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KRUUNUKAARME

p ntisaikaan kertoivat isoisät ja isoäidit lapsenlapsilleen
omituisista käärmeistä, joiden sanoivat tuottaneen

° ° onnea ystävilleen. He nimittävät niitä monilla eri
nimillä, kuten kuningaskäärme, kruunukäärme, kunin-

gatarkäärme j. n. p. p. Kuulin muun muassa seuraavan
tapauksen.

Olipa kerran tavattoman ahne ja itara talollinen.
Palvelijatareksi hänelle sattui hyväsydäminen, hurskas
tyttö. Tämä oli erinomaisen hyvä karjalle, halaili ja
silitteli lehmiä ja jutteli niille ystävällisesti.

Kivinavetan loukossa asui silloin tuollainen kummal-
linen, valkea käärme. Sen päässä oli kruunu, joka piemän
tullen hohti ja välkkyi, jotta huone oh valoisa kuin päi-
vällä. ]a joka kerran, kun tyttö lypsi, saapui siihen
eläinkin ja katsoi tyttöön niin kumman rukoilevasti.

Hyväsydäminen tyttö kärsi tästä katseesta, hän ei
ymmärtänyt sen merkitystä. Viimein luuli hän tajuavansa.
Hän otti astiaan hiukan maitoa ja tarjosi sitä käärmeelle.
Tämä otti tarjouksen ilolla vastaan ja sai sittemmin aterian
joka lypsyltä.

Muita karja alkoi lihoa ja pulskistua, maitoa tuli
runsaasti, ja vasikat olivat isoja ja komeita.

Eräänä päivänä, kun tyttö parhaillaan ruokki käär-
mettään, tuli isäntä navettaan ja näki tapauksen.

Pois talostani heti paikalla! huusi hän vihois-
saan. Kokoa tavarasi ja lähde! En kärsi talossani
noitia enkä varkaita.

Tyttö itkeä nyhkytti, mutta mikään ei auttanut, hänen
täytyi lähteä.





Kun isäntä oli mennyt matkoihinsa, pistäysi palveli-
jatar vietä viimeisen kerran rakasta karjaansa hyväilemään.
Hän halaili lehmiä, silitteli ja taputteli niitä, sillä ne olivat
hänen ystäviään. Hän oli näet noita vanhan ajan uskollisia
palvelijoita, jotka olisivat tahtoneet asua samassa talossa
aina. Ensi vuonna sanoivat he: »herrani lehmä», toisena:
»meiöän lehmämme» ja kolmantena: »minun lehmäni».

Mutta nyt täytyi hänen luopua omista lehmistään, ja
hän itki sitä surua ihan äänensä.

Silloin saapui paikalle valkea käärme, kohotti päänsä
korkealle, ja yks’ kaks’ putosi tytön helmaan kirkas
kruunu. Sitten mateli antaja ulos ovesta, ja tyttö ymmärsi
hänen muuttavan talosta.

Tyttö kätki huolella aarteensa ja heti kun hän oli
sen saanut, kääntyi kaikki hänelle onneksi. Hän oli
kaikkein mieleinen, sai osakseen kunniaa, rikkautta ja iloa.

Maantiellä tuli häntä vastaan kaunis nuorukainen,
rikkaan voutivainajan poika. Ystävällisesti katseli hän
neitoa ja kyseli kuulumisia.

Saatuaan tietää tytön kobittomaksi ja syyn, miksi
hän oli palveluspaikastaan ajettu, käski hän tytön kotiinsa.

Sano äibilleni, että minä sinut lähetin! virkkoi
hän viimeksi.

Tyttö teki, kuten käskettiin, ja vouöin rouva otti
hänet ystävällisesti vastaan. Hän sai talossa pysyvän
palveluspaikan ja asetettiin illallisella ruokarukouksen
lukijaksi. Silloin rukoili hän sellaisella hartauöelia, että
itse emäntä, tämän poika, palvelijat ja palvelijataret
luulivat Herran enkelin ääntä kuulevansa.

Mutta aterian jälkeen tarttui nuori isäntä tytön käteen,
talutti neiöon äitinsä luo ja sanoi;

Siunatkaa meitä! Tässä on minun tuleva vaimoni,
hänet olen minä valinnut.

Minäkin olen hänet valinnut, vastasi äiti,
sillä hän on yhtä hurskas, kuin kaunis, yhtä nöyrä kuin
siveä.



Niin pääsi neito emännäksi kylän rikkaimpaan taloon..
Hänen kotinsa yli levisi rauha, onni ja Jumalan siunaus.

Mutta ahne talollinen, joka tytön oli niin armotto-
masti luotaan ajanut, köyhtyi köyhtymistään. Ensin myy-
tiin karja, sitten viljelysmaat ja vihöoin koko talo. ]a
kaikki joutuivat tytön omaisuudeksi, sillä Itänen miehensä
huusi ne huutokaupasta.

Mutta mistään ei nuori emäntä iloinnut niin sydä-
mellisesti kuin entisistä rakkaista lehmistään. Taas sai
hän niitä hyväillä ja hoitaa, ruokkia ja taputella.

Eräänä päivänä kohtasi hän navetan kynnyksellä
valkean käärmeen.

Tule sisään vaan, hyvä hengetär! Täällå ei
sinulta muutamaa maitotippaa kitsastella. Ja tässä on
kruunusi, saat sen jo takaisin. En tarvitse sitä enää,
olen kylliksi onnellinen rakkauden, uskollisuuden ja ahke-
ruuden avulla.

Käärme asettui navettaan ja sai joka lypsystä maito-
tilkkasen ystävälliseltä emännältä.

TONTTULAKKI

VJ li kerran mylläri, jolla oli yksi tytär ja kolme poikaa.
TT Tyttö oli hyväluontoinen ja sievä, ja isä rakasti häntä.
°D I Pojatkin olivat kunnollisia, mutta ukko torua nalkutti

heitä aina.
Olisipa meillä vain tonttulakki! sanoi vanhin

veli toisille. Olisimme hetipaikalla autetut.
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Mikä se on? kysyi nuorin.
—. Etkös sitä tiedä! vastasi toinen. Se on

lakki, jota Viheriävuoren tontut käyttävät. Kun sen pistää
päähänsä, käy näkymättömäksi. Helppo on silloin
vihollisia sivuuttaa, mennä minne tahtoo, ottaa mitä
haluaa. . . Silloin sitä, pojat, kelpaisi elää!

Jospa sen saisimme!
Minä lähöen tavoittamaan! ■— sanoi vanhin.

Ja hän lähti.
Oli illanhämärä, kun hän vuorelle saapui. Kuun

vaaleassa valossa siellä tontut kirmailivat: heittivät kuper-
keikkaa, viskasivat lakkinsa ilmaan ja ottivat sen jälleen
päähänsä, vuoron näkyivät, vuoron kävivät näkymättömiksi.

Hupsis! ]a lakki puöota moksahti nuorukaisen
viereen. Oikea kääpiön pipalakki!

Mies ei kauvaa siekaillut, ojensi kätensä ja: hei
vaan! .

.
. Mutta tyhjänä veti hän sen takaisin.

Varkaita! Varkaita! kaikui ytimiä vihlovan
Mmeä-äänisesti hänen ympärillään.

Pian oli koko joukkio hänen niskassaan, mukkiloi
ja kiusasi häntä ja vihöoin vietiin hänet sidottuna Mana-
laan.

Kun ei nuorukaista kuulunut kotiin, alkoivat toiset
ihmetellä.

Hän on saanut tonttulakin, tullut onnelliseksi ja
unohtanut meiöät, sanoi toinen.

Sen hän on tehnyt, myönsi nuorin.
Minäkin lähöen onneani tavoittamaan, sanoi

toinen. Jollen tule kotiin, on onnettomuus minua
kohöannut.

Hän lähti eikä onnistunut edellistä paremmin. Mana-
laan joutui hänkin.

Kovin ikävöi nuorin kotona. Isä vain ei pojistaan
välittänyt.

Taloni on varustettu menijöitäkin varten. Täällä
on aukko josta pois pääsevät, sanoi hän nauraen.
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Kun nuorin huomasi saavansa yksinään kantaa kaikki
ne torat, mitkä he ennen olivat kolmisin kärsineet, lähti
hänkin.

Silloin suri sisar, sillä nuorin veli oli hänelle rakkain.
Mutta isä ei piitannut yhtään.

Matkalla mietti nuorin, kuinka voittaisi nuo viisaat
tontut. Ovathan kääpiöt mahtavaa sukua; heillä on valta
metallien yli, he tuntevat luonnon salaiset ihmevoimat,
he voivat tehöä tyhmästä viisaan, laiskasta ylioppilaasta
korkeaoppisen professorin, parturista tuh*orin, käräjä-
kirjurista ministerin:

Perille tultuansa asettui hän edellisten tavoin odotta-
maan.

Hupsis! Putosi lakki vallan lähelle, mutta hän ei
ollut tietääkseenkään.

Hupsis! Putosi loinen ja vieläkin lähemmäksi, mutta
hän ei hievahtanutkaan.

Hupsis! Putosi kolmas aivan hänen viereensä.
Silmänräpäyksessä sieppasi hän sen päähänsä.

Hei vaan'
Varkaita! Varkaita! kirkui pian koko kääpiö-

lauma, mutta nuorukainen ei hätäillyt, hän tiesi olevansa
nyt heidän käskijänsä. Hän sai tehöä kuinka halusi:
myydä pipalakin kalliista tai pitää sen ja jäädä heidän
kuninkaakseen.

Missä ovat veljeni?
Palvelijoina alhaalla Manalassa.
Saattakaa minut sinne!

Joukko kulki vuoren sisään suurella ryminällä.
Pian tuotiin veljet esille. He olivat palvelijain puvussa

ja näyttivät alakuloisilta.
Tulitko sinäkin tänne? kysyivät he nuorimman

nähtyään. Niin olemme kaikki kolme taas samassa
orjuudessa.

Mutta nuorin ei orjaksi alentunut, hän rupesi käski-
jäksi. Tontut hänen ympärillään rukoilivat häneltä pipa-
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lakkiaan. ]a niin ryhtyi hän määräilemäån lunnaita joilla
sen luovuttaisi.

Tonttujen piti antaa: kalleimmista yrteistä valmistettua
taikajuomaa, joka isän tekisi lempeämmäksi; sisarelle
morsiusmyötäjäiset rikkaat kuin prinsessan; vaununtäyöet
jalokiviä, taideteoksia ja rahaa; kullekin veljelle vaunut
lasiakkunoineen, ajajineen, hevosineen ja valjailleen.

Armoa! Armoa! kirkuivat tontut.
Niinpä pidän lakin ja jään kuninkaaksenne.

Silloin on minulla valta ottaa teiltä kaikki pipalakit. Niin
jäätte näkyväisiksi ja voin minä mieleni mukaan teitä
kiusata. Tuotan maanpäällä sammakoltakin ja asetan
vuoteisiinne.

Mutta sammakoista, suurimmista vihamiehistään kuul-
lessaan, tunsivat tontut kaikki kuoleman kauhut. ]a sil-
loin he suostuivat.

Kun kääpiöt olivat veljeksiä huvittaneet juhla-aterialla,
laululla, soitolla, tanssilla ja teatterilla, ajoivat nämä
komeilla valjakoillaan läpi Viheriävuoren jalokiviluolain,
joissa suihkulähteet solisivat, metallit kukkina kulisivat,
hopealiljat, kultaiset aurinkokukat ja supariruusut kukois-
taen välkkyivät loistossa ja komeudessa.

]a niin saapuivat he rikkauksineen päivineen kotiin,
tarjosivat taikajuoman isälleen, joka itse ensin maistet-
tuaan antoi sen kiertää ympäri. Siellä oli sisaren sulha-
nenkin, ja hänkin sai osansa.

Ja juoma muutiui lämmöksi, lämpö tuleksi ja tuli
rakkaudeksi.

Ja myllykin alkoi pyöriä.





SAMMAKON KUMMI

IN uori, reipas talonpoikastyttö kulki iloisena tietään
Vö~ Lammen rannalla näki hän ruman, lihavan sammakon.
°° 1 Hyi, kuinka ruma! Sinulle toki minäkin

kummiksi kelpaisin, huuöahti tyttö kauhuissaan.
Pysykin puheessasi! vastasi sammakko.

Aijon pitää sanoistasi kiinni.
Huh, kuinka tyttöä inhoitti. Pian unohti hän kuiten-

kin tapauksen ja jatkoi iloisena matkaansa.
Mutta kun hän illalla palasi kamariinsa, kenenkä

näkikään hän keskellä lattiaa? .
.

. Eikös itsensä liha-
van, pullakan sammakon? . . .

Todellakin! Siinähän istui se taas niin ilkeän näköi
senä.

Nyt pysy sanassasi ja tule talooni kummiksi!
Tyttö vitkasteli.

Jollet tule, on tuleva yö viimeisesi.
Tyttö lähti. Sammakko hyppi eöellä pitkin lammi-

kolle johtavaa tietä, tyttö seurasi vastahakoisena perässä.
He tulivat lammikolle. Rannalla siellä oli vuoressa

aukko, josta portaat johtivat maanalaiseen rotkoon. Sinne
oli matka.

Heti perille päästyä muuttui sammakko ihanaksi
rouvaksi, joka ystävällisenä otti vieraan vastaan.

Tässä on kummilapsesi! —* sanoi rouva osoittaen
pientä merenneitoa. Hänen kummiksensa sinua pyysin.

Vanhemmat merenneidot osoittivat vieraalle monella
tavoin ystävällisyyttään. He kuljettivat häntä kaikissa
maanalaisissa rotkoissa ja käytävissä ja kertoivat elämäs-
tään ja oloistaan.
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Kun lähtöhetki tuli lahjoitti tuo kaunis rouva tytölle
kolme kallisarvoista lahjaa.

Säilytä ne muistona kummityttärestäsi! sanoi
hän.

Tyttö kiitti ja lähti kotimatkalle. Maan päälle pääs-
tyään muuttui rouva taas sammakoksi ja tuli tyttöä saat-
tamaan.

Vihdoinkin oltiin kotona, ja tyttö huokasi helpotuk-
sesta. Yksin jäätyään paneutui hän heti nukkumaan.

Aamulla herätessään olisi hän uskonut koko seik-
kailun uneksi, elleivät lahjat tyynyllä olisi sitä todeksi
vahvistaneet.

Iloinen oli tyttö, kun kaikki oli ohitse eikä hän
ikinä enää lammen rannalle mennyt.

AURINKO ILMIANTAJANA

N uori, reipas kisälli matkusteli ympäri maailmaa katsele-
Vö~ massa. Hän halusi nähdä, oppia ja tulla viisaaksi.
°°l Mutta matkarahat loppuivat kesken, ja kiusaaja

lähestyi.
Kunhan tulisi joku, jolla olisi rahoja, ryöstäisin

ne häneltä, 9anoi silloin nuorukainen.
Ja katso! Vanha juutalainen lähestyi häntä yksinäi-

sellä tiellä, jonka molemmin puolin kasvoi korkea, tuuhea
metsä.



Anna rahasi taikka lyön sinut kuoliaaksi,
sanoi hän vanhukselle.

Et hyödy minun ryöstämisestäni, sillä minulla on
vain kahdeksan ropoa, vastasi ukko.

Juutalaisellako ei olisi enempää? .
.

. Tänne
rahat hetipaikalla!

Vaikea antaa, kun ei ole.
Ja juutalainen käänsi taskunsa nurin, mutta mitään

ei löytynyt.
Kiivastunut nuorukainen ei häntä uskonut, vaan

uhkasi yhä enemmin. Vihdoin kohotti hän kätensä lyö-
mään.

- Jos sen teet, niin aurinko tekosi ilmaiskoon!
sanoi vanhus.

Ne olivatkin hänen viimeiset sanansa. Pian makasi
hän verissään maassa.

Turhaan tutki murhaaja tapetun taskuja ja tavaroita,
ei löytynyt muuta kuin nuo kahdeksan vaivaista ropoa.

Liian pieni palkka niin raskaasta rikoksesta! -

sanoi hän huoaten ja jatkoi matkaansa.
Mutta kultarinnat laskeutuivat puista ja peittivät

murhatun kasvot lehdillä ja oksilla salatakseen kauheata
ihmistyötä.

Sillä välin jatkoi murhaaja matkaansa, mutta mieli
oli alakuloinen ja synkkä.

Kuinka aurinko sen ilmi saattaisi? Eihän se
osaa puhua eikä kirjoittaa, sanoi hän itseään lohdu-
tellen, mutta paljoa se ei auttanut.

Ahkera hän oli ja käyttäytyi siivosti ja kunnollisesti.
Viimein hän tuli rikkaaksikin ja meni naimisiin.

Siellä lepää äijä kylmänä kaukaisen maan met-
sässä eikä aurinkokaan tekoani ilmaise. Voin siis unoh-
taa jo tuon vanhan tapauksen, vakuutteli hän itselleen.

Ja hän alkoi tyyntyä.
Eräänä päivänä istui hän kahvipöyöän ääressä nauttien

iuota miellyttävää juomaa. Silloin huomasi hän omituisen





valoympyrän seinässä. Se muistutti hänelle murhapäivää,
jolloin hän näki auringon laskevan veripunaisena ympy-
ränä länteen.

Leiki sinä vaan, aurinkoisen!! Et sinä minua
kuitenkaan voi ilmi antaa, höpisi hän puoliääneen
luullen olevansa huoneessa yksinään.

Mutta vaimopa olikin saapuvilla ja tuli heti hyvin
uteliaaksi. Hän kyseli kyselemistään, kunnes miehen
täytyi kertoa koko tapaus.

Vaimo aikoi sen pitää salassa, kuten oli luvannutkin.
Mutta kuinka olikaan, painoi tuommoisen hirveän salai-
suuöen tietäminen häntä liiaksi. ]a niin kertoi hän sen
pyhimmän vaitiolon valalla vain yhdelle parhaimmista
ystävätäristään.

Mutta tälle kävi aivan samoin kun vaimolle, ja hän-
kin kertoi yhdelle .ja tämä taas yhdelle, kunnes asian
tiesivät kaikki.

Silloin vietiin mies vangiksi ja, kumma kyllä, tunsi
hän nyt rangaistusta kärsiessään ensikerran todellista
mielen rauhaa. Mutta lörppö vaimo kuoli surusta ja
häpeästä.
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