Matti ja Maija Majava
Matti Majava oli insinööri. Hän oli juuri muuttanut vaimonsa
Maija Majavan kanssa uudelle lammelle. Matti ja Maija olivat
yhdessä rakentaneet pesän. He sisustivat sen lumpeenlehdillä ja
kaislamatoilla. Maija jäi vielä viimeistelemään pesän sisustusta,
hänellä oli taiteellista silmää yksityiskohdille. Matti lähti jo
edeltä lammesta lähtevän puron varrelle suunnittelemaan uutta
patoa. Pato nostaisi veden pintaa lammessa niin, että pesän
suuaukko jäisi mukavasti piiloon veden alle. Matti Majava
mittaili puron leveyttä ja syvyyttä ja tarkisti veden
virtaamisnopeuden. Matti ja Maija olivat kokeneita padon
rakentajia, he olivat jopa yhtenä vuonna voittaneet majavien
patojen rakennuksen Suomenmestaruuskilpailut.
Puro oli aika pieni, niin padon rakennus kävi nopeasti. Majava
valitsi rannalta tukipuita ja alkoi jyrsiä niitä sopiviin mittoihin.
Sitten se pisti puut puron pohjaan, viistosti virtaa vastaan.
Oksista, kivistä ja mudasta syntyi tukipuiden ympärille tukeva
pato. Matti oli juuri läpyttelemässä hännällään padon pintaa
tiiviiksi, kun Maija ui pesältä padolle. "Sinähän olit nopea",
Maija sanoi ja ihaili uutta patoa. Veden pinta lammessa alkoi jo
nousta sopivaksi. "Saitko pesän sisustuksen loppuun?" Matti
Majava kysäisi vaimoltaan, ja läpytteli vielä hännällään padon
päällystää. "Sain", vaimo vastasi ja siirtyi miehensä viereen
läpyttämään patoa hännällään, "Laitoin olohuoneeseen kauniin
ulpukkakoristeen kattoon." Matti läpsäytti hännällään viimeisen
kerran ja kääntyi katselemaan patoa. "Eiköhän tämä ole nyt
valmis", majava tuumasi, "Lähdetäänkö pienelle välipalalle?
Näin maukkaita nuoria leppiä tuolla vastarannalla." Matti ja
Maija uivat vastarannalle ja alkoivat nakertaa kuorta rannan
tuntumassa kasvavasta leppäpusikosta. Äkkiä molemmat nostivat
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päätään ja kuuntelivat tarkkaan. Joku hiippaili metsässä. Joku iso
ja raskas, joka huohotti äänekkäästi. Se lähestyi nopeasti. Mikä
se oli? Majavapariskunta solahti veteen ja ui pakoon pesälle.
Viime hetkessä! Tuskin oli majavien hännät painuneet veden
alle, kun rannalla jo seisoi iso harmaa susi. Ennen sukeltamistaan
ovesta sisään Matti vilkaisi vielä metsään päin. Iso harmaa susi
seisoi rannalla ja katseli harmissaan, kun kaksi pulleaa majavaa
katosi sen ulottumattomiin. Susi irvisti pelottavan näköisenä.
Matti vilkutti sudelle ja sukelsi ovelle. Matti ja Maija
tassuttelivat mukavaan pesäänsä ja asettuivat olohuoneeseen
köllöttelemään kaislamatoille. Susi katseli hetken lammelle,
mutta myönsi sitten tappionsa ja lähti lönkyttelemään muualle.
Kirjoittanut Päivi Honkakoski

Kysymyksiä
Mitä Matti ja Maija Majava olivat rakentamassa?
Mihin majavat rakensivat pesäänsä?
Mitä vaarallista majavat huomasivat?
Oletko ikinä nähnyt oikeaa majavaa?
Tehtävä
Selvittäkää kirjoista tai tietokoneelta, mitä kaikkea majavat
syövät
Piirrä kuva, millaisen pesän tahtoisit, jos olisit majava. Selitä,
mitä kaikkea pesän sisustukseen kuuluu.
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