Lilja-keijun seikkailu
Pieni keijukainen nimeltä Lilja oli lentelemässä ja tanssimassa
ulkona. Keijulla oli isot läpikuultavat siivet ja pitkät hiukset.
Lilja oli itse ommellut kauniin keijumekkonsa, joka hohti
kaikissa sateenkaaren väreissä. Aurinko paistoi. Lumi oli jo
sulanut ja ensimmäiset kukat alkoivat kurkkia ujosti maasta.
Ihanaa! Silloin valtaisa tuuli tarttui pikku keijuun ja tempaisi sen
mukaansa. Tuuli kuljetti Lilja-keijua monta päivää ja yötä.
Lopulta tuuli laantui ja keiju pudota mätkähti ison harmaan
elefantin selkään. Iik! Keijukainen pyrähti säikähtäneenä lentoon
- ja törmäsi kirahvin kaulaan. Voi ei! Lilja-keiju lensi turvaan
korkealle puun oksalle ja istui siihen katselemaan. Tuolla oli
apinoita. Kauempana oli iso joki, jonka rannalla lekotteli
virtahepoja. Ja hui kauhistus! Tuolla asteli leijona! Missä hän
oli? Miten hän löytäisi ikinä takaisin kotiin? Keiju painoi
kasvonsa käsiinsä ja puhkesi onnettomana itkuun. Silloin keiju
kuuli tutun äänen vierestään: "Miksi sinä itket? Mitä sinä täällä
teet?" Lilja kohotti katseensa ja näki vieressään oksalla
pääskysen. Pääsky asui Liljan naapurissa kesäisin, talveksi se
lensi aina etelään. "Tuuli tarttui minuun ja lennätti tänne. Minä
en osaa kotiin. Ja koti on niin kaukana, mahdanko minä edes
jaksaa lentää niin pitkästi takaisin?", keiju selitti ja alkoi taas
itkeä. Keijujen siipiä ei ollut tarkoitettu matkoihin maasta
toiseen. "Älä itke", pääskynen lohdutti, "Minä olen juuri
lähdössä takaisin Suomeen. Istu minun selkääni, niin minä vien
sinut takaisin kotiin." "Voi kiitos" Lilja sanoi kyyneleensä
kuivaten. Keijukainen istui pääskysen selkään. Ja niin sitä
mentiin. Tuuli humisi korvissa, kun pääsky kiiti mustan nuolen
lailla yli maiden ja merien, kohti pohjoista. Välillä he
pysähtyivät lepäämään ja pääsky kertoili keijulle ihmeellisiä
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tarinoita etelänmailta. Lopulta he pääsivät takaisin kotiin. Siellä
olikin keijuäiti huolissaan odottamassa. "Voi missä sinä olet
ollut?" keijuäiti kysyi ja halasi pikku Liljaa. "Tuuli tempaisi
minut mukaansa ja kuljetti kauas pois, mutta pääskynen toi
minut takaisin", Lilja selitti. Keijuäiti kiitteli pääskystä.
Myöhemmin kesällä pääskynen sai poikasia ja Lilja-keiju leikki
yhdessä niiden kanssa. Hän kertoi, kuinka pääskynen oli
pelastanut hänet ja tuonut takaisin kotiin. Syksyn tullen koko
pääskysten perhe muutti etelään. Lilja keiju hyvästeli ne ja seisoi
kauan huiskuttamassa, kun mustat siivet suhahtelivat
näkymättömiin.
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Kysymyksiä
-Mitä Lilja-keijulle tapahtui?
-Mitä eläimiä Lilja näki?
-Mihin arvelet tuulen kuljettaneen keijukaisen?
-Kuka auttoi keijua?
-Mitä tarkoittaa muuttolintu?
-Mitä muita muuttolintuja tiedät, kuin pääskynen?
Tehtävä
-Etsi kirjoista tai tietokoneelta tietoa muuttolinnuista

www.satupalvelu.fi

