
Erilainen pävä 

Eräänä päivänä poika nimeltä Väinö heräsi siihen, että hänellä oli todella kylmä. Hän meni keittiöön 
kysymään äidiltään, että miksi heidän talossaan oli niin kylmä. Äiti vastasi, ettei heidän talossa ollut 
lämmitystä jostain syystä. Väinöllä oli nälkä, ja hän päätti tehdä mikrossa puuroa aamupalaksi, mutta kun 
hän oli ottanut puuroastian ja yritti avata hanaa, sieltä ei tullut vettä.  

”Miksi meidän hanasta ei tule vettä?” Väinö kysyi äidiltään.  

”Mistään hanasta ei tule nyt vettä”, äiti selitti.  

”No mä otan sitten vaikka kaakaon”, Väinö mietti.  

Mutta kun hän oli hörppäämässä kaakaotaan, hän purskautti kaiken pöytäliinalle ja hänen äitinsä huusi: 

”Väinö, mitä sinä oikein ajattelit? Tuo on minun uusi valkoinen pöytäliinani!” 

”Tuo maito oli ihan lämmintä ja pilalle mennyttä”, poika vastasi.  

Äiti meni katsomaan ja huomasi, että jääkaappi ja pakastin olivat poissa päältä.  

”Meidän talosta on ilmeisesti menneet sähkötkin”, äiti tuumasi.  

”Minä menen nyt pelaamaan pleikkarilla”, Väinö sanoi suutuksissaan, koska ei ollut saanut mitään hyvää 
aamupalaa. Mutta kun hän yritti käynnistää telkkaria, se ei tietystikään mennyt päälle, ja äiti nauroi hänelle 
keittiössä, kun tämä ei ollut tajunnut, että telkkarikin toimii sähköllä.  

Sitten äiti ehdotti, että Väinö voisi pelata pikkusiskonsa kanssa vaikka jotain lautapeliä.  

”Argh, no voin mä ehkä vähän pelata.”  

He ehtivät pelata viisi minuuttia, kun Väinö sanoi: ”Minulla on tosi kylmä.” 

Ja sitten hän haki fleecen ja vilttejä.  

”Menkää ulos, siellä on hyvä ilma!” äiti huusi keittiöstä.  

”Joo, mennään”, pikkusisko huusi. 

”Aha, kaipa se on sitten pakko mennä”, Väinö tuhahti.  

Väinö ja hänen pikkusiskonsa olivat ulkona kaksi ja puoli tuntia. He rakensivat lumiukon, lumilinnan ja  
lumilyhtyjä. Kun he tulivat sisälle, oli jo ilta ja he halusivat jotain juomista. Heillä oli appelsiinimehua, mutta 
sekin oli lämmintä, joten he keksivät viedä sen ulos.  

Sillä aikaa kun mehu kylmeni ulkona, he leikkivät piilosta. Talo oli hienon näköinen, kun äiti oli laittanut 
kynttilöitä valaisemaan huoneita. Sitten he ottivat kylmää appelsiinimehua.  

Sen jälkeen oli aika mennä pesemään hampaita, mutta heillä molemmilla oli sähköhammasharjat, joten äiti 
etsi kaapista tavallisia hammasharjoja, joilla he voisivat pestä hampaat tänään. Mutta sitten seurasi taas 
yksi ongelma. Hammasharjat olivat kivikovat, eikä heillä ollut vettä, minkä alla liottaa harjoja. Sitten he 
ottivat sormeensa hammastahnaa ja ”harjasivat” hampaansa.  

Sitten he kaikki menivät nukkumaan ja nukkuivat aamuun saakka, ja kun äiti yritti aamulla laittaa valoja, ne 
syttyivät normaalisti.  


