäin nyt miten metsän tytöt rnpcsiwat
wuorclla taussimaau ja kaikellaista kisaa pitämään. Mutta
mitäs ollakkaan! Minäni knnnaan juurella seistessäni siinä
nyt ja ylöspäin katsellessani, luulin tatanaui yht'äktiä ruman
mörinän. Mrr! Katsoin taakseni, ja mitä hirmittäwä näty!
Suuri ruskcawittainen kömpelöltä näyttämä eläin seisoi edes-
säni. ~Sc on karhn!" huusiu täyttä kurkkua ja rupesin kun
rnpesintin, huoli,natta Tcllcrwon kiellosta, kiipeämään rappu-
sia ylös tultawuorellc. Mutta niinkuin tuulessa leusi eräs
metsän tyttö wnorclta ja töyttäsi minut säälimättä alas rappu-
silta, jotta putosin pää edellä ihan karhun käpäliin. Pääsi
siinä Tuttu pojalta monta huutoa, mutta luultawnsti en kui-
tcutaau pcljäuuyt, kosta piau oliu pystyssä taas, saiu jalat
alleni ja juoksin minkä jaksoin ja jalkani kannntliwat suuren
tammen juurelle, joka oli lähellä, ja rupesin kiipcemääu ylös
punhuu. Kaaripyssyui oli mulla taiten aitaa ollut kädessä;
en tnllut siinä hämmästytsessäui wiskanucctsi sitä menemään,
mntta nyt kuu puuhun piti liiwctä, huomasin sen wasta ja
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paiskasin puun juurelle. Kiipesin sitten hywinkin korkealle
ylös puuhun, ja karhu jäi seisomaan alle. Mutta päästyäni
melkein tammen latmaa» saakka, niin mitä näcnkään! Karhu
on rnwcnnnt miuna seuraamaan ja pian o» se kömppinnt
alimmalle otsalle, jossa jo istun kuin kissa, katsellen ylöspäin.
Nyt toti hätä Tutto paralle kynsiin. Selwästi näin, että
karhu, jos waiu tahtoi, saisi minnt kiinni. Ia knaripyssyni
kuu wiclä olin heittänyt maahan! Jokohan nyt oli tuho kä-
sissä, wiiiilcinen päiwäni tullut? Katsahdin samassa ylös
kultakuuuaalle. Siellä näkyiwät Tapiou asukkaat iloista kisaa
pitäwäu wain, ja näinpä miten metsän siniset piiat osuittiwat
minua sormillaan ja nauroiwat täyttä kurkkua. Mitä äkki-
näinen muntus noissa mielestäni ennen niin hywissä tytöissä!
Ilkkua nauraa ouuctouta poika parkaa, joka silminnähtäwästi
on ihan snrman suussa! Ia nyt rupcc karhu kiipeemään
korkeammalle. Pian on se ainoastaan sylen werta kintnistaui.
Mutta kun hätä on suurimmillaan, on Jumala lähinnä, sano-
taan. Ia niin tässäkin käwi. Hnomaan, näet, miten eräs
metsän tyttö yht'äkkiä eroaa joukosta kunnaan hnipnlla, len-
nähtää alas wuorta ja on jo aiwan tammen alla. Se oli
Tuulikki, Tellerwon sisar. Ottaa sitten impi kaaripyssyni
tammen alta, kupee kuiu orawa wierimmäisecu puuhun ja on
tnn onkin, tuossa paikassa ihan kohdallani saman punn lat-
inassa. Ia siinä nyt ojensi mulle Tuulikki Pyssyni ja kiisti
mun ampua karhna. No, mitäs muuta! Jännitin, sowitin
nuolen ja ammuin. In alas putosi karhu puusta, että rätisi
wain oksissa. Siinä lepäsi nyt metsän mahtawa eläin Tutto
pojan nmpnmana. Pian olin minäkin alhaalla korkeasta pako-
paikastani ja katselin karhua. Oli se ouuallincu otus, ja oi-
wallinen olin nyt minäkin mielestäni.

Tuulikki hyppäsi myöskin alas puustansa, ja hetkisen
Päästä oli parikymmentä muutatin metsän-tyttöä ja joukko
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nuorukaisiakin tullut alas karhua katsomaan. Onniteltiin siinä
minua sitten, ja Tuulikki sanoi että uyt muka saan mesiam-
meelle tulla, kuu mesikämmenen olin tappanut.

Mesikämmeneksi, näet, mieliteltiiu täällä Tapiolassa
karhua.

Otti nyt neljä jäutewää nuorukaista karhusta kiinni,
yksi kustakin jalasta, heidän hartioilleen heitettiin se ja hinat-
tiin wnorclle ylös. Minä kuljin perästä rappnsia ylöspäin
myös, ja maikka mielestäni oli matkaa lyllä kunnaan harjalle,
niin eipä toki aikaakaan enncnknn siellä oltiin. Tuolla ylim-
mällä kuimllhallll oli, kuteu Tcllerwo jo oli mulle kertonut,
ontelo, ja siinä mahdottoman suuri kultainen amme täynnäusä
mettä. Impäri nmnictta istniwat siinä Tapio, Tellcrwo ja
muut Tapiolan asukkaat, kaikilla kupit käsissä, paitsi Mieli-
killä, joka hopeisella wcneellä souteli ammeessa ja koukulla
kaasi kunkin kuppiin mettä. Käskettiin minuakin ottamaan osaa
näihin kummallisiin kemuihin, sain siis kuppiin, kun sainkin,
ja istuiu Tellerwon wicrcen juomaan. Ia woi mitä mettä
se Mielikki jatclikin! Kelpasi maistaa, takaan mä. Juotiin
siinä uyt kaatuneen karhun ja minunkin maljani. Ia karhulle-
kin kaadettiin mettä suuhun, maikka kuolleena kontio oli. Mutta
tämmöinen oli Tapiolassa tapa. No, pidettiin siinä nyt Ta-
pion aitan kultaisen kumiahan mesi-ammeella hetkisen aitaa
kemuja wiclä; mutta sitten ilmoitti Tapio että jo oli aika ru-
wcta metsästämään taas. Ia tuli uyt metsästys, jouka rin-
nalla minun kcrhun-pyyntini oli kuin lapseu leikkiä. Nousi,
näet, Tapio kumiahan kukkulalle seisomaan, kohoitti juhlalli-
sesti keihäänsä ja lausui:

~Otsaseni, ainoiseni,
Mesikämmen kaunoiseni.
Lyöte maata mättähälle,
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Kaunihillc taltiolle,
Hongat päällä huojumassa,
Kuuset päällä tuulemassa;
Siinä otso pyörtclcite,
Mesikämmen taänteleite
Kuui pyy pesänsä päällä,
Hanhi hautomaisillansa!"

Näin lausui metsän kuningas, ja nyt nousi koto hänen
kansansa myöskin seisomaan asettuen kultakuunahan rappusille,
nuorukaiset keihäät käsissä, tytöt, Tuulikki etupäässä. Ia taas
lausui Tapio osoittaen keihäällään Tuulikkia:

Metsän tyttö, mieli neiti,
Tuulikki, tytär Tapion!
Aja wilja wieremillc,
Autcimmille ahoille;
Kun lie jäykkä juotsullehen,
Eli laista lautallchcu,
Ota witsci wiiatosta;
Koiwn tonven uottelmosta,
Jolla kutkutat tuwetta
Sekä kaiwat kainaloita;
Anua juosta joutuisasti,
Wikcwästi wiiletellä
Miehen etsimän etehcn,
Aina käymän askelille
Kuin wilja uralle saapi,
Tuftita uroa myöten,
Pane taksi kämmentäsi
Kahcn puolen taitehetsi,
lott'ei wilja wieprahtaisi,
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Tic-puolehcn poikettaisi
losp' on wilja mieprahtawi,
Tie-puulehcu poikeltami,
Tielle torvista kohenna,
Saata farmista uralle!
Hato on tiellä poikkipuolen,
Sepä syrjähän syseä,
Pnita maalla matkallansa.
Ne on katkaise kaheksi!
Aita wastahan tulemi,
Kaa'a aita tallellehcn,
Niicltä
Seitsemältä seipähältä!
Joki joutuwi etehcn,
Pnro tielle poikkipuolin,
Siltti sillaksi simalla.
Punamcrka portahaksi,
Saata poikki salmistaki,
Wctclc mesien poikki,
Mi kosken kuohuloista!"

Tämäu pitkän runo» kuultuansa lennähtimät kaikki tytöt,
Tuulikki etupäässä, niinkuin tuulessa kulta-kunnaalta alas ja
tatosiwat Pian metsään, mikä minnekkin. Tapio, Mielikki,
Nyyrikki ja niinä setä kaikki nuorukaiset jäimme kunnaalle seiso-
maan, ja nuorukaiset pitimät keihäitään ojennettuina Mas-
kuin wiskaamista warten. Hetken aikaa seisoimme täten siinä
ja ininä näin kaikcllaisia eläimiä tulla länkyttäwän pitkin
metsän polkuja. Ia niitä kummaa! metsän tytöt niitä ajeli-
wat, witsat kädessä, kuin lehmiä Main. Tuli siinä karhuja,
snsia, ilweksiä, kettuja, hirwiä, peuroja ja muita. Tuolla tulla

ruikuttelee pitkin pottua suuri farminen eläin, hirwi se on,



33

ja Tuulikki käy perästä, pitäen kämmeniään ikääskuin aitana,
kahden Puolen otusta, ett'ei muka pääsisi polulta pois; aita
tulee etceu, Tuulikki scu kaataa, puro tulee eteen, Tuulikki
panee sillaksi jonkunlaisen känniin maton. Ia näin kotoutuu
jokaiselta ilman summalta eläimiä, metsän otuksia kaikki, ja
metsä» tytöt perästä juoksemat, witsat kädessä. Näyttää siltä
kuiu kaikki karhut, sudet ja muut pedot ihan kesyjä olisiwat.
No nyt niitä on jo lukematon joukko kultakuunaan juurella.
Ia jo lentää keihäitä alas kunnahalta kuin ukon-nuolia ja
otuksia kaatuu joukottani. Ia se oli werinen tappo. Mutta
yht'äkkiä kohoittaa Tapio taas keihästään ja käskee kansansa
lakkauttamaan meristä leikkiä. Elämiä otuksia jää wielä sadot-
tain muoren juurelle.

Semmoinen oli Tllpion kansan metsästys, ja kowasti
tätä kaikkea ihmettelin. Suuren otustapon perästä tuliwat
metsän <ytöt jälleen kunnaalle, mutta Tapio itse astui alas ja

koko hänen miespuolinen »väkensä seurasi. Nyt sain taas
nähdä sotakin kummallista. Tapio otti, näet, elämästä otus-
joukosta karhun ja pisti sen sieramiin kaksi sientä, ja sitten
teki hän samoin yhdelle sudellekin.

„Mitä tietää tno?" kysyin Tellerwolta, joka taas oli
istunut wierecui lunnahalle.

~Niin tekee isäni, ainoinen hywä Tapio", wastasi Tel-
lerwo, ~estääkseusä ihmisten lehmien ja lampaiden hajuu tun-
kcumasta peto-eläimen nenään; muuten nämä ehtimiseen kesyä
karjaa ahdistaisiwat, ja katso nyt miten Tapion nuorukaiset
häntä auttamat."

Ia todellakin toimitti nyt Tapion nuorukaiset kaikki
metsän pedot semmoiseen tilaan, ett'eiwät woisi nämä ihmisten
lehmiä ja lampaita syötäwäksi saada. Muutamat pistiwät
heidän sieramiinsa sieniä, toiset sitoiwat heidän silmänsä um-
peen, toiset taas käänsiwat heidän kormunsa huppuun, muuta-

3
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mä! kätkiwät heitä koloihin ja kmkiwät hopeisilla hih-
noilla kiinni.

Näin suojcliwat siis Tapiolaiset ihmisten karjoja peto-
eläimistä.

,Mypikö täällä Tapion metsäisessä aitassakin", kysyin
minä, ~ihmistcu karjaakin laitumella? Näyttää siltä tuin
olisi täällä pelkkiä petoja wain,"

~Kyllä täällä teidänkin karjaa käy, sillä suuri on Ta-
pion aitta", wastasi Tellcrwo.

„Mntta mistä ne sisään pääsewät, kun niin lujicu lukko-
jen takana aitta un?" kysyin minä.

~Tämä aitta on niin kummallineu, että wälistä se ou
lukittuna, wälistä ci", selitti Tellerwo, „ja sitä kestää maail-
man loppunn saakka."

„Hohoh!" wastasin minä, mutta cn oikcin tyttöä ym-
märtäuyt.

Ia nyt oli jo ilta tullut.
Tapetut otutsct kanncttiin kuunaalle ylös, nuotiowalkca

wiritcttiin ja paistamaan rumettiin keihäin päässä karhun,
suden, hirweu ja muidcu otusten lihaa, ja pian oli ateria
waliuis. Mulle tarjottiin peuran ja karhun lihaa, ja hywää
se oli, uskokaa pois. Juotiin sitten taas mettä, jota Mielikki,
soutaen wcueellään ammeessa kuten enucukiu, kauhalla tarjoili.
Lopuksi rupesi Tapio laulajaan. Häu lauloi muinaisia aikoja,
jolloin wiclä kolme wuimakasta suomalaista cli, nimittäin
Wäinämoincu, Ilaiarineu ja Lemmiukäincn, ja kertoi miten
nämä miehet halukkaasti mctsästiwät, miten hän, Tapio, hei-
dät tunsi ja he hauet, ja kuinka muka hywät ystäwät he oli-
wat. Mutta laulunsa lopussa walitti Tapio ukko, ctt'eiwät
ihmiset hänestä enään paljon piittaa, ctt'eiwätkä kaikki usko
häutä cuääu olemassakaan olewan. Ihmiset oliwat muka
wieracmtuneet metsäu mäestä pois, wieraanluneet itse metsästä-
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kin ja enimmitcn koko elämästä luonnosta. Wiimein hymyili
hän kmtcutin mielihywissään minulle ja liitti-ininna siitä että
olin tullut metsän kuningasta terwchtimään. Ia niin lem-
peältä uäytti häu uyt, ctt'cn luule muualla inaailinassa niin
lempeää ja hywänlnontoista hallitsijaa oleman. Oikein ulkoa
ihaillin.

Tapion lanlnn loputtua tuli Tellerwo minua suutele-
maan, Tellerwo tyttö tyllcraincn, ntnpaita hienohelma, hiwus
keltainen korea, ihana Tellerwo, joka opastajanani Tapiolassa
minulle niin mieluisat hetket walmistannt oli. Suloinen oli
simasniscn sinilytön suudelma, ja siihen uinahti Tntto poika,
waipuen alas Tapion aimn mesi-ammeen portaalle ja kuun-
nellen wielä puolinukuksissa miten metsän tytöt hiljaista ilta-
man lintulllulull lauloiwat. Tähäu jäi kai yötänsä wictlämään
myöskin Tapio pnolisoinccn ja koko Tapion kansa.

Miides luku.

tlktolll llsuKKnmensll.
Heräsin unestani wiimein. Mutta mikä ihme olikaan

tapahtunut! En herännyt samasta paikasta, johon nukahtanut
olin. Kadonnut oli koko Tapion aitan kultakunuas, kadonnut
koto Tapion kansa. Katselin ympärilleni, hieroin silmiäni ja
katselin; mutta miten katselin, miten hieroin, poissa oli kaikki.
Ia missä olin minä itse? Niin misjä? Makasin kun maka-
sin suurella kiwellä, mutta ei se ollut Tapiou inltakunnas;
olipahan tawallincn kallio järwessä, sama kallio, jolta Tutto
Poika isänsä kanssa monta kertaa oli ahwenia onkinut. Kiwi
oli aiwan erään pienen saaren lähellä. Muistelin kaari-
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pyssyäni, Muttll sckiu oli kadonnut. Sen asemesta oli wic-
ressäni onkimapa- siimoineen, koukkuinccn, pulloineen päiwinecn.
Ihmettelin kowasti, mntta mnlle oli jo niin paljun ihmeitä
edellisinä Päiwinä tapahtunut, ett'cn sentään aiman pyörälle
jontnnut. Otin ongenmaman, ja sen wicressä huomasin tuohi-
ropecn täynnänsä ontimatoja. ~No, oli miten oli", tuumasi
Tutto poika, „ontimaau tässä täytyy," No, kiinnitin madon
kouktunu ja rupesin iuu rupesiukin onkiniaan. Ia jo nytasi
heti, mutta mikä ihmeellinen kala siellä tuli, eitä se olluttaan
kala. Hyi, oikein wielä hirwittää mnistacssani mikä ilkeä
olento oli onkceni tarttunut. Käärme se oli, ci mikään mnu,
käärme. Koin sitä huiskutella koukusta Pois. mutta ci lähte-
nyt, kiemuroitu siinä wain ilettäwästi kowiu.

„Hyi, hyi!" huudahdin hädissäni siinä, „mistä sinä sen
häijy itikka olet tullut?"

„Minun syljestäni, ininuu syljestäni", luuliu yht'ättiä
kimakan äänen takanani wintnwan, ja taakseni katsoessani,
mitä näinkään? Hyi, yyi, hyi!!! Hirwcäu ilkeästi irwistcli
ylös wedcnpinnnsta, paiuaeu päätänsä kallion renuaa wasten,

wanhan mustalais-akan naama. Mutt'ei Tutto poika uiiu
pian peljästynyt. „Tellerwo! Tellcnuo! tule awukftni!"
huusin. Mutta ei näkynyt Tcllcnvoa, ci, ci. Ougcnwapa
oli pudouuut kädestäni ja käänne kiemurteli kalliota ylös.
„Mitä Herran tähden tämä on?" huusin minä, milloin tuijot-
taen irwistäwää naamaa, milloin lnikcrtelewaa itikkaa. Ia
nyt huusin jo täyttä kurkkua, huusiu annikseni milloin isääni,
milloin äitiäni, milloin Tellerwoa, milloin Tapioa. Kuitenkin
jo wähän pelkäisinkiu. Mutta jo oli mustalais-akta kämppinyt
ylös kiwclle, ja hyi! kuinka ruma hän oli: kauhistuttamat
mustat hiwuksct hajallaan päässä, wanhat ränstyneet niini-
nmttorepalect »naatteina ja waahtoawaa sylkyä wnotacn ulos
suusta. Ia uskokaa puis! Nyt hän otti kiemuroitsewcm
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käärmeen käteensä ja suuteli sitä. Hyi! en ole häijym-
Pää, inhoittawampaa nähnyt.

„Tämä ou minun poikani, minnn poikani", kiljaisi rietas
akka kimakalla äänellään ja suuteli»vieläkin käärmettä. Ia nyt
sylkäisi hän. Woi kanheac» petoa! Hänen suustaan tuli ulos
käärmeitä, käärmeitä todellakin, koko joukko. Ia samassa
hän nauroi, nauroi kuin harakka, ja maitoiset hampaat itikalla
oli ja hirwcästi hän irmistcli. Hyi, hyi! Nyt jo pelkäsin
minä, pelkäsin niin että tukkani pystyyn nousi, entä häpeä sitä
uyt tässä tuiiuustllllkaau. Käärmeitä luikerteli jo kiwcllä kuin
muurahaisia ja jo rupcsiwnt nämä Tutto poikaa hätyyttämään.
Rupcsiwat kiepuroimaan säärieni ympäri.

„Kukas käski meuuä poikiani onkimaan?" kiljaisi mulle
mustalais-akka ja nauraa inuisteli taas.

„Euhän minä tahtonut onkia muuta kuin kaluja", itkin
siinä hädissäni minä ja hosutteliu, miutä jaksoin, käärmeitä
päältäni.

Mutta nyt mnstalais-akka tuli itse kimppuuni, tarttui
tukkaani ja tukisti minua,

„Nyt minä sinut syön", sanoi hän samassa ja aukaisi
jo waahtosylkiscn suunsa.

Mutta taaski» huomasiu sen, että tnn hätä on suurim-
millaan, silloin on Jumala lähinnä. Iht'ältiä ilmestyi, näet,
tiwen wiereeu, soutaen somassa »veneessä, nuori ihana tyttö,
hy»vin kummallisesti puetettuna. Näytti siltä lnin koko hänen
pntnnsa olisi ollut meren malloista »vaahtoa, niiu löyhää j»
hienoa se oli. Lienee kai ollut jotain kuminallista ulkomaan
silttiä. Kauniit helmet oli hänellä kaulassa, siniset simpsutat
pohkeissa ja kirjmvat nätinkengät kalwoimilla. Itsitotisclta ja
juhlalliselta ucito näytti. Ia uyt knn juuri mustalais-akka
suunsa a»vasi, syödäkseen minut, lasti nuori ueito »Veneensä
keulan kiwelle, hyppäsi itse perästä, si»valsi kerran airon-pätillä
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akkaa päähän, hosni malkoisilla hameenhelmoillaan käärmeitä
ja lausui: „Menlaä matkoihinne, paholaiset!" Paikassa tuossa
olimatkin kiusaajaui kadonneet, minne licncmät pyörähtäneet,
luultainasti ineren syivyytcen.

„Kiitoksia, armas prinssessa, tuhausittaiu kiitoksia!" lau-
suin minä, ja rinnastani pääsi pelastuksen suloinen huokaus,
maitta hiki »vielä tippui otsastani. „Ken oli tuo kanhea akka?"

„Syöjätär, ilkeä »veden haltia hän oli", »vastasi tyttö,
„nintta tämä on olema hänen »viilneinen pahantekonsa. Nyt
on hän ijnksi päiwäksi poissa. Niin on isäni määrännyt, että
knn Syöjätär kerran »vedestä nonsee ihinisten lapsin hätyyttä-
mään, silloin on hänen ilkiötoimcnsa maailmassa loppunut.
Nyt on hän ollut ja mennyt, on Manalaan mennyt,"

„Mutta ken olette te, hywä prinssessa?" lysyin neidolta.
~Olen Aallotar, Ahdon tytär, ja Ahto on aaltojen kunin-

gas, wcden nkko ruohoparta", »vastasi ucito hy»nyillen.
„Gnkös niinä sitä", sanoin n:ä, „siis kuninkaan tytär ja

prinssessa."
„Sano minua »vain Aallottareksi,"
Taaskin ole» siis joutunut kuninkaallisten pariin, Ker-

roin lyhyesti miten edellisen ftäiwäni olin Tcllenvon, Tapion
ja muiden metsän hallitsijoin luona mieraillnt, ja nyt sanoi
Aallotar että minä saisin, jos tahtoisin, päästä tenvehtiniään
meren kuningasta ja kuningatarta ja silmäilemään meden »valta-
kuntaa. No, mitäpäs multa juuri tekeniistä! Aallotar
näytti suopealta, siiwolta neidolta, aiwan kuin tuttawani Tel-
lerwokin, ja päätin siis senrata häntä. Päätin käydä katso-
massa aaltojen asukkaita. „Mutta eihän aalloissa oie muuta

tuin kaloja", »virkoin kuitenkin Aallottarelle.
Aallotar hymyili. „Aalloissa ou kuningaskunta, niin-

kuin metsässäkin. Ia Ahtola on maltalnntamme »imi. Tiedä
siis, Tutto, että Ahto ou meden hallitsija ja Vellamo hänen
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Aallotar heidän tyttärensä. Mutta on heillä
muitakiu lapsia ja valjon palwclijoita, wedeu wäkeä kaikki.
Pian saat uähdä wauheiupaui. Astu nyt tähän wcneeseni,
niin soudetaan tuouuc saaren päähän."

Tcin kutcn Aallotar kasti. Itse hän istui soutamaan,
ja minä istuin perään.

Ongen, olin löytänyt tiweltä, ja inatoropcen oli
Aallotar jo wiskanuut wcneeseu.

No, istuimme -siinä nyt, ja Allotar rupesi soutamaan
tuou sanotun saaren päähän. Ia pian olimmekin perillä.
Lastimme wcuccmmc seipäästä kiiuni pari, kolme syltä ran-
nasta, ja nyt kehoitti Aallotar minua onkimaan. Heitin onkeni
wetcen, ja mitäs ollatkaan! Kaloja tuli, tuli niin ett'en
moista enucn ole uähuyt. Sain suuria haukia, suuria ahwe-
uia, suuria silakoita ja suuria salakoita wain. Oikein olin
ihastutsissani. Mutta hctkeu aikaa ongittuani tarttui onki
pohjaan, kuten usein tapahtui, eikä lähtenyt irti.

„Nyt ci ole muu neuwona", sanoi Aallotar, „kuin läh-
teä pohjasta irroittamaan itse," Ia mitäs teki nyt taitama
tyttö? lärwcstä otti hän wcttä suuhunsa, pullisti hieman
poskiansa ja rupesi puhaltamaan »vesipulloa, aiwan kuiu mekin
oltipillistä saippuarakkoja vuhallamnie. Ia Aallottaren »vesi-
pullo tuli kauhean suureksi, pian oli se suuren ammeen suu-
ruinen, pian wicläkin suurempi, uyt se tuli pitkäusoikeaksi, nyt
näkyi halkeewan altapäin, ja laidat tarttuiwat kiinni weneen
laitoihin. Siten oli se Maskuin toisena wenccuä pantuna
pohja ylöspäin meidän weueemiue päälle. Ia siiuä istuimme
pullon sisässä, ja tuossa paikassa totosi, tun katosikin, koko
wene pulloiueeu päiwinecu wcden alle. Wesipullo oli niin
wahwa, uiin kummallisen wahwa, ctt'ei särkynyt, ci liikahta-
uutkaau. Oli kuin olisimme istuneet wcnecssä, jonka kantena
on holwikas lasikatto. Ia tämän katon kantta woin nyt hel-
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posti nähdä kaikki mitä wedcn alla oli ja tapahtui. Olin nyt
todellakin wcden wäen waltaknunaösa. Aallotar pisti sormensa
wcsipullon läpi ja irroitti onkeni pohjasta, ja hänen »vedettyään
sormensa takaisin, meni reikä, joka täten oli syntynyt, itses-
tänsä kiinni. Silloin rupesi »vene kulkemaan edespäin wedcn
alla, meidän yhä »vesipullon hywissä tunnissa istuen. Aallo-
tar kertoi minulle, että wcdcu wäen työnä munn muassa on
suosia kalastajia ja saattaa kaloja heidän wcrkkoihiusa. Wähän
matkaa kuljettuamme huoniasimmckin medessä wcrkkoja siellä
täällä, mutta ci yhtään kalaa niissä näkynyt. Rupesi nyt
Aallotar laulamaan kummallista laulua, josta en mitään ym-
märtänyt, sillä sanoja ci siinä ollut, säwclcitä wain. Ia kat-
sos ihmettä! Wesi rnpcsi täyttymään ihmisillä, jotta oliwat
wedcn alla.

„Herra hallitkoon!" huusin miuä, „järmi o» täynuänsä
hutkuwia ihmisiä."

„Älä ole milläsikään", Tutto poika, „ci ne ihmisiä ole,
ei oikeita ihmisiä, weden wnkcä wain, meden maltoja, meren
haudan haltioita, siskojani, Wellamon neitoja, Ahoon lapsin.
Katsoo kuinka knminallisct waaltcct heillä on."

Ia jo huomasiukin, ctt'ciwät Wcllainon neidot ainakaan
tawallisia ihmisiä ole, Hiwukset oli heillä, näet, toivottoman
pitkät, aiwan wihcriät, meriruohoa, kokelmnsta oleman näkyi-
wät, kantapäihin saakka ulottuiwat. Ia hiwukset uätyiwät ole-
wlln heidäu ainoana pukunansa. Nyt tokoutui heitä wetcen
kymmcuittäin, sadottani, mistä liencwät tnllcctki». Mutta
Aallottaren laulun »vaikutuksesta ilmestyiwät he. Näi» uyt,
miten nämllt undonpuoliset neidot, jotka kaikki olimat somat ja
soreat tuin Aallutarkiu, tuoutuostalin sutclsiivat alas sylviin
hautoihinsa, joita järwcu pohjassa näkyi olcwan, ja mitcn he
sieltä hosniwat liikkeelle kaloja pitkillä hilvutsillaan. Toiset
taas ajoiwat niitä »verkkoihin, tehden kaikcllaisia somia tuper-
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keittoja medessä. Ia pian kyllä näin mcrttojcn kiiltämän ka-
loja main. Kohta kai oli jokaisessa silmässä tala. Katsoin
nyt jänucn pinnalle, joka päällämme
päilyi. Wcneitä sonti siellä ristin rastin, joka wcnecssä Pari
kolme miestä. Aallotar selitti että nyt tulemat ihmiset mertto-
jansa kokemaan. Ia jo näinkin, miten miehet mctiwcit werk-
lonsa ylös ja kuinka iloiselta he näyttimät, kun niin paljon
taloja saiwat. Tällä tawoin siis suosi Wcllamon mäki ka-
lastajia, ja somaa oli tätä katsella.

Mutta kun wcrkot oli koettu, näkyi weden pinnalla synty-
män loma myrsky. Kuului meden allekin asti kuinka aallot
panhasimat ja mcneiden laitoja picksimät. Ia koma nälyi
hätä oleman kalastajilla. Soutimat, sontimat minkä jaksoimat,
inutta myrsky näkyi heidät maittaman. Ia jo tuolla kaatui
mene, ja kaksi kalamiestä joutui medcu maltaan. Toiucu osasi
nida ja pääsi crääscn toiseen wencescn, mutta toinen upposi
sywyyteeu.

„Woi, moi", hundahti Aallotar, ~jo tuossa hukkui
mies!" Mntta samassa rupesi tyttö taas laulamaan, tällä
kertaa toisella nuotilla. Ia uyt uimat kaikki Wellnmou neidot
hywin lähelle meden pintaa, tääntyimät selin siihen päin, ja
heidän pitkät tuuheat hiwutsensa lemcniwät pitkin pintaa. ~Io
nousee mcsirnoho", kuuli» huudettawau kalawcncistä, ~jo aset-
tuu tai tuuli." Ia niin tamilin. Wellamon neitojen himuk-
sct kun kohta pcittiivät melkein koko järwen pinnan, eimät
aallot enää niin törkeinä kohonneetkaan.

~Ihmiset sanomat", lausui Aallotar, „cttä tvesiruohon
noustessa pintaan aallot asettumat, mutta he eimät tiedä, että
tämä heidän mesirnohonsa on ainoastaan Wcllamon neitojen
himusta. Sillä tamoin meden mäli ihmislapsia merihädässä
usein auttaa. Ia Aallotar uämä neidot laulullansa työhön
ohjaa. Nyt omat pelastetut nuo kalastajat."
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~Mutta tuossa hukkui kuitenkin ylsi", uskalsin ininä
muistuttaa.

~Se oli Jumalan tahto, ylimmäisen Jumalan, kosk'ei
hän suomit, että Aallotar olisi mies-pnralle woiuut awuksi
cuuättnä."

~Niin lienee", arweliu minäkin, ~Jumalassahan onnen
ohjat omat,"

~Mutta nyt", Tutto poika, ~lähdcm>ue tenvehtimään
isääni ja äitiäni, Ahtoa ja Wcllamoa, meden kunlnisaa kunin-
gasparia, jolle tämä hukkunut mies myöskin on näytettäwä,
cnncnknn haudataan cli Tuonelaan saatetaan,"

Nyt nostiwat muutamat Wellamou neidot hukkuneen
miehen järmen pohjasta, asettuvat hartioilleen ja rupcsiwat
uimaan. Meidän ihmeellinen wenecmme heitä yhä weden alla
seurasi. Näin nyt, kulteissamme täällä wedcu wäcu malta-
kunnassa, jos jotakin. Näin taloja jos jotakin lajia, snuria
ja pieniä, näin hylkeitä, näin rumia ilettäwiä wcsitaärmeitä,
näin äyriäisiä ja mnita. Tuossa ottaa ahmcn kiinni särjen
ja syöpi sen suuhunsa, ahweueu ottaa kiinni hauki ja syöpi
seu suuhunsa, hau'eu ottaa kiinni hylje ja syöpi sen suuhunsa.
Hylje ui edespäin, ui pitkät matkat. Ia yhä kuljemme mekin
edespäin. Nyt on yhden aitan aiman pilkkoisen pimeä, mutta
Pian näemme taas mettä ja taiwasta, yhä anteucwat laajem-
mat selät, ja. mesi, joka matkamme alussa oli järmen sinistä
ollut, on nyt »viheriää. Aallotar sanoo että jo olemme suu-ressa waltameressä, Neden pinta on korkealla päämme päällä,
kirkon tornin korkendclla ainakin. Jo näkyy snuria laiwoja
siiuä purjehtiman. Juhlalliselta näyttää, kamalalta oikein,
näin weden alta katsoen. Uh! tuulla tulee kauhean suuri
olento nidcn aiman meitä ivastaan, ~Sc on
selittää mulle Aallotar. Ia hylje, joka on edellämme uinut,
joutuu »valaskalan saaliiksi, sen kauheaan kitaan katoaa.
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Uh! Oikein nunna hirmittää tuo, entä ymmärrä miten
kotijärmcstämme olemme saattaneet jontua suureen waltamcreen.
Mutta Aallotar selittää, että tuon hetkisen pimeän aikana
olimme kulkeneet maanalaisen joen kautta, olimme kulkcucct
järmestä meren. Nyt seisoi wencemme suuren kallion reu-
nalla keskellä waltamerta.

„Io ollaan Ahtolassa", lausui tässä Aallotar. Katselin
tarkemmin kalliota. Sen reunalla loikoi joukko Wellamon
neitoja, päät kiwcllä, jalat medessä, nnkyiwät korjaaman pitkiä
hiuksiansa. Mutta yhdestä paikasta kallion reunalla näkyi
luola wiewän sen sisään, ja luolan suussa maata wcnystcli
,wanha ukko, jolla oli pitkä parta ruohoista, Pelkistä ruohoista,
ja hänen wicrcssään wcuyi entko, sininen lakki päässä, rytiucn
paita päällä ja mcrcnmaahdou kaltainen maippa hartioilla.
Molemmat, setä ukko että eukko, oliwat kuitenkin pulskan kau-
niit mielestäni, lnonuoltaan wakawat, niutta kuitenkin lempeät
ja hymäusuowat.

~Tuossa makaamat isä ja äiti", selitti mnlle Aallotar,
~siinä on nyt Ahto, aaltojen kuuingas, wedeu ukko ruoho-parta,
ja Wellamo, wedeu emäntä, weden entko ruoko-riuta, sinilakki,
hienohelma. Ia katsos äidin waahtoista waippaa, sen olen
niinä, Aallotar itse, hänelle antanut,"

Tämän sanottuansa kuplahti Aallotar »vesipullon läpi
mereen, siten syntynyt pullon reikä meni kiinni kohta, ja ininä
istnin yksinäni wcneessä. Aallotar uiskenteli lnolan sunhnn
ja näkyi puhuma» jotain äitinsä ja isänsä kanssa, tämi sitten
sisään luolaan ja katosi sinne. Tosin tuutui mnlle wähän
kamalalta tämä ytsikscui-jäänti, mutta armclin kuitenkin, ctt'ci-
häu minua nyt tähän jätetä yksin istumaan isäksi, ja turmasin
muuten Aallottaren hymyytccn. »

Wähän aikaa olikin main Aallotar poissa, niin jo palasi
takaisin, suuri, kaisloista tehty kontti kainalossa. Pullahti
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taas sisään wenccsen ja aukaisi heti kontin. Se olikin ewäs-
kontti, ja siitä otti nyt Aallotar esiin ruokaa, söi itse ja tar-
josi minullekin. Ia hywää olikin ruoka. Keitettyjä ahwenia,
tuoretta lohta, oiwallista kalasoppaa kultaisesta kupista ja
äyriäisiä päälle oluen kanssa. Söi», kun soinkin, minä Mai-
sani täyteen ja sulimmat kiitokseni sanoin.

Syötyämme lähti wcnc liikkeelle taas ja kulti nyt kau-
heaa kyytiä edespäin, wedcu alla yhä olleu. Minne nyt
mennään", kysyin minä.

„Nyt lähdetään tuota hukkunutta unesta Manalan joelle
wicmään. Niin isäni ja äitini käskiwnt. Mutta se kun on
tehty, saat lähemmin tntnstua Ahtoon, aaltojen kuninkaasen.
Lupasi, näet, isäni, että knn hukkuneen miehen olemme perille
wicncct, tulee hän. Ahto itse, lotijärwesi saaren päähän soitta-
maan kanteletta. Hänellä on, näet, hallussaan kannel, jonka
muinoin maailmassa waka wmiha Väinämöinen, tietäjä ijcin-
ituinen teki. Se on kummallinen se kannel, runossa laule-
taan siitä:

„Kust' on koppa kanteletta?
Hau'in suuren leukaluusta;
Kust' on naulat kanteletta?
Ne ou hau'in hampahista;
Kusta kielet kanteletta?
Hiwuksista Hiieu ruunan."

Näin puhui iuuossaau Aallotar. Kysyin häneltä sitten
minkälainen Ahtola, hänen wanhcmpainsa asnnto, on. Kysyin,
onko se yhtä komea ja kannis tnin Tapiolan linnat. Ia Aallo-
tar tcrloi mnlle matkaa tehdessämme Ahtolasta, että sielläkin
on, kun tuon mainitun luolan suusta sisään menee, kolme
linnaa kallion alla, mutta että muka kaikki nämä linnat omat
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täynnänsä »vettä, jott'ci ihmisen siellä käy olla. Kyllä muka
sielläkin on knltaa ja hopeaa suuret kirstut täynnä, multa
kaikki uäyttää wiheriältä, wcsi kun wiheriää on. Ei sanonut
Aallotar wencellään sinne sisään pääsewansä. Tämän joh-
dosta jäi multa Ahtolau linnat katsomatta.

No, oltiin nyt matkalla Manalan joelle, jonneAallotta-
ren piti saattaa hukkunut mies. Katselin ulos »vesipullosta
ja huomasinkin taas miten mnntamat Wellamon neidot, samaa
miestä hartioillansa kantaen, medessä uinnit. Meri oli muu-
ten samankaltainen kuin tnllessammckin; laiwoja pinnalla,
hylkeitä, »valaskaloja ja muita kaloja ympärillämme ja pitkää
mctsänkaltaista taislao pohjalla. Pian olimme saapnnect tuo-
hon pimeään paikkaa», juku on maanalaista jokea ja jonka
kautta olimme tulleet jänvcstä »valtamereen. Tästä joesta
lasti Manalan eli Tuonelan joki itse Manalaan. Näin selitti
Aallotar, lisäten, että nyt »vain jättäisimme hukkuneen miehen
Tuonen tytön huostaan, niin olisimme »valmiit palaamaan
mnn kotijärmellcni. Mutta tässä lehtiin Tutto pojalle pahat
tepposet. Kerron siitä uudessa limuissa, joka jo ou

Auuöes luku.

Tuttu pailln Käynti Manalassa.
Käännähti, näet, »vcnceniine yht'ältiä »vasemmalle nyt ja

seisahtui. Samassa wäistyi »vähäsen pimeää, jotta kolkonlai-
nen hämärä oli. Suuren kiwen kylkeen oli wcneen keula
laskenut. Näin nyt, niiten Wellamon neidot wetiwät hukku-
neen miehen kiwen päälle. Ia totta tosiaankin, mies nonsi,
kun nousikin, tiwelle seisomaan ja ihan elämänä näkyi oleman.
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„Io elää hukkunut jälleen!" huudahdin hämmästyksissäni
Aallottarelle.

„Elää wainajan elämää", wastasi hymyillen Aallotar.
Eu tätä oikein ymmärtänyt enkä wicläkänu oikein ym-

märrä. Mutta nyt pistihc Aallotar »veneestään ulos jaastui
tiwclle. Ia samassa ilmestyi toinenkin wene kiwen kyljelle.
Siinä istni lyhytkaswuincn, towiu musta>ucrincn, ilkeän ja
Hurjannäköinen tyttö. Tämän tytön haltuun jätti Aallotar
tuon hukkuneen miehen, joka nyt eli wainajan elämää, ja mies
astui mustau tytön weneesen. Tätä juuri katsellessani särkyi
yht'äktiä Aallottaren wenettä pcittäwä lasipullo
Ia mitä tämän perästä tapahtui muista» melkein »vain kuin
unen-näköä, Mnistan että Syöjätär, tuo ilkeän-näköincn musta-
lais-akka, joka käärmeitä sylki, piti minua kainalossaan ja ui
mustan tytöu »venettä kohti. „Nyt annan sinut Tuonen ty-
tölle, joka sinut Tuuucllllln cli Manalaan, kuolleitten olopaik-
kaan, wicvi", kähisi akta ir»vistellen.

„Mutta cnhäu minä kuollut ole", huusin siinä tuskis-
sani, „tahdon takaisin Aallottaren weneesen."

Mutta ei tässä auttanut rukoileminen. Syöjätär wei
minut, kuu wcitin, tuon mustan Tuonen tytön weneesen ja
pani minut istumaan hukkuneen miehen wierceu, joka waiua-
jan elämää eli. Itse häu, Syöjätär uimittäin,katosi wedeu alle.

,Missä minä nyt olen?" tysmn ittieu hukkuneelta mie-
heltä, joka wlliuajnn elämää cli.

„Olet Tuonen tytön wencessä, joka sinut ja minut Tuone-
lan joen poikki Manalaan kuljettaa; mutta älä pelkää, poika
parka, ei siima Tuonelassa pidetä. Ainoastaan ne, jotka
wesi, tuli, rauta taikka taudit owat tappaneet, jäawät ikuiseksi
Tuonelaan. Sinut toi tuo ilkeä Syöjätär, mutta hänellä ei
ole siihen oikeutta, ja kyllä mä Tuonelle kerron miten on asian
laita. Hän ihan warmaan sinut päästää pois."
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Näin Puhui, muistaakseni, mulle hukkunut mies, ja hä-
nen puheensa minua toti hieman lohdutti. Mutta nyt olemme
jo tulleet wähän matkaa edespäin ja pian muuttuu joki, jota
kuljemme, »vihaiseksi »virraksi, kauheaksi koskeksi, jonka kuohut
näkymät iskemän tulta. Palamissa pyörteissä myöryn Tuonen
tyttären mene huimaamaa mauhtia eteenpäin. Ummistin
silmäni; en juljcunut tuota kauhistuksen koskea katsella. Mutta
jo seisahtui meuccmmc rautaa», ja hukkunut mies, jota maina-
jan elämää eli, huokasi: „Io ollaan Tuonelassa."

Astuimme nyt maalle ja nstalsin katsoa ympärilleni.
Jotenkin korkealla kukkulalla seisomme. Näen ympärilläni
maita ja metsiä, peltoja ja niittyjä. Ihmisiä häälyy kaikkialla.
Tuolla amonaisclla aholla on joukko nuoria miehiä, miekat
»vyöllä, he näkymät sotaisia temppuja toimittaman. Tuolla
metsässä muutamat kesti-ikäiset miehet, keihäät kädessä, karhuja
ja susia ajamat. Tuolla pellolla »vanhat moimattomat ukot
katselemat miten mainiot lyhteitä sitomat. Kaikki muistuttaa
jonkinmoisesta kansan alkuperäisestä maa-elämästä. Mutta
ihmeellistä tämä kumminkin on, sillä kaikki on kolkkoa ja
kamalaa.

Nyt lähestyy kukkulaa, jossa seisomme, wanha ankaran-
näköinen ukko. Hän kättelee hukkunutta miestä ja sanoo hä-
nelle tcrmctuliaiset. Sitten hän Tuonen tytöltä kysyy, osoit-
taen minua: „Ouko tuon pojan tauti tappanut, mai onkohan
tulen, meden tai raudan kautta tänne joutuuut?"

„Hänct Miskasi Syöjätär weueeseni", mastasi musta
Tuonen tyttö.

„Syöjättären on Aallotar ikuiseksi lähettänyt Tuonelaan,
älläänkö Syöjätär koskaan enää elämiä ihmisiä kiusatko. Mutta
pojan mietoon Ukko ja antakoon elämille takaisin."

Niin puhui wanha ankaran-näköinen mies. Mutta
yht'äkkiä katosi hän näkymistäni. Hukkunut mies, joka maina-
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jcm elämää cli, tarttui nyt käteeni ja talutti minut kuttu
laita alas.

Tuonen tyttö katosi taas mencincusä Tuonelan jokeen.
„Ken on tuo wanha ankara äijä?" kysyin hukkuneelta

mieheltä.
„Häu on Tuoni itse tahi Mana, joka täällä Tuonelassa

waiuajia hallitsee ja hoimii. Eitä hän koskaan päästä kuol-
lutta takaisin,"

Astuimme nyt wähän matkaa eteenpäin. „Tuossa owat
itse Tuonelan tuwat", sanoi hukkunut mies, joka wainajan
elämää eli, osoittaen pientä kylää Pellojen keskellä. Käwimme
sinne, astuimme sisään crääscn suureen tupaau. Siellä istui
Tuoui Penkillä, ja ainoastaan kolme sormea oli hänellä kum-
massakin kädessä, huomasin nyt. Wcrkkoja kutoi Tuoni, mntta
mitä wcrkkoja oliwatkaan? Rautawcrkkoja kutoi hän jamaski-
sia nuottia. Ia hänen wieressään istui wanha käyktälcnkainen
akka, wääntäen »värttinää. Rautalankoja ja waskilantoja hän
kehräili, ja näistä Tuoni mcrkkojansa kntoitin. Ia sukkelasti
näkyi työ wanhuksilta käymän.

„Kuka on tuo wanha akka?" kysyin hukknucclta mieheltä.
„Tnonelan emäntä. Tuonetar cli Maualatar hän on,

ja hän kehrää rauta- ja wastilaukoja, joista Tuoni noita
wcrttoja kutoo, ja werkot laskee sitten Tuonen poika Tuone-
lan jokeen, estaäkscnsä wainajia täältä pois pääsemästä."

Näin selitti mulle hukkunut mies, joka wainajan elämää
eli. Mutta nyt nousi Tuonetar penkiltään, otti pöydältä tuo-
pin ja tarjosi minun juoda. Tartuin kaksikorwaiseeu tuoppiin
ja olin juomaisellani. Mutta hyi, mitä juomaa se oli! Olutta
oli oleminansa, mutta sammakot siinä tuiiwat, todellakin samma-
kot, ja laidalla mateli matoja. Wiskasin tuopin lattiaan.
Mutta Tuonetar naurahti ja lausui:
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„Oi, sä pikku poika parka,
Mitä sie tulit Manalle,
Kuta Tuonelan tumille,
Enncu Tuoucu tahtomatta,
Maunu mailta kutsumatta?"

Minä wastasin että Syöjätär syynä Tuonelaan tu-
looni oli.

„Ukko sinut wicköon!" sanoi Tuonetar ja istui jällceu
»värttinäänsä wääntämään.

Nyt tuli tupaan hartewa nuori mies, jolla näkyi oleman
räntäiset kourat.

„Kuka tuo on?" kysyin hukkuneelta mieheltä, jota waina-
jan elämää eli.

„Hän juuri on Tuonen poika, koukku-sormi, rauta-näppi",
wastasi mies, „ia käykäämme nyt hänen perästänsä, kun hän
lähtee ulos, uiin saamme nähdä mitä hän tekee."

Heitti nyt Tuonen poika suuren taakan rautawerkkoja
hartioilleen ja lähti. Me seurasimme häntä, hnkkuuut luics
ja minä. Saawuiuuue Tuonelan joen rannalle taas. Ia
näimme nyt miten Tuonen Poika werkkoinensa hyppäsi jokeen,
uida nplakoi siinä kesken kuohuja, wetäen »verkkojansa sekä
poikki että pitkin, ristin rastin, suoraan ja wiuoou Tuonelan
jokea. Immärsin kyllä että Tuonelaan joutuneiden ihmisten
nyt oli ihau mahdotonta sieltä Päästä.

Kertoi sitten niulle hutkuuut mies, seistessämme siinä
Tuonelan joen reunalla, wielä yhtä ja toista tästä wainajain
olopaikasta. Hän kertoi että tuo tohisewa joki kaikilta tahoilta
ympäröipi Tuoueu »valtakuntaa eli Manalan saarta, kuten
hän sanoi; että tämä »virta ou pyhä seka että täniau »virran
lautta owat lujimmat »valat »vannotut. Kertoi niinikään mies
että Tuonelan metsät omat petoja täynnä, että Tuonelan

4
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oraista käärme oli hampaansa saanut, että ihmiswainajat
täällä owat Tuonen alamaisina, hänen käskyläisinänsä ja palwcli-
joiuansa, että ennen muiuoiu nuo kuuluisat uroot Väinämöi-
nen, Ilmarinen ja Lemminkäinen eläminä oliwat täällä matkoja
tehneet. Ia lopuksi kertoi huktuuut mies, joka wainajan elä-
mää cli, että hywicn ihmisten on Tuonelassa hywäkin olla,
että he saawat kaikki mitä tarwitsewat ja mitä maan päällä
owat rakastaneet, mntta että pahat ihmiset Tuonelaan tultuansa
kowiu surkeassa ja kauhistamassa tilassa asumat. Ia päätti
mies, joka wainajan elämää cli, puheensa seuraamalla maroi-
tuksella, jonka hän käski minun maan päälle jälleen päästyäni
ihmislapsille kertoa:

„Elkätte imciseu lapset
Sinä ilmoisna ikänä
Tehkö syytä syyttömälle
Wihoa »viattomalle!
Pahain palkka maksetcihcm
Tuolla Tuonelan koissa:
Sia on siellä syyllisillä,
Wnotehct wiallisilla.
Alus kuumista kiwistä,
Palawoista Paateroista,
Peitto kyistä, täärmchistci,
Tuoucn toukista knottu!"
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Seitsemäs luku.

Tuttu NttjM Miilu Tuanelllstll, NKäau Kcinnel-snitttt
ja ulii-ilinoien llsuKKant, su»lun loppu.

Kuunnellessani tuossa nyt Tuonelan joenrannalla hukku-
neen miehen kertomuksia ja Varoituksia, rupesi yht'äkkiä ukto
ajamaan ja aika ukkosen ilma tulikin. Hämärä oli ennen-
kin. Manalan maisemat kun kowiu kolkot omat, kuten jo
kertonut olen; mutta m)t täwi kaikki melkein mustaksi aiwan.
Ainoastaan tiheät leimaukset ilmoja walaisimat. Iskiessä
ukkosen tulen nyt oikein lujasti kerran, lentää liiteli paikkaa
tohti, jossa seisoin, suunnattoman suuri lintu, ja jo se oli
ihan pääni päällä. Sanoi olemansa Ukon kotka, sillä puhua
taisi tuo olento tawaton. Kauheilla kynsillään toppoi nnt
Ukon kotka Tutto pojau tukasta ilmaan ylös. Tainnoksiin
tässä menin entä tiedä tarkoin miten kultuni pilwiin päin
tiimi. Sen main tiedän, että jonkun ajan mentyä yht'ätkiä
istua tollottelin paksun pilwen päällä. Waloisaksi oli ilma
käynyt, ihan sininen selwä taiwas oli pääni yläpuolella, ja
alhaalla näin maan, näinpä wielä kotiseutuni ihanat maise-
mat, josta ymmärsin jo olemani Tuonelan tuimilta tumilta
poissa. Hirweästi huimasi päätäni alas katsoessani pilwen
reunalta, mutta Pysyin siinä kuitenkin entä peljännytkään.
Mutta Ukon kotka käwellä kaapsahteli pietin pilweä, kuroitteli
taulaansa ja ilmassa nokallaan nuuski. Tuon tuostakin katseli
sekin pilwen reunalta alas, katseli maisemaa maan päällä ja
näkyi Maskuin odottaman jotakin. Oli juhlallinen hetki mi-
nulle tämä. Niin ihanalta näytti taiwas ja maa; oli kesä-
aamun suloinen koitto, ja minä täällä taiwaan ja maan wa-
tilla. Katselin luonnon kauneutta ja ihmettelinLuojan ihmeel-
listä maailmaa. Ia nyt kohtaa korwiani kaukainen kummallinen
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säwel, jota hiljaisesti hiipii ilmojen halki. Niin oudolle se
tuntuu, enkä muista koskaan semmoista kuulleeni. En liioin
kertoa woi minkälainen se on, mutta kaunis se on, ihmeellinen
kauuis ja suloinen, ja yhteen näkyy se sulaman Maskuin koko
maailman kanssa, jotta pian tuntuu aiwan silta kuin soittaisi-
wat sitä yhdessä kaikki luodut kappaleet. Ia jo kaikuu se
wieläkin sointoisampana, täyteläisempänä, ja jo siihen yhdistyn
muitakin säweliä, kummallisia kaikuja kaikkialta, wienoja tuulen
tärähtelyjä joka taholta, salaisista lähteistä kuitenkin, hienoja
hengähdyksiä henkien maailmasta. Hurmaamaa on tuo, sil-
mäni ummistuwat, korwani main elämän tuntumat ja kum-
mallisesti niiden kalmoihin koskee. Koskee kuin uutta maail-
maa luoma Luojan henki. Ia kun hetken perästä silmäni
«maan, niin jo onkin outoja olentoja koko maailma täynnä!

Pilwi, jonka päällä istuin, oli rusoreunaiseksi muuttu-
nut, ja ihan mieressäni istui ihana impi, enkeli aiwan mar-
inaankin; niin kaunis hän oli. Oli kuiu olisi ihan ilmaa
main ollut koko impi, niin hieno hän oli. Keltaiset oli hiillä
hienot hiukset, taiwaan sini oli hänen hameenansa ja hieno
hattara hänen huntunansa.

„Ken olet sinä, sorea taiwaan enkeli?" kysyin minä.
„Ilmatar eli Luonnotar olen ja kuultelen nyt Ahto

kuninkaan kaunista kannel-soittoa! kuultele sinäkin!"
Näin hän wastasi ja painoi päänsä toisen kätensä

päälle, täten pilmen Reunalla lewiihtäin. Kuultelin kummal-
lista soittoa nyt ja näin ihmeellisiä näkyjä. Oli kuin olisi
silmäni ja korwani, kuuloni ja näköni yhteen sulaneet; sopu-
sointuisena pariskuntana nauttimat nämä kaksi aistinta näitä
kannelsoiton säweliä yläilmojen loistamassa, silmiä häikäise-
mässä maailmassa. Mitä näin, mitä kuulin! Luonnotar
osoittaa minulle sormellansa ylöspäin ilmaan ja sieltä näen
itse taiwaan keskikohdalla, taiwaan rannalla wanhan, kunnian-
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arwoisen ukon ftilwen reunalla istuman. Se on Ukko ylim-
mäinen haltia, selittää mulle Luonnotar. Hänen olkapäillään
lepää taiwaan kaari, ja tämä on hänen joutsensa. Tulisessa
tupcssa on hänellä tuliteräinen, säkenöitsewä miekka, ja tämä
on salama, sanoo Luonnotar. Nyt wetää hän miekkansa tu-
pesta ja aikoo iskeä sillä maahan päin, mutta pysähtyy kesken
iskua ja jääpi kuultelemaan kummallista soittoa, joka maan
päältä kuuluu. Luonnotar selittääpi mulle lyhykäisesti mielii,
että Ukko haltia, pilwien pitäjä, hattarojen hallitsija, työksensä
kannattelee ja paikoillaan pitää itse ilman tantta, on ilman
kaiken kannattaja, itse taatto taiwahinen, että hän wapaasti
liikkuu mihin mieli tekee, astuskelee toisinaan pilwen äärtä
myöden, pitkin taiwaan rajaa, waljastaa toisinaan mursan ja
ajaa kirjawalla re'ellä niiden luo, jotka hänen apuansa ano-
mat. loutsellaan, tuolla kauniilla taimaan-kaarella ampuu
hän maskisia masamoja, teräsuenäisiä nuolia, ja silloin hän
jyrisee, ja tämä jyrinä juuri on ukon ilma. Mutta nyt istui
Ukko pilwen reunalle ihan ääneti, kuunnellen Ahoon kannel-
soittoa.

Katselin toisaalle ja jo huomasin koto joukon samallaisia
impiä kuin Luonnotar pilwien reunoilla istuman. Luonnotar
mulle selittää ketä he owat. Ilman impiä omat he, ilmojen
asukkaita ja Ukon palwelijoita, Utön wäteä. Tuolla istuu
punaisen pilwen äärellä, pitkän kaaren kannikalla, Kuutar,
uuori, ihana lempeäluonteinen neiti, ja tuolla Päiwätär mel-
kein samankaltaisena. Kangaspuissa istumat neidot ja tankaan
kutominen niinmuodoin heidän työnänsä on. Mutta kulta-
kankaita, hopea-huiweja he main kutomat, sanoo Luonnotar,
heidän sisarensa. Nyt eiwät he kuitenkaan työtään muistaman
näy. Ahoon kannel-soittoa he pää kallellaan kuuntelemat,
pirta pääse piwosta, sukkula kädestä, kulta-rihmat katkeamat,
hetkahtamat hopea-niidet. Niin hurmasi heitäkin tuo ihmeelli-
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nen kannel-soitto ihana. Ia näin nyt pian koko ilman awn-
ruuden täynnänsä ilman impiä oleman, ja kaikki ihmettelewät
he soittoa ihanaa, kanteloista kuuntelemat, mikä istuen ilman
wempelellä, tuon seitsen-wärisen taimacm-kaaren päällä. Ukon
joutsen päällä, mitä pienen rusoreunaisen pilwen reunalla
rehoittaen. Tämmöistä soittoa saamat yli-ilmojen asukkaat.
Ukko, Kuutar, Päiwntär, Ilmatar sn muut Luonnottaret wielä
joskus kuulla, selittää mulle wiereiseni Luounotar, kun
Ahto aalloista nousee kantelettansa «lirittämään. Ia kannel
on Väinämöiseltä peritty, sanoo hänkin, kuten jo Aallotar
Ahtolassa tiedokseni antoi. Näin ennen Väinämöinenkin soitti
ja lauloi, koko Suomen luontoa ja ihmiskuntaa ilostuttaen,
kunnes hänen kanteleensa kerran myrskyssä mereen katosi ja
Ahtolan asukkaiden omaksi jäi.

Mutta nyt laski Luonnotar pilwen, jonka päällä is-
tuimme, alemmalle maata kohti ja käski minnn katsella mitä
maan päällä tapahtui.

Ihmeellinen näky! En moi sitä koskaan uuohtaa.
Kotijärweu kiwellä, jolta useasti onkinut olin, ja josta Aallo-
tar mun Ahtolaan wei, istui Ahto aaltojen kuningas, tuo
meden ruohopartainen ukko, kummallinen kantele kädessänsä
ja sommitteli sen kieliä. Siitä nämä sydäntä sulattamat säwe-
let, ja koko luonto näkyi häntä kuulemaan wirkislyneen, met-
sän, meren ja ilman eläimet ja haltiat kaikki. Kaikki ottimat
ilohon osaa, ihmisiä en main nähnyt. Kas elämiä tuolla pil-
wemme alla! Orawa hyppää ilosta oksalta otsalle, seisahtuu
tawllntakaa ja kuultelee korwat pystyssä. Hirwet hyppiwät
kankaalla, limekset iloa pitämät. Susikin on herännyt suolta,
karhu kankaalta, kontio petäjään pyörähtänyt on soitantoa
tuulemaan, ihmettelemään iloa. Tapio ukko itse, tuttawani
wauha, on linnoiltansa lähtenyt, istuu metsäu-reunaisella
kiwellä ja kuultelee. Ia samoin koko Tapion kansa. Tuolla
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näen Tellerwon, tuolla Tuulikin ja kaikki metsän siniset piiat.
Mielikki, tuo tarkka Tapiolan emäntä, niinikään; siniset sukat
on hän jalkaansa wetänyt, puna-paulahan paneutunut, on
noussut koinmn koukelolle kanteluista tuulemaan. Kaikki ilman
linnutkin iloa pitiwät. Ukon totta on alas lentänyt, istuu
tuuhean tammen latinassa ja katselee Ahtoa, kuunnellen kum-
mallista soittoa. Hautta on lentänyt ftilwien halki, allit omat
aalloiltansa tulleet, joutsenet soiltansa sulilta, pienet peipposet-
kin, sirkat sadottani, leiwuset tuhansittain ympäröimät Ahtoa,
muutamat hänen hartioillaantin istumat, toiset kanteleen päällä.

Hau'et hangottaen uimat kaislastoon, pistäwät Päänsä
medestä ylös ja kuuntelemat. Samoin ilmestywät lohet luo-
doilta, sukaset sywänteiltä, pienet särjet, ahwenetkin, muikut
ja kaikki kalat makaamat pää medestä yläällä rantareunan
hiekassa. Ia kaikki Ahtolan haltiatkin. Tuossa Aallottaren
sisarukset, Sotkottaret, kaisloissa makaamat. Owat olleet pit-
kiä hiuksiansa hiepomassa juuri, korjaamassa hapsiansa, mutta
heidän saadessaan kuulla sorean soitannon, on suka meteen
sulkahtllnut, harja luiskahtanut lainehisin, hiukset jääneet hiivo-
matta, tukat kesken korjaamatta. Wellcnno itse, meden ruoko-
riutaiuen eukko, on uinut kiwen selälle kuultelemaan puolisonsa
soittoa, nyt on hän jo hurmaamien säwelten uuwuttamana
waipunut watsalleen ja sikeään uneen nukkunut. Ia tuossa
näen Aallottaren, lempeän towerini. Hän on tällä kertaa
tullut uiden main eikä weneellä, Kiwellä hän lepää, jalat
medessä, nojaten päätään kämmenelle, kuunnellen Ahdon
soittoa. Näin oli siis koko luouto asukkaineen, haltioi-
lleen. Suomen sorea luonto-maailma kokonaisuudessaan Ahdon
kummallista kannel-soittoa kuulemaan kotoutunut. Luonnotar
mulle selitti että ennen aikaan, kun Väinämöinen samaa kante-
letta soitti, ihmisetkin häntä ihastelemassa olimat, että silloin
kaikki ilokyyneliä wuodattiwat; niin oli wanhuksen laulu lu-
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moama ollut. Mutta Väinämöisen kadottua oliwat ihmiiet
wieraantuneet Suomen luonnon elämästä pois ja unohtaneet
haltiat ja kanteleenkin soiton. Sainpa kuitenkin nyt nähdä
miten sen sijaan kaikki luonnon haltiat ilosta itkiwät, kun
kannelsoitto heidän sydämiänsä sulatti. Itkiwät ilman immet,
itkiwät metsän ihanat neidot, itkiwät Ahtolan asukkaat. Ia
jo itki ilon ja ihastuksen kyyneleitä Ahto itsekin. Wieriwät
wedet hänen silmistään, putosiwat poskipäille, poskipäiltä
leu'oille, leu'oilta rinnoille, rinnoilta polwille, polwilta jalka-
pöydille, jalkapöydiltä kiwelle ja tiweltä järween. Sitten
näin miten Ukon totia lentää liipoitti meteen. Se lähti Ah-
oon kyyneleitä sieltä poimimaan, selitti mulle Luonnotar.
Kotka sukelsikin meteen ja toi takaisin kyyneleet Ahdon. Mutta
jo oliwat nämä muuksi muuttuneet, helmiisi oliwat tiwesty-
neet, suloisiksi simpsukoitsi. Luonnotar mulle sanoi, että Ahto
aaltojen kuningas wälistä näitä itkemiänsä simpsukoita mereen
kadottaa, sekä että kaitii helmet, joita ihmiset löytämät, owat
ainoastaan Ahdon limettyneitä kyyneleitä. la yhden kyynel-
helmen korjasi Aallotar taiteensa, huomasin minä.

Mutta jo hiljenewät kanteleen säwelet, wäsäytywät wähi-
tellen. Sammuessaan pois omat ne tultenkin suloisinta suloi-
simmat, sydäntä sulattamat, silmää unnnistawat. Kiinni painu-
mat minunkin silmllkanteni, ja pian kuulen ainoastaan hywin
hiljaista säwelten hentähystä. Silmäni ummessa maikka owat,
näen kuitenkin koto luontomaailman wähitellen haihtuwan pois.
Kaikki katoaa. Pilwi, jonka päällä istun, laskee maahan ja
haihtuu sitten hienona sumuna ilmaan pois. Luonani on
tuiteniin wielä Luonnotar lempeä. Wieressäni istuu myöskin
Aallotar, ja hän antaa mulle lahjaksi ja käskee minun tallen-
taa Ahdon tyynel-helmen. Wieressäni istui niinikään Tellenuo,
metsän tyttö tylleräinen, ja sanoo mulle Mhywäisei. Mutta
pian tuntuu siltä kuin kaikki nämä kolme ihanaa impeä Mäs-
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kuin yhteen sulisi, yhdeksi ainoaksi immeksi muuttuisi. Kowasti
ihmettelin tätä ja kysyin nyt yksinäiseltä tytöltä, jonkakaswot
muistuttiwat kaikesta kolmesta, Tellerwosta, Luonnottaresta,
Aallottaresta, kysyn: „Ken olet sinä, kummallinen neito?"
Mutta neito hymyilee minulle hywin ilkkuisesti ja wastaa:
„En tiedä, ehkä olenkin Runotar main." Ia nyt muuttuu
hänkin, saapi siiwet, pienenee samassa, hyppää puun oksalle
ja laulaa: „Kukkuu! kukkuu!"

Anman silmäni. Mutta missä on Tutto poika nyt?"
Ihan saman hongan siimeksessä istuin, johon kerran

olin uinahtanut käkösen kukuntaan. Mutta muuttunut olen
ininäkin, uskokaa pois! Katselen, näet, Tutto poikaa, omaa
rakasta itseäni, joka niin kumman kummia olen Suomen suwi-
luonnossa nähnyt, ja jo huomaankin olemani kesti-ikäisenä,
parrakkaana miehenä. Silmiäni hieroen katselen nyt ylöspäin
ja huomaan jo puun oksalla taen. „Kuktuu! kukkuu!" laulaa
se mulle, kun laulaakin. Huuleni wetäywät hymyyn.

Tästä kai luulette, armaat lukijani, ett'ei koko tämä
pitkä satu muuta oletkaan kuin pelkkää unen-nätöä. Niin luu'
lm minäkin ensimmältä, mutta awatesscmi kourani löysin siitä
heleähopeisen helmen, suloisen simpsukan. Se oli ihan sama,
jonka Aallotar immeltä olin saanut, ja siitä ymmärsin ett'ei-
wät tawattomat tapaukset Tapiolassa, Ahtolassa, Tuonelassa
ja yla-ilmoissll mitään unennäköä olleet, maan ihan totta,
järkähtämättömästi totta satua, jonka nyt olen teille kertonut.

Tapion tanterilla tapahtumani alkoiwat, Tapion tante-
rille ne loppuiwat, kotiseutuni korpeen. Suomen sorealle
kanerwa-kankahalle. Läksin huokaillen pois. Mutta Aallotta-
ren antama hopeahelmi, Ahdon kiwcttynyt kyynel on mulla
mielii tallella todistuksena satuni tapahtumien totuudesta.
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Mlm Toimit jiiilliipuZsi.

Wnuli tuuditteli laimaa maltamcrcllä. Komeasti se aaltoja
kynteli, ja palje»i oli siinä lannassa matkustamia, jotka

laitti ctsiwät uutta kutia maltcimcrcn tuulta puolen. Ia mat-
kustamien joukossa oli myöskin siinä lannassa pieni puita,
julln ci ollut isää eikä äitiä. Eikä hän oikeastaan ullut mat-

kustamien jontossakaan, waan oli ihau laiwan lähtiessä sata-
masta piiloutunut pieneen ruumaan kesken kaikkia tamaroita.
„Pääscnhän ma tuossa kulkemaan »vieraaseen maahan minäkin
enkä ketään häirinne enkä tellckkään pahaa tchne, jos tämän
pienen ruuman laiuaau." Wcttä löysi puita pienestä tynny-
ristä, jota tuossa ruumassa säilytettiin. Mutta muuta ruo-
kaa hänellä ei ullut Ninassaan kuin pussillinen jywiä, ja niitä
hän söi, yksinään istuen ruumassaan, ja jui wettä päälle. Ia
pimcäkin siellä uli ihan. Ia Tuiwo uli sen pojan nimi.

Nyt oli ju laiwa etelän mesiltä. Ia nyt se kiikkui
juuri lähellä erästä waltamcren saarta. Mutta myrsky win-
tui julmasti, ja hirweästi pietsiwät nallut saaren rantoja ja
rantojen kalliuita. Iht'äktiä kuului kauhea ryske. Laima oli
laskenut salakarille, ja haaksirikko oli käsissä. Ia haaksirikkoonse joutuikin.
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Kuuli Toiwo miten laiwankannclla huudettiin ja woiwo-
teltiin. Ia arwaten asiain huonosti olcwan, ryömi hän pois
ruumastaan ja näki samassa rei'än kannessa. Siitä I,iipi
hän kannelle ylös. Ia kannella tekiwät kaikki lähtöä laiwasta,
sillä olipa mahtcuva »valtameren alus jo melkein kahtia hal-
jennut. Pclastuswcncet oliwat jo mesillä ja melkein täyn-
uänsä ihmisiä olimat. Surkeaa oli katsella sitä tungosta ja
sckasakna ja hätää ja häirinää, joka kaikkialla wallitsi. Hiukset
irroillaan ilmassa, silmät kauhistuksen wääntäminä, painoiwat
äidit kehtolapsiaan rintojansa wasten,, ja sydäntä särkewät hätä-
huudot woittiwot woimassa wihuriukiu wiukuunu. Mutta lai-
mau päällikkö seisoi uhkaawau lewolliscna laiwapartualla ja
komensi. Ia toinen matkustaja toisensa perästä saatettiin
alas pelastnswcnecscn. Wiimein ei ollut kauuclla muita jä-
lellä kuin päällikkö ja pieni Toiwo. Ia Toiwo seisoi kat-
kenneen maston juurella, pitäen itseään kiinni pienestä nuorcm
päästä. Ia jymäpussi oli hauella kainalossa. Silloin huo-
masi hauet päällikkö. Mutta päällikkö ei häntä tuntenut. Ei-
hän hän ollut oikea matkustawainen, ja jo sanoikiu Tmwo
solaa muassa matkustaneensa. Päällikön kaswot pimeuiwät
hetkeksi, mutta wiimcin komensi hän pojankin pclastuswriiceseu
otettawaksi. Silloin hunsiwnt weneestä useat äänet, ett'ei
semmoista inatkustajaa saisikaan pelastaa. Eihän Toiwolla
ollut mitään oikeutta pelastukseen, kuu märkäisin oli laiwaan
tnllut. Tämän kunli Toiwo eikä mennytkään pelastuswenee-
scn, waan sanoi: „No niin, tottahan se on, ja kyllä minä
jään tänne hukkumaan, ci miuua tukaau sure." Päällikkö
olisi kuiteukin pelastnnnt Pojan, mutta Toiwo katosi samansa
laiwan kannen alle, ja niin yht'ätkiä hän katosi, ett'ci sitä
kukaan huomannutkaan.

Nyt hyppäsi päällikkökin alas laiwasta, ja wiimeinen
pelastnswene lähti tnoune saaren rannalle päin soutamaan.
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Eikä aikaakaan ennenkuin kaikki oliwat siellä hywässä
turmassa. Ia jokainen oli ottanut mukaansa kalliimmat tawa-
ransa, rikkaammat rahansa, löyheminät mikä mitäkin. Mutta
saarelta huomasi laiwan päällikkö, ett'ei rana »vielä ollutkaan
ihan pirstaleiksi mennyt. Sen keulapuoli oli wielä »veden
päällä, kiinni kalliossa kuu oli. Seutähden lähdettiin saarelta
wielä kahdella »veneellä laiwaranalle pelastamaan mitä »voi-
taisiin. Ia päällikkö oli muassa. Tultiinkin ruualle ja siitä
pelastettiin nyt wcneisin marsinkin ruoklltawaroita. Mutta
Pienen Toiwon päällikkö löysi myöskin kannen alta, jossa hän
oli ctukiulllu pohjalle nukkunut, kädet ristissä rinnalla ja pieni
jywäpussi pään alla. Ia nyt pelastettiin Toiwotiu pussi-
ncnsa pois. Ia sitten jätettiin laiwarana »valtameren ikuiseksi
saaliiksi. Täynnään clatusaincita soudettiin taas weneet saa-
relle. Mutta saari oli keskellä »valtamerta. Eikä se ollut
suurcu suuri eikä pienen pieni. Eitä mitään ihmisasukkaita
siinä ollut. Oli kuitenkin metsän eläimiä ja oli pnita, joiden
hedelmistä saatiin Puristamalla hywänmakuista nestettä. Ia
etelän aurinko paistoi. Tälle saarelle oliwat nyt kaikki nuo
wieraascn maahan aikomat matkustawaiset joutuneet, mutta
jokainen toiwoi piankin jonkun laiwan tuleman, joka haaksi-

rikkoiset pelastaisi pois.
Mutta kauwan saatiin odottaa. Päiwä päättyi toisensa

perästä, eikä mitään pelastamaa laiwaa näkynyt. Ia wiikko
kului, jo kohta kaksikin. Ia jo täytyi rumeta ruukamaroja
säästämään, koska ei tiedetty kuinka pitkälliseksi 010 täällä ku-
misi. Ia hukkaantuneen laiwan päällikkö »valittiin päälliköksi
maallakin.

Mutta pienen Toimon jywäpussia monet oliwat naura-
neet hänen astuessaan maalle. Toiset oliwat taas poikapar-
kaa surkutelleet ja samassa ihastuneet, kun kuuliwcit millä
tamoin hän oli »valtameren yli pyrkinyt.
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Kolmantena päiwäuä maalle-uoususta oliwat etenkin
muutamat nuoret miehet pitäneet Toiwon jywäpussia pilkka-
nansa ja jo lähti Toiwo pnssincnsa metsään, kätkcäkscnsä tuon
tawaransa sinne. Surussaan ja tnmuissaan kuljeskeli Toiwo
yhä sywemmälle metsän sisääu ja tuli wiimeiu marsin awaralle
nlvonaiselle kentälle, jonka maa oli »mhcaa multaa. Euka
tiedä mikä lieuee pienen Toiwon päähän pistänyt, mutia niin
hän teki, että kaikki jywciusä tuohon muhcacm multaan kylwi.
Ia sitten palasi hän jälleen toisten luo eikä hiiskunut kelle-
kään kylmästänsä mitään. Tyhjän pussin pani hän piiloon
kiwcn alle.

Mutta sillä aikaa oliwat muutamat nuoret miehet, sa-
mat, jotka Toiwon jywäpusjista oliwat pilkkaa laskeneet, lähte-
neet löytöretkelle, kuljeksimaan, unet, pitkin saarta tutkiakseensen suuruutta ja laatua. Eiwätta he cnsimmältä löytäneet
mitään muuta kuin metsää, metsää wain, jossa kuitenkin he-
delmäpuita oli ja eläimiä, joita he ampuiwat, sillä oli tietysti
hukkuneesta laiwasta pyssyjäkin ja ampumawaroja talteen otettu.
Wiikon matkallaan oltnnnsa tuliwat he erään wuoren lähei-
syyteen, joka wäriltäusä ihka keltaiucu oli. Ia tarkemmin
wuorta tutkittuansa huomasiwat sen olcwaukiu kultaa, joka
niin monen ihmisen silmät on häikäissyt.

Kultaa! kultaa!
Eteläisen waltamcrcn saarella oli kultawuori.
Hämmästyksissään oliwat nuoret miehet. Mikä merkilli-

nen löytö, mikä ouneu Potkuusi Olihan heillä nyt knltaa
kuolinpäiwään saakka. Ei tarwinnutkaan lähteä tätä kauwem-
mas kultaa ja rikkautta hakemaan.

„Tämä kultawuori on meidäu", sanoi yksi miehistö,
„sillä me olemme sen löytäneet." „Niin, meidän se on, yksin-
omaisesti meidän", arweliwat toisetkin. Sitten palasiwat he
takaisin haaksiritkoneiden luo ja puhuiwat löydöstänsä ja oli-
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wat ylpeät ja pöyhkeät. Mutta muutamat rupesiwat heti
wäittäniääu, ctt'ei se muka tämmöinen löytö olisi yksinomaisesti
löytäjien oma, waau kaikkein asukkaiden tällä saarella. Toiset
taas eiwät koko kultawnorcsta piitauucct juuri mitään, sillä
olipa nyt uinnta ajattelemista, arweliwat he, kuin kultaa.
Miten elettäisiin tällä saarella, miten päästäisiin pois? Näin
ajllttcliwat etenkin köyhemmät haaksirittouciden joukossa, ne
jotka oliwat tottuneet tuninailemaan enemmän jokapäiwäiscn
leiman saamista kui>i kultien kokoamista.

Wiimciu syntyi tultawnoresta kuitenkin riita. 11l sitä
lähdettiin oikein miehissä katsomaan, ja kyllä siitä nyt jo monet

tahtoiwat osansa. Mntta päällikkö sääti, tun löytäjät jouhka-
siwat tehdä kapina», että todellakin ainoastaan wuorcn löytä-
jät omaksensa saisiwat s?n, mutta ei mitään muuta, ei maata
eikä metsää saarella, eiwätkä he liioiu saisi ampua metsän
otuksia eikä poimia pnidcn hedelmiä, waan heidän piti itsellensä
kaikki kullallansa ostaa.

Sen pituinen se siihen asti.

Mutta muutamia wiikkoja kului nyt, ja ruokawarat,
jotka oli saatu laiwauranasta pelastetuiksi, mäheniwätwähcnc-
mistään, eikä mitään laiwaakaan näkynyt, joka olisi haaksi-
rikkoneet korjannnt pois. Päällikkö säästeli erittäinkin leipää,
sillä kun tämä loppuisi, mistä saataisiin uutta? Lihasta ci
ollut »vielä ciiuakacm puutetta, sillä olipa saarella kosolta jänik-
siä ja hirwiä ja lintuja myös, sekä metsälintuja että wesilin-
tuja, ja naita ammuttiin ja syötiin. Ia serpimcksi käytettiin
tuota warsiu hywää mettä, jota puiden hedelmistä purista-
malla saatiin. Se oli yhtä hywää kuin maito ja maistoikin
maidolta. Mutta leipää jakeli päällikkö kullckkin ainoastaan
pienen, Pienen palasen pniwässä.
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Oli jo rakennettu pienin tupiakin, joissa tawi maata ja
joissa sopi talwcntin wicttää, kun se tulisi. Waikt'ei etelän
talwi mikään ankara oletkaan. Ei siellä tule lunta laisinkaan
eikä kylmästäkään tiedetä jnuri mitciäu. Sataa main tuetta
wähän enemmän knin kesällä, ja monet puut ja muut kaswit
heittämät hedelmänsä maahan.

Päällikkö oli määrännyt niin, että miesten piti kulkea
metsästämässä syötäwiä otuksia ja naisten ponnistella puiden
hedelmiä ja niistä puristaa maitoa; sillä tawoi» naiset nyt
täällä lypsiwcit.

Mutta kultawuorieu omistajani piti kaikki itselleen ostaa.
Hätäkös niiden knitcnkin! tiskoiwat wuoresta kultaa wain ja
maksoiwnt jäniksen paistista maikka sata markkaa. Eikä heillä
ollut uiitääu muuta tekemistä tuin kiskoa kultaa.

No, cleliwllt nyt aikojansa asukkaat saarella, kuuues
talwi tuli. Ia cliwät he taimenkin. Ia pienissä mökeissä
asuiwat, Mntta leipäwarat olimat nyt kokonaan loppuneet
eikä saatu leipää kullallakaan. Lihaa ja puuhedclmän särwiutä
oli. Mutta ci siitä maidosta saattanut kirnuta woita eikä
juustoakaan tehdä, juotawnksi kelpasi wain. Ia kyllä tämä
tämmöinen rawinto wiimein rupesi käymään hywin yksitoikkoi-
seksi ihmisille, jotka kaiken aikaansa oliwat tottuneet leipääkin
saamaan. Warsinkin walittiwat nuo nuoret miehet, jotka
kultawuoreu oliwat löytaueet, sillä oliwatpa he kaikki »varak-
kaista perheistä lähteneet ja oliwat tottuneet hywinkin herkulli-
siin ruokiin.

„Minci annan kunnollisesta woileiwcistä", lausui kerran
yksi noista kultapojista, „tuhaunen markan armosta kultaa."

Mutt'ci ollut woileipää saatawissa.
Kewaan pnoleen wiimein ruftesiwat warsinkin lapset

käymään kowin tuskallisiksi, kun ei koskaau leipäpalasta ollut
5
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suuhun pistää, jll jo heistä mnutllMllt kämimät kipeiksikin,
pienet watsat kun wllihtelcwampaa rawintoa waatiwat.

Silloin eräänä päiwäuä pikku Toiwo lähti käweleinään
metsään ja käwcli, käweli hywän matkan, niin jo wiimcin tuli-
kin näkymiin tuo nwonaincn kenttä, johon hän kerran oli jy-
wcinsä kylwänyt. Mutta woi herranen aika, mitä pikku Toiwo
siinä silmin nähdä sai! Rehoittawa, miljawa laiho siinä oli.
Korkeat, keltaiset oljet, joiden latwasta wahwnt tähkäpäät ylös
ilmaan pistiwät. Ia niin sakeassa niitä oli, että tuskin sai
sormensa pistetyksi Maliin. Joka siemenestä oli lähtenyt kym-
menen mnrtta ja joka Warren Päässä oli kymmenen tähkää,
mutta joka tähkässä oli tuhat jymää. Yhdestä kylmetystä
jywästä oli siis tullut satatuhatta jymää. Ia Toiwo oli kyl-
wänyt melkein koko pussillisen! Niin oli Toiwo tehnyt, ja
se oli siunattu pussi, se Toimon jywäpussi.

Seisoi nyt siinä Toiwo ja katseli tätä kummaa ja tuu-
masi mitä nyt tekisi. Ia mitä hän teki, sen näette siitä mitä
hän nyt teli.

Toiwo etsi wanhan pussinsa tuou kiwen alta, johon hän
sen ennen oli piiloittcmnt, taittoi pellostansa yhden olkiwarrcn,
riipi siitä tähkäpäät irti, hieroi niitä kämmenissään ja sai kotwasen
kuluttua noin kapallisen jywiä, sillä helposti lähtiwät jywät tähta-
päistä. Lakkiinsa hän niitä wain ensiksi karisteli, mutta am-
mensi sitten pussiin. Ia pian oli tämä täynnänsä jywiä. Eikä
tuou yhdenkään Warren kantamat jywät wielci olleet lopussa.

No, paiskasi uyt Toiwo pussin selkäänsä ja teki lähtöä
pelloltansa Pois. Mutta juuri lähtemäisillään ollen huomasi
hän jotakin, josta nyt myöskin kerron.

Huomasi, näet, Toiwo peltonsa pienellä pientarella pie-
nen kilin, joka siinä laitumella oli. Eitä aikaakaan, niin
huomasi hän toisenkin ja kohta taas toisen ja wieläpä sittenkin
toisen. Katsoa tirkisteli wähä kcwwemmas, ja pianpa näki
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niitä koto jonkun. Ia koska Toiwo poikaa oli rumennut hie-
man hinkkaamaan, laski hän taas pussinsa maahan ja lähes-
tyi hiljaa lähimpänä olewaa tiliä. Ia niwau kesy näkyikin
kili oleman. Ei se »väistynyt rahtuakaan. Toiwo kiskaisi
nuoresta koiwusta wähäsen tuohta, teki siitä ropccu ja asettui
kilin wierccn. Ia uskokaa pois! Toiwo sitä lypsämään, uiiu
todellakin lypsämääu. Ia kyllähän se kili oikeastaan aiwan
willi kili oli, sillä kcnhän sitä autiolla saarella olisi kesyttänyt,
mntta se wain ei ihmistä tietänyt pcljätäkkään, kun, näet, ei
loskaan ollut ihmistä nähnyt. Ia lienee lypsäminen tehnyt
kilille hywää, sillä ci se laisinkaan wctänyt wastahankann. No,
lypsi siis nyt Toiwo sen uhluwcit utaret tyhjiisi ja joi, joi
kuiu ei olisi koskaau ennen maitoa maistanut. Ia wui kuinka
se oli hywlla!

Kyllikseen juotuansa heitti Toiwo ropccnsa pois, korjasi
jywäpussiusa ja lähti käymään tallustelemaa» Pelloltansa pois.
Mutta siinä käwellcssään pisti hänen päähänsä marinaankin
uusia tuumia, sillä tawautakaa seisahtui aina Toiwo, katseli
taaksensa ja näkyi hymyilewän. Ia jo hän näppäsi wiisastele-
wlliseua sormillacmkin ja wihelteli wawihkaa. Käwi sitten
mökki-kotiin, mutta pussiansa ei kellekkään näyttänyt; tnoen-
koloon kätki sen. Lcwättyääu Yönsä yleisessä leiripaikassa sitten
lähti Toiwo, kun lähtikin, taas pellollensa. Ia kilit oliwat
siellä nytkin. Toiwo lypsämään ja juomaan. Mutta uyt
hän muutakin teki. Kaswoi, näet, siinä hywin korkea puu,
jolla oli kaikki otsansa ja lehtensä latwassa wain. Muuteu
oli Puuu runko ihan paljaana. Mutta nuo lehdet oliwat ta-
wattomcm suuria. Iritti Toiwo sinne ylös latwaan kiipec-
mciän. Ia äläppäs ollaktaan, niin jo Pääsikin sinne. Repäisi
yhdestä oksasta kyynärän lcwyisen ja kyynärän pituisen lehden
ja wiskasi sen maahan. Mutta samassa katseli hän hetken
aikaa ympärilleen ja huomasi pian että tuommoista pelto-
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maata, johon hiin ensiksi oli jywänsä kylwänyt, saarella oli
olemassa oikein kosolta. Suurin mainioita wain etäällä näkyi.
Ia kiliä oli kanwcmpana niin että kihisi. Pääsi siinä Toi-
wolta ricmuu huudahus hänen huuliltaan ja iloa suihkiwcit
hänen silinänsä. Mutta jopa kaftnsi hän puusta alas, otti
tuon suureu lchdeu ja walmistcli siitä, miten lienee menetel-
lytkin, pienen leilintapaisen astian, lypsi sen täyteen kilin-
maitoa ja lähti tiehensä. Tultuaau siltcn mötkileirille kysyi
hän, tahtuisiio kukaau ostaa maitoa. Siinäkös ostajia ulisi
tnllnt! Mntta Toiwo ci myynyttään. Picnenmnlle lapsille
antoi »unin maitoansa juoda eikä mitään maksua waatiuut.
Tätäkös kaikki nyt ällistclemääu, ihmcttclcmään. Mistä Mikko-
lan mäeltä oli Toiwo maitoa saanut?! Woi kuinka häntä
siinä kadehtimatkin monet, ja kuwasti häntä kysymyksillä kiusat-
tiin. Mutta lasten äidit oliwat niin iloiset, niin iloiset, kun
pienokaiset kerran saiwat maitoa juoda. Pian oli kuitenkin
Toiwon maitoleili tyhjänä, sillä lapsin oli paljon. Kysyttiin
nyt Toiwolta, woisito hän enemmänkin maitoa hankkia ja
mistä hän sitä saisi. Mutta Toiwo ci wiclä juuri mitään was-
tauuut; hnrwapuhcincn hän oli eikä ensinkään kerkeä kehumaan.
Eikä hauen »vastauksistaan wiisaimmiksi tultu. ~Kyllä minä
maitoa hankin", sanoi hän kuitenkin, „ja ehkä pian leipää-
kin." Tätäkös kaikki nyt knmmastclcmaan. Ia erittäinkin kiusa-
siwat häntä nuo uuoret miehet ja kultawuoren löytäjät, jotka en-
nen niin kowasti oliwat hänen jywäpussistansa pilkkaa tehneet.
Ia jo häutä uhkasiwat muutamat aukaralla selkäsaunallakin, jos
ei sanoisi mistä tuota maitoa oli saanut. Mutta päällikkö,
joka ennenkin oli Toiwoa suojellut, kielsi kowasti kaiket uhkaukset
ja uhkasi puolestansa lomalla rangaistuksella kaikkia, jotka tekisi-
wät Toiwolle wähintälaan pahaa.

Seuraamana päiwänä pyörähti poika taas muiden huo-
maamatta möklileiristä pois, käwi metsään ja astuskeli pellol-
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lcnsa päin. Mutta mitäs ollakkaan! Muutamat noista nuo-
rista kultarittaista miehistä olimat ennakolta piiloutuneet niet-
sään wäijymään Toiwoa, tun tämä rettellensä lähtisi. Iritti-
wättin nyt häntä piilotkain seuraamaan, ja Jumala tiesi mikä
heillä oikeastaan mielessään oli. Ei suinkaan mitään hywää.
Mutta mitenkäs käwi? Scurasiwat tosin miehet Toiwon lähes
pellolle asti, mntta yht'äktiä tuli täyttä laukkaa täältä suuri
lauma kiliä, jotka aiwan arwaamatta käwiwät wäjywien mies-
ten kimppuun ja sunteliwat heitä. Ia nämä kilit kaikki
pukkia uliwat. Ia putin Parta hirweän pahalle haisee. Ia
laman saarcu pukkien parrat lienewät kaikkein ilcttäwiutä hajua
tuoksuneet, kosta uuo miesparat jalat suorassa ja kauheasti
aiwastacu, kiroten ja kirkuen, juoksiwat Pois. Mutta Toiwoa
eiwät pukit suutclcmaau käyneet. Päin mastoin pysyiwät he
hänestä loitolla ja jättiwät pojan ranhaan. Mntta maitotilit
häntä Maskuin wanhoina tuttawina lähcstyiwät ja asettuiwat
tarjoamaan hänelle utariausa lypscttäwäksi, Eiwätkä ne kilit
haisseet ensinkään.

Kiipesi nyt Toiwo taas tuohon korkeaan punhun, taittoi
sieltä kutu junton noita suuria lehtiä ja teki itselleen niistä
maitoleilejä. Lypsi sitten kymmenkunta leiliä täyteen ja asetti
puolet auringon paisteesen ja toiset puolet siimekseen. Käwi
sitten riipimässä itselleen sylillisen tähkäpäitä pellosta jakaris-
teli näitä hetken aitaa, niin oli hällä jo koko joukko jymiä.
Näitä nyt poika jauheskelemaan. Ia se käwi sillä tawoin,
että Toiwo wain niitä hetken aikaa tähden litteän kiwen wä-
lissa, jotka löysi pellon syrjästä, hieroi. Pehmeitä oliwnt,
näet, jywät, uiin että warsin pian hienoiksi jauhoiksi murcni-
wat. Oli siinä jo aika läjä kauniita lumiwalkuisia jauhoja.
Tapasi Toiwo uyt pienessä kalliossa, joka aiwan lähellä oli,
suureullliscn kuopan, johon jauhot kaikki lakissansa kantoi.
Nouti sitten tuohiropeella, jouka pian tekaisi, läheisestä pie-
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nestä lammikosta »vettä ja kaatui sitä jauhojen sekaan. Toi
nyt kepin metsästä ja rupesi sen awulla »vedensekaisesta
jauholäjästä taikinaa sotkemaan. Ia mitäs ollutkaan! Pian
oli taikina wulinis ja piail se nousi myös. Ia siitä rupesi
nyt Toiwo leipomaan lcipäkatkuja, eikä siihen suurta taitoa
tarwittukaan. Pani sitten Toiwo taikinakatut paistumaan au-
ringon paistccsen kalliolle, Ia etelän helteinen päiwä melkein
tnossa paikassa ne paistoi. Leipää, todellista leipää oli nyt
Toiwolla. Eikä se ollut ruisleipää eikä ohraleipää, eitä »vehnä-
leipää, waan aiwan ontua leipää, joka erinomaisen hywän-
makuista uli ja suussa kuin sukuri suli. Tosiu licnclvät alku-
peräiset jywat, jotka Toiwo oli maahan kylwänyt, ta»vallista
ruista tai ohraa olleet en tarkoin tiedä mutta itcies-
sciän tällä etelän kummallisella saarella oliwat ne ihan uudeksi
jywlllnjiksi jalostuneet.

No, oli siis nyt Toiwolla leipää. Mutta ei siiuä wielä
kylliksi. Noutipa poika nuo luaitoleilinsä nyt, jotka äsken oli
auringon paistccsen pannut mutta maito ei lähtenytkään
leilistä, waan oli täytymys ne särkeä, jos niistä jutaiu »nieli.
Särki siis »iistä nyt Toiwo yhdcu ja katsos! maito olikin
»voiksi »uuutlnnut. Niin, totta todellakin. Noita se oli, sulaa
kilinrapuskaa. Mutta »voi kuinka hywciä »voita! Maisteli
sitä Toiwo. Erinomattain hywää. Mutta kun suolaamntonta
tietysti cmvan oli, tuumasi Toiwo nyt inistä suoloja saada.
Hätä kuitenkin keinon keksii, ja koska Toiwo enucn aikoinaan
oli kuullut puhuttawau suolawuorista, rupcsi nyt micttimääu,
että chkä täälläkin suolalvuoria olisi. Ia äläppäs hätäile!
Tirkisteli siinä Toiivo hetken aikaa ympärilleen, uiiu jo huo-
masikin aiwan lähellä melkoisen, ihan »valkean kiwilohkareeu.
Käwi siihen käsiksi Toiwo heti ja kaiwcli sitä hetken aikaa
puukkonsa kärjellä, min jo saikin kourallisen muruja, ja ne
suolaa oliwat, oliwat kuu uliwattin. No, ci uyt enää muuta
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tarwittu tuin lewitcllä woita leiwille ja piroittaa pikkusen suo-
loja päälle, niin woileipää sai. Teki siis silla tawoin Toiwo,
ja pian wcnyi hän metkallaan peltonsa pyörtänöllä maukkaasti
woilcipää inaisknttaen ja juoden yhdestä siimeksessä olleesta
leilistä maitoa päälle. Sillä niissä leileissä ci ollut maito
woiksi muuttunut.

Muita kesken Kukkea ehkä jo olette tähän satuun
kyllästyneet, hywät lapset?

No, sopii muu jo kohta lopettaakin se.
Lausuu siis nyt wain lyhyesti miteu sitten wielä läwi.
Toiwo lähti syötyänsä ja tehtyään koko joukon woileipiä,

jotta mukanaan otti ynnä yhden maitoleilin kanssa, mökki-
leilille takaisin. Ia täällä hän nyt pienille lapsille woileipiä
jakeli. Ia woi sitä woita! Ia woi sitä leipää! Ia woi
sitä maitoa! Siinäkös iloa oli.

Semmoisen suuren muutoksen oli nyt Toiwo saarelais-
ten elämään saanut. Sillä pianoa ilmaisi Toiwo kaikille tuon
salaisuutensa jywäpussiusa siunauksesta. Miehet, jotka häntä
wäijyucet oliwat ja joita pukit oliwat suudelleet, eiwät keh-
danneet kellekään wirttiä scitkailutscstausa mitään. Ia kun
wiimein kaikki lähtiwät Toiwou peltoa ja tilejä katsomaan,
ciwcitpä nuo miehet tullecttaau. Häpcsiwät kai kowasti, taikka
pclläsiwätkö pitemmältä pukin-muiskuja, en tiedä. Mutta
muut kaikki katsomaan Toiwon ihmeellisen pussin hedelmiä.
Ia kyllä siellä sitten ihmeteltiin, ja kowasti kummasteltiin
sitä, ett'ei kenkään muu ollut sattunut Toiwon pellolle osaa-
maan. Mutta se kai oli niiu Jumalan sallimus, ett'ei tuon
ylenkatsckun pussin waiknttamia töitä kenkää» saisi nähdä,
ennenkun pussin omistaja sen itse salli, sekä ett'ei liioin ku-
kaan kilejä sattuisi kohtaamaan enneukuu Pukit oliwat pahojen
kultamiesten huulille ilkeät mniskuusa paiuaneet. Nyt eiwät
pukit toisia yrittäneettään suutelemaan.
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No, huomattiin nyt Toiwon pelto saarelaisten ikuiseksi
pelastukseksi. Leikattiin siis koto sarka ja paljo jywill saatiin.
Sitten ralensiwat saarelaiset jonkinmoisia myllyjäkin, jotta
enemmän jywiä kerrassaan jauhetuksi saataisiin, »vaimot leipoi-
wat ja paistoiwat leipiä, lypsiwät kiliä, kirnuiwat wielä pa-
rempaakin woita kuin Toiwo oli anringon paisteessa aikaan
saanut, tekiwnt sittemmin juustojakin ja niin edespäin. Jywiä
kylmettiin uudestaan peltoihin, joita paljon olemassa oli, kilejä
rumettiin kaswnttamcmn oikein konstin mukaan, ja täydellistä
mllllntalouttll oikein toden teolla harjoittamaan rumettiin. Niin
rakentui wähitcllen talle etelämeren saarelle kukoistama uudis-
asuuto, jonka useimmat asukkaat onnelliset oliwat. Mutta nuo
ylpeät kultawuoren löytäjät eimät ensi muosiua ainakaan oikein
menestyneet, sillä tulliinpa huomaamaan ett'ci heidän kullallansa
täällä oikeastaan mitään armoa ollnt. Eihän sitä woinut
käyttää mihinkään. Ia kun päällikön kowa käsky oli, ctt'ei-
wät miesparat saisi mitään saaren kaswullisuutta eikä metsän
riistaakaan ilman ostamatta nauttia, ja kun pian kyllä itse-
kukin määräsi Pyytämistänsä ruokawaroista minkä hinnan hy-
wänsä, niin ci lopulta kullalla enää saanut mitään, jos kuinka
paljo olisi maksanut.

Kulta ei ollut läheskään sen arwoiueu luin multa.
Sillä mullassa iti siemen ja se Miljaa kantoi, mutta kulta
oli hedelmätöntä ihan.

Wiimein unohtui koko tultawuori pois eikä siitä enää
Piitannut kenkään. Sitten saiwat jo nuo muinoin ylpeät knlta-
miehetkin samat oikeudet kuin muutkin uudisasukkaat, mutta
työtä heidän täytyi tehdä, ja ankarasti työtä rangaistuk-
seksi heidän entisestä laiskuudestaan.

Saari etelämeren selällä on nyt suureksi osaksi wiljawcmll
mainiona, ja onnelliset omat sen asukkaat, ja Toiwon ylenkatsottu
jywäpussi sen onnen sinne saattanut on. Sen pitnincn se.
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sseuen Kiiskisen Kertmus.

kiwen ympärillä järwcssä uiskentelikalaparwi:
ahwenia, särkiä, kiiskisiä. Toisia tuli jll toisia meni,

ja iloista elämää siinä pidettiin, Tawcmtakaa tapahtni myös-
kin että yksi tai toinen kala yhtMiä nuolen nopeudella kiisi
ylös Vedenpinnalle ja näkyi sinne jääwan, ei tullutkaan takai-
sin pohjemmlllle. Ia tämä tapahtui aina juuri kalan syödessä.
Mutta pieniä matosia kiwenkoloista saattoi, kuten ciinllkin,
syödä ilman niitäkään.

Wedessä kiemuroitsi melkein ehtimiseen kaksi erittäin
maukasta matoa, ja ne kalat, jotka kerkesiwat näihin tarttua
maistamaan, ne tawallisesti käwiwät niin iloisiksi, että kiisi-
wät »Vedenpinnalle kutcmaau, ja sinne jäiwät, minne sitten
licncwät iloissansa Pyörähtäneet.

„Mutta mihinkähän joutumat nuo toluerit, jotka tässä
kisatessamme kerkeäwät saada suuhunsa jonknn noista punai-
sista madoista ja sitten uiwat »vedenpinnalle?" arweli eräs
wiisastelcwll särki.

„Kuka sen tietää? knka sen tietää?" sanoi toinen särki,
„mutta hywiä ne owat nuo madot; minä maistoin jnuri pikku-
sen päästä, mutta samassa lensi mato ylös."
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Ha! ha! ha!" nanroiwat kaikki, „miksi et wienyt koko
matoa?"

„Kas tuossa owat ne taas!" sanoi eräs pienempi ahwen,
„kilpaa kiinni, pojat!" Ia samassa kiisi hän toisen madon
kimppuun ja pienenlainen särki toiseen. Särki haukkasi wain
pienen palasen madon Päästä, jola riippui alempana, ja sa-
massa lensi mato ylös. „Kcis peijakasta, kuinka oli hywää",
lausui särki.

Mutta ahwcn maistoi toisesta madosta wähä enemmän,
lensi pikkuisen matkaa ylöspäin ja palasi takaisin, lausuen sit-
ten: hywältä maistumat madot, mutta ne pure-
mat hieman; tuo oli mahalla alpia leukapieleni ja samassa
kuljetti minua wähän matkaa ylöspäin."

„Mita loruja siinä lasket?" lausui suurempi ahwen,
„wai möisi Pieni mato kalaa kuljettaa ylöspäin?!"

Mutta samassa oli kaksi uutta pienoista matoa taas
Medessä kiemuroitsemassa. Ahwen, joka juuri oli puhunut,
tarttui heti toiseen matoon, mutta lensi, kun lensikin, samassa
ylös ja sille tielle jäi.

„Mitä minä sanoin!" wäitti cnsimciinen ahwen, joka
lcukapicliään oli repinyt, sinne sitä mennään."

Hywin wahwa ahwen tarttui uyt toiseen matoon, lensi
samassa ylös »vedenpinnalle, wääntelcikse, kääntelciksc siinä
hätääntyneenä hetken aikaa ja palasi sitten takaisin karistellen
ja oiottacn.

„Woi, moi! mitä peijakkaan matoja nuo! lujia owat
todellakin, mahdottoman wäkewiä, mutta woitinpa minä, ja
nyt on mulla watsassani koko mato. Kowin wahwa selkäluu
sillä kuitenkin on, ja se waiwaa »vatsaani hirweästi, töin tus-
kin sain sen kurkustani läpi, jonka se aiwan pahanpäiväiseksi
repi. Mntta kyllä mä paranen, kyllä ma paranen, kun en
wain tuosta kankeasta selkäluusta saisi watsanwaiwoja nyt
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koko clinajakseni," Näin puheli ahmcn, mutia hänen kerto-
mustaan ei oikein tahdottu uskoa.

3!li hetken aikaa nyt ainoastaan yksi tuommoinen punai-
nen mato medessä tiemuroitsemassa, ja ne, jotka siihen tarttni-
wat, lensiwät ylös ciwnlkä palanneet takaisin ensinkään.

Mutta piau oli jo taas kaisi matoa yhdellä kertaa me-
dessä, ja huolimatta mahwan cihwcncn waroituksista, pitiwnt
kalat matoja hywänään; toiset lensiivät, lntcn luultiin, iloisina
ylös koko mato suussansa, toiset näpistelimät ainoastaan pikku-
sen päästä ja kehuiwat koivin herkulliseksi ruokaa.

Nyt tarttui taas wahwa ahweu toiseen matoon ja lensi
ylös, mntta palasi pian takaisin ja sanoi: „Kunlkaa, hywät
to>ucrit, älkää Herran tähden syökö noita matoja; ties mitä
ilkeitä itikoita liencwät. Minut wei tuo, johon tartuin, ensiksi
weden pinnalle; sitten lensi se imeläkin ylös, ja uskokaa pois!
semmoinen woima sillä oli, että maikka niinä sitä suussani
Pidin, niin nosti se minut wedeu pinnan yläpuolelle, jossa
kntcn tiedätte on paha hengittää, ja repi huuleni ja kieleni
ihan pahanpciiwäiseksi, että tuskin Pysiyn puhumaan; lopulta
halkesi huuleni kahtia ja paasinpa siten pedosta irti. Toisen
puolcu sain Maisaani ja toinen lensi ylös. Semmoisia omat
nuo madot. Älkää syökö niitä."

Tätä ahwencn kertomusta ei nyt ensinkään uskottn.
„Sehän on mahdotonta", »viisasteli eräs pikkuinen kiiski,

„että mato, jota pitää suussansa, saattaa kalaa kuljettaa. Sitä
ette saa minua tuona päiwcinä uskomaan."

Iu jopa tarttuikin kiiski kiinni matoon, ja pieni särki
tarttui toiseen.

Mutta mitäs ollatkaan! Molemmat lensiwät ylös
nuolen nopeudella.

Särkeä ei euää tullut takaisin, mutta jonkun ajan pe-
rästä tnskinen palasi, hengitteli minkä kiduksimet jaisoiwat,
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pudisteli ewiään ja oli melkein puolikuolleena pelosta ja kau-
histuksesta.

Hänen ympärilleen kokoutuiwat nyt melkein kaikki kalat.
„No, mitenkäs käwi?" sanoi ilkkuen tuo äskeinen ahwen,

jonka huuli oli haljennut.
Wahän toinnnttuansll kertoi kiiskincn seuranwan matka-

kertomuksen :

„Kuulkaci, hywät ystäwat! Maailmassa on paljon,
josta meillä kaloilla ei ole aawistustakaan. Wui, woi! oikein
minua tärisyttää. Niin kanheita nähnyt olen. Kuulkaa! Tus-
kin olin kerjennyt tarttua kiinni toiseen matoon ja särki toi-
seen, niin lensimme ylös molemmat ja tulimme weden pin-
nalle ja siitäkin ylemmälle taas. Uh! Uh! mitä nyt nähdä
sain ja mitä tunsin! Silla weden pinnalla oli jotenkin suuri
kuoppa, jouka laidat oliwat pinuan yläpuolella, ja kuopassa
istui kaksi äärettömän suurta jättiläistä, toinen toisessa ja toi-
nen toisessa päässä. En tiedä mitä kauhean kummituksia lie-
newät olleet. Mutta mato, joka suussani oli, lensi toisen
jättiläisen emähän eli uimukscen kiinni, ja siinä olin samassa
ininäkin. Silmäilin nyt pikapikaa toistakin jättiläistä, ja hä-
nen emäänsä oli särki tarttunut. Ia se jättiläinenrepi madon
särjen suusta, niin että meri wnoti wcnn tomeristani, pais-
kasi hänet sitten kuopan Pohjaan ja lausui: 'särki pahainen!'
Ia kuopan pohjassa oli pienessä »vesilätäkössä koko joukko ka-
loja, puolikuolleena jot'ainoa sorkka. Kowin siinä räpisteli-
wat, pyristeliwät tomeri-parkamme, suut ammoillacm ja emät
woimattomina wcnyen pitkin kupeita. Siinä sätkytteli nyt
särki raukkakin ja sinne hän jäi. Mutta minä olin onnelli-
sempi. Wedettyäcm madon suustani, joka otti hywin kipeää,
lausui minun jättiläiseni, pitäen emillään minusta kiinni:
'Kiiskistä en huoli pitää, heitän kun heltankin sen takaisin
järween; mene matkoihisi, kiiskinen kitukala! ei sinussa syötä-

L
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wää.' Ia samassa luiskasi hän minut wetcen, ja tässä olen
nyt. Mutta kummallista se on, ctt'ei tuolla wcden pinnan
yläpuolella melkein ollenkaan Pysty hengittämään, ja jos oli-
sin wähän kau'emmin siellä ollut, uiin totta maar' olisinkin
tukehtunut. Ia jos Pikkaraisen hengitetyksi sanpikin, niin ci
ensinkään Pysty puhumaan. Täällä wcdessä pakinoimme me
mitä mieli tekee wciin, mutta siellä olemme ihan mykkinä. Ei
sanaakaan, ci niin äänen litinääkään lähtenyt suustani, waikka
kyllä halusin sekä huutaa että puhua. Ia ihau marinaan
luuliwat nuo jättiläiset minua mykäksi, jota kuitenkaan en ole.

No, semmoinen oli matkani. Ia se on niin totta kuin
että tässä olen taas. Enkä m'o enää noihin matoihin koskea.

Hyi! mitä jättiläisiä nuo siellä ylhäällä! Rumat
oliwat, julman rumat, ja suuremmat wielä kuin hylkeet.
Ia jos ette usko sanojani, niin olkaa uskomatta. Mutta
näemmehän tuossa tuo» wedenpäällisen kuopan pohjan, joka käy
wähän alas meteen. Ulkopuolelta sen näemme, mutta sen
sisusta on hirweiden jättiläisten pesä. Ia kas nyt! Nyt se
lähtee liikkeelle! Kuopan pohja liikknu, eitä matojakaan enää
näy. Ollaan toiste warowaiset, hywät ystäwät!"

Min kertoi pikkuinen kiiski. Ia jo nstoiwat wiimcin
monet uinutkin kalat, mutta ei läheskäänkaikki, ei likimäärinWn.

Päin wllstoin enin osa nauroi ja pilkkasi kiiskisen kerto-
musta hänen matkoistaan jättiläisten kuoppaan.

Ia niitä kaloja, jotka uskoiwat, niitä ei koskaan on-
gella saa silla wahiugosta wiisastuu kalakin.
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MKWmjnn mttlettmuitö.

mökissä tuolla mäen päällä asuu hywin wanha
ämmä. Kai on hau kohta satawuotias? Hänen hiuk-sensa owat aiwan lumimalkoisct, maitt'ci hänellä oikeastaan

paljon hiuksia olckaau. Hauen silmänsä sitä mastoin owat
sysimustat, sywällä päässä owat ja komin terämästi katsomat.
Hänen kaswonsa muutenkin näyttämät komin synkiltä, ja jul-
man ryppyiset ne owat. Aiwan yksinään hän mökissänsä asun
eikä kukaan käy häntä katsomassakaan. Hän ci rakasta wie-
raita eikä kukaan häntäkään rakastane, ci ainakaan lapset, sillä
lapsia hän ei näy karsimankaan. Murisee wihaisesti main,
kun lapsen näkee. Milla hän elää, on waikea sanoa. Har-
woin häntä näkee kylässä eikä hän silloinkaan monta sanaasano. Wähän leipää ja suoloja ostaa main ja Palaa sen teh-
tyänsä mökkiinsä takaisin. Mutta mökin ainoan ikkunan alla
on hänellä sentään pieni perunamaa, ja sitä hän näkyy hywin
huolellisesti hoitawan. Ia tili ou hauella myös, ja se menyy
niinikään ehtimiseen ikkunan alla. Kesällä tietysti, sillä tal-
wella ci ole kiliä näkymissä, encmmäu kuin perunamaatakaan.
Että ämmä on köyhä, towin köyhä, sen kohta näkee. Eikä
hänellä suinkaan mitään iloa tässä maailmassa lienee.
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Mitäs jos kerran uskaltaisimme käydä häntä katsomaan?
Ei hän kuitenkaan, mikäli tiedetään, kellekään ole mitään pahaa
tehnyt. Hän on wain köyhä ja onneton. Käykäämme roh-
keasti sisään pyytämään wähän mettä juodaksemmc. Astumme
siis matalasta owesta mökkiin, josta ei ole juuri mitään sano-
mista, sillä siellä ei juuri mitään otellaan. Pari wiheliäistä
rahia, pitlansoikea rappeutuuut pöytä, olkiwuode ja kurja takka.
Siinä kaikki. Mötki-Maija parkaa!

Astuessamme sisääu istuu ämmä penkillä ja nukkuu.
Ia hänen sylissään on isullaincu Pussi, täynnään jotakin,
luultawllsti lcipäpaloja, joita kai pureskellen ämmä parka
on uinahtanut. Kowasti surkuttelemme Mökki-Maija raukkaa.
Ei ole hänellä mitään tään maailman hywyyttä, ei kenkään
hänestä huoli eikä häntä rakasta, ei edes kissaakaan hällä ole,
jota hywitellä saisi. Paha on elää nälissään, mutta wielä
pahempi kai ilman kaikkea rakkautta maailmassa. Jos olet
köyhä, niin woit ainakin rakastaa. Sitten et enää ole niin
onneton.

Mutta ämmä näkyy nukkuman hywin sikeästi.
Jo pääsee hänen pussinsa sylistä lattialle.
Mutta mikä ihmeellinen näky! Pussista pyörii samassa

Pieniä kirkkaita, kauniita, keltaisia kiekkoja. Kultaa! sulaa
kultaa MöttiMllijcm pussissa on.

Mutta sepä juuri Mötti-Maijan onnettomuus on. Im-
märrättekö sen asian, lapset? Jos ette ymmärrä, niin isänne
tai äitinne tai kuka wanhempi ihminen tahansa woinewat sen
teille selittää. Mutta että Mökki-Maijan onnettomuus tuo
kulta oli, sen teille takaan.
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Ei KitiKln Kllltilll, julm luiltlili, eilm hllPrnil,
jllllll holMn.

kerran kaksi weljestä, toinen wiisas, toinen tyhmä, kuten
ainakin niweltiin, Wiisasta sanottiin kylän kesken

Wekkuliksi, tyhmää Tuhkimoksi. Mutta tämä juttu on osoit-
tama kumpiko heistä oikeastaan wiisaampi oli. Lnhtiwät,
näet, wcljeksct eräänä päiwänä metsään puun hakkuun. Ia
siellä he tapasiwcit pienen mökin, johon kohta käwiwät sisään,
Wekkuli edellä. Tuskin päästyänsä omesta läpi, tämä heti
huusi: „täällä on kaikki kultaa!" Ia niin tottamaar näkyikin
oleman. Kinwas oli kultaa, pöydät, rahit, tuolit, kaikki oli
kultaa. Ia Wekkuli huusi innoissansa: „Kaikki nämä kalut
omat miuun, kun owatkiu. Sinä Tuhkimo et saa uiin mi-
tään." „lospa toki saisin ikkunatkaan wain!" arweli Tuhki-
mo. „No, hei, pidä ikkunat sitten!" sanoi Wettuli. Tuhki-
mo irroitti siis ikkunat seinästä itselleen, ja ne todellakin hie-
noa, läpinäkywää tultalewyä oliwat. Mutta mitäs ollakkaan!
Ikkunat kun irti seinästä oli, huomasi Wektnli pettyneeksi joutu-
neen, silla punstahan kaikki sisässä olikin wain, pelkkää puuta,
paitsi kiuwas, joka oli kiwestä, kuten ainakin. Nno kulta-
lewystä tehdyt ikkunat wain oliwat koko sisustan kullasta kiilta-
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mätin panneet. Mutta Tuhkimo piti ikkunat hywäuäusä, myi
ne kaupunkiin kultasepälle ja sai rahaa tuko clinajciksecn. Wek-
kuli jäi mökkiin istumaan töllistelemään ja istnn siinä wielä
tänäkin päiwäna, ihmetellen tuota kummaa, knn knlta niin
yht'iitM muuksi muuttua saattaa. Sen pituinen se.
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MKilstns Kuuhun.
Gnsimäinen luku.

R nyt kerron teille niin kummallisen sadun, ett'ette scni-
moista ole koskaan kuulleet ettekä kuulemaan tule.

Mutta kuulkaa uyt waiu hywin tarkasti, ett'ei mitää»
menisi hukkaan. Kyllä kaikki on totta.

Wiisikolmntta wuotta takaperin siis eli wuonna 1862
syksyllä oli Kokkolan koulussa suuriu osa oppilaita tullut tuhka-
rokkoon, niin että lopulta ainoastaan noin kymmenkunta oli
tcrweenä. Tämän tähden olikin Pakko sulkea koko koulu wä-
häksi aikaa. Saatiin siis kahden wiikon lupa *). Termeiksi
jääneiden joukossa oliwat oppilaat Quiuus, Cibus ja Crispi-
uus. Näillä lciktinimillä heitä poikain kesken nimitettiin, ja
niin heitä tässä nyt minäkin nimitän, huolimatta heidän oi-
keista nimistään. Nämä kolme oliwat kortterikumppanuksct,
asuiwat wanhan mummon luona erään apteekarin talossa.
Quibus oli heistä wanhiu ja oli jo kolmannella luokalla, Ci-
bus oli toisella luokalla, ja nuorin eli Crispiuus ensimäisella
luokalla.

*) Historiallinen tosi-asia.
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No, oli nyt näillä kolmella worsin hywä olla, knn laisko-
tella saunat main ja huwituksiaan hoitaa. Mutta jo kolman-
tena päiwänä lupa-ajan alusta sairastui Erispiuus ja pian
piti, kun pitikin, poika paran käydä makuulle. Sinä iltana
istuiwat Quiuus jaEibus hänen sänkynsä »vieressä jakokiwat hu-
witclla häntä lukemalla satuja ja mnita kertomuksia. Apteekista
tuotiiu pojalle lääkkeitä, ja aptcekariu oppipoika Jooseppi niitä
toi. Jooseppi oli heidän hywä YBtäwäusä, waitka oli wan-
hempi kuin kenkään heisiä. Usein oli hällä tapana käydä il-
loin Poikia tcrwchtimässä, ja silloin oli hällä aina koto joukko
juttuja juteltawana. Ia hän oli tortterikumppauustemme mie-
lestä niin erinomattain wiisas, sillä hän oli lukenut aineita,
josta he ciwät tietäneet niin mitään, nimittäin kemiaa ja fysiik-
kaa. Ia latinaakin hän osasi.

No, toisena Päiwänä illalla Erispinukscn sairastumisesta
tuli Jooseppi taas kolmcu kumppanuksemme luo, tuoden muas-
saan lääkkeitä Erispinuksellc. Tämän oli tosin waikca saada
niitä alas, pahalta maistoiwat komin pojan mielestä, mutta
hetkisen irwistcttyänsä onnistui häu kuitenkin. Ia nyt istui
Jooseppi poikia huwittamaan. Erittäinkin jutteli häu kaikel-
laisia kertomuksia ilmapallo-niatkoista ja selitti pojille koko il-
massa-inntknstamiscn konstin. En tiedä sentään paljoko pojat
siitäymmärsiwät. Mutta kyllä kai se Joosepin wiisaus suuri
oli. Oikein häntä kumppanuksemme ihmctteliwät. Ia Umos-
sansa puhui siinä sitten Jooseppi clehtelcwin silniin mclkcittäin
seuraamaan tapaan: Kuulkaa, Pojat! Nykyajan tiede ja
wiisaus o» käynyt niin äärettömän pitkälle, erittäinkin kemian
ja fysiikan alalla, keksinnöt owat tehneet niin ihmetyttäwiii
askeleita cespäin, ett'ei melkein mikään enää ole ihmisen ne-
rolle mahdotonta. Ilmapalloissa kuljetaan jo ulkomailla pit-
kät matkat maailman awaruudessa; lentokone keksittiin Kiinassa
jo neljätuhatta wuotta takaperin, waikt'eiwat nämä tyhmät
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Euroopalaisct ole sitä »vielä oppineet täyttämään; »viisauden
kimeä, Ig.piz zanieiniN, on myöskin Kiinassa käytetty jo monta
tuhatta »vuotta; sillä saattaa, näettekös, elää syömättä; näky-
mättömyyden kimeä, lapi« inkernlllig, pitämät Intialaisetsuus-sansa sodassa ja woittawcit aina; sanalla sanoen: tuskin mi-
tään salaisuutta on enää olemassa luonnossa. Kemia on keksi:
nyt aineiden sekoituksia, joista saadaan niin hienoa kaasua,
että se painaa kaksi miljonaa kertaa »vähemmän tuin ilma,
jota hengitämme, ja kun sitä pannaan ilmapalloon, niin saat-
taa tällä matkustaa maailman awaruudcssa sukkelcunmasti
tuin salama ja lentää mihin mieli tekee. Ia uskoisitteko,
pojat? minä tunnen tämmöisen sekoituksen, ja jos tahdotte,
niin woin teidät micdä mailta kuuhun.

Näin Puhui Jooseppi, ju Quibus ja Cilnis häntä tosin
kuulteliwat erinomaisella mielihymällä, mutta nauroiwat myöskin
oikein sydämensä pohjasta. Armeliwat kai Joosepin paneman
omiansa. Mutta Crispiuus, jota jo oli heikonlainen, ei naura-
nut ollenkaan, kuulteli Main hartaasti Joosepin kertomuksia ja
Puheita. Ia Crisuiuukselta olenkin saanut kuulla toto tämän
kertomuksen. Ia ihta todeksi hän sitä »väitti. Entä usko että Cris-
piuus, jouka marsiu hywin tunnen, olisi laskenut »valheita mi-
nulle, joka »vieläkin olen hänen hartahin ystämänsä; muille
hän ehta joskus ou »vähän pannut omiansa, mutt'ei »nnlle.

Seuraan tästälähin siis, niin tarkasti kuin muistan, Cris-
pinukseu kertomusta.

No, kuunteluuat pojat siinä nyt Joosepinpuhetta hywin-
tin myöhään, mutta lopuksi lausui oppinut apteetariu-kokelas:

Ei, hywät Pojat, uyt saatte mennä leivolle, ja olkaa te,
Quibus ja Cibus, hiljaa nyt ja antakaa Crisvinuksen nukkua
rauhassa. Hywästi, Crispiuus! huomenna tuon sinulle uusia
rohtoja, jotta pian paranet, ja Quioutscu ja Citwksen »vien
minä keksimälläni ilmapallolla kuuhnn. Hywästi! —Janiin
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hiin mmi. Ia Quibus ja Cibus lcihtiwät, yhä wiclä nauraen
Joosepin juttuja, mummon kamariin illalliselle, mutta Cris-
pinus pian nukkui, maistamattakaan ruokaa.

Goinen luku.
Seuraamana päiwänä tuli Jooseppi jo aamusella poi-

kien luo, tuoden muassaan Crispiuutsellc uusia rohtoja. Joo-
seppikin oli saanut luwau apteekista koko päiwäksi, sanoi hän,
ollakseen Crispinuksen luuna huwittamassa tätä. Ia Crispi-
nulsclle auuettiin nyt rohtoja, mutta kowiu ne liencwät pahalta
maistuneet, koska poika parta melkein oli läkähtyä, saatuaan
ue kurkustaan läpi.

No, lähdetäänkö uNt knnhun? kysyi hetken pe-
rästä Cilms nauraen Joosepilta, heidän istuessaan siinä tuo-
leilla Crispinuksen sängyn wiercssä. Quibus puolestaan puh-
disteli luistimiansa, sillä olipa tän'yonii tullut kaupungin lah-
delle ensimäincn jää.

Mutta Jooseppi sanoi: Lähdetään main, lähdetään.
Ia jos tahdotte tietää millä tatuoin minä sinne ai'on teidät
wiedä, niin kuulkaa uyt. Immärtääksenne kuitenkin selitytsiäni
täytyisi teidän osata fysiikkaa ja kemiaa, joita minä apteekissa
opiskelen, mutta kun niitä ette osaa, niin on wähän wnikea
selittää teille asiaa. Arwaatte ehkä kuitenkin, että fysiikassa
ja kemiassa käytetään paljon algebraa ja muuta matemaatiik-

klln, ja algebran nwulla woidoan laskea kuinka monta fysi-
kaalista ja kemiallista luonuon woimaa tarwitsemme, faadak-semme kokoon tuommoisen kummallisen kaasun, josta jo eilen
puhuin, Muiden matemaatillisten tieteiden ciwulla, joita ette
tunne nimeksikään, lasketaan taas mitkä luonnonwoimat tässä
woiwat tulla kysymykseen.

7
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Näin puhui Jooseppi ja oli hywin innoissaan tai oli
ainakin oleminansa. Ia nyt otti hän taskustaan talsi paperi-
palaa ja kysyi Quibukselta:

Kuules, Outous, ethän sinä wielä ole lukenut
algebraa?

En ensinkään, ncljäuucllä luokallllhau sitä wasta
llloitctaau wastasi Qnibus, hieroen tuhkaan pistämällänsä
willalapnlla luistiiniaan.

No hywä alkoi Jooseppi taas sitten ci Cibus-
kaan tiedä algebrasta mitään ja Crispiuus tietysti wielä »vä-
hemmin. Katsokaas nyt tätä lappua, tässä on algebraa, ja
siinä olen minä laskenut kuinka monta luonnonwoimaa me
tarwitsemmc. Katsos, Crispiuus!, —ja Jooseppi ojensi Crispi-
nutselle paperipalan, jossa oli seuraama oppinut lasku: (Cris-
pinuksen papereista olen sen sittemmin saanut ja tahau ko-
pioinnut.)

1«F. , ?X « XlXi> X«X ?^

eoz, , ,/- .
m

Ia tässä on toinen laskuni, josta olen saanut tietää
mitä luounonwoimia tarwitsemme jatkoi Jooseppi, ojentaen
Crisvinuksellc toisenkin paperipalan, josta myös sittemmin olen
kopioinnut tämän kaawion:

cOB. kakum, alkali, magnesium, potas-
t?. /. F . l/. <3 kaa ja terwaa y. m.

W >j 5H
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Woi, woi, kuinka se Jooseppi sentään oli oppinut.
Näistä lastuista eiwät tietysti korttccrikumftpauuksct ymmärtä-
neet tnun enempää, enkä niitä minäkään ymmärrä, en wiclä
tänä päiwänäkään. Mutta Jooseppi ne selitti.

Ensimäiscstä lastusta lausui hän käy scl-
waksi, että puheenalaisen lausuu walmistamiscen tarwitaan
yhdcksänkymmentäyhdclsän lnonnonwoimaa, ja toisesta selwcnee
mitkä nämä woimat owat. Tarwitaan, näcttcn, siihen kaasuun
nyt yhdctsänkyinmcntäyhdcksän ainetta, pääasiallisesti kaliumia,
alkalia, jodkaliumia, magnesiumia, happia, tutohappoa, tulo-
kaasua, welyä, potaskaa ja tcrwaa. Toisia en huoli luctclla-
kalln, koska ette ainakaan tuntisi niiden nimiä, joita tiedetään
ainoastaan apteekissa. Mutta olkaa huoleti, miuä nämä kaikki
hankin, ja silte todellakin saatte matkustaa kanssani kuuhnn.

No, mutta mistä saadaan siiten itse ilmapallo, jo-
hon ai'ot tuon kaasusi pauna? kysyi nauraen Cibus.

Sen minä laitan jäästä. Mennään, näettcu, tuonne
lahdelle waiu, joka nyt un jäätyneenä ja jää ei ole muuta
kuin hyytynyttä wcttä, aciva nnviatiliz, hakkaan tirwecllä
siitä irti roiidcn sylen lcwyisen ja wiidcn sylen pituisen lohka-
reen ja woitelen sitä hetken nikan eräällä pehmittämällä nes-
teellä, jonka nimi on apteekissa vitw, niin muodostuu
jäälohkare warsin Pian aiwau pallonknltaiseksi onteloksi pulloksi,
ja siihen minä kaasnni panen.

Quilius ja Cibus uauroiwat kowasti. Mutta Crispi-
nus kuulteli niin tarkasti, kuin hauen heikot woimansa salli-
mat, Joosepin selityksiä. Nyt tahtoi hänelle Jooseppi antaa
rohtoja taas, mutta tuwiu Pani Crispinus wastaan ja pyysi
wllin että Jooseppi kertoisi cneinmän kummallisesta ilmapal-
lostaan. Ia mielellään olisi hänkin tahtonut olla osallisena
tuossa kummallisessa ilmapalloietkessä, jonka wiisas Jooseppi
Quilmkselle ja Cibutselle lupasi.
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No, no, Crispinus sanoi Jooseppi ethän
sinä saata tulla mukaamme, kun olet lipeänä, mutta jos nyt
kerrassaan niclaset lusikallisen rohtoja, niin olet kai pian ter-
weenä, ehkä iltapäiwUllä jo, ja saat kun säätkin tulla muka-
namme. Saas tästä nyt!

Crispinus oli hywin heikko jo, mutta Joosepin lupaus
elähytti häntä niin, että kerrassaanliu melasi toto lusikallisen
rohtoja, maitta komin poika parka irmistcli.

Kas se oli oikein, Crispinus, sanoi Jooseppi —,

nyt pian paranet, ja sitten lähdetään rettellcmme: Lu-
paamme odottaa sinua. Nuku nyt hetken aikaa, niin lähdemme
Quibus, Cibus ja niiuä lahdelle hakkaamaan suurta jäälohka-
retta ilmapalloksi.

Ia uäin haastaen lähti Jooseppi ulos, ja Quibus ja
Cibus häutö scurasiwat luistimet kädessä.

AolrnclS luku.
Mutta nyt wasta satu oikeaslaan alkaatiu. Nyt kum-

mia tulee.
Jäi siis Crispiuus siihen yksikseen nukkumaan ja pian

hän nukruitin. Hetkisen kuluttua tuli wanha mummo sisään
ja katseli nuktuwaa poikaa ja pudisteli päätänsä. Arweli kai
että poika oli hywiukin kipeä. Mutta mummo erehtyi. Pari
tuntia nukuttuansa heräsi Crispiuus niin hän mullc on
kertonut ja oli ihan terwecuä. Joosepin tuomilla rohdoilla
oli ollut hywä waikutus.

Ia nyt Jooseppi, Quibus ja Cibus palasiwat luistiu-
jäältä, ja Jooseppi kertoi, että hancu ilmapallonsa jo oli wal-
mis. Tätä kyllä Crispinus ensimmältn wähän ihmetteli, mutta
noustuaan »vuoteeltaan katseli hän ulos pihalle, ja siellä jo
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totta maar' »likin hywin kummallinen pallo, melkein kamin-
munan muotoinen. Mutta se oli suuri, uiiu suuri, että sen
sisään marsin hywin sopimat seisomaan kaikki neljä poikaa,
Jooseppikin, maikka oli jo melkein aika inicZ. Pallo oli, kuten
Jooseppi wäitti, yhden sylen ja wiidcntoista millimcetcrin kor-
kuinen ja 2/g sylen kahdeksan inillimectcrin lcmyinen. Ia se
oli jäästä, kirkkaasta jäästä tehty ja ihan lcipincikywä, aiwnn
siis snuren lasinninan kaltainen. Narinaan sitä mnut, jotka
eimät asia tunteneet, lasiksi luulimatkin.

Tnossa on nyt keksinmni ilmapallo, jonka olen laati-
nut pehmittämällä suurta jäälewyätuolla mainiolla vit«-
nesteellä. Nyt käwäsen apteekissa noutamassa nuo 99 luon-
nonmoimaa, jotka multa jo on walmiina suuren matkakirstuni
sisässä. No, saattcpll kohta nähdä; en hnoli teille kaikkea
selittää, koska ette kuitenkaan sywämiclisimpiä tieteitä ymmärrä.

Pukekaa päällenne, pojat, nyt main, ja pistäkää »voileipiä tastui-
hinne, niin kohta olemme walmiit lähtemään. Ia sinä Cris-
piuus, pnc hymin huolellisesti, ctt'ct milustu matkalla, kun
wasta olet taudista parannut.

Näin puhuen pyörähti Jooseppi nlos, ja Quilms, Ci-
bus ja Crispinus pukiwat päällensä lämpimimmät wanttcet,
mitä heillä oli. Crispinus oli äskettäin saanut pienet lammas-
nahkaiset turkit, ja nelos nyt sopimat marsin hymin; karwa-
lakkiaan hän ei myöskään unohtanut. Quilniksella oli jo oma
haulipyssy, ja sen hän päätti ottaa mutaau; mutta kun Cious
sen kuuli, juoksi hän ulos ja ualasi parin minuutin perästä
takaisin myöskin marnstettuna pyssyllä, missä lieuee käynyt
lainaamassa. Crispinuksella oli oma kaaripyssy, ja siihen
hän puolestansa tyytyi; nuolia hällä myöskin oli mielä tallella
kesästä asti. Käwimät sitten pojat mnmmolta pyytämään
woileipiä, joita mummo antoikin koko joutou, ja uiiu he oli-
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wat walmiit lähtemään inmmalliscllc rctkellcnsn. Mummolle
sanoimat hartaat jäähywäisct ja lnpasimat pian tulla takaisin.

Eihän siinä lainoan wiiwy knnssa käydä, kun sala-
han nopeudella kulkemaan tulemme arwcli Crisuinus ja
lohdutteli niummo parkaa, joka sanoi towin ikäwöimänsä poi-
kia, jos kauwlln olisimat puissa.

Mutta nyt palasi jo Jooseppi apteekista, kantaen suuren-
laista kirstua, ja sitä nwaamalla hän nyt sanoi saamansa
tuota kummallista kaasua, jota tarwitsisi sanoaksensa ilmapal-
loaan nousemaan. Pyssy oli Joosepilla niin ikään, ja sitä
hän piti selässään knin metsästäjä ainakin. Ia nyt otti Joo-
seppi puukkonsa, joka hällä aina riippui wyössä, ja leikkasi
sillä jääpallon seinästä kyynärän lewyisen ja kyynärän pitui-
sen lewyn, ja siten oli owi walmis. Sitten nouti hän puu-
liiteristä kahdeksan laudan-päätä, kiinnitti ne luultawnsti jon-
kun salaisen liiman awulla hywin laitawasti pullon sisäpuoli-
seen seinään istuimiksi matkustajille, niin että laudanpäät yh-
dessä mnudustiwat ympäri koko pallon kulkeman penkin. Sit-
ten nosti hän kaasukirstuusa myöskin pallon sisään ja asettisen keskelle pohjaa. Ia nyt käski hän korttcrikumppanustentin
astua palloon. Aliin tckiwätkin nämä ja istniwat heti pen-
kille. Ia kummallista oli, ett'ei Quiuus eikä Cibns enää
ollenkaan nauranut Joosepin hankkeita tciuääu, maikka eilen
niin kuwasti oliwat nauraneet hänen juttujausa. Päin mas-
toin hekin näkyimät ymmärtämän, että tässä nyt oli täysi
todenteko käsissä.

No, oliwat jo kaikki neljä poikaa tämän omituisen ilma-
Pallon sisässä. Ia nyt sowitti Jooseppi lewyn, jonka äsken
oli seinästä leikannut, jälleen kiinni tähän, ties mitä lii-
maa taas lienee käyttänyt, ehta acjva, vit«.ucstcttänsä. Ia
siinä istuimat nyt pojat umpinaisessa pallossa aiwan kuin
neljä kananpoikaa yhdessä munassa. Kowin uteliaina odotti-
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wat Quibus, CibuZ ja Crispinus lähtöä ja pclkäsiwät wain
että, eunenknn kcrjcttäisiin matkalle, rehtori saattaisi tulla ja
kieltää koko retken. Marsinkin oli Crispinus kowin innossansa,
ja oikein hänen silmänsä kutsuvat uteliaisuudesta, kun Jooseppi
wiimcin otti iirstnn-awaimen taskustansa ja pisti sen awaimen
reikään, sanoessaan: Nyt, nyt kohta lennämme ylös ilmaan.

MeHäs luku.
Mutta wielä wartoi Jooseppi muutanian minuutin,

cnucnkun kirstunsa awasi. '
— Katsokaa nyt ympärillenne,

hywät pojat, lausui häu —, euueuknn tämän matoisen
maapallon päältä eroamme, ja lähtiessämme lentoon heilutta-
kaa lakkianne ilmassa ja huutakaa: hurraa! kolme kertaa oikein
lujasti.

Ia mitäs ollakkaau! Jo wäänsi Jooseppi awainta rei'ässä,
kirstun kansi lensi anti, ja Quibus, Cibus, Crispinus ja
Jooseppi oliwnt jo hywän matkaa ilmojen awaruudessa, usko-
kaa pois!

Hurraa! Hurraa! Hurraa! huusiwat he täyttä
kurkkua ja heiluttiwat lakkejansa. Ia Pyssyt oli heillä kaikilla
nyt kainalossa, että lähtö näyttäisi komeammalta.

No, semmoista woimakasta kaasua siinä Joosepin kirs-
tussa oli, ja kyllä se lienee ollut äärettömän paljon keweäm-
pää kuin ilma, jota hengitämme, koska niin julmaa kyytiä
poikia ylöspäin kuljetti. Eikä se haissut pahaltakaan, niin-
kuin tawallisesti kaikki muut kaasut; tcrwan haju ehta hicmcm
pisti nenääu wain, on Crispinus unille kertonut.

Mutta tarkastakaamme nyt hieman knmppannksiamme
tuossa heidän purjehtiessaan pois tämän maan päältä. He
owllt tulleet jo kauwas, kcmwas ylös ilmaan, ja Kokkolan
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kaupunkia tuskiu enää Myykään, wähäu osapuita wain, Hiih,
kuinka sitä mennään! Siina istuwat pojat jäisessä pallossa
ja katselemat ympärilleen ja ylöspäin ja alaspäin. Ia niin
mutawa on pallosta katsoa, luu kaikkialle näkee ilman estettä.
Tuntuu pojille melkein siltä tui» ihau wapciassa ilmassa lii-
tclisiwät wain, itse pallo luu, u«ct, pelkkää läpinäkywäa ja
siis melkein näkymätöntä jäätä on. Ia marinaan pojat
maasta-katsojallekin näkymät ihan mapaina ilmassa ylöspäin
kulkeman, kun itse palloa ci moi eroittaakaan.

Kyllä tämä on hywin tciwatonta matkustamista,
oikein minua kamoittaa, sanoi hetken perästä Citms.

Ia miclakin enemmän tnlee sinua kamoittamaau,
wastasi Jooseppi äläppäs hätäile noin.

Mutta yht'äktiä nousemat pojat kaikki scisomaau. Hywin
korkealla kuu näet oltiin jo, ja kaupungista kun enää näkyi
ainoastaan wähäu huoneiden kattoja ja taiantorwia ja kirkon-
tornia haamoittawan, silloin ilmestyi keskelle ilmakehää hywin
merkillinen otus. Ia sitä nyt pojat katselemaan nousemat.
Huuh! Tuossa tulee se suhistcu ja winkueu tuiu tuuli.
Ihan tulipunainen on se ja säkeniä siitä lähtee, niin että sil-
mät häikäistä on. Muodoltaan on se melkein kuin kylpywasta
tai luuta; pitkä hajanainen tulipyrstö, jonka nuppuna loistama
tähti on.

Se on pyrstötähti selittää Jooseppi ja erään
semmoisen olette ennenkin nähneet, kolme wuotta takaperin jo.

Niin olikin asian laita. Kaikki kolme muistiwat marsin
hywin sitä suurta kaunista pyrstotähtcä, jota oli näkymissä
wuonna 1859. Olikohan tämä nyt, joka poikien ilmapalloa
läheni, sama tähti? Sitä ei woinut Jooseppi selittää enkä
minäkään sitä tiedä. Mutta nyt tulee säkenöitscmä taiwcmn-
kappalc yhä lähemmäs. Ia suurenemistaan se suurenee ja
yhä kirkkaampana loistaa. Suhina, joka sen kowasta wnuh-
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omat. Tuskin kuulee cuää toiuen mitä toinen puhuu.

Herra hallitkoon! huudahtaa siinä Cilms,
Se tulee meidän päällemme!

Ia totta maar' näyttikin siltä. Palama tähti kiiti kau-
healla wauhdilla suoraan poikien palloa kohden, ja jo näkyi se
oleman ainoastaan parin wirstan päässä pojista. Tulisia
säkeniä lennätti se jonlottain cdellcnsä, ja pian on ilmapallo
ikäciskuin sakeassa tulituiskussa. Poikien tila rnpcaa käymään
arwclnttawaksi.

Taiwlls meitä marjcltoon! huudahtaa Qnilms;
jos joudumme ihan tnon kamalan tähden pyrstöön, niin

sulaa jääpallomme medeksi, ja mc putoamme alas maan päälle
kuin kimct.

Woi! Woi! Woi! Jooseppi, Jooseppi, mihin
olet meidät mienyt?! hunsiwat Cibus ja Crispiuus yhdestä
suusta.

Mutta Jooseppi istui istuimellansa tyynenä kun pun-
tari, huolimatta mistään. Katson ihmetteli wain hehkumaa
pyrstötähtcä ja tnon tuostakin taasn-arkknausa tarkasteli, we-
täen snntansa muiluun.

Mutta yhä lähcmmcillc palloa etenee palama tähti ja
yhä sakeammaksi käy tnlitnisku, joka siitä lähtee.

Jooseppi! Jooseppi! huutamat uyt sekä Cilms,
Crispiuus että Quiuuskin minkä kurkustaan saamat auta
meitä, auta meitä. Herran tähdeu!

Mutta jo on räiske ja ritinä ja suhina ja Pauhina
tuosta tuimasta taimaankllppalccstll niin kowaa, ett'ei ollenkaan
enää woi croittaa toisen sanoja. Ia nyt, nyt! Nyt ollaan
pyrstötähdessä kiinni. Walo, joka siitä lähtee, on niin terä-
wää, että silmät socntaa, jos ci nmmista niitä.

105



106

Miiöss luku.
Kortteritnmppanuksct siis ummistimat silmänsä ja pisti-

wcit sormensa kormun. Ei tuota juljennut katsella eitä luulla.
Mutta wähän ajan perästä rupcc jo ryske ja panhinn hiljene-
mään, ja jo awaawat pojat silmänsä. On lnljcttn ihan tuon
tulisen taimnankappalccn pyörstöu läpi, ja tuolla se jo lentää
hywän matkaa pallosta poispäin.

Waara on ohitse. Pojat katselemat hämmästyksissään
milloin omaa ilmapalloansa, milloin poistumaa pyrstötähtcä,
ja sywä huojennuksen huokaus pääsee hcidäu rinnoistaan. Jo
Moi kuulla toisen puhettakin, ja siiuäkös nyt pakinoidaan ohitsc-
menneestä maarasta!

verraucu aika! huudahtaa Cilms, kaikissa
näiss' ollaan!

Sanoi pässi kun päätä leikattiin, lisää Jooseppi.
Eikä otettaan jääpallomme sulanut, maikka selwäu

tulen halki käwi.
Hm! poikaseni miisastclce Jooseppi, —ei minun

palloni niin mähillä sula.
- Mutta sulaahan jää tulessa, tiedän mä, muis-

tuttaa Quibus.
Sulaa kyllä, mutta tämä pallo, katsos, on sekä ultua

että sisältä karaistu vius-ncstecllä, ja sentähden ei se sula.
aciv», vi!«e? muistuttelee Ciuus, sehän mer-

kitsisi elämän mettä, eikös niin Quibns?
Aiman niin, makuuttaa tämä.
No, mutta jos olet moidcllut palloasi jonkinlaisella

medellä, Jooseppi, niin eihän se siitä kcstämämmäksi ole tullut.
Ompa uiiutiu mäittää Jooseppi, mutta sinä et

sitä asiaa ymmärrä.
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En, en ymmärrä mitä tuo vitoe'si oikeastaan on.
Ia Jumala suokoon, ett'ct sitä koslaan tule ymmärtä-

mään! sanoo Jooseppi.
No, oli nyt miten oli, puuttuu Crispinuskin

puheescu, mutta hauskaa kuitenkin on liehua näin taiwaan
ja maan wälillä.

Kun ci noita pyrstötähtiä main olisi arwclce
Cibus.

Mutta mihinkähän tässä nyt wiimcin tullaan?
kysäisee Quibus, tulemmekohan todellakin kuuhun?

Sinne pitää ponnistaa, wastaa Jooseppi.
Mutta kuules, Jooseppi, muistuttaa Quibus,

olen kuullut Puhuttaman, waikk'en sitä wielci ole kirjasta luke-
nut, että se ilmakehä, joka ympäröipi meidän maapalloamme,
ei ulotuttaa» kuin noin pari penikulmaa maapinnasta ylös-
päin, sekä että siellä sitten tulee wielä hienompaa ainetta, jossa
ciwät ilmapallotkaan enää pääse kulkemaan. Onko se totta?

Ihan totta, wastaa Jooseppi ja me olemme
jo aikoja sitten maan ilmakehästä poissa.

Katscliwat pojat nyt allensa. Ia woi mikä näky!
Maapallo wielä oli warsin hywiu nätywissä, mutta Kokkolan
kaupunkia ci enää woinut cusinkääu croittaa. Sitä mastoin
saiwat pojat kerrassaanliu nähdä koko Suomenmaan jaPohjan-
lahden ja Suomenlahden ja Laatokan, ja wähitellen lcwcni
heidän silmiensä piiriin Nnotsinmaa ja Norjan ja Tanskan-
maa ja Wcnäjäkin, sitten Saksanmaa, sitten Franskan ja
Italian maat ja niin edespäin, wiimcin koko Euroopa terras-
snantin, ja kaikki aiwan niin sclwasti kuiu kartassa wain.
Sitä oli hanska katsella ja siinä woi oppia paljo maantiedettä
jos tahtoi. Ia wihowiimciu sclweni puhjuis-osa Aasiaa ja
pohjois-osa Nmerikaakin heidän allansa, ja Pohjois-läämcren
ja Atlantinmercn rajat tuliwat aiwan sclwasti näkywiin.
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Hauskaa, hywin hauskaa, maikka tietysti kowiu outoa ja wähä
kamalaakin oli tuota kaikkea katsella.

Mutta heidän hetken aikaa ihmeteltyänsä mitä nälea sai-
wat, kysyi taas Qnibus:

No mutta, Jooseppi. jos me nyt olemme maan
ilmakehästä poissa jo, silloinhan olemme tuossa hienossa ai-
neessa, joka on kcweämpää kuin ilma, ja eihän siinä mikään
ilmapallo pysy.

Mutta minun pysyy, sanoi Jooseppi Main, tyve-
nenä yhä knin pata ässä.

Tclitä sc meille!
No, jos ymmärtäisitte, alkoi Jooseppi. Katso-

kaas, tuon aineen nimi, joka on maan ilmakehän yläpuolella
ja kolo maailman amaruudeu täyttää, on ecteri, eikä siinä
tosiaankaan ole kukaan ihmiucu kulkenut ennen meitä (tortteri-
tnmppanusten silmät kllywät aiwan ammoillecn). Mutta asian
laita un se, että minä tästä arkustani aina tciwan takaa,
teidän huoinaamatta, olen päästänyt irti kaasua, joka on ke-
wcämpää knin cctcri, ja scntähden olemme mc pystyneet pur-
jehtimaan maan ilmakehän yläpuolella. Immärrätteto nyt?

Warsiu hywin, - mastasimat pojat, onko sullo,
sitä tuossa pöhöttyneessä pussissa, jota on arkun pohjalla?

Siinä juuri, mastasi Jooseppi.
Moinen paisunut pussi olikin Joosepilla arkussaan.

Ia uskokaa pois, pojat, jatkoi oppinut apteekin
oppipoika maikka cctcri on niin kcmcää, että sitä tuskin on
olemassakaan, niin on minun pussissani olema kaasu wielä
sitäkin kcwcämpi, hm! melkein kuin kukkasen tuoksu.

Hoho! sanoi Liuus älä sentään pane omiasi.
No, miten mc sitten Pääsisimme ecterissä kulkemaan?

muistutti Jooseppi, ikääskuin wähän pahoillansa Cibuksen
evnilewäisyydcstä.
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Multa kuules. Jooseppi, uskalsi kuitenkin Qui-
bus huomauttaa, olen tuullut sanottaman myöskin, että
maapallolla ou semmoinen wctowuima, että se wctaä luokseen
kaikki kappaleet, jotka sen metomoiman kehän sisässä owat.
Emmekö me siis olisikaan cuää maan metomoiman alaisina?

Olemme kyllä selitti Jooseppi mutta toiselta
Puolen wetää myöskin kuu puolellensa, ja nyt tällä hetkellä
juuri wctäwät maa ja kuu meistä kissanhäntää.

Kaikki rupesiwat nauramaan.
Saa nähdä kumpiko montaa, lausu: Crisuiuus.

Katsokaas, asian laita on se alkoi taas Jooseppi,
että kuussa ci ole ollenkaan aqva vUN-nestcttä, mutta sen
sijaan hywin paljo, jotka sitä haluamat, ja koska nyt, kuten
tiedätte, jääpallomme on »voideltu tällä nesteellä, niin »vetä-
mät ne luussa nyt oikein tarmonsa takaa saadakseen palloamme
sinne. Maan päällä sitä »vastoin on viile-uestcttä. Ju-
mala Paratkoon, aimau yltäkyllin.

Hm! Hm! Kyllä ymmärrämme ivastasiivat
pojat, mutta ketkä siellä »vetämät?

Kaikki ihmiset »vastasi Jooseppi.
Sinä siis oikein toden teolla uskot, että kuussa on

ihmisiä? lausui Cibus,
Sciatpas nähdä wllstasi Jooseppi wain.

Mutta poikien näin jutellessa oli taas jo kuljettu pitkät
matkat maailman nwaruudcssa, niin että heille oli tullut
nälkä; jouklltähdcn woileimät otettiin esille. Ia woi, kuiuka
ne nyt maistuiwatlin täällä ylä-ilmoissa! Pojat söiwcit ker-
rllssaankin taskunsa tyhjiksi. Mutta olipa myöskin ruwennnt
hämärtämään jo, ja tämä »vähän ensimmältä poikia kamoksutti,
silla kolkkoahan olisi wiettää yönsä näin taiwaan ja maan
wälillä ihka pimeässä, marsinkin jos ci taiwas Pysyisi selkeänä,
jotta olisi apua tähdistä ja tuun Ivalosta.
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Mutta eiköhän kuuta jo pitäisi näkymän? kysyi
Crispinns.

Kunhan wähä wielä pimenee, niinkyllä sen näemme,
makuutti Jooseppi,

No, kuljettiin taas hetken aikaa, niin jo rupcsikin siney-
dessä haahmoittamaan kauhean suuri waloisa ympyrä. Oli
kuin sunriu kirkko. Ia jo rupce se näkymään yhä sel-
wcmmasti.

Siinä on nyt kuu! selitti Jooseppi.
Herran tähden! Tuoko on kuu? noin kauhean suu-

rena! Woi taiwlls! hnudahti ihmetellen Cibus. Onhan
suurempi kuin Kokkolan kirkko.

Kuin koto Kokkolan kaupunki! makuutti Jooseppi.
Woi herranen aika! huusi Crispinnskm.

, Ia kyllä se oli kuu, jota kohden seikkailijamme nyt
täyttä manhtia cteuiwät. Pian on se suuruudeltaan kuin
kolme Kokkolan kirkkoa mierctysten, pian wieläkin suurempi ja
pian sittenkin suurempi, ja nyt on se jo suurempi kuin koko
Kokkolan kaupunki.

Enkös minä sitä sanonut?! riemuitsi Jooseppi.
Nyt eiwät pojat enää mitään muuta tehneet kuin kuuta

katsomat main. Suut lcwälläcin ja silmät selällään seisoimat
siinä tuijottaen mahtaman yön inninnatarta, runollisesti
Puhuatseni.

Ia nyt, nyt! Nyt kumahtakaa, pojat! Ei ole «ar-
maankaan enää monta minuntia ennenkun kopsahtaa. Kappa-
leen matkaa wielci, pari kolme Wenäjän Virstaa ehkä, niin jo
olette perillä.

Mutta, hywä Jumala! huudahtaa siinä wielä
Ouibus, jos pallomme nyt täyttä Vauhtiansa romahtaa
kuun kylkeen, niin särkyy se, tun särkyykin, ja miten sitten
pääsemme pois?
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Pois-Pääsystä ci mitään hätää, wastasi Jooseppi
sillä pianhan minä rakennan uudenkin tämmöisen ilmapal-

lon, jos tämä särkyy, unitta tosin unia hieman arwcluttaa tuo
yhteen-törmäys kuuu kanssa kuitenkin, scu puolesta uäctten,
että me kaikki siinä saatamme mennä ihcm murskaksi, jott'ei
meistä jää kynnetkään chciksi; ja jos niin hullusti sattuisi
käymään, silloin meidän todellakin on wcihän waikcampi päästä
sieltä pois. Multa älkää nyt hätäilkö cuucn aikojanne. Ei
wielä mitään hätää. Ia katsokaas nyt, nyt olemme tuhta pe-
rillä. Nyt on se jo yhtä suuri kuiu koko Waasau lääni!

Mutta ci wielä marsin oltn perillä. Wiclä saiwat po-
jat sykkiwin sydämin martoa kokonaista kymmenen minuutta.
Ia uc oli hymin tnskallisct hetket, Wapisimat lomin kortteri-
kumppanutsct pelosta ja tuskasta. Ei siinä ollut aikaa eikä
haluakaan katsella kaikkia niitä kuun pinnasta näkyi. Maat
ja meret, wuorct ja metsät tuliwnt Maskuin yhtenä sekasotkuna
wllin Poikia mustaan. Oikein hämysti, näet, heidän silmiään
siinä lewottomuudessll. Mutta nyt! Nyt!

Ummistakaa silmänne! huusi Jooseppi.

Auudes luku.
Pojat ummistiwat silmänsä. Ia nyt juuri!

Ratsh! hili! hili! kling! Tuhansina palasina makasi Joose-
pin keksimä jäinen ilmapallo keskellä erään pienen kaupungin
toria kuussa. Pojat oliwat meunect tainnoksiin. Ia siinä
he lepääwät nyt tietämättä tästä maailmasta tuon enempää.
Kaasu-arkkukin mataa nurin närin maassa, ja kaikki Joosepin
tawarat omat lentäneet sinne tänne.

Kuuu asukkaita on kokoontunut suuri joukko seitkailijaimme
ympärille, mutta he eiwät näy näistä itsista juuri suurta lu-
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kua pitämän. Sitä mastoin poimimat he torilta hywin huo-
lellisesti särkyneen jääpallon palasia ja pistclewät niitä suu-
hunsa ja imewät oikein ahnaasti ja omat iloiset. Kummalliset
ihmiset! imeä jääpalasia! Mutta kas tun näitä olikin
woidcltu 2.<zva vitN-ncstcellä, jota kuun asujamilla, Joosepin
kertomuksesta päättäen, ci oletkaan.

Mutta kumppllnustcmme maatessa tuossa kuun-kaupun-
gin torilla tainnlltsissacm, katselkaamme hetken aikaa noita
kuun asukkaita. Minkälaisiksi heitä luulette? Ia ensiksikin:
uskuttekohan edes, että kuussa asukkaita on? Tähtitiede meidän
paiminämme mäittää, ctt'ei siellä ole niin elämää itikkaa, ett'eikä
siellä mikään saatakkann elää, kun muka kuun ympärillä ei ole
mitään ilmakehää, josta luontokappaleet moisimat hengittää.
In hymin mahdollista on, että tiedemiehet omatkin oikeassa;
ehkä outin aiwan autio ja tyhjä nyt, niinkuin maapallokin
ennen luomisen alkua; en ensinkään tahdo mastustaa ai-
kamme tiedemiehiä. Mutta ticdänftä toiselta puolen, että aina-
kin wiclä wuonna 1862 kuu oli asuttuna yhtä hymin kuin
maapallokin ja silloiset tiedemiehetkin sen tunnustiwat. Se
tietysti ei ole näiden eikä minunkaan syy, jos ilmakehä ja ih-
miset 1862 muoden perästä omat kuusta kadonneet. Pän-asia
on, että Joosepin, Quibutsen, Cibuksen ja Crispinukseu siellä
käydessä sekä ihmisiä että itikoita kuussa oli. Jos en tuot-
taisikaan 1862 muoden tähtiticdemiesten maitoisiin, niin uskon
ainakin Crispinutsen kertomusta. Mutta kyllä nuo ihmiset
wähän toisellaisia oliwat kuin me täällä tämän matoisen maapallon
päällä. Ensiksikin pisti heti silmiin se seikka, että heilläkaikilla oli
häntä, aiwcm kuin koirilla ja apinoilla. Ia komin he oliwat
pieniä. Suurin jättiläinen siellä oli ehkä kyynärän pituinen,
ja lapset olimat kuin lasten uukkiwaumat meillä. Niin on
nmlle Crispinus kertonut. Heidän kaupunkinsa oliwat rakenne-
tut melkein samaan malliin kuin kaupungit maan päälläkin,
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pciitsi että talot tietysti oliwat ainakin puolta pienemmät kuin
meidän talorakennuksemme. Muuten oliwat olot koko kuussa
jotcskin samallaiset kuin maalliset olomme pienillä poikkeuksilla
kuitenkin, josta alempana puhun. Maata ja wettä, maaseu-
tuja ja kaupunkeja oli sekaisin, aiwan niinknin täälläkin. Ih-
mis-asunnot oliwat sisustetut joteskiu samaan tapaan kuin
meidän. Puutarhoja oli tiheämmässä kuin täällä, ja asukkailla
oli tapaua wicttää iltapäiwänsä näissä sillä tawoin, että riip-
puimat puiden oksissa hännästä kiinni. Siitä lai on tuo
wanhll harhaluulo syntynyt, että kuun asukkaat käymät pää
alaspäin ja jalat ylöspäin.

Mutta palatkaamme nyt retkeilijöihimme. Maattuansa
noin Puoli tuntia täysissä tainnoksissa heräsiwät nämä kaikki
yht'aikaa ja katsoiwat kummastellen ympärillensä.

Missä mä olen? huusiwat kaikki kuin yhdestä
suusta. Mutta piau rupesi muisti selwenemään, ja Jooseppi
lausui:

Wui, hywat pojat! täällä ollaan nyt, kun ollaankin,
kuussa.

Pojat nousiwat seisaalle ja hieroiwat hcllääwia jäseniään,
waikt'ci kukaan sentään äskeisessä romahduksessa ollut mitään
pahempia mammoja saanut,

Mihin nyt joudutaan? kysyi Quibus.
Kysytään ensiksi kestitiewaria wastasi Jooseppi,

jotta saisimme wähän ruokaa. Mulla ainakin on aika
lailla nälkä. Mutta kas tuossa on kirstuni lisäsi hän
hetken perästä, huomatessaan kaasukirstuusa, joka Pohja ylös-
päin makasi torilla; siinä oli mulla wcihä» ruokaa.

Jooseppi käwi ja käänsi kirstunsa oikein, mutta kaikki
hauen tamciransa oliwat kadonneet. Ihan tyhjä oli poika paran
matka-arkku.

8
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- Ei, kyllä meidän täytyy etsiä kcstikiewari sanoi
Jooseppi, tappionsa huomattuaan. Kysytään tietä sinne; on-
han täällä ihmisiä.

Nuoko nyt kuun ihmisiä owat?z— kysyi Crispinus, ih-
metyksellä katsellen hännäkkäitä kuun asujamia, joita nyt rupesi
kokoontumaan oikein miehissä kumppauustemme ympärille. —-
Lapsiahan he omat kaikki.

Ei, poikaseni, kyllä he omat aika-ihmisiä wastasi
Jooseppi, ci täällä sen parempia oletkaan. Ia samassa
lähestyi hän pisintä kuun-micstä joukossa, lausuen:

Kuulkaas, hywä herra, ncuwokaappa meitä keßtikie-
wariin.

Mutta kuuluiset seisoiwat siinä wain töllistellen ympä-
rillä eikä mies wastannut mitään.

Ettekö ymmärrä mitä minä sanon? kysyi Jooseppi.
Ei mitään »vastausta.
He luultnwasti eiwät osaa suomea, huomautti Crispinus.

Aiwcm oikein, Crispinus, myönsi Jooseppi,
no puhutaan ruotsia sitten. Kan ni swenska?

Ei mitään mustausta.
Ei, eiwät ymmärrä ruotsinkaan sanoi tuskastu-

neena Jooseppi, mikäs nyt neuwoksi? Qnibus, osaatko
sinä saksaa?

En, en ininä niin paljo wiela osaa, wastasi
tämä, olemme lukeneet wasta apuwerbeihin asti.

Mntta ininä olen äidiltäni oppinut pari lausetta
sekä Saksan että Franskan ja Englanninkin kielestä kiirehti
Cibus kehumaan.

No, anna tulla sitten kaikki mitä suinkin osaat,
kehoitti Jooseppi. Kysy heiltä nyt mitä hywänsä.

Cibus alkoi:
Sprechen Sie deutsch?
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Ei mitään mustausta.
?ar!ex-vouB kranoais?

Ei mitään wastausta.
vc> )'ou

Ei niitään wastausta.
Ei, ci näy auttaman mikään lausui uyt Joo-

seppi, ja hiki rupesi tippumaan hänen otsastaan. Nyt ol-
laan pahemmassa kuin pulassa, kun emme edes osaa pyytää
itsellemme ruokaa.

Mutta mitäs jos he puhuisiwat latinaa? arwcli
Crispinus.

Kelpaa koettaa, myönsi Jooseppi, änköttcli sitten
hetken aikaa ja kysyi tuolta kuun pisimmältä mieheltä:

linqvam latiimm? Olikohan
se oikein, Quibus?

Ia Quibus wastasi: kyllä se kelpas'. Mutta
kuulaiset ci>vät uytkääu wastanneet mitään.

- Vatn nodiz eidum (antakaa meille ruokaa), lausui
nyt puolestaan Quibus kuulaisille. Eibus katsoi wihaisesti
Quibukseen.

Mutta kaikki oli ihan turhaa. Ei mitään wastciusta
tullut. Kuussa ei »armaankaan puhuttu niitään ihmiskieltä.
Ia komin rupesi jo pojille tulemaan nälkä. Mutta lopuksi
awllsi kuitenkin tuo kuuu pisin nucs suunsa ja lausui:

Tili tinczeli-tik tuli-tik Volapuk?
Mitä muZtlllaiskicltä se oli? huudahtiwat pojat

lliwan yhdestä suusta. - Ei sitä ymmärrä pappikaan.
Mutta semmoista kieltä kuussa puhuttiin, eiwätta pojat

siitä wiisastuneet rahtuakaan. Lopulta kuitenkin kotiwat he
kaikenmoisilla mittauksilla ilmoittaa että tahtoiwat ruokaa. Ia
jo kuuluiset ymmärsiwät ja weiwät, kun weiwätkin, pojat kesti-
tiewariin. Täällä saiwat ruokaa, warsin hywää ruokaa, maikka
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tosin hymin pieniltä lautasilta, ja miimeiu walmistettiin heille
makuusijat - lattialle kuitenkin, sillä koko kuussa ci ollut niin
pitkiä sänkyjä, että pojille olisi riittänyt. Ia jo meniwättin
sankarimme lewolle.

Keitfernäs luku.
Mutta jo Pitäisi mnn lopettaa tämä satu. Ei olisi

aikaa nyt pitemmältä kertoa. Selitän tässä siis lyhyesti wain
miten sitten käwi.

Herättyään seuraamana aamuna pyysurät pojat taas
ruokaa ja- saimatkin sitä. Ia syötyänsä weti Jooseppi esiin
liimintaskustaan Manhan Wcnäjän hopeakolikon, tarjoten sitä
maksuksi. Mutta siitä ci kestikicwarissa eikä koko kuussa
huolittu, Niitattiin, pojille ja puhua lörpötettiin että heidän
tuli maksaa ayva, vitN-ncsteesen kastetuilla jääpalnsilla. Ia
kun niitä uyt ci>oät wuincet hankkia siitä syystä juuri
ett'ei vitee'tta kuussa ollut pyydettiin että lähtisiwät
maan päältä noutamaan. Tämän lupasikin Jooseppi, kun-
han main maan päälle pääsisiwät.

Miten lienee olluttaan, niin oppimat pojat hymin hel-
posti tuota kuun kummallista kieltä, että jo toisen painuin
illalla puhuiwat sitä jotcskin selwcisti. Ia nyt tutustuimat
pojat mähitellcn kuun oloihin, jotka yleensä oliwat melkein
samankaltaiset kuin maan päällä. Snuriu eroitns oli siinä,
että kuuu naiset olimat miehinä ja miehet naisina, se on: nai-
set toimittiwat kaikki miesten tehtawät ja käwimät pöksyissä,
kun sitä mastoin miehet toimittimat naisten töitä ja kämiwat
hameissa. Eitä tästä hullunkurisesta järjestyksestä sanotin
mitään sanottamaa haittaa oleman. Toinen kummallinen
tapa oli tuo iltahumitus puutarhoissa; ja hirmcästi pojat nau-
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roimat tätä leikkiä: jalat ilmassa ja pää alaspäin kuulaisi siinä
puiden oksissa riippuimat, lanlacn knnnnallisia lanlnja kuminalli-
sella kiclellääu, Msi hywä puoli heidän oloissaan oli se, että siellä
puhuttiin ainoastaan yhtä kieltä eikä kouluissakaan tarwinnut
waiwllta päätänsä oppimalla kaikellaisia ulkomaan kieliä. Halli-
tusta hoitiwat yksinomaisesti naiset, miehiä ei ollut missäkään
wiroissa. Ileensä miehet näkyiwät, poikain mielestä ainakin,
hywin paljon laiskotteleman, Kahmia joiwat main pitkin päi-
wää ja pakinoimat kylän ja kaupungin juttuja. Muuten oli-
wat ihmiset hymäntahtoisia ja säwyisiä. Meidänkin matkusta-
jiamme pidettiin oikein hywänä.

No, neljä päimää wiipyimät pojat kuussa, mutta silloin
rupesi jo tekemään mieli takaisin. Mutta kun koko kuussa ei
ollut saatawaua nc>va, vitZe-ncstcttä, jolla olisi woinut uutta
jääpalloa karaista, min tapahtui poikien paluumatka sillä la-
moin, että he kaikki neljä pantiin suureen umpinaiseen tynny-
riin, ja tämä heitettiin hywällä »vauhdilla menemään. Millä
keinoin tynnyri oikeastaan ilmassa pysyi ja siinä maatakohden
kulti, en moi selittää eikä Jooseppikaan sitä tietänyt, mutta
totta main on, että tynnyrissä pojat sieltä palasiwat.

Tynnyri putosi suorastaan Hoaugho nimiseen jokeen
Kiinan maalla. Kiinalaiset sen huomasiwat, wetimnt maalle
ja aukaisiwllt; ja pojat nstuiwat ulos. Ihdessä »vilahduksessa
main oli heidäu paluumatkansa tapahtunut. Kiinassa olisi
pojille tullut loma hätä kynsiiu, sillä heillä ei ollut mitään
muuta rahaa, jolla olisiwat ostaneet ruokaa, kuin tuo Joose-
pin wenäläinen hopeakolikka; mutta Jooseppi keksitin keinon:
osti, näet, ruplallaan neljä »viisauden kimeä lapiß L2pieu>
tico ja pitämällä moista taikakalua suussaan saattoiwat
pojat elää syömättä. Nälkää ci luutunutkaan. Mutta jo
seuraamana päimänä rakensi Jooseppi itselleen uuden ilma-
pallon jäästä, eräs hywäntahtoinen apteekari lahjoitti hänelle
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laitti tarpeelliset ainekset kaasun »valmistamiseen, ja yhden
päiwän kuluttua lähtiwät Pojat uudessa jääpallossa takaisin
Kokkolaan päin. Jooseppi oppi Kiinassa konstin ohjata pul-
loaan mihin hywänsä. Matkalla poittesiwat satusankarimme
kuitenkin Intian maassa, jossa eräältä wanhalta mummolta
saiwat lahjaksi näkymättömyyden kiwcn lapis int'simaliß.
Ia sitten purjehtimat he pallollaan ihan näkymättöminä suo-
rastaan Kokkolan kaupunkiin. Eikä heitä kenkään nähnyt hei-
dän pllllltessnau tänne. Ia marsinkin oli hywä, ctt'ci rehtori
saanut heidllu rettesläan mitään mihiä; olisi muuten saattanut
käydä hullusti. Oli ilta, kun tnlimat, ja kaikki meniwät
lcwolle, hiiskumatta kellekään retkestänsä mitään. Ia nyt oli
myöskin lupa-aika mennyt ohitse. Seuraamana aamuna meni-
wät Quibus ja Ciöus koulunn, mutta Crispinus oli mar-
inaankin määrällisellä retkellä wilustunut, sillä aamulla häucu
herätessään sanoi mummo, että hauen yönsä oli ollut towiu
rauhaton ja että hän wicläkin oli hymin kipeä. Ia Crispi-
nuksen täytyi olla makuulla kolnic päiwää. Joosepin, Quibuk-
seu ja Cibukseu kanssa häu siinä näiden jontohctkinä sitten
jutteli merkillisestä matkasta kuuhuu, ja nämä nauroiwat täyttä
kurkkua, Mntta Crispinus itse ci sitä minään nauruu asiana
pitänyt, ainoastaan hywin kummallisena rctkeuä main. Ia
tähän mä lopetan.
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Sericn Kemut.

kcrran tyttö ja poikn. He oliwat sisarutsct ja wan-
hempainsa luona tietysti asniwat, sillä wanhemmat oli-

wat wielä elossa. Mutta näinä oliwat köyhät, »vaikka rik-
kaassa kaupungissa asuiwat. Ia oli siiuä kaupungissa paljon
muutakin köyhää wäkea.

Mutta tuon tytön nimi oli Maija ja pojan nimi oli
Matti. Ia kun he wielä pienet oliwat, ciwät mitään woineet
ansaita perheen elatntsclsi. Isä ja äiti kaikki ruokawarat
hankkimat, ja heidän täytyi tehdä kowasti lyötä leipää saadak-
seen. Kuitenkin ne nurisematta kautoiwat raskasta taakkaansa
ja auttoiwat, kun woiwat, muitakin köyhiä, sillä he oliwat
hywiä ihmisiä ja Inmalansa käskyjä noudattaa kotiwat.

Mutta sitten tuli siihen maahan ja siihen kaupunkiinkin
hirwittäwä milkllhätci. Pakkanen oli yhtenä yönä kaikki pellot
pannut, ja jywien hinta nonsi sen perästä suunnattoman suu-
reksi. Ainoastaan ne, joilla rahaa oli, saiwat wielä syödä
selwää leipää. Köyhien mökeissä pettuleipä waiu ruokana
oli. Eikä sitäkään ollut helppo saada. Sekä maalla että
kaupungissakin knoli jo Paljon ihmisiä nälkään ja nälänhädän
tuottamiin tauteihin.
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Maijan ja Matin kotiinkin oli nälkä kaikkine kauhuinccn
jo myöskin tullut.

Ln julkeue kcrtoakkaau tuosta kurjuudesta kaikkia minkä
tiedän.

Mutta eräänä tcsä-iltana, kun Maija ja Matti, knten
monet muutkin, ciwät koko päiinänä olleet saaneet mitään syö-
däkseen, lähtiwät he kaupungin portista ulos ja käwiwät met-
sään poimiakseen edes marjoja pienen watsansa täytteeksi. Kau-
pungin läheisyydessä ci paljo marjoja ollut, mutta sisarusten
Päästyä wähä syweminälle metsään, joutuiwat he erään wuo-
rcn syrjällä »varsin hywään waarama-paikkaau. Söiivnt siinä
noita hywiä marjoja kyllikseen ja poimimat sitten marja-as-
tiansa täyteen, wiedätscen kotiin äidille ja isälle.

Heidän siinä poimicssann mateli Matin takin taskuun,
hänen siitä tictämättänsä, suuri sisilisko. Ia Maijan hameen
taskuun, oli sontiaiucu sattunut ryömimään. No, lasten siinä
seistessä kahden kiwimöhtcileeu »välissä, jossa oli paljon »vaa-
ranna, tunsiwat he yht'älkiä että joku kvperoitsi heidän tas-

kuissaan. Molemmat tunuusteliwcit hämmästyksissään tasku-
jansa ja katsoi»uat siwullcpäui.

Ia katsos! Kuinpascntin mieressä pisti ylös kimen--
kolosta pienen ihmisen pää, lapsen pää, mutta marinaankin
Manhan lapsen pää, sillä lemvoissa oli näillä kummallisilla
lapsilla pitkä parta,

Maija ja Matti tietysti komin säitahtyiwät.
Mutta toinen kummallisista maanalaisista olennoista

sanoi hywin lempeästi:
Ällää ollenkaan peljätkö, hywät ihmislapset! Me

oleinine keriä main cli kääpiöitä, joita täällä »nuoren sisässä
asuu, ja me niin hartaasti tahtoisimme »nahan sisiliskoja, soit-
imista ja paarmoja syödäksemme.



126

Keri eli kääpiö puhui niin lempeästi, ctt'ciwät sisarukset
enää peljänuectkään niin kowasti. Toinen keri oli jo ottanut
soutiaiscn Maijan hameen taskusta ja toinen sisiliskon Matin
takin taskusta. Ia pitäen ilkeitä itikoita peukalon ja etusormen
wälissä haukkasiwnt kerit niistä päät poikki ja söiwät maiskutti-
wat watsaansll.

Kowasti iletti Mattia ja Maijaa.
Mutta nyt sanoi toinen kääpiöistä taas:

Kuulkaa, hywät ihmislapset! Jos woitte meille
hankkia enemmän sisiliskoja ja sontiaisin ja paarmojakin ja
sammakoita, niin teette meille hywän työn. Katsokaas, asian
laita on se, ctt'emme me kääpiöt koskaan saa jaloin astun
maapinnan päälle, wann täältä wuorcn sisästä pistämme
päämme wnin ylös kiwen-koloista ja pyydämme sontiaisin jn
paarmoja, knn niitä sattuu lentämään juuri niiden nukkojen
yli, joissa seisomme. Mutta Harmoin saamme me niitä, sillä
itikat omat jo wähitcllcn oppineet wälttämciän näitä kiwen-
koloja. Jos nyt woitte hankkia meille wähän tosommalta
noita ruotiamme, niin olette meille köyhille kääpiöille hywän
työn tehneet.

Tunmasiwat lapset siinä hetken aikaa taäpiöitten chdoi-
tusta. Multa jo lnhtiwntkin pyytämään sontiaisin ja paar-
moja ja sisiliskoja. Ia näitä tokosiwat nyt suuren joukon.
Onhan niitä aina, kun wain wähän etsii. Ia pienestä lätä-
köstä läheisyydessä kokosi Matti koto joukon sammakoita. Mutta
siinä ko'otessansll ajattcliwat lapset kuitenkin, että jos jo maan
päällä hätää oli, niin maan alla wasta sitä oikein olikin, kun
keriraukkojen täytyi sisiliskoja ja semmoisia syödä. Oikein las-
ten käwi surku kurjia kääpiöitä. No, weiwät he nyt koko
itikkn-snaliinsa kääpiöille, jotka kiwen-koloiZsa odottiwat.

Ia kowasti ihastuiwat nämä. Lausuiwat hartaimmat
kiitokset ja puikahtiwat alas maan alle, mutta palasiwat tuossa
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paikassa, pitäen käsissään kolmckulmaisia hattuja, jotka nyt
Matti ja Maija täyttiwät sammakoilla, paarmoilla, sisiliskoilla
ja sontiaisillll.

Ia kääpiöt oliwat niin iloissaan, cttn oikein heitä nau-
ratti. Ia nyt sanoi heistä toinen:

Kuulkaa, hywät ihmislapset! Kysyimme äsken kunin-
kaalta ja kuningattarelta, saisitteko te tulla tänne maan alle
kääpiökotllllmme katsomaan, ja he lupasiwat. Tulkaa, lapset,
wain, ei teille täällä mitään pahaa tehdä. Mutta taitappa
sinä poika tuosta kuusesta wcihän oksia, jotta saamme kuningas-
parille kruunut. Ia kääpiö osoitti lähellä olemaa kuusta.

Matti käwi paikalla taittamassa kuusenoksia ja toi niitä
koko sylillisen kääpiöille. Nämä kiittiwät hywin kohteliaasti,
wetiwät hawut kiwcn-koloista sisään, näkyiwät hcittänwn niitä
sywemmällc sinne alaspäin ja pyysiwät nyt lapsia tulemaan
sinne maan alle.

Arweliwat Matti ja Maija siinä tosin hetken aikaa, sillä
kyllä heissä wiclä sentään pelkoakin oli, mutta kun kääpiöt
näyttiwät hywin hywäntahtoisiltll ja siimoilta, niin jo päätti-
wat wiimein sisarukset noudattaa kutsumusta. Uteliaat oliwat
hekin kuin kaikki lapset.

No, suurensiwat nyt nuo kaksi keriä hieman reikää, joissa
seisoiwat, astuiwat sitten wähän alemmalle ja ojcnsiwat ainoas-
taan käsiwartensa rei'istä ulos, kehoittaen lapsia käymään hei-
dän syliinsä.

No, sisarukset totteliwat, ja niinpä katosiwat he kohta
kumpllsetliu rei'istä maan alle. Pilkkoisen pimeä siellä oli.
Mutta kääpiöt pitiwät lapsukaisia kädestä ja taluttiwat heitä
eteenpäin. Eikä aikaakaan, cnncntun yhtMiN tuli aiwnn wa-
loisa ja suuri maanalainen luola aukein sisarusten eteen, suuri
holwikas wuoren-luola, jonka katosta ja seinistä tuhansia täh-
kiä näkyi loistaman. Ia keskellä luolaa oli suuri, aiwnn ym-
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pyriainen kimipöytä, ja sen ympärillä istui kääpiöitä ihan
täynnänsä. Ia maattcct oli heillä samnialcsta ja naamasta.
Ia taitilla oli edessänsä kultaiset lautaset ja kultamaljat, ja
niin iloisilta he näyttimät. Ia yhdessä paikassa istui wiere-
tysten kaksi teriä, joilla oli kuuscn-hawuista tekaistut kruunut
päässä. Kaikilla muilla oli päähineenä kolmckulmaisct hatut.
Kääpiöt pitiwät kemuja. Mutta mitä he soimatkaan?! Ei
mitään muuta kuin sammakoita, sisiliskoja, sontiaisia ja paar-
moja. Hyi!

Matti ja Maija oliwat jääneet seisomaan samaau paik-
kaan, jossa tää maanalainen luola ensiksi heidän silmiensä
eteen aukcui. Kääpiöt, jotka heidät täunc tuimat, oliwat jo
yhdistyneet toisten joukkoon pöydässä.

Uteliaisuus ja pelto tuwaantui yhtä haawaa Matiu ja
Maijau taswoista. Olihan tuota hupaista katsella, mutta sa-
massa myös kamalaakin.

Kääpiöt puolestaan söimät, joiwat ja nauruiwat ja sil-
mäilimät aina tawan takaa owcn suussa seisomia ihmislapsia.

Mutta hetken perästä nousi toinen noista kahdesta keristä,
joilla oli kuusen hamnistci kruunut päässä, seisaalle, otti kul-
taisen maljan käsiinsä ja lausui:

Kuulkaa, te hymät ihmislaoset siellä omen suussa!
Te olette tänään walmistancet meille laäpiöraukoille suuren
ilon. Olemme terran saaneet syödä sammakoita, sisiliskoja,
paarmoja ja sontiaisia oikein kylliksemme. Meillä, näetten,
muuten ci ole muu ruokana kuin hämähäkit, jommoisia toki,
Jumalan kiitos, täällä wuorcn luolissa maan alla on tylliksi.
Sentähden oli nyt niin hymä kerran saada parempaakin ruo-
kaa. Ia minä etupäässä, jota olcu kuninkaana täällä Käa-
piölässä, ja tämä minun kuningattareni tässä wiercssäni, me
kiitämme teitä oikein sydämen pohjasta, teitä, hymät ihmis-
lapset, joiden awullll me niin paljon noita herktu-itikoita
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saimme. Itse emme me koskaan nskalla panna jalkojamme
inaan päälle, pyytäätseiniue herkknruokaanune, sillä se ken,
joka jalkansa maan päälle panee, kuolee heti paikalla. Ainoas-
taan sattumalta saamme joskus jonkun paarman tai suutiaiseu,
knn näitä sllttun lentämään kiwcu-kolujeu yli, joista wälistä
tirkistämme ylös maan päälle, Seutähdcu suuret kiitokset
uyt, lapsukaiset! Mutta jos tahdotte wieläkin tehdä meille
hywän työn, niin pyydän, ctt'ette maan päälle palattuanne,
tcllekkään ilmoittaisi mitä olette täällä uähucet. Jos ihmiset
sanwat tietää, että meitä täällä on, tulemat he meitä tappamaan.

Matin ja Maijan rupesi käymään kääpiörankkuja sääli,
ja he ajattcliwat, että täällä maan alla wasta kurjuutta oli,
kun häuiähättiätin syödä täytyi ja sitten wielä Pahoja ihmisiä
peljätä. Ia lapset päättiwät olla sanaakaan hiiskumatta koko
tääpiötudistll kun maan päälle tulisiwat. Ia tämän nyt Matti
juhlallisesti lupasi.

Ia sitten tuliwat kuningas ja kuningatar ja sen perästä
kaikki muntkin kääpiöt heitä kattelemaan, kiittämään. Ia nyt
heille näytettiin koko kääpiökoti. Peräseinästä wei käytciwä
toiseen luolaan, jossa kääpiöillä oli makuusijansa sammalesta
pitkin seinä-wieruksia. Ia siitä luolasta wei käytciwä wielä
toiseenkin luolaan, joka oli täynnänsä kultia jn hopeita. Ia
kaikki nuo loistawllt tähdet katoissa oliwat kalliita kiwiä, joilla
maan päällä olisi ollut ääretön arwo.

Nyt antoiwllt kääpiöt sisaruksille koko joukon kultaa ja
hopeaa. Ia nnma wietiin maan päälle takaisin. Ia kiwcu-
koloista ylös päästyänsä, suostuiwat sisarukset siihen kauppaan,
että he wast'edestin toisiwat kääpiöille sisiliskoja, Paarmoja,
sammakoita ja säntillisiä ja saisiwat kultaa ja hopeaa palkak-
sensa. Mutta eiwat he kellekkään saisi kertoa kcicipiokodistci.

No, weiwät sitten Matti ja Maija tultansa, hopeansa
kotiin. Ia isälle ja äidille, jotka nyt yht'ättiä lastensa kautta

9
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rikkaiksi tuliwat, sanoiwat he wain, ett'ci saanut salaisuutta
iluwittaa. Ia uämä tähän selitykseen tyytyiwätkin.

Mutta sitten perustuvat Matti ja Maija oikein warsi-
naisen sisilisko- ja muun itikka-kaupan, ostiwat joka haaralta
paarmoja, sammakoita ja sontiaisia ja moiwät näitä sitten
kääpiöille. Ia sillä tawoin saiwat wiiincin kaikki köyhät ih-
miset tuossa nälkään nttcintywässä maassa, mainittuja itikoita
Matille ja Maijalle myymällä, kultaa ja hopeaa ja kul-
lalla ja hopealla rikkailta jywiä. Ia siten köyhien nälkähätä
»vähitellen poistui. Ia tosin kokouutui kulta ja hopea ajan
Pitkään jywäkauppiasteu arkkuihin, mutta wähät siitä, kun kai-
killa wain ruokaa oli. Ia muutamat ahnaat ja itarat kullau-
himoojat myiwät niin jywäwaransa loppuun, ett'ei heillä »vii-
mein ollut omaksi tarpeeksikaan, ja silloin täytyi heidän jo
panna kaikki kultunsa ja hopeansa menemään saadakseen ostaa
edes jokapäiwäiscu leipänsä. Sillä heiltä otettiiu hirweät hin-
nat. Ia se oli heille oikein.
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Hän mna lenini, lenini
Vaikken oi»' anBainnnt >nä
?oi« Bvnnin KaBti
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