
kaksi siillá
Lea pennanen

Olipa kerran kaksi siiliá, lso ja Pieni. Ne asuivat suuren
metsán laidassa pihlajan alla pehmoisessa majassaan.
Majan katolla kasvoivat sinikellot ja páivánkakkarat,
mustikat ja mansikat, Majan ohi virtasi sininen puro, ja

puron yli kulki pikkuinen silta. Ja sillan yli kulkivat kaikki
pienet eláimet toisiaan tervehtimáán, ruokaa etsimáán
ja kyláilemáán ystáviensá siilien luona.

Elelivát oleilivat siilit omassa majassaan ja hurjasti ne

pitivát toisistaan, lsosiili oli iso ja pullea. Sen kápálát
tömisivát TÖM TÖM kovaa siilipolulla, kun se juoksi

metsániitylle kukkia poimimaan tai heittámáán kuper-

keikkaa puron varrella, Pikkusiili oli pieni ja ohuempi,
Sen kápálát sipsahtelivat sipsip pehmoisesti hiekassa,

kun se kantoi vettá kaivolta tai kun se pöyhyytti siilien

nukkumatyynyjá pihalla.

Kun siilit aamulla herásivát, pikkusiili suukotti isoa
kuonoon ja ne nauroivat ja sanoivat toisilleen hyváá

huomenta..lllalla ne láhtivát yhdessá ruoan hakuun iso-

siili edellá, pikkusiili perássá. Ja kaiken he jakoivat:

isosiili sai ison palan, pikkusiili pienen ja kumpikin oli

hyvin onnellinen.
Joka aamu kun aurinko nousi, siilit juoksivat sillan

pieleen ja soittivat aamulaulun. lsosiili kumisti etutassuil-

laan kuparirumpua ja pikkusiili náppáili pientá kultakita-

raa, Kun ne lauloivat tuuli nousi metsán takaa ja lauloi

niiden kanssa. Metsán eláimet herásivát ja kaikilla oli

hyvá mieli siilien laulusta.
Mutta kerran isosiili láhtikin yksin metsáán rumpu

selássáán. Se kulki pitkán matkan ja toivoi löytávánsá
vielá yhden ison mansikan itselleen. Lopulta isosiili
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istahti kivelle, laski rummun maahan ja huokasi:

Ohhoh kun oon vásynyt!

Ja heti vastasi kaiku metsávuorelta:

OHHOH KUN OOOON VAASYNYT

lsosiilihámmástyikaikuaSuurestijaalkoihuudellalisáá.
Se ihastui kauheasti omaan kaikuááneensá ja alkoi rum-

muttaakinjakaikukumisuttitakaisin.Siiliinnostui,se
isosiili, vielá enemmán ja huusi ja rummutti ja metakoi

niin, ettá mánnynkávyt putoilivat puista ja oravat ja

muurahaiset ja perhoset láhtivát karkuun hirmuista

vauhtia.Jakunisosiilitámánnákijakuuli,seluuliole-
vansa suurin ja voimakkain koko metsássá, Se palasi

kotiineikáválittánytmitáánpikkusiilistá,soittivainja
paukuttija metelöi pienellá sillalla niin, ettei kukaan saa-

nut nukuttua.
Monta kertaa pikkusiili pyysi isoa lopettamaan, mutta

isosiili sanoi tyhmállá áánellá:

Miná olen siileistá paras ja siná vain pikkusiili, Soitan

yksin ja syönkin mieluummin yksin, En tarvitse sinua

enká kitaraasi.
Pikkusiilisurináitásanojasuuresti.LopultaSepanl

kitaransa nyyttiin, toiseen palan ketunleipáá ja láhti

pois, kukaan ei tiedá minne,

Muutaman ajan isosiili soittaa paukutti pienellá sillalla

yksin. Kalat uivat karkuun ja kaikki pienet eláimet suut-

tuivatisonsiilinmeluun.Neeivátenáákulkeneetylisillan
ja muuttivat kauemmas metsáán,

Kukaaneihakenutvettáisollesiilillekaivolta,eipöyhi-
nyt tyynyjá, eiká suukottanut aamuisin isoasiiliá kuo-

noon. lsosiiti huomasi olleensa hyvin tyhmá, Se pani ku-

parirummun siilimajaan ja táhti etsimáán pikkusiiliá, Se

haki ja haki, se kulki laaksot ja vuoret - missáán ei ollut

pikkusiiliá'Atkoisataakin'Lopultakotimatkallasynkássa
metsássáisosiilikuulikultakitaranáánen.Sielláistui
pikkusiili sateenvarjo páássáan ju soitti ikávissáan kulta_
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kitaraa, lsosiili ryntási pikkusiilin luokse, pyysi hana:=:

anteeksi ja sanoi:
Rakas pikkusiili, haluan olla aina sinun kanssast ,a ,: :

sallit, soittaisin aina kanssasi hiljaa ja kauniisti,
pikkusiili ilahtui suuresti, sillá senkin oli ollut kc.a

ikává isoasiiliá. Se otti sateenvarjon páástáán ja l-::

lakkasi satamasta. Pikkusiili nousi kiveltá, hymyiIi ,a

sanoi:
Mennáán siilikotiin. yksin ei ole kiva soitella,

Ja siitá páivástá láhtien ne ovat soittaneet yhdessa

lsosiili pöyhii nyt pikkusiilin nukkumatyynyn ja tuo sil e

kukkia ja kaikki pienet eláimet juoksevat yhtámittaa silla,

yli leikkimáán ja laulamaan siilien kanssa ja kaikilla or

taas oikein hyvá olla.
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