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Kadonnut helmi
Eläin: etana - avainsana: hitaus
Jänis loikki kiireesti tietä pitkin eikä huomannut ollenkaan ohittaneensa etanan, joka oli aivan
pyörällä päästään katsellessaan ystävänsä menoa. Lopulta jänis pysähtyi huomatessaan
suuren puun luona vanhan ja viisaan pöllövaarin, karhunpennun, heinäsirkan ja ääneen
kovasti vollottavan neiti sammakon pitävän selvästi jonkinlaistakokousta.
”Mikä täällä on hätänä?” kysyi Jänis.
”Tervehdys, ja hyvä kun osuit paikalle,”pöllövaari sanoi.
"Neitisammakko tässä on kadottanut yhden helmen kauniista uudesta kaulakorustaan."
”No voi, voi,” totesi jänis, ”ei kai auta muuta kuin lähteä etsimään sitä.”
Niin päätettiin lähteä eri suuntiin kulkemaan neiti sammakon kotilammen ympäristöä sillä
sammakot ja kalat olivat jo tutkineet lammikon. Jänis lähti samaa reittiä kuin se oli tullutkin
ja nyt se huomasi etanan, tervehti ja kertoi etsinnöistä myös tälle.
”No minä pidän silmäni auki,” etana lupasi, ja teki käännöksen jatkaen sitten hitaasti, mutta
päättäväisesti lammen suuntaan. Koko päivän väsymättömät etsijät etsivät kaunista helmeä,
mutta siitä ei näkynyt merkkiäkään.Myös etana teki parhaansa, mutta sen hitaus tietenkin
hieman häiritsisen etsintää.
Lopulta päätettiin mennä nukkumaan ja jatkaa etsintöjä seuraavana päivänä. Etana nukahti
vihreälle lehdelle, joka onneksi oli tien reunassa.Seuraavana päivänä auringon noustessa
etsinnät jatkuivat, mutta ikävä kyllä helmeä ei löytynyt mistään. Jänis, pöllö, karhunpentu,
heinäsirkka ja neiti sammakkokin ohittivat monta kertaa päivän aikana etanan ja mielessään
surkuttelivat sen hitautta, mutta eivät tietenkään sanoneet sitä ääneen, sillä kukaan ei
halunnut pahoittaa avuliaan ystävänsä mieltä. Illan tullen oli jälleen pakko luovuttaa ja
mennä nukkumaan.
Kolmantena aamuna etsintöjä jatkettiin jälleen ja etana jatkoi hidasta matkaansa eteenpäin
kunnes auringon säde osui johonkin, joka hohti kauniisti.Meni jonkin aikaa ennen kuin etana
saavutti tuon hohtavan esineen, jonka se lopulta suureksi riemukseen tunnisti helmeksi. Se
huusi niin kovaa kuin pystyi, mutta kukaan kaukana etsinnöissä oleva ei kuullut.Puolen
päivän aikaan pöllö lennähti ohi ja laskeutui sitten iloisesti huutelevan etanan viereen.
”Voi, onpa hienoa, sinä todellakin löysit sen. Odota tässä niin lennän muiden luo,” sanoi
pöllövaari ja lensi pois. Pian iloinen joukko jo saapuikin ja neiti sammakko kiittietanaa
kauniisti ja moiskauttipa vielä suukonkin kiitokseksi.
"Olipa hyvä, että olit mukana etsinnöissä,"pöllövaari sanoi, "ilmansinun tarkkaa etsintääsi
emme olisi kenties koskaan löytäneet helmeä."
”Niin,joskus rauhallisuus ja hitaus on hyödyksi,” totesi etana, "sillävain silloin ehtii nähdä
ympärilleen ja tehdä havaintoja."
Kaikki olivat samaa mieltä ja päättivät itsekin kokeilla rauhallista, hidasta tapaa tutkia
maailmaa. Etana oli puolestaan ikionnellinen. Se oli todistanut itselleen ja muille, että ihan
jokaista tarvitaan ja jokaisella on oma paikkansa tässä kauniissa maailmassa, jopa hitaudella.

Huoleton Misse
Eläin: kissa - avainsana: huolettomuus
Juovikas kissa lepäsi jo parhaat päivänsä nähneellä, rapistuneella
puistonpenkillä,
auringon säteiden kutitellessa sen viiksiä. Se laittoi tassunsa silmien eteen, ettei
aurinko häikäisisi liikaa ja koitti jatkaa uniaan, kun vierestä kuului koiran terävä
haukahdus.
”Nouse jo! Taas on uusi päivä ja pitäisi lähteä ruoan etsintään.”
”Äläs nyt Murre, kyllä tässä ehtii, nythän on vasta aamu,” Misse kehräsi laiskasti.
”Niin,on mutta kuinka kauan meidän kesti eilenkin löytää joku, joka antoi edes
vähän ruokaa,” Murre sanoi huolissaan.
”Niinpä niin, mutta joka päivä on ruokaa silti järjestynyt. No, lähdetään nyt sitten.”
Koko päivän Murre ja Misse kulkivat siellä ja täällä, mutta ruokaa ei kukaan
antanut
vaikka Misse kuinka kehräsi ja Murre heilutti häntäänsä. Useasta paikasta heidät
häädettiin jopa luudalla pois. Tuli ilta ja kova nälkä kurni vatsoissa. Murre oli
Missen rohkaisusta huolimatta jo kovin epätoivoinen.
Sitten pimenevässä illassa tietä pitkin käveli vanha mies, joka alkoi puhua
ystävällisesti kaksikolle.
”Voi teitä kulkĳoita,liittykää seuraani, en asu kaukana ja voin antaa teille vähän
ruokaa.”
Kolmikko lähtikintaivaltamaan yhdessä ja pian he saapuivat pienelle talolle. Mies
kehotti uusia ystäviään käymään sisään ja etsi murrelle suuren luun ja kaatoi
kuppiin puhdasta lähdevettä. Misse sai kermaa ja silakan.
”Te voisitte jäädä tänne," mies sanoi. "Voin tarjota katon pään päälle ja ruokaa.
Meillä olisi myös seuraa toisistamme.”
Niin Murre ja Misse sitten jäivätkin tuohon pieneen punaiseen taloon asumaan ja
he saivat lämpimän kodin ja ruokaa joka päivä. Mutta kevään jälleen koittaessa
Misse maukaisi kuuluvasti ja meni ovelle. Murre hätääntyi - minne Misse aikoi
mennä? Misse sanoi huolettomasti, että hän lähtisi maailmaan seikkailuja
etsimään, sillä on olemassa joku, joka huolehtii kyllä kaikista luoduista ja itse ei
tarvitse kuin luottaa siihen.
Vanha mies päästi Missen ulos ja kuin ymmärtäen ja sanoi:
”Hyvää seikkailua, ystäväni, kyllä sinusta pidetään huolta ja muista, että voit aina
palata takaisin.”Niin Misse astui ulos auringon säteiden lämmittäessä niin edessä
olevaa tietä kuin Missen kiiltävää turkkiakin.Se lähti iloisena ja ilman huolia
kulkemaan eteenpäin kahden ystävän ja punaisen talon jäädessä sen selän
taakse.

Aasin elämää
Eläin: aasi - avainsana: yksinkertaisuus
Pölyistä tietä pitkin kulki aasi vetäen vanhoja kärryjä, joissa istui hyvin
väsynyt mies.
"Aina vaan tätä samaa," ajatteli mies,
"joka päivä kärryilläedestakaisin torille myymään vihanneksia
seuranaan aasi, joka välillä pysähteli eikä meinannut suostua
jatkamaan matkaa."
Näin oli jatkunut jo vuosia ja illallakotiin päästessään mies oli yleensä
niin väsynyt, ettei jaksanut mitään. Oli tämä kyllä tylsää ja yksinkertaista
elämää. Näin jatkui ja jatkui, kunnes eräänä päivänä aasi ei enää
noussut pilttuustaan. Vaikka mies koitti houkutella sitä, aasi vain makasi
paikallaan, joten mies lähti hakemaan eläinlääkäriä.
Lääkäri tutki aasin ja totesi sen olevan kovin väsynyt ja ylirasittunut.
Lääkäri sanoi, että aasi paranisi vain jos se saisi levätä ja syödä
terveellistä ruokaa. Näin ollen se saisi vaihtelua yksinkertaiseen,
työlääseen elämäänsä.
Kului viikkoja. Mies helli aasia ja kehui sitä. Hän antoi sen olla vapaana
kauniilla vihreällä laitumella ja antoi sille terveellistä herkkuruokaa.
Samalla mies huomasi itsekin saavansa levätä ja oikeastaan jo
kaipaavansakin yksinkertaisena pitämäänsä elämää ja matkoja torille
yhdessä aasin kanssa.
Lopulta tuli päivä, jolloin mies valjasti aasin jälleen kunnostettujen
kärryjen eteen ja ilokseen hän huomasi aasin olevan pirteämpi. Näin he
jatkoivat taas yksinkertaista elämäänsä, mutta vain viitenä päivänä
viikossa. Kaksi viimeistä viikonpäivää he viettivät leväten ja voimia
keräten. Näin ollen tavallinen ja yksinkertainen arki sujui nyt paljon
paremmin, sillä yksinkertainen elämäkin tarvitsee välillä rinnalleen
levon ja joskus vähän juhlankin tuntua, jotta sitä jokapäiväistä
yksinkertaisuutta taas osaa arvostaa.

Muurahaisten työt
Eläin: muurahainen - avainsana: jakaminen
”Oho, katso mikä vilske tuolla on”, sanoi 6-vuotias Jani osoittaen suurta
metsän laidassaolevaa kekoa.
”Kyllä vain, se on muurahaiskeko ja siellä on menossa jokapäiväiset
askareet”, sanoi vaari.
”Voidaanko mennä lähemmäs,” intoili Jani.
”No ihan vähän vain”, vaari sanoi, ”silläethän sinäkään pitäisi siitä, jos sinun
kotiisi tultaisiin liian lähelle tutkimaan.”
”No en kyllä pitäisi,”Jani totesi, ja lähes ääneti he lähestyivät muurahaisten
kekoa.
He katselivat hetken viliseviä muurahaisia.Jotkut toivat jotakin, jotkut lähtivät
ja liikettä riitti kunnes Jani parkaisi:
”Ai, joku puri minua.”
”No kappas,” vaari totesi, ”se taitaa olla sen merkki, että olemme liian lähellä.
On varmasti aika poistua.”
Heidän kävellessään takaisin mummolaa kohti vaari kertoi, että muurahaisilla
oli tarkka työnjako. Kuningatar, tai joskus niitä oli jopa useampia, piti huolen,
että syntyi uusia muurahaisia. Oli niin työ- kuin vartiomuurahaisia ja kaikki
tiesivät tehtävänsä, sillä työt oli tarkkaan jaettu.
Illallaennen nukkumaanmenoaan Jani pohti vielä miten jokaisella oli oma
tärkeä tehtävänsä. Miten tärkeää olikaan osata jakaa tehtävät ja tarvittaessa
myös osata pyytää apua. Ajatella, että jopa muurahaisetkin osasivat niin
tarkkaan jakaa omat työnsä.

Hiljainen herkuttelĳa
Eläin: hiiri - avainsana: hiljaisuus
Pimeänä syysiltana, kun tuuli ulvoo ulkona ja takan puut rätisevät ja
lämmittävät mukavasti, ei mikään ole niin ihanaa kuin käpertyä huopaan,
sulkea silmät ja kuunnella äidin kertomuksia.
”Mutta hei, mikäs se oli, ihan kuin keittiössä rapisisi jokin?”
”Voi ei, hiiret varmasti taas”, totesi äiti ja lähti keittiöön, mutta keittiössä oli
aivan hiiren hiljaista.
”Ei siellä mitään ollutkaan”, totesi äiti ja tuli takaisin.
”Olenkos muuten kertonut tarinan siitä, miten hiirisöi rasiallisen
lempisuklaatani?” äiti kysyi.
”Et ole”, minä innostuin, ja äiti alkoi kertoa.
”Ollessani lapsi sain suuren sydämenmuotoisen rasian,joka oli täytetty
lempisuklaallani.Mutta koska oli jouluaatto, olin syönyt niin paljon
herkkuja, että en jaksanut maistaa yhtäkään. Jätin rasian keittiöön
odottamaan seuraavaa päivää. Aamulla tullessani takaisin oli mummosi,
eli minun äitini,siellä murheellisen oloisena ja kertoi minulle, että
suklaani olivat kaikki syöty. Olin ensin kiukkuinen, mutta sitten kurkkasin
rasiaan, joka oli tosi sotkuinen ja täynnä roskaa. Roskan keskellä nukkui
pieni hiiriilmeisesti aivan uupuneena suklaan syönnistä. Silloin en voinut
olla enää vihainen ja isäni, eli sinun pappasi, vei rasian hiirineen päivineen
latoon, josta hiiriherättyään varmasti luikki tiehensä.
Tajusinhan minä, että minun olisi itse pitänyt olla huolellisempi suklaitteni
kanssa. Kaikkein kummallisinta kuitenkin oli, että meillä oli paljon
jouluvieraita ja keittiön laverilla oli nukkunut todella herkkäuninen
Jaakko-setäni, joka ei koko yönä ollut kuullut yhtään mitään. Niin hiljainen
tuo pieni hiiri oli ilmeisesti ollut, eli joskus sanonta "hiljaa kuin hiiri"pitää
paikkansa”.
Äidin lopetettua oli aivan hiljaista.Ei kysymyksiä, ei yhtään mitään, sillä
minä, tarinan kuuntelĳa, olin jo nukahtanut. Silloin äitikin päätti olla aivan
hiljaa kuin hiiri,sillä hiljaisuus tuo rauhaa ja on hyvin tärkeä taito osata.
Oletko sinä joskus ollut aivan hiljaa? Hiljaisuudessa voi kuulla vaikka mitä,
kokeile vaikka heti.

Vapauden ihanuus
Eläin:kyyhkynen - avainsana: vapaus
Kaunis valkea lintu lensi korkeuksiin. Se tunsi siivissään ilman ja
vapauden. Lopulta se madalsi korkeutta ja istahti puuhun. Yhtäkkiä se
kuulu surullista kujerrusta, se katseli ympärilleen ja näki toisen
kyyhkysen.
”Mikä sinun on?” se kujersi.
”Voi”, vieras kyyhky vastasi, ”rakaspuolisoni joutui tänään ansaan ja näin
miten hän joutui häkkiin”.
”Voi ei, keneltäkään ei pitäisi ilman syytä riistäävapautta, mutta sitä
ihmisetkään eivät aina ymmärrä,” kujersi kyyhkynen hiljaa.
”Tiedätkö missä häntä nyt pidetään?”
”Kyllä, läheisessä suuressa rakennuksessa.”
”Mennään sinne”,sanoi kyyhky ja he lennähtivät suuren rakennuksen luo
ja istuivat läheiseen puuhun.
Puolisoaan kaipaava kyyhkynen alkoi kujertaa surumielisestija jostain
kuuluikin pian vaimea vastaus. Rohkeasti kyyhkyset lensivät ääntä kohti
ja näkivät avoimessa ikkunassa häkin, jossa kiinniotettu kyyhkynen oli.
Huoneessa oli myös vuode, jossa lepäsi nuori tyttö, joka huudahti nyt
väsyneesti.
”Hei, nyt se vihdoinkin laulaa, mutta kuulostaa niin surulliselta.”
”Voi sinua tyttöni”, vanhempi nainen sanoi saapuessaan huoneeseen,
mutta kuunneltuaan laulua totesi tytön olevan oikeassa. Samassa hän
huomasi ikkunan takana olevat kyyhkyset.
”Mummi”,sanoi vuoteessa oleva tyttö, ”voiko olla, että se ikävöi jotakuta?”
”Saatat olla oikeassa. Minusta tuntuu, että tuolla ikkunassasi on se, jota se
ikävöi. Taisi olla väärin tuoda sinulle tuo kyyhky, sen kuuluu elää
luonnossa ja saada olla vapaa. Vapaus on tärkein asia maailmassa.”
”Aivan”, vuoteessa oleva tyttö sanoi. ”On paljon asioita, joita vain vapaana
voi tehdä ja kokea”.
Hitaasti hän nousi vuoteesta, käveli häkin luo ja avasi sen.
”Lennä vapauteen, kyyhky, ja ole onnellinen. Anteeksi, kun emme
ymmärtäneet tätä heti.”
Pelokkaan oloisena kyyhkynen lensi pois häkistä.Se oli nyt vapaa ja
kujersi riemukkaasti kohdatessaan taas rakkaan puolisonsa. Yhdessä ne
lensivät pois vapauteen. Kolmas kyyhkynen istui vielä hetken puussa
kujertaen kunnes sekin lähti omille teilleen. Vapaus on todellakin ihaninta
maailmassa.

Pohtivainen
pikku karitsa
Eläin:lammas - avainsana: hengellisyys

Pieni karitsa seisoi kauempana muista ja tuĳotti korkealle taivaalle. Se
näytti siltä kuin se olisi ajatellut jotakin hyvin tärkeää. Toiset karitsat
määkivät sille ja pyysivät sitä mukaan leikkiin,mutta se ei nyt kuunnellut.
Se oli paikalla, mutta sen mietteet olivat muualla. Mitä se oikein mietti?
Illan tullen tuli lampaiden sisäänmenoaika ja uneksuen karitsakinkulki
muiden mukana sisään. Illallalammasemo kysyi lempeästi:
”Olit tänään taas niin ajatuksissasi, mitä sinä oikein mietit?”
”Voi äiti, maailma on niin ihmeellinen paikka, että välillä mietin kuka
tämän kaiken on tehnyt ja miten kaikki toimii? Joskus vain nautin
kauniista päivästä ja lepuutan silmiäni ne sulkemalla, kuuntelen ja
tunnen. Ja joskus kun on oikein hyvä olla, niin kuin nyt täällä lämpimässä
sinun kanssasi, tuntuu niin turvalliselta ja mietin, että joku varmasti pitää
kaikesta huolta.”
”Voi sinua pieni rakas, kyllä sinulla riittääpaljon tärkeitä ajatuksia ja
kysymyksiä. Minäkin uskon juuri noin, että meistä kaikista täällä pidetään
huolta. Vaikka joskus on surullista ja ikävää, niin asiat lopulta tavalla tai
toisella järjestyvät.
Lammasäiti ja pieni karitsajuttelivat vielä jonkun aikaa ja lopulta väsynyt
karitsa nukahti ja äiti peitteli sen hellästi. Seuraavana päivänä aurinko taas
säteili ja nyt myös pieni karitsajuoksi toisten kanssa koko pitkän päivän.
”Tänään sinulla olikin vauhdikas päivä”, äiti sanoi hymyillen, kun pikku
karitsa leikeistä väsyneenä kellahti oljille.
”Eikös vain, ei sitä joka päivä jaksa miettiä ja punnita maailmaa”, karitsa
sanoi väsyneesti naurahtaen.
”Niinpä niin. Leikki on lasten työtä, sanotaan. On tärkeää, että kaikkea on
juuri sopivasti, niin tärkeitä ajatuksia, kuin touhua ja toimintaakin. Nuku
hyvin, leikkisä pikku ajattelĳani”,sanoi ylpeä äitilammas tyytyväisenä
nukkuvalle pikku karitsalleen.

