Missä aurinko nukkuu?
Olipa kerran poika nimeltä Lassi. Lassi asui pienessä kylässä,
josta kukaan ei ollut ikinä matkustanut mihinkään. Lassi päätti
selvittää, missä aurinko nukkuu yöllä. Kaikki ihmiset nauroivat
hänelle ja sanoivat: "Se on aivan liian kaukana! Et sinä ikinä
pääse sinne! Auringolla on pesä jossakin kaukana merten ja
vuorten tuolla puolen. Parasta pysyä vaan kotona." Mutta Lassi
varustautui matkaan hyvin ja lähti eräänä iltana seuraamaan
aurinkoa. Hän taivalsi kohti länttä niin kauan kuin aurinko näkyi
ja leiriytyi sitten yöksi. Seuraavana iltana hän jatkoi sitten taas
matkaansa. Niin jatkui päivästä toiseen. Tuli meri vastaan.
Meren rannalla istui kalastaja punomassa verkkoa. "Missä
aurinko nukkuu?" Lassi kysyi kalastajalta. "Aurinko nukkuu tuon
meren takana", kalastaja vastasi. Lassi rakensi itselleen veneen ja
purjehti meren yli. Meri oli iso ja aallot suuria, mutta Lassi pääsi
turvallisesti meren toiselle puolelle. Mutta vastarannalta ei
löytynyt auringon nukkumapaikkaa, vaan toinen ranta. Lassi ei
lannistunut, vaan jatkoi matkaansa. Päivästä toiseen hän vaelsi ja
koetti tavoittaa auringon, kun se meni nukkumaan. Koko ajan
hänestä tuntui, että seuraavana iltana hän tavoittaa
määränpäänsä. Tuli vuori vastaan. Vuoren juurella istui
kivenhakkaaja hiomassa hakkuaan. "Missä aurinko nukkuu?"
Lassi kysyi. "Aurinko nukkuu tuon vuoren takana",
kivenhakkaaja vastasi. Lassi lähti kiipeämään vuorelle. Vei
päiväkausia kiivetä vuorenrinnettä ylös ja toista alas. Mutta
vuorenkaan takaa ei löytynyt nukkuvaa aurinkoa, vaan aurinko
jatkoi matkaansa, päivästä toiseen, aina kohti länttä. Tuli metsä
vastaan. Metsän reunassa seisoi puunhakkaaja hakkaamassa
halkoja. "Missä aurinko nukkuu?" Lassi kysyi. "Aurinko nukkuu
tuon metsän toisella puolella", puunhakkaaja vastasi. Lassi meni
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metsään ja vaelsi puiden lomassa päiväkausia. Mutta metsä
loppui, eikä vieläkään näkynyt jälkeäkään auringon
nukkumispaikasta. Niin Lassi jatkoi matkaansa. Hän kyseli
neuvoa vastaantulevilta ihmisiltä ja kaikki neuvoivat häntä aina
länteen päin. Tuli vastaan uusia meriä, uusia vuoria ja uusia
metsiä, mutta mistään ei löytynyt auringon nukkumispaikkaa.
Kului vuosia, mutta Lassi vain taivalsi sinnikkäästi eteenpäin.
Hän tapasi uusia ihmisiä ja oppi uusia asioita, mutta auringon
pesää hän ei löytänyt. Eräänä päivänä hän hämmästyksekseen
päätyi samaan paikkaan, mistä oli lähtenyt. "Mitä ihmettä?
Kiertääkö aurinko taivaalla nukkumatta laisinkaan?" hän
ihmetteli ääneen. Harmaantunut, kumaraselkäinen vanhus, joka
istui aivan Lassin vanhan kotitalon nurkalla kuuli sen ja vastasi:
"Ei aurinko kierrä taivaalla. Se pysyy paikoillaan, ja meidän
maailmamme kiertää sitä." "No johan on!" Lassi tuumasi ja istui
vanhuksen viereen, "Koko reissu ihan turhan takia!" "Eihän se
turhaa ollut", vanhus sanoi viisaasti, "Et löytänyt aurinkoa, mutta
näit koko maailman."
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Kysymyksiä
Mitä Lassi lähti etsimään?
Mitä Lassi sai selville auringosta? Nukkuuko aurinko?
Oliko matka sinusta turha?
Tehtävä
Piirrä Lassi kiipeämässä vuoren yli aurinkoa seuratessaan
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