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LAIHA JA LIHAVA

Oli kerran mummo, joka asui kahden poikansa
kanssa pienessä pikkaraisessa töllissä. Tölli oli niin vähäi-
nen, että he tuskin ja tuskin siihen mahtuivat.

Toinen pojista oli suutari, ja hän oli niin maailman
lihava, että täytti melkein koko majan. Hän oli aina
pahalla päällä ja murisi kuin karhu. Toinen oli räätäli
ja niin ohut ja laiha, ettei tarvinnut tilaa jumi ollenkaan.
Hän kiipeili kallioilla keveänä kuin vuorivuohi ja nauraa
päkätti kuin pukki.

• Äidillä oli pojistaan murhetta aikalailla. Lihava oli
ilkeä ja ahne ja olisi tahtonut pitää tuvan yksinään.
Laiha taas oli niin liian lailla, että äiti kerran, luullen
poikaa villalangaksi, veti hänet läpi parsinneulan silmän.
Räätäli raukka oli niin keveäkin, että tuulen puuska hänet
helposti ilmaan heilautti. Varovaisuuden vuoksi täytyi
äidin yhdistää pojat nuoralla ja lähettää lihava mukaan,
kun laihan piti kulkea aukeita kenttiä.

Mutta suutarilla oli metkuja mielessään.
Kerran taas, kun äiti hänet paimeneksi pani, ja

räätäliveli tuulenpuuskan tullessa hypähti ilmaan roääkien
iloissaan: leikkasikin lihava nuoran poikki
nauttien mielessään töllin ainoana -omistajana olemisesta.

Laiha keikahti ilmaan, ja tuuli kuljetti hänet kau-
aksi, kauaksi. Vihdoin putosi hän pehmeälle sammaleelle
ja huoraasi vieressään kolme karhua: mustan, ruskean ja
valkean.

Kaksi viimemainittua aikoivat hänet syödä, mutta
musta sanoi: »älkää viitsikö pureskella tuota kuivaa uah-
kaa! Enempi hyödyttää hän meitä elämällään». Ja he
säästivät hänen henkensä.

Musta karhu aivasti, ja hänen sieramestaan putosi
valkoinen rasia täynnä voidetta.

»Jos sirusenkaan tästä sivelee tuoliin, ei istuja siitä
enää irtaudu», selitti musta.

Ruskean aivastaessa tipahti maahan pieni puusaava.
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»Ketä tällä lyödään, se kuolee kotipaikalla», sanoi
aivasta]a.

Valkea aivasti hopeakuihin.
»Ken tähän puhaltaa, hänen tykönään olemme kaikki

kolme silmänräpäyksessä», ilmaisi valkea.
Oli jo ilta. Räätälille syötettiin karhunpesässä tuo-

retta lammaspaistia, jonka jälkeen hän nukahti sammal-
vuoteelle.

Aamulla annettiin hänelle nuo kolme esinettä, annet-
tiinpa joukko tärkeitä neuvojakin ja lähetettiin matkaan.

Laiha lähti ja saapuikin neuvoja seuraten määränsä
päähän: jättiläisten linnaan. Hoikka kun oli, pujottelihe
hän ankeriaan tavoin läpi portin avaimenreijän pihaan,
ryömi pitkin heinikkoa portaille ja lyödä kumautti ovelle.

»Ken siellä?» kysyi jättiläinen.
»Minä vaan räätäli mestari ompeliaksesi pyrin».
»Yai ompeliakseni! .

. Syön sinut hetipaikalla».
»Älä ihan vielä, kuule ensin tuorreimmat uutiset!»
»Kerro!»
Siinä jo laiha nenäliinallaan siveli voidetta tuoliin

ollen siitä tomuja pyyhkivinään.
»Istu, niin on hauskempi kuulluksesi!»
.lättiläinen istui, vaan eipä päässytkään enää ylös.
»Jollet päästä minua, huudan veljeni, ja hän tappaa

sinut kotipaikalla».
»Älä turhia hälyytä! Taivutahan päätäsi, että ulo-

tun sauvallani niskaasi! Silloin olet vapaa ikipäiviksi».
Jättiläinen totteli kaatuen samalla kuolleena latti-

alla. Siitä syntyi sellainen romahdus, että veli viereisessä
huoneessa heräsi ja tuli katsomaan.

»Vai sinä hänet tapoit! No, nyt on oma vuorosi»,
sanoi hän uhkaillen, tarttui räätäliä niskaan ja nosti hänet
tuleen.

»Älähän ihan vielä, kunhan ensin lähtöraarssin puhal-
lan», rukoili laiha.

Sitten veti hän taskustaan huilun ja puhalsi siihen
kaikin voimineen. Yks’ kaks’, olivat siinä karhutkin ja
repivät jättiläisen kappaleiksi.

»Nyt tartu miekkaan ja taita meiltä kaikilta hännät!»
komensi musta.
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Räätäli epäili, mutta ruskea sanoi: »jollet tottele
niin sinut tapetaan!»

Silloin sipaisi laiha häntätöpykät poikki, ja silloin
seisoikin hänen edessään kuningas, kuningatar ja ihana
prinsessa. Vihdoinkin vapautuivat he noiden ilkeiden
jättiläisten lumoista.

Räätäli sai prinsessan puolisokseen sankaritekonsa
palkaksi. Hän asui kuninkaan linnassa ja söi siellä herk-
kuja niin runsaasti, että kävi pulskaksi ja pyöreäksi,
kuten kaikki kuninkaitten vävyt.

Eräänä päivänä lähti hän valjakollaan noutamaan
äitiä ja veljeä. Äiti ihastiu ikihyväksi ja kiipesi riemulla
noihin komeihin samettivaunuihin. Ahne Velikin olisi
halusta lähtenyt, mutta hän oli lihonut niin, ettei enää
mahtunut ulos ovesta. Ja niin sai hän asua töllissä kuo-
lemaansa asti.

TALVIUKKO.

»Oi, katsos veikko! Talvi tuli,
Jo kesän riemu loppuun suli».
Näin veljellensä Heikki puhuu.
Vaan ken se tuiskusäässä huhuu?
On Talviukko, poikiin päin
Hän kääntyy sekä virkkaa näin:
»Mun töitän älkää moittiko!
Toin monet lystit teille jo.

Mä luistinkentän teille laitoin
Ja revontulin taivaan taitoin
Ja tiu'ut helkkymään sain yössä.
Ja lapset pidin hiihtotyössä.
Ja pakkassäiden keskellen
Asetin päivän riemuisen.
Kas, joulu, joululahjoineen
Luo onnen lasten sydämeen.
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Siis moittimatta riemuitkaatte,
Niin talven raittiutta saatte!
Ken puhdas on, sen onni syvä:
On häile kaikki aika. hyvä.
Mutf muistakaa' Kun kirkkainaan
Päivänne huokuu hohdettaan,
Myös muille onni antakaa
Ja riemustanne kantakaa!-»

KAÄPIOSOTA.

Muuan ritari asui nuoren vaimonsa ja pienen tyttä-
rensä kanssa yksinäisessä linnassa vuoristossa.

Tyttö oli erinomaisen kaunis, ja kun hän oli myös
hiljainen ja hyvä ja vallan vailla leikkitovercita, sanot-
tiin häntä Alppikukaksi.

Vuoripeikot, joita niillä saqduin oli paljon, ihailivat
lasta ja päättivät ottaa hänet vanhempien kuoltua kunin-
gattarekeeen.

Ritarin viljelyksiä rajoitti syvä virta, jonka vastak-
Kaiselta rannalta alkoivat toisen ritarin viljelysmaat.
Naapurukset olivat ystäviä keskenään, mutta samaa ei
voi sanoa heidän alueillaan asuvista kääpiöistä, joiden
välillä vallitsi mitä katkerin viha.

Tuskin olivat vuoripeikot virran toisella puolen
kuulleet naapuriensa päätöksestä, kun jo ryhtyivät neu-
vottelemaan, kuinka saisivat tytön varastetuksi itselleen.

»Nyt tiedän», huudahti muuan vanha ja viisas.
»Kerromme oman ritarimme pojalle tytön hyvyydestä ja
kauneudesta. Hän nai tytön, ja niin saamme me hänet
virran tälle puolen».

Toiset suostuivat viisaan esitykseen, ja seuraavana
päivänä oli nuorukainen kuullut mitä loistavarapia kuva-
uksia Älppikukan kauneudesta.

Hän pukeutui huolellisesti ja lähti tyttöä tervehti-
mään. Kyllähän Alppikukka piti tuosta komeasta nuo-
rukaisesta, jonka tiesi hyväksikin, mutta hänestä tuntui





kovin vaikealta isältä ja äidistä eroaminen. Vihdoin
hyvästeli hän kuitenkin vanhempansa ja seurasi sulhoaan
tämän kotiin, jossa pian vietettiin loistivat häät. Joka
vuosi piti hänen päästä vanhassa kodissaan käymään,
sellainen oli sopimus.

Mutta kun petetyt kääpiöt huomasivat vihollistensa
viekkauden, ei heidän raivollaan ollut rajoja. He olisi-
vat nostaneet ilmisodau, mutta Vetehinen ei uskaltanut
päästää heitä viiran yli, siitä kun olisi ollut huonot seu-
raukset. Niin puristelivat he nyrkkejä salassa ja odotte-
livat sopivaa tilaisuutta. Ja vielä vuoden perästä olivat
he yhtä vihaisia kuin suuttumuksen ensihetkellä.

»Minä olen nähnyt Alppikukkamme!» ylvästeli
eräänä päivänä muuan ilkeimmistä, »Hän tuli virran
yli, ja hänellä oli käsivarrellaan vauva, joka oli äitiään-
kin kauniimpi».

Siitäpä syntyi hälinää ja Kipattamista. Ja niin läh-
tivät he tullutta katsomaan linnaan puistoon. Siellä is-
tuikin sorea Alppikukka ja hänen sylissään lapsi niin
ihana, etteivät peikot olleet sellaista nähneet edes unissaan.

Ja taas sipattelivat kääpiöt ja supattelivat, kuten
aina silloin, kun heillä on paha mielessä. Niin oli nyt-
kin. He päättivät ryöstää tuon soman lapsen kmiingat-
tarekseen. Saadakseen asiansa onnistamaan lähettivät
he viakkaimman ensin vakoilemaan. Tämä astui esiin
ystävällisesti kumartaen.

»Olet siis vihdoinkin tullut takaisin kotiin», alkoi
hän kohteliaasti.

»Viivyn täällä vain huomiseen», vastasi Aippikukka.
»Vai menet jo huomenna, jo huomenna!» ihmetteli

peikko päätään nyökytellen. »Mutia mikäs sinulla on
sylissäsi?»

»Pieni Alppiruusuni, ja kotona on hänen kaksois-
sisarensa».

»Onko hän yhtä kaunis?»
»Ei aivan, siksi nimitinimekin hänet Alppiorvokiksi.

Hän jäi kodin ratoksi, ettei isälle tulisi ikävä».
»No missä makuutat öisin tuota vauvaasi?»
»Omassa vuoteessani ja käsivarteni syleilee häntä

aina», sanoi Alppikrikka, nousi ja meni lapsineen linnaan.



»Vai aina, vai aina», matki peikko ja lähti neuvot-
telemaan.

Ja kuinka siinä taas supateltiinkaan, niin vihdoin
keksittiin kavala juoni.

Viekkain sitoi nuoran vyötärölleen, kiipesi illalla
linnan akkunasta Alppikukan makuhuoneeseen, tiputti
unijuornaa yöpöydälle asetettuun vesilasiin ja meni vuo-
teen alle piiloon.

Pian tulikin nuori rouva, tyhjensi vesilasin janoonsa,
riisui yltään ja meni lapsineen vuoteeseen.

Kun hän oli nukkunut, nousi varas, irroitti nuoran
vyötäröiltään, sitoi sen toisen pään akkunaristikkoon,
toisen päästi kieppumaan alas. Tuossa tuokiossa oli
kamari täynnä peikkoja, jotka nuorasi myöten olivat sinne
kiivenneet.

Alppiruusu otettiin vuoteesta ja jäniksen poikanen
pistettiin sijaan. Ja sitten huit, hait pakoon!

Mutta linnassa nousi suru, itkettiin ja valitettiin.
Uskottiin ilkeän noidan loihtineen lapsen jänikseksi.
Siksi vei Alppikukka elukan mukanaan.

Mutta kun kääpiöt virran toisella puolen huomasivat
varkauden, vimmastuivat he pahanpäiväisesti.

»Heillä on kuningatar ja me jäämme ilman», päivit-
telivät he kateellisina. Ja vihdoin vaihtoivat he salaa
Alppiorvokin oravalla.

Mutta kun ei tyttönen ollut yhtä kaunis kuin sisa-
rensa, kävi peikkojen kateus päivä päivältä yhä kalva-
vammaksi, kunnes he päättivät lähteä Alppiruusua ryös-
tämään.

Heillä oli valmis juoni. Kaadettiin kappale koivu-
metsää, rakennettiin iso joukko venheitä. Otettiin
Alppiorvokki mukaan ja lähdettiin matkaan. Vetehinen
auttoi ystävällisesti, mutta hänellä oli muutakin mieles-
sään.

Vihollisalueelle päästyään antoivat tontut tytön
taaputella yksinään tietä pitkin, itse piileskelivät he
ruohikossa. Ja katso! Vastaan tulikin Alppiruusu, mutta
kolmen vuoripeikon saattamana.
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Huomattuaan sisarensa juoksivat tytöt toistensa luo.
Silloin hyökkäsivät peikot ruohikosta, ajoivat m m
kolme saattajaa, riensivät saaliilleen rantaan ja sijoittivat
sisarukset parhaaseen venheestään.

Mutta pakolaiset hätyyttivät liikkeelle koko leirin,
ja rannalla syntyi taistelu, joet» harva elävänä erkani.
Sotija;- eivät huomannoetkaan, kuinka Vetehinen velloi
venheen aarteineen vastakkaiselle rannalle.

Hannalla oli linnan puisto, jossa kusvoi ihania kuk-
kia. Tytöt kiiruhtivat niitä poimimaan, paljon juostuaan
väsyivat ja nukkuivat.

Aippikukka tuli puistoon. Siellä löysi hän molem-
mat lapsensa ja hänen riemunsa oli rajaton. Nyt näki
hän, etteivät tyttöset olleetkaan elukoiksi loihditut, kuten
hän oli luullut. Nyt osasi hän myös varoa noita ilkeitä
peikkoja.

Peikkoja ei ollutkaan enää paljoa. Harvat eloon-
jääneet olivat vaivaisia ja saivat suureksi »urokseen
kuulla Vetehiseltä ikipäiviksi menettäneensä kauniit
kuningattarensa.

VETEHINEN

Veljekset Yuorihiisi ja Vetehinen ovat yhtä rikkaita.
Palvelijoita on heillä yhtä paljon, edellisen omaisuutta
ovat kaikki maan vuoret, jälkimäisen vedet.

Vetehinen käveli kerran meren rannalla. Aika tuntui
yksitoikkoisen pitkältä, sen vuoksi läksi hän kuljeskele-
maan läheisen kaupungin kaduille. Sinne ei hän kuiten-
kaan mennyt pelkässä hankihaamussaan, vaan pukeutui
merimiehen muotoon. Jalkaansa veti hän nahkahousut
jayli säärien ulottuvat rasvanabkasaappaat. Plänen yllään
oli karkea villapaita ja ohut liinatakki; päässä oli leveä-
lierinen merirnieshattu.

Niin käyskeateli hän siellä sitten piippu suussa,
kädet taskuissa ja näki monta ihmettä. Enin kummas-
tuttivat häntä omituiset, hienopukuiset, korkealmttuiset,
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laaisilmänifekat miehet, joiden kasvoilla oli ylen oppinut
ilme. Toisessa kädessä oli heillä hopeanuppineh sauva,
toisessa nuuskatoosa, josta, tuon tuostakin ottivat hyppy-
sellisen ja pistivät nenäänsä. Oikeanpuoleisessa takin-
taskussa oli laatikko täynnä veitsiä, saksia ja pistimiä,
vasemmassa pillerejä, pulvereita ja tippalääkkeitä.

Nämä omituisen näköiset miehet kulkivat talosta
taloon, viipyivät kussakin hetkisen ja jatkoivat taas
matkaansa. Hetkisen heitä katseltuaan kääntyi Vetehinen
erään talonmiehen puoleen ja tutki asiaa häneltä.

»Nehän ovat lääkäreitä», sanoi mies. »He käyvät
taloissa sairaita katsomossa».

»No mitäs ne sairaat sitten ovat? Syödäänkö niitä
vai pidetäänkö muuten vaan huvin vuoksi»? kysyi Vete-
hinen,

Nyt luuli talonmies tuolla ulkomaisella merimiehellä
olevan hiukan päänvikaa ja erosi hänestä hiljalleen.

Mutta Vetehinen ei ollut tyydytetty ja kääntyi
kysymyksineen suoraan erään lääkärin puoleen. Tämä
käski hänen tulla mukaan katsomaan, ja Vetehinen lähti.

He tulivat kuumetautisen miehen luo, jonka silmät
paloivat ja posket punottivat. Lääkäri kyseli hänen
vointiaan, syötti hänelle pari pilleriä, toivotti pikaista
parantumista ja poistui. Portaissa sanoi hän Vetehiselle!
»Pian hän siitä pääsee, muutaman päivän päästä on jo
kuollut».

Sitten tulivat he keuhkotautisen vaimon tykö Hänen
rintansa rohisi, ja hengitys kävi vinkuen kuin syksyinen
tuuli. Lääkäri koetti hänen vaitimoaau, antoi hiukan
tippalääkkeitä, sanoi taudin parin päivän perästä helpot-
tavan ja lähti. »Vain pari päivää voi hän enään elää»,
kuiskasi hän Vetehiselle.

Tultiin leinitautisen luo, jonka jalat olivat äärettömän
kuumissa hauteissa. Lääkäri lisäsi vielä niitten kuu-
muutta, kumarsi ja lähti.

Täten kulettiin läpi kaupungin. Vetehinen oli kaikki-
alla mukana, katsoi ja kummasteli. Mutta kun hän nyt
näki ihmisten noin sanomattomasti kärsivän, kävi hänen
heitä sääliksi, sillä hän oli hyväsydäminen mies. Hän
rupesi miettimään heille apukeinoja hänkin. Ja eikös
keksinytkin!
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»Liian vähän minä merelläni hyödytän, jos sillä
vain maata kostutan ja kaloja kasvatan. Sen täytyy
kyetä enempäänkin»! arveli hän.

Sitten kulki hän rannalla, kaivoi sinne lähteen toisensa
viereen, kunnes niitä oli lukemattomia. Yhteen valmisti
hän suolavettä, toiseen tulikivivettä, kolmanteen rauta-
vettä j. n. e. p.

Seuraavana päivänä pukeutui hän lääkäriksi unoh-
tamatta korkeata hattua, lasisilmiä, nuuskatoosaa enempää
kuin hopcanuppista keppiäkään. Mutta teräaselaatikkoa
hän ei ottanut, ei myöskään pillereitä, pulvereita eikä
tippalääkkeitä.

Hän kulki talosta taloon määräten kaikki sairaat
juomaan terveysvesiä ja kylpemään meren rannalle. Ja
katso! Kun nyt kukin noudatti neuvoa: nautti hänelle
soveliasta terveysvettä ja sen lisäksi vielä uiskenteli, niin
paranivat sairaat hät’hätää.

Sellainen lääkäri oli Vetehinen.

PUUJALKA-SOTURI

Laps'parvi leikkii riemumielin
Ja lauleleepi helein kielin.
Kirkasna sävel kajahtaa.
Se vanhuksenkin ulos saa.
Vaan vitkalleen hän tulla voipi.
Puujalallaan kun kompuroipi.
Sotilastakki yllähän.
Kantaapi ristin välkkyvän.
Ja valkoparta heiluu hiljaa,
Kun tuuli tuutis' pellon vHjaa.
Ja silmä kirkas vanhuksen
Se loistaa kuni lapsosen.

»Ah kiitos, lapset, laulustanne!
Sen vielä soisin laulavanne >!

Hän virkkoi, kuulemahan jää.





Ja taasen veisu helähtää.
Sen vaiettua kiittää jälleen
Ja viittaa kuni ystävälleen . .
»£n tiedä miksi miellyn niin,
Se miksi otti tunteisiin,
Mutf rinnassani alia rahan
Sulavan tunsin kuni vahan,
Niin lämpimältä tuntui siellä
Ja siltä tuntuu nytkin vielä*.

Hän kääntyi lähtöön aikoen,
Mui’ lapsiparvi huornas’ sen.
Ja tyttö pieni takkiin tarttui:
»Jo sulle monet muistot karttui.
Kerroppas meille vaiheitas’!
Ois’ hauska olla kuuhjas’».

»Vai satuja sä halajaisit.
Niin hauskan hetken viettää saisit
Mutf taisteluista tiedän vaan
Ja kohtaloista isänmaan.
Ne hauskuttaako lapsen miellä,
Ne helkyttääkö laulukieltä?

Oon sotilas ja väsynyt
Jo rauhan töihin olen nyt,
Fäälikkö suuri yiähällä,
Hän, jof ei kenkään voita täällä,
Mua rintamahan kutsukoon!
Jo valmis lähtöhön mä oon . . .

Vai satuja te haluatte . .
.

Hentiesi toiste kuulla saatte,
Nyt . . . »Maahan pitkälleen hän vaipuu,
Ja siinä hiljaa henki haipuu.




