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tviisas wcnmo.
Elipä kerran pienoisessa kylässä waltakunnan lai-

dassa ukko ja akka. Heillä oli kolme poikaa, niistä
kaksi wiisasta, mutta kolmas tyhmä. Kun ukko kään-
tyi kuolemaan, rupesi hän jakamaan rahoja pojilleen.
Vanhimmalle hän antoi sata ruplaa, keskimäiselle
sata ruplaa, mutta tyhmyrille ei tahtonut antaa mi-
tään. »Hukkaanhan ne wain menisiwät", sanoi.
„Mitä jakoa se on?" sanoi tyhmyri, „owathan kaikki
lapset saman arwoisia, olkoot tyhmiä tahi wiisaita.
Anna minullekin osa." Ia ukko antoi hänellekin
osansa.

Ukko kuoli ja kuopattiin. Wiisaat weljet lähtiwät
markkinoille härkiä ostamaan ja tyhmyri lyöttäytyi
mukaan. Ostiwatkiu härkiä; mutta tyhmyri toi kotiiu
kissan ja koiran.

Muutaman päiwän päästä wanhemmat weljet
waljastiwat härkänsä lähteäkseen matkalle. Tämän
huomattuaan nuorinkin weli alkoi laittautua matkaan.

.Mitä sinä, tyhmyri, matkalle lähdet ihmisten nau-
ruksi?" sanoiwllt wiisaat weljet.

»Saanewat tyhmätkin kulkea siinä missä wiisaat-
kin", wastasi tyhmyri, otti kissan ja koiran mukaansa,
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heitti säkin hartioilleen ja alkoi kulkea kotoa pois.
Kulki, kulki, kunnes wiimein tnli eteen iso joki, eikä tyh-
myrillä ollut rahau ftyörylätä, millä soudattaa itsensä
ylitse. Mutta tyhmyri ei siitä säikähtänyt. Hän
kokosi risuja, teki niistä rannalle majan ja alkoi elää
siinä. Koira alkoi heti huolehtia lotitoimista, kantoi
leiftäpalasill ja ruokki sillä tawoin niin itsensä kuin
isäntänsä ja kissankin.

Elettiin edelleen, niin tulipa terran kaikenlaisilla
tawaroilla lastattu laiwa. Tyhmyri huomasi sen ja
huusi:

„Hoi, laiwuri! Kun menet kauppoja tekemään,
min otapfta minunkin tawarani puolesta hinnasta."
Ia hän heitti laiwaan kissansa.

„Mitä me tällä otuksella teemme", nauioiwat
laiwamiehet ja aitoiwat heittää kissan weteen.

»Antakaa kissan olla", huusi laiwuri, »pyydystä-
köön täällä rottia ja hiiriä."

Mitäs muuta, kissa jäi hiiriä pyydystämään.
Wiimein saapui laiwa »vieraaseen maahan, jossa ei

itipäiwinä oltu nähtykään kissaa, mutta jossa sen sijaan
oli rottia ja hiiriä niin tiheässä kuin ruohoa maassa.
Laiwuri lewitti tawaransa nähtäwiksi ja alkoi hieroa
kauppoja. Kohta saapuikin siihen eräs kauppias, joka
osti koko hänen warastonsa japyysi hänet sitten kotiinsa
harjakaisia juomaan. Siellä isäntä juotti laiwurin
juowuksiin ja käski kauppapalwelijansa laahaamaan
hänet majaan.

»Antaa rottien syödä hänet", sanoi kauppias, sit-
tenpähän saamme hänen rikkautensa omaksemme,"
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Laiwuri kannettiin pimeään wajaan ja heitettiin
sinne. Mutta kissa kulki koko ajan hänen perässänsä,
niin se oli tottunut häneen, ei jäänyt askeltakaan jä°
lelle. Sekin pujahti wajaan ja alkoi siellä nitistää
pois hengiltä rottia, toisen toisensa perästä, kokonaisen
röykkiön. Aamusella isäntä tulee katsomaan; laiwurilta
ei ole hiuskarwllllkaan wääristetty, mutta kissa tappaa
paruillaan wiimeisiä rottia. Sanoo silloin isäntä:

„Kuuleppa, myö minulle tämä eläin."
„No, osta pois."
Hierottiin siinä kauppaa ankarasti ja kauppias osti

kuin ostikin kissan kundella kultatynnyrillä.
Laiwuri palasi omaan maahansa, tapasi tyhmyrin

ja antoi hänelle kolme tynnyriä kultaa. Mutta tyh-
myri ei tiennyt, mitä olisi mokomalla kullan roskalla
tehnyt. Hän läksi kulkemaan pitkin kyliä jakaupunkeja
jakaen rahojansa waiwaisille ja kerjäläisille. Sillä ta»
woin hän jakoi kaksi tynnyrillistä, mutta kolmannella
osti suitsutusastian, jonka asetti autiolle kedolle pala-
maan. Pyhä sawu kohosi Jumalan luokse taiwaaseen.

Mkiä ilmestyi enkeli ja sanoi:
„Herra käski kysymään, mitä sinä tahdot."
„En tiedä", wastllsi tyhmyri.
„No mene sitten tuonnepäin; siellä on kolme miestä

peltoa kyntämässä; kysy heiltä, he sen sanowat sinulle."
Tyhmyri otti nuijan ja läksi kyntömiesten luokse.

Lähenee ensimäistä ja sanoo:
„Päiwää, ukko".
"Mene hiiteen, hywä ihminen!"
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»Opetappa minulle, mitä minun pitäisi pyytää
Jumalalta."

»Mistä minä tiedän, mitä sinä tarwitset."
Tyhmyri suuttui ja iski ukkoa nuijalla päähän, niin

että ukko heitti henkensä.
Menee sitten toisen luokse ja nurkkaa: „Sano, ukko,

mitä minun pitäisi pyytää Jumalalta!"
»Mitä se minuun koskee!"
Tyhmyri siwalsi häntäkin nuijalla, eikä ukko enää

hiewllhtanutkaan.
Menee wielä kolmannen kyntäjän luo ja kysyy hä-

neltä asiaansa.
»Sano sinä, wanhus!"
Ulko wastasi: „los sinulle annettaisiinrikkautta, niin

sinä unohtaisit Jumalan; parempi on, että pyydät
itsellesi wiisasta waimoa."

»No, mitä sinulle sanottiin?" kysyi enkeli, kun tyh-
myri palasi hänen luoksensa.

»Sanottiin: älä halaja itsellesi rikkautta, »vaan pyy-
dä wiisasta waimoa."

„Hywä on", sanoi enkeli, „mene sellaiselle ja sellai-
selle joelle, istu sillalle ja katso weteen. Ohitsesi kulkee
kaikenlaisia kaloja, pieniä ja suuria. Mutta sitten
tulee sieltä myöskin pienoinen lautta, joka kannattaa
kultaista sormusta ota sormus ja heitä se yli olkasi
kuiwalle maalle."

Tyhmyri teki niin, tuli joelle, istui sillalle ja katsoi
herkeämättä weteen; ohitse ui kaikenlaisia kaloja, pie-
niä ja suuria, lopuksi tuli pieuoinen lauttakin, ja lau-
talla oli kultainen sormus. Tyhmyri sieppasi sen,
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heitti yli olkansa kuiwalle maalle, ja siellä sormus
muuttui kauniiksi tytöksi, joka sanoi:

„Päiwää, rakas ystäwä."
Ia niin ottiwat he toinen toisiansa kädestä ja

läksiwät kulkemaan. Kulkiwat ja kulkiwat, aurinko
laski mailleen, ja he pysähtyiwät autiolle kedolle miel-
tämään yötä. Tyhmyri nukkui sikeääu uueen, mutta
kaunis waimo huusi heleällä äänellä, ja heti ilmes-
tyi siihen kaksitoista työmiestä.

„Laittakaa minulle komea, kultakattoinen linna!"
käski waimo.

Silmänräpäyksessä walmistui palatsi peileineen, ku<
wlltauluineen. Tyhmyri oli nukkunut autiolle kedolle,
mutta heräsi ihmeellisessä palatsissa. Tämän lulta-
kattoisen linnan äkkäsi itse keisarikin. Hän hämmäs-
tyi, kutsutti luoksensa tyhmyrin ja sanoi:

..Eilen oli tuolla wielä sileä keto, mutta nyt seisoo
siinä linna. Oletpa sinä koko welho."

„Ei, teidän keisarillinen korkeutenne, kaikki on ta-
pahtunut Jumalan tahdosta."

„No, jos kerran sinä olet yhdessä yössä laittanut
kokonaisen linnan, niin rakennepa huomiseksi lin-
nastasi minuu linnaani silta sellainen, joka on puo-
leksi kultaa ja toiseksi puoleksi hopeata. Jos et sitä
saa tehdyksi, min lyön pääsi poikki."

Tyhmyri läksi pois ja alkoi itkeä. Owella tulee
waimo häntä wastlllln.

..Mitä sinä itket?"

.Mitäkö itken? Keisari käski minun laittamaan lin-
nojen wäliin sellaisen sillan, joka on puoleksi kultaa ja
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puoleksi hopeaa. Jos se ei tule huomiseksi walmiiksi,
hakkaa hän minulta pään poikki."

„Ei mitään hätää, armaani, käy wain maata; aamu
on iltaa wiisaampi."

Tyhmyri rupesi makaamaan ja nukkui: kun hän aa-
mulla nousee, on kaikki jo tehty; silta on sellainen, ettei
sitä yhteen wuoteen ennätä kyllikseen katsella.

Keisari kutsutti tyhmyrin luoksensa ja sanoi: „Työsi
on hywä. Toimipa nyt yön kuluessa uiin, että
aamulla kaswaa molemmin puolin siltaa omenapuita,
niiden oksilla riippuu kypsiä omenia, taiwaan lintuja
laulelee latwoissa ja merikissat naukuwat oksieu haa-
roilla. Jos et saa tätä suoritetuksi, niin miekkani kat-
kaisee kaulasi."

Tyhmyri läksi ja alkoi itkeä. Owella kohtaa hänet
waimo ja kysyy: „Mita itket, rakkaani?"

„Miksi en itkisi. Keisari määräsi, että huomenna pi-
tää molemmin puolin siltaa kaswaa omenapuita,
niissä pitää olla kypsiä omenia, ja oksilla pitää
merikissojen naukua. Jos en tätä kaikkea saa aikaan,
menetän pääni."

„Ei mitään hätää, käy wain makaamaan; aamu on
iltaa wiisllllmpi."

Aamulla kun tyhmyri hawahtuu, on kaikki tehty:
kypsät omenat punertawat, linnut laulamat, kissat
naukuwat. Tyhmyri kokoaa omenia ja kantaa tar-
jottimella keisarille. Keisari syö yhden omenan, syö
toisenkin ja nurkkaa:

„Täytyy myöntää, etten ole koskaan ennen näin
suloisia hedelmiä nauttinut. Mutta koska sinä, weli-
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seni, olet niin taitama, niin pistäydypä toiseen
maailmaan tapaamaan isäwainaatani ja kysy häneltä,
mihin hänen rahansa omat piilotetut. Jos et kykene
tätä tehtäwää suorittamaan, niin katkeaa kaulasi."

Taas kulkee tyhmyri kotiinsa ja itkee.
»Miksi, armaani, wuodatat kyyneleitä?" kysyy hä-

nen mainionsa.
"Kuiuka eu itkisi, kuu keisari pakottaa minut toiseen

maailmaan kysymään isäwainajaltaan, mihinkä hän
on piilottanut rahansa."

„Ei ole wieläkääu hätää. Mene uudelleen keisarin
luo ja pyydä hauelta seuraasi mitä ueuwostoherroja,
jotka antamat hänelle pahoja neuwoja."

Keisari antoi hänen mukanansa kaksi pajarin.
Mutta waimo hankki lankakerän ja sanoi: „Kas tässä,
minne kerä wierii, sinne menet rohkeasti." Ia kerä
alkoi wieriä, wieriä, wieri suoraan mereen, meri ja-
kaantui kahtia ja tie aukeni. Tyhmyri laskeutui las-
keutumistaan ja lopulta hän seuralaisineen oli toi-
sessa maailmassa. Katselee ja huomaa, kuiuka paho-
laiset wedättäwät keisarillisella isäwainajalla halkoja
pätsiin, wedättäwät ja hakkaawllt häntä rautatangoilla.

„Seis!" huusi tyhmyri.
Paholaiset kohottamat sarwipäitänsä ja kysymät:

~Mitä olet mailla?"
»Pitäisi saada puhua pari sauna tämäu wainajan

kanssa, jolla te wedätätte halkoja."
„Kas wain, pälkähtikö se päähäsi! Kylläpä löysit-

kin ajan lörpötelläksesi, mokomakin; etkö älyä, että
meiltä sammuisi tuli pätsistä?"
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„Mitä wielä! Ennätätte wallan hywin, ja ottakaa
siksi ajaksi nämä kaksi pajarin työhön; silloin sujuu
wielä nopeammin."

Kiiruun kautta paholaiset riisuwat wanhan keisarin
waljllista, asettamat hänen sijallensa molemmat paja-
rit ja lähtewät wedättämään halkoja pätsiin. Tyh-
myri sanoo keisarin isälle:

„ Poikanne, meidän keisarimme, lähetti minut tei-
dän armonne luokse kysymään, mihin on waltakunnan
entinen rahawarasto piilotettu."

„Rahat owat sywissä kaiwoksissa kiwisien seinien
takana. Niistä ei ole wäliä, mutta sano pojalleni,
että jos hän jatkaa hallitustaan yhtä suurella wääryy-
della tuin minäkin, on hänen wastainen kohtalonsa
samanlainen kuin minunkin. Näethän itse, kuinka
paholaiset owat minua piinanneet luihin saakka, pies-
seet selkäni ja kylkeni rikki. Ota tämä sormus ja
anna se pojalleni sanojesi todistukseksi," Wanha kei-
sari oli tuskin ennättänyt lausua nämät sanat niin
jo paholaiset ajawat takaisin.

„Witsat ja wirwut, tämäpä on oiwallinen pari!
Haluamme wielä yhden terran ajaa sillä." Mutta
pajarit huutamat Tyhmyrille:

»Armahda, ala anna meitä enää rääkätä, ota pois
meidät ennenkuin meistä wiimeinen hengenrahtu
häwiää!"

Paholaiset riisuiwat heidät ja pajarit palasiwat Tyh-
myrin kanssa takaisin päiwän waloon. Astuwat
keisarin luu. Keisari katsahti heihin ja kauhistui; pa-
jarien kaswot oliwat muodottomiksi »nääntyneet, sil-
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mät oliwat werillä ja seljassa sekä kyljissä riippui
rautaisia piikkejä.

„Mitä teille on tapahtunut?" kysyi keisari. Tyh-
myri wllstaa:

„Käwimme toisessa maailmassa. Siellä näin, kuin-
ka paholaiset wedättiwät teidän isäwainajallanne
halkoja. Minä pysäytin heidät ja saadakseni puhel-
la isänne kanssa annoin nämä kaksi pajarin siksi
ajaksi sijaan ja ne wedättiwät heillä halkoja."

„No, mitä isä sanoi?"
„Hän käski sanoa, että jos teidän keisarillinen

korkeutenne hallitsee yhtä suurella wääryydellä kuin
hänkin aikanaan hallitsi, niin saawutatte saman kohta-
lon kuin hänkin. Hän lähetti wielä sormuksen, että
näyttäisin sen sanojeni wllkuudeksi."

„Nlä siitä puhu! Missä owat rahat?"
„Rahat owat piilotetut sywiin kaiwantoihin kiwi-

seinien taakse."
Heti komennettiin paikalle kolo komppania sota-

miehiä ja alettiin murtaa kiwiseiniä. Ne hajotettiin
ja löydettiin tynnyreitä, joissa oli hopeaa ja oli kultaa
aiwllu mahdottomat määrät.

»Kiitos, weliseni, palweluksestasi", sanoo keisari
Tyhmyrille. „Mutta älä pane pahaksesi, maikka
wieläkin waadin sinulta. Kun kerran saatoit tunkeutua
toiseen maailmaan, niin woit hankkia minulle myöskin
itsestään soiwan harpun. Ellet sitä tee, niin miekkani
katkaisee kaulasi."

Tyhmyri läksi pois ja alkoi itkeä.
„Mitä itket, armaani, kysyy häneltä waimo,"
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»Kuinka en itkisi? Waikka kuin paljon palweleisin,
aina wllin uhataan tappaa minut. Keisari waatii
minulta itsestään soiwaa harppua."

„Ei ole hätää, weljeni kyllä sen tekee." Waimo
antoi hänelle kerän sekä kutomansa liinan, käski hänen
ottaa mukaansa entiset kaksi pajarin, keisarin neuwon-
antajat, ja sanoi wielä:

„Nyt sinun un lähdettäwä kauas, hywin kauas,
ja miuä aawistan, että keisari woisi poissa ollessasi
tehdä jotakin pahaa; luulen hänen jo huomanneen mi-
nun kauneuteni. Mene siis puutarhaan, leikkaa kolme
witslla ja lyö niillä kolme kertaa sekä palatsia että
minua ja ala sittenkulkea Jumalan awulla." Tyhmyri
nouti witsat ja löi: waimo muuttui kiweksi ja palatsi
kiwiwuoreksi. Hän otti mukaansa entiset pajarit ja
läksi matkalle.

Mihin kerä wieri, sinne hän sitä seurasi.
Eunen pitkää pyöri kerä synkkään metsään, wie-

rähti suoraau erääseen mökkiin, jossa istui wanha
ämmä.

„Päiwää, eukko!"
„Päiwää, päiwää, mies hywä. Minne matka?"
„Menenftähän, eukkokulta, etsimään sellaista mes-

taria, joka osaisi tehdä itsestään soiwan harpun."
„Kyllä minun poikanikin sen tekee. Odota hetki-

nen, hän tulee pian kotiin." Hetkisen odotettua as-
tuukin wanhuksen poika mökkiin.

„Arwoisa mestari", pyytää häntä Tyhmyri, „tee
minulle itsestään soima harppu,"
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»Minulla on yksi jo »valmiinakin. Kas tässä;
»nyön sen' sinulle, jos pidätte »varanne, että ei kukaan
nukahda harppua wirittäessäni. Jos »vain ken nu-
kahtaa, eikä herää minun huudostani, silloinon häneltä
pää mennyt."

„Hywä on, herra mestari."
Mestari ryhtyy hommaan, alkaa wirittää itsestään

soiwaa harppua, ja silloin toinen pajari jo nukkuukin
sikeään uneen.

„Nukutko sinä?" huutaa mestari. Pajari ei herää
eikä toastaa, ja hänen päänsä wierähtää maahan.

Parin kolmen minutin kuluttua toinenkin pajari jo
nukkuu; hänenkin päänsä putoaa pois olkapäiltä.
Wielä minutti Tyhmyrikin nukkuu.

„Nukutko sinä?" huutaa mestari.
„En, en minä nuku, matkalla «min silmäni pölyttyi'

wät; jos saisin wettä, pesisin ne."
Wanhus antoi wettä. Tyhmyri peseytyi, weti esille

kudotun liinan ja alkoi kuiwata kaswojansa. Wanhus
katsahti liinaan, huomasi sen tyttärensä tekemäksi ja
sanoi:

„ Sinäkö se olet, rakas wäwyseni, enpä aawista-
nutklllln tapaawaui! Onko tyttäreni terwe?"

Siinä sitten syleiltiin ja suudeltiin, pidettiin lestejä
kokonaista kolme päiwää, syötiin, juotiin ja lopuksi
»väsyttiin. Tulipa hywästijätön aika. Hywästelles-
sä mestari lahjotti langolleen itsestään soiwan har-
pun. Tyhmyri pisti sen kainaloonsa ja läksi kulke-
maau kotiin päin. Kulki, kulki, tuli synkästä met-
sästä waltamaantielle ja pani harpun soimaan:
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maikka koko ikänsä olisi kuunnellut, ei sittenkään olisi
saanut tarpeeksensa kuulla! Tulee hänelle silloin
roswo wastaan ja sanoo:

»Anna minulle harppusi, minä annan sinulle nui-
jani,"

„Mitä minä sinun nuijallasi teen?"
„Se ei ole mikään joutuma lelu; nurkat wain: hoi,

nuija lyö, pieksä niin olkoon roaikka kokonainen
armeija wastassa, kaikki se heti mäsäksi ruhjoo."

Tyhmyri suostui waihtokauppaan, otti nuijan ja
käski sen tappaa roswon. Nuija singahti miehen nis-
kaan, antoi pari iskua ja löi hänet kuoliaaksi. Tyhmyri
otti sitten harpun sekä nuijan ja läksi kulkemaan eteen-
päin Tulee wihdoin omaan maahansa.

„Miläpä kiire", ajatteli hän, „minulla on heti keisa-
rin luo, kyllä sinne wielä ennätän, pistäydyn ensiksi
waimoani katsomassa." Hän löi kolmella witsalla ki-
wistä wuorta, löi kerran, löi toisen ja kolmannenkin,
ja ihmeellinen palatsi kohosi wuoren paikalle; sitten
hän löi kiwea ja waimo seisoi hymyillen hänen edes-
sänsä. Syleiltiin ja terwehdittiin ja waihdettiin pari
sanaa. Sen jälkeen Tyhmyri otti harpun, eikä unohta-
nut nuijaakaan, ja läksi keisarin luo. Kun keisari nä-
kee hänet, ajattelee: Kas wain, ei sitä saa millään
pois hengiltä. Kaikki se tekee, kaikki käskyt täyttää.
Jo alkaa sitten keisari huutaa aikoen hyökätä Tyhmy-
rin kimppuun:

„Woi sinua, katala mies! Sen sijaan, että olisit
heti käynyt ilmottautumassa minulle, sinun päl-
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tähtääkin päähäsi mennä ensin waimoasi sylelle»
mään!"

„Pyydän anteeksi, teidän keisarillinen korkeutenne."
„Eiwät rukouksesi, eiwätkä pyyntösi pelasta sinua;

armoa ei sinun osaksi enää riitä. Tuokaa tänne miek-
kani!"

Tyhmyri huomaa, että ratkaisema hetki on lä<
hellä; hän huudahtaa:

"Nuija hoi, lyö ja pieksä!"
Nuija singahti, siwalsi kerran, ponnahti toisen ja

tappoi ilkeän keisarin.
Mutta Tyhmyristä tuli keisari, ja hän hallitsi

wan ja armollisesti.



Saituri.

Olipa kerran rikas kauppias nimeltä Markus.
Häntä itarampllll ihmistä ei ole ollut. Kerran hän oli
käwelemässä; pitkin tietä kulkiessaan hän näki kerjä-
läisen, wanhan ukon. joka istui tien warrella ja pyysi
almua sanoen:

»Antakaa, uskonweljet,Kristuksen uimessä antakaa!"
Rikas Markus meni ohitse. Hänen jälkiään sat-

tui samaan aikaan kulkemaan eräs köyhä mies. jolle
tuli kerjäläistä sääli, niin että hän antoi tälle yhden
kopeikan. Rikas häpesi, pysähtyi ja sanoi köyhälle
miehelle:

„Kuuleppa, ystäwä, anna minulle melaksi yksi
kopeilta. Tahtoisin antaa waiwaiselle, mutta ei ole
pientä rahaa." Mies antoi kopeikan ja kysyi:

»Milloinka saan tulla perimään saamistani?"
„Tule huomenna."
Seuraamana päiwäna köyhä mies meneekin rik-

kaan luo kopeikkllllnsa perimään. Astuu hänen aroa-
raan pihaansa ja kysyy:

..Onko Rikas-Markus totona?"

..Kotona on. Mitä tahdot?" kysyy Markus.
~Kopeikkaani tuliu hakemaan."
„AH, weli hywä, tule myöhemmin; totta tosiaan

minulla ei nyt ole pientä rahaa:"
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Köyhä kumarsi jäähywäisiksi ja sanoi:
„Minä tulen huomenna."
Aamulla hän tuleekin, mutta rikas selittää:
„Ei ole ollenkaan pientä rahaa! Jos tahdot nyt

omasi, niin anna takaisin sataruplasesta ... jos et,
niin tule parin wiikon perästä."

Köyhä mies tuli uudelleen kahden wiikon kuluttua.
Kun Rikas-Markus näki hänet akkunasta, sanoi hän
waimolleen:

„Kuulepa, waimo, minä riisun nyt itseni alasto-
maksi ja asetun makaamaan pyhäin kuwien alle.
Peitä sinä minut lakanalla, istu sitten lähelleni ja itke
aiwan kuin minä olisin kuollut. Ia kuu tuo mies tulee
saamistaan perimään, niin selitä hänelle, että minä
tänään kuoliu."

No hywä on. Waimo tekee työtä käskettyä, istuu
ja wuodattllll kuumia kyyneleitä. Mies astuu sisään,
waimo kysyy:

Mitä sinä tahdot?"
„Tulin Rikkaalta-Markukselta saamistani peri-

mään", wastasi köyhä mies.
„Woi, mies hywä, Rikas-Markus käski toiwottaa

siuulle pitkää ikää; hän kuoli juuri äsken."
„Periköönhän tlliwlllln waltllkunnlln! Salli, emäntä,

että palwelen häntä kopeiltani werran, waik-
lapa pesen syntisen ruumiin."

Hän sieppasi kattilan, joka oli täynnä kuumaa wettä
ja alkaa muitta mutkitta walella Rikasta-Markusta.
Töin tuskin Markus kesti sen; hän rypisteli kulmakar-
wojansa ja sätki jaloillaan.
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»Potti mitä potkit, mutta anna pois topeilla",
sanoi köyhä mies.

Hän pesi rikkaan ja puki hänet niinkuin kuolleet pue-
taan.

„No niin, emäntä, osta kirstu ja käske wiedä kirk-
koon, minä kyllä luen psalmeja arkun wieressä."

Rikas-Markus pantiin kirstuun ja kannettiin kirk-
koon; mutta köyhä mies asettui arkun wiereen psal-
meja lukemaan.

Tuli synkkä yö, Nlliä kirkon ikkuna awantuu ja
sisään ryömii rosmoja. Psalmien lukija piiloutui
alttarin taakse. Kun kaikki roswot oliwat kokoontu-
neet, alkoiwat he keskenään jakaa saalista. Jaettiin
kaikki sulassa sowinuossa, ainoastaan kultaisesta mie-
kasta tuli kiista; jokainen tempoo sitä itselleen, kukaan
ei tahdo luopua siitä. Silloin hyppää psalminlukija
esille ja huutaa:

„Mitä siinä riitelette! Kuka hakkaa kuolleelta pään
poikki, hän pitäköön miekan!"

Silloin Rikas-Markus ponnahti pystyyn tuin
raketti. Worot säitahtiwät, hylkäsiwät aarteensa sii-
hen paikkaan ja wilistiwät pakoon.

„No, hywä mies", sanoi Markus, ..jaetaanfta nyt
rahat."

lakoiwat rahat tahtia, molemmille tuli aikamoiuen
kasa.

..Entäs topeitta?" kysyy köyhä mies.
„Woi, hywä weli! Näethän itse ei ole pientä

rahaa!"
Eikä Rikas-Markus wain antanut topeikkaa.



Jalaton ja sokea bogatnri.*)

Eräässä waltakunnassa eli tsaari tsaarittarensa kanssa.
Heillä oli poika, prinssi liwana. liwanan kaswatta-
jana ja ohjaajana oli Tammihattu Katoma-setä.
Tsaari ja tsaaritar eliwät wanhoiksi, sairastuiwat
wiimein eiwätkä enää toiwoneetkaan paranemansa.
He kutsuiwat luoksensa prinssi liwanan ja sanoiwat:

„Kun me kuolemme, miu tottele ja kuuntele kaikessa
Katomll-setää. Jos niin teet, tulet onnelliseksi; mutta
ellet tottele, joudut hukkaan niinkuin kärpäuen."

Seuraamana päiwänä tsaari ja tsaaritar kuoliwat.
liwana prinssi hautasi wanhempansll ja alkoi elää
heidän käskynsä mukaau; yrittipä hän mitä tahansa,
aina hän ensin kysyi sedän neuwoa.

Ennen pitkää prinssi tuli täysi-ikäiseksi ja päätti
mennä naimisiin; hän meni sedän luokse ja sanoi:

„Katoma-setä, minun on ikäwä yksin olla, tah-
toisin hankkia itselleni waimon."

„No, mitäpä sille muuta, prinssi! Olethan jo tar-
peeksi wanha, aika onkin jo todella ajatella morsianta.
Mene suureen saliin, sen seinillä riippumat kaikkien
prinsessojen ja kuningattarien kuwat. Katso ja wa-
litse; ken miellyttää, häntä menet kosimaan."

'> Venäläisissä kansansaduissa kutsutaan sankareita bogatiiieiksi,
Suoment. muist.
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liwana prinssi riensi saliin, alkoi tarkastella lutvin
ja mieltyi pian yhteen. Tämä oli kuningatar Anna
Kaunis, kaunotar, jonka »vertaista ei maailmassa
toista. Hänen kuivansa alla oli ilmoitus: „Sen, joka
osaa antaa sellaisen arwoituksen, jota kuningatar ei
arwall, ottaa kuningatar miehekseen, mutta se kosija,
jonka arwoituksen hän ratkaisee, menettää päänsä."

Prinssi liwllna luki ilmoituksen ja läksi allapäin
pahoilla mielin setänsä luokse.

,Minä olin", hän sanoi, »suuressa salissa ja wa-
litsin morsiamekseni Anna Kauniin, mutta en suin-
kaan tiedä, tokko kosimiseni onnistuu."

„Niin, prinssi, työläs on häntä woittaa Jos yksi-
näsi lähdet, saat olla lliwan warma onnettomuudes-
tasi, mutta jos otat minut mukaasi ja teet niinkuin
käsken, niin miksikä ei, ehkäpä asia hywinkin onnistuu."

liwana prissi pyysi Tammihattu Katoma-setää
matklltowerikseen ja lupasi warmasti totella häntä
myötä- ja »vastoinkäymisessä. Ia niin he läksiwät
matkalle kosimaan kuningatar Anna Kaunista. He
njoiwat wuoden, toisen ja kolmannenkin, ajoiwat
monen maan läwitse. Silloin sanoo liwana prinssi:

»Olemme jo, setä kulta, kauan ajaneet ja nyt
me alamme lähestyä Anna Kauniin maita, mutta
emme wielä tiedä, millaisen arwoituksen annamme."

„Wielä on aikaa ajatella."
Njoiwat eteenpäin. Tammihattu Katoma-setä kat-

sahti maahan, tiellä oli kukkaro rahaa täynnä. Hän
nosti sen heti ylös ja sanoi:
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„Kas, siinä on arwoitus, liwana prinssi! Kun saa-
wut kuningattaren luokse, niin anna hänelle tällainen
arwoitus: Ajoimme tietä myöten, näimme tiellä ta-
waraa, otimme sen haltuumme ja panimme yhteen
omien tawaroittemme kanssa. Sitä arwoitusta hän
ei woi ikinä arwata: jokaisen muun hän ratkaisee heti,
kun waan katsoo noitakirjaansa; ja samalla hän jo
käskee katkaista kaulasi."

Lopulta liwana prinssi ja Kutoma-setä saapui-
watkin korkeaan howiin, jossa ihana kuningatar asui.
Hän sattui suuri silloin palatsinsa parwekkeelle, huomasi
tulijat ja lähetti tiedustamaan, mistä kaukaa he owat
ja mikä on heidän asiansa. liwana prinssi wastasi:

„Olen tullut siitä ja siitä tsaarikunnasta ja aiko-
mukseni on kosia kuningatar Anna Kaunista? Tämä
ilmotettiin kuningattarelle. Hän määräsi, että prinssin
on saawuttllwa howiin ja kaikkien hänen neuwon-
antlljaruhtinaittensll ja pajariensa läsnäollessa an-
nettawa hänelle arwoitus. „Minulle on", hän sanoi,
„ asetettu sellainen ehto, että minun on mentäwä
waimoksi sille kosijalle, jonka arwoitusta en arwaa;
mutta ilkeä kuolema perii sen kosijan, jonka arwoi-
tuksen woin arwata."

„Kuule siis, ihana kuningatar, minun arwoitukseni",
sanoi prinssi liwana. „Me ajoimme tietä myöten,
näimme tiellä tawaraa, pidimme sen hywänämme
ja asetimme sen omiemme joukkoon."

Kuningatar Anna Kaunis otti taikakirjansa, tutki
sitä ja etsi selitystä; koko kirjan selaili, mutta selwää
ei saanut. Silloin neuwonantajaruhtinaat ja pajarit
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päättiwät, että kuningattaren on mentäwä liwana
prinssin waimolsi. Kuningatar ei ollut ollenkaan
päätöksestä hywillään, mutta minkäs mahtoi, täytyi
wain wlllmistautull wiettämään häitä. Itsekseen
hän kuitenkin ajatteli: »Kuinkahan woittaisi aikaa ja
saisi sulhasen turmioon syöstyksi?" Hän päätti kiu-
sata prinssiä waikeilla palweluksilla. Hän kutsutti
hänet luoksensa ja sanoi:

»Rakas liwana prinssini, oma ylläni, meidän on
walmistettawll häitä. Tee nyt minulle pienoinen
palwelus: Eräässä paikassa kuningaskunnassani seisoo
iso rautaplltsas; laahaa se howin pihalle ja hakkaa
pieniksi kappaleiksi, kokille haloiksi."

„Mutta suwllitkaahlln huomata, kuningatar, etten
minä suinkaan tullut tänne halkoja hakkaamaan;
onko se minun työtäni? Ia onhan minulla sitä war-
ten palwelijakin, Tammihattu Katoma-setä?"

Prinssi kutsui heti luoksensa sedän ja pyysi, että hän
laahaisi rautapatsaan pihaan ja hakkaisi sen pieniksi kap-
paleiksi, kokille haloiksi, Katoma-setä meni osutettuun
paikkaan, sieppasi patsaan syliinsä, hakkasi sen pieniksi
kappaleiksi ja pisti neljä rautahalkoa taskuunsa,

»Kenties näitä wielä tarumaan", sanoi hän itsekseen.
Seuraamana päiwänä kuningatar sauoo liwana

prinssille:
„Rakas liwana prinssini, oma ylläni, huomenna

on meidän ajettawa wihille. Minä ajan Maunuissa,
mutta sinä menet ratsain bogatiirin warsalla; sen
wuoksi pitäisi sinun ensin opettaa se."



23

„Wieläpä minä tässä itse rupeaisin hewosta opet-
tumaan! Onhan minulla sitä warten palwelijakin."

liwana prinssi kntsui Katoma-sedän ja sanoi: „Me-
nepä talliin, käske tallirenkien tuoda ulos bogatiiri-
warsa, nouse sen selkään ja opeta se kelpo ratsuksi;
minun on näet sillä huomenna wihille ratsastettawa,"

Kutoma-setä oiwalsi kuningattaren kamaluuden. Hän
ei kuitenkaan ruwennut riitelemään, meni wain tal-
liin ja käski tallirenkien taluttaa ulos bogatiiri-warsan.
Paikalle kokoontui kaksitoista tallirenkiä. He awasiwat
kaksitoista lukkoa ja kaksitoista owea ja taluttiwat ulos
taikahewosen kaksillatoista rautaketjuilla. Tammihattu
Katoma-setä astui ihme-eläimen luokse, mutta
tuskin hän ennätti istahtaa sen selkään, niin taika-
hewonen samassa irtautui maasta ja nousi metsien
ja pilwien yläpuolelle. Katoma istui lujasti paikoil-
laan; toisella kädellään piti hän kiinni hewosenharjasta,
toisella hän otti taskustaan rautahalon ja alkoi sillä
iskeä heroosen korwien wäliin. Kulutti loppuun yhden
halon ja otti esille toisen; kaksi jo kulutti loppuun,
otti sitten kolmannen; kolme jo kulutti loppuun, sil-
loin tuli neljännen wuoro. Ia niin kauwan hän ah-
disti bogatiiri-hewosta, kunnes tämä masentui ja
sanoi ihmisäänellä:

»Kutoma hywä! Päästä edes hengissä maail-
maan takaisin. Mitä wain tahdot, käske, teen kaikki
mielesi mukaan!"

„Kuuleppa, koiraukuonolainen", wastasi hänelle
Katoma-setä, »huomenna liwana prinssi ratsastaa
sinun selässäsi wihille. Ota waari tästä: kun talli-
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rengit taluttawllt sinut awaraan pihaan ja liwana
prinssi taputtaa kaulallesi, asetu heti rauhallisena
seisomaan, älä korwalehteäsikään wärähytä; ja kun
prinssi nousee selkääsi, tlliwutll ftolwesi, niin että
watsasi maata wetää sekä kulje sitten eteenpäin ras-
kain askelin, aiwan kuin selässäsi olisi ääretön paino.

Bogatiiri-hewonen lupasi totella käskyä ja laskeutui
puolikuolleena maahan. Katoma otti hewosta hän-
nästä kiinni ja heitti ratsun tallirenkien wiereen ja
huusi:

„Hoi, kuskit ja tallipojat, wiekää tämä koirankuono»
lainen pilttuuseensa!"

Odotettiin seuraamaa päiwää. Tulipa aika lähteä
wihille. Kuningattarelle walmistettiin waunut, mutta
liwana prinssiä warten talutettiin bogatiiri-hewonen.
Kaikkialta juoksi wäkeä katsomaan tawatonta, ennen
kuulumatonta näkemään.

Sulhanen astui morsiamensa kanssa walkeamuu-
risesta linnasta. Kuningatar istuutui waunuihin
ja alkoi jännityksellä odottaa, että mitenhän liwana
prinssille käwisi. Hän luuli, että hewonen warmaankin
hajottaa prinssin hiukset pitkin tuulia, sirottaa kedolle
hänen luunsa.

liwana prinssi astuu warsan luokse, asettaa kä-
tensä sen kaulalle, nostaa jalkansa jalustimeen
waisa seisoo aiwan kuin naulattu, ei koiwaansllkaan
wärähytä! Prinssi nousee selkään taikahewonen
taipuu, niin että watsa maahan tapaa. Kahdettoista
kahleet irrotetaan; hewonen lähtee liikkeelle tasaisin
raskain askelin, ja wirtana waluu hiki sen selkää pitkin.
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»Siinäpä wasta sankari on! Sillapa näkyy olewan
tllwllttomatwoimat", puhelikansa katsoessaan prinssiä.

Sulhanen wihittiin yhteen morsiamensa kanssa,
ja he läksiwät kirkosta käsikädessä. Silloin pälkähti
kuningattaren päähän wielä kerran koettaa liwana
prinssin woimia. Hän puristi hänen kättään niin
woimakkllllsti, että weri tulwi liwanan kaswoille
ja silmät pullistuiwat ulos päästä.

»Sellainenko sankari sinä oletkin!" ajatteli kunin-
gatar. »Kylläpä setäsi osasi wetää minua nenästä,
mutta kostamatta sitä ei jätetä,"

Kuningatar Anna Kaunis elää sitten prinssi liwanan
kanssa niinkuin tuleekin elää Jumalan antaman mie-
hen keralla. Hän imartelee kaikin tawoin häntä sa-
noilla, mutta itsekseen miettii, millä keinoilla saisi
Tammihllttu Kutoma-sedän pois tieltään. Kyllä sitten
prinssin ilman sedän apua olisi muikeata päästä
pälkähästä.

Mutta keksipä hän kuinka paljon juoruja tahansa,
liwaull priussi ei wälittänyt hänen puheistaan, waan
aina sääli setäänsä. Wuoden kuluttua hän sanoo
waimollensa:

»Rakastettu puolisoni, ihana kuningattareni! Mieli-
sinpä palata kanssasi takaisin omaan waltakuntaani."

«Samapa se, lähdetään wain. Olenkin jo kauwan
halunnut nähdä sinun maatasi."

Ia niin he hankkiutuiwat matkalle. Setä Kutoma
pantiin ohjaamaan hewosia. Ajettiin, ajettiin, ja
liwanll prinssi nukkui tiellä. Silloin Anna Kaunis
herättää hänet ja walittaa äänekkäästi:
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»Herää jo prinssi! Sinä wain makaat, etkä luule
mitään! Mutta setäsi ei ollenkaan tottele minua,
ohjaa wain tahallaan hewosia mättäille ja kuiluihin,
lliwan tahtoo tappaa meidät. Yritin ensin hywällä
sanalla häntä kieltää, mutta hän wain nauroi mi-
nulle. En tahdo enää hetkeäkään elää, jollet rankaise
häntä!"

Puolitorkuksissa olewa liwana prinssi suuttui jul-
masti sedällensä ja jätti hänet kokonaan kuningattaren
waltaan.

„Tee hänelle, mitä parhaimmaksi katsot!"
Kuningatar hakkautti häneltä jalat. Katoma alkoi

häntä kauheasti kiroilla ja sadatella. „Olkoon men-
neeksi", ajatteli hän sitten, „kyllä minä kärsin, mutta
kyllä prinssikin saa tietää, miltä tuntuu kokea kurjuutta."

Kun Katoma-sedllltä oli hakattu molemmat jalat,
kuningatar katseli ympärilleen ja huomasi tien war-
rella korkean kannon. Hän kutsui palwelijan ja kasti
hänen asettaa Katoman tälle kannolle istumaan.
Mutta liwana prinssin hän sidotti nuoralla wau-
nuihin kiinni, waunut käännettiin ja kuningatar mat-
kusti takaisin omaan wllltakuntaansll.

Katoma-setä istuu kannolla ja wuodattaa kuumia
kyyneliä.

„Hywästi", sanoo hän, „hywästi liwana prinssi,
kyllä sinä wielä minut muistat."

Mutta liwana prinssi juosta wilisti waunujen pe-
rässä. Hän huomasi, että hänet oli petetty, mutta
kääntyminen ei woinut enää tulla kysymykseenkään.
Kuningatar Anna Kaunis saapui waltakuntaansa ja
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pani liwana prinssin lehmiä paimentamaan. Joka
aamu liwana kulkee karjan kanssa pelloille, mutta
iltasin hän ajaa sen takaisin kuninkaalliseen tarhaan.
Silloin kuningatar istuu aina parwekkeella ja tarkas-
taa onko karja täysilukuinen. Hän laskee lehmät yksi-
tellen ja prinssin täytyy ajaa ne lääwään sekä suu-
della wiimeisen lehmän häntää. Lehmä tietääkin sen;
sillä tultuaan portin luo se pysähtyy ja nostaa hän-
tänsä.

Katoma-setä istuu kannolla päiwän, toisen ja
kolmannenkin, syömättä, juomatta. Alas hän ei ky-
kene mitenkään laskeutumaan, aiwan täytyy kuolla
nälkään. Wähän matkan päässä tästä paikasta oli
synkkä metsä. Siinä asui sokea, woimakas bogatiiri,
hankkien elatuksensa omituisella latvalla. Wainuten
hengessään jonkun eläimen kulkewan ohitse: jäniksen,
ketun tahi karhun, hän heti lähtee sitä takaa ajamaan,
ottaa kiinni ja päiwällinen on walmis! Bogatiiri
oli witkelä jaloistaan; ei yksikään juoksijaelain onnis-
tunut jättämään häntä jälkeensä.

Tapahtuipa tähän aikaan, että kettu hypähti sokean
bogatiirin ohitse. Hän kuuli sen ja alkoi ajaa takaa.
Kettu juoksi kannolle saakka ja teki sen juurella jyr-
kän käännöksen. Mutta sokea bogatiiri kiiruhtaa wain
eteenpäin ja iskeekin juostessa otsansa kantoon.

Silloin kanto pelmahti juurinensa maasta ja Ka»
toma kellahti tantereelle ja kysyi:

„Kuka sinä olet?"
„ Sokea bogatiiri, jota on asunut metsässä jo kol-

mekymmentä wuotta. Winkä eläimen saan kiinni, sen
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heti nuotiossa kärwennän; siten saan elatukseni, muu°

ten olisin aikoja sitten kuollut nälkään."
„ Oletko ollut sokea syntymästä saakka?"
„En; kuningatar Anna Kaunis on repinyt silmät

päästäni."
„Sitä katalaa olentoa!" huudahti Tammihattu

Katoma-setä. „ Hänen takiansa minäkin olen jalatto-
maksi tullut; molemmat hakkasi kirottu pois."

Bogatiirit neuwotteliwat keskenään ja päättiwät
elää yhdessä ja yhdessä hankkia rawintonsa. Sokea
sanoi jalattomalle: „Nouse hartioilleni istumaan ja
osoita tietä; minä palwelen sinua jaloillani, sinä mi-
nua silmilläsi." Hän ottaa jalattoman selkäänsä ja al-
kaa kantaa häntä. Kutoma katselee ympärilleen ja
ohjaa huudahduksillaan sokeaa: „oikeaan! wasempaan!
eteenpäin!"

Sillä tawoin he eliroät metsässä jonkun aikaa ja
ftyysiwät ellltuksekseen joko jäniksiä, kettuja tahi kar-
huja. Kerran sanoi jalaton:

„Täytyneeköhän meidän koko ikämme elää ilman
ihmisseuraa? Minä olen kuullut että siinä ja siinä
kaupungissa asuu rikas kauppias, jolla on tytär.
Tämä tytär kuuluu olewan hywin armelias köyhille
jaonnettomille, itse antaa kaikille almuja. Tuokaamme,
weli hywä, hänet tänne, ja rumetkoon hän meille
emännöitsijäksi."

Sokea otti wankkurit, pani jalattoman niille is-
tumaan ja weti hänet kaupunkiin, suoraan rikkaan
kauppiaan pihalle. Kauppiaan tytär huomasi heidät



29

nlnnasta ja juoksi heti antamaan almuja heille,
astui jalattoman luokse ja sanoi:

„Ota, onneton, ota Kristuksen nimessä."
Jalaton oli ottaminaan almua, tarttui hänen kä-

siinsä ja wetikin hänet wankkureihin sekä huusi sokealle:
eteenpäin! Sokea juoksi, ja turhaa oli lahteä hemo-
filia tllkaa-ajamaan! Kauppias yritti sitä, mutta kiinni
ei saatu. Bogatiirit kuljettiwat kauppiaan tyttären
metsämökkiinsä ja sanoiwat hänelle:

„Ole meille sisarensijaisena, elä meidän luonamme
ja hoida taloutta, sillä kukapa muu laittaisi meille on-
nettomille ruokaa ja pesisi paitamme. Jumala kyllä
muistaa siitä sinua."

Kauppiaan tytär jäiheidän luoksensa. Bogatiirit kun-
nioittiwat häntä, rakastiwat ja tunnustiwat hänet
omaksi sisarekseen. Itse he oliwat aina metsästä-
mässä, mutta sisareksi kutsuttu oli aina kotona, hoiti
talouden, walmisti ruokaa ja pesi pitowaatteet.

Sattuipa sitten kerran itse luujalkainen syöjätär»
akka mökissä käymään. Hän alkoi imeä merta kauniin
tytön suonista. Sitä tekoa hän sitten jatkotkin. Kun
boglltiirit menewät metsästämään, syöjätär-akka on
heti mökissä. Eikä mennyt aikaa kominkaan pitkältä,
kun jo puna katosi kauuiin tytön kaswoilta. Hän kuih-
tui ja tuli rumaksi. Sokea ei huomaa siitä mitääu,
mutta Tammihattu Katoma-seta näkee, etteiwät asiat
ole paikallaan. Hän huomautti siitä sokealle ja he mo-
lemmat alkoiwat ankarasti tutkia sisareksi kutsumal-
taan. He kyseliwät wakawasti, mutta syöjätär-akka oli
ankaroilla uhkauksilla kieltänyt häntä mitään wirk<
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kamasta. Kauwan ftelkäsikin hän paljastaa heille
tuskansa, kauwan hau pidätti siitä itsensä, mutta lo-
puksi weljet saiwllt hänet puheellaan woitetuksi, ja
hän kertoi heille kaikkityyni pienimpiin seikkoihin
saakka, kuinka kohta weljien mentyä metsästämään,
ilmestyy aina mökkiin ikiwanha, ilkeänaamainen,
pitkä ja harmaahiuksinen ämmä, pakottaa neidon siis-
timään päätänsä, mutta itse sillä aikaa imee wcrta
hänen suonistaan.

„Ahaa", huudahti sokea, „se on syöjätär-atka! Mutta
odota, siuun kaussllsi me kyllä toimeen tnlemme.
Huomenna emme menekääu metsästämään, waan
koetamme saada hänet kynsiimme."

Seuraamana aamuun boaatiirit jäiwät kotiin.
„ Sinä, jalaton setä", sanoi sokea, „ryömi sinä lawit-

san alle ja istu siellä hiljaa, minä menen pihalle itku-
uanalle odottamaan. Mutta sinä, sisar-kulta, heti kun
syöjätär-akka saapuu, istuudu siuä tähäu näin, tähän
ikkunan »viereen, rupea siistimään hänen päätään,
mutta samalla hiljakseen, huomaamatta selroittele
hänen wanukkeisill suortuwiansa ja työnnä ne akkunasta
pihalle. Miuä sitteu kyllä osaau omalla tawallaui
sukia häueu tukkaansa."

Sanottu ja tehty. Sokea tarttui kuuni syöjätär-
akan harmaihin hiuksiin ja huusi:

„Hoi, setä Katoma, nouse pois lawitsan alta ja pidä
kiinni ämmä-rähjää, siksi kunnes minä tulen sisälle."

Syöjätär-akka kuuli onnettomuuden uhkaaman, tah-
toi hypätä pystyyn, nostaa päätään, mutta ei pääse
hiewahtamaankaan, repii ja repii se ei hyödytä mi-
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tään! Ryömiipä setä Katoinakin lawitsan alta, ro-

mahtaa lliwan kuin kiwi-wuori ämmän päälle aikoen
kuristaa hänet. Kaikki taiwaan tähdet wälähtelewät
silloin ämmän silmissä. Hyppäsipä mökkiin sokeakin
ja sanoi jalattomalle.

„ Laittakaamme suuri nnotio, polttakaamme se
kirottu tulessa ja sirottakaamme tuhka tuuleen!"

Silloin alkoi syöjätär-akka rukoilla:
„Mieskullat, kyyhkyläiset, antakaa anteeksi . . .

mitä ikinä tahdotte, kaikki teille teen!"
„Hywä on, wanha mato", sanoiwat bogatiirit,

„näytä meille se kaiwo, jolla on eläwäksi tekewä ja
kokonaiseksi kaswattawa woima!"

»Säästäkää minut, niin hetipaikalla näytän."
Katoma-setä istuutui nyt sokean selkään, sokea piti

syöjätär-akan palmikoista kiinni, ja syöjätär kuljetti
heidät metsäwiidaktoon, ohjasi erään lähteen reunalle
ja sanoi:

»Tässä on eläwäksi tekewä jakokonaiseksi kaswattawa
wesi!"

„Nlä hätiköi, setä Kutoma", sanoi sokea, „jos tuon
ruojan annat pettää itsesi, et sinä ilmoisna ikänä ter-
weeksi pääse."

Tammihllttu Katoma-setä taittoi puusta wehreän
oksan ja heitti sen kaiwoon; tuskin ennätti se weteen
koskea, niin jo leimahti ilmi tuleen.

„Kas heittiötä, wai tällaisen kamaluuden sinä
keksit!"

Boglltiirit tarttuiwat syöjättäreen aikoen heittää
hänet tuliseen kaiwoon. Silloin syöjätär-akka alkoi



32

rukoilla entistä hartaammin ja wannoi pyhän wa<
lan, ettei enää kierosteleisi.

»Warmasti Wien teidät eloaluowan weden luo."
Bogatiirit suostuiwat wielä kerran koettamaan,

ja syöjätär kuljetti heidät toiselle kaiwolle. Setä
Katoma taittoi nyt puusta kuiwettuneen oksan ja
heitti sen kaiwoon. Se tuskin wielä ennätti koskeakaan
weteen, kuu jo alkoi wiheriöidä, pukeutua lehtiiu ja
tehdä kukkia.

»Oikein, tämä wesi kelpaa", sanoi Katoma.
Sokea huuhteli silmäusä ja tuli tuossa tuokiossa

näkemäksi. Hän laski sitten jalattoman towerinsa we-
teen, ja hänelle kaswoiwat jalat. Molemmat tuli-
wat hywin iloisiksi ja sanoiwllt toisilleen:

»Kunhan nyt lähdemme liikkeeelle, niin kaikki
asiamme parannamme ennalleen, mutta ensiksi on
meidän päätettäwä syöjättären kohtalosta. Jos me
annamme hänelle anteeksi, ei meille itsellemme siitä
lähde hywää; koko ikänsä hän kutoo ilkeitä juoniameitä
wastaan."

He palasiwat takaisin tulisen kaiwon luo ja heitti-
wät syöjättären sinne. Siellä hän löysi pian lop-
punsa.

Tammihattu Katoma-setä meni sitten naimisiin
kauppiaan tyttären kanssa, ja kaikki kolme läksiwät
Anna Kauniin wllltllkuntaan hakemaan prinssi liwa-
naa. Lähestyessään pääkaupunkia he tapasiwat li-
wana prinssin karjalauman jälkiä kulkemassa.

»Seis, paimen", huusi Katoma-setä, »mihinkä sinä
ajat lehmiä?"
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»Kuninkaalliseen pihaan ajan", wastasi prinssi.
Kuningatar joka kerta itse tarkastaa, owatko kaikki
lehmät tallella."

»Kuulepa, paimen, meidän on waihdettawa pu-
kua ja tehtäwiä. Pukeudu sinä minun wlllltteisiini,
minä otan sinun pukusi ja ajan lehmiä."

„Ei, ystäwä hywä, sitä en moi tehdä; jos kuningatar
saa sen tietää, surma minut perii."

„Ole huoletta, sinulle ei tapahdu mitään pahaa;
siitä antaa sinulle sanansa Tammihattu Katoma-setä."

liwana prinssi huokasi ja sanoi:
„AH, hywä wieras, jospa wain Katoma-setä olisi

eläwien kirjoissa, niin enpä minä lehmiä paimentaisi!"
Silloin Tammihattu Katoma-setä ilmoitti prinssille,

kuka hän on.
liwana prinssi syleili häntä lujasti ja sanoi kyy-

neliä wuodattaen:
„En woinut uskoa sinua enää näkewäni!"
He waihtoiwat pukua, ja setä ajoi lehmät kuninkaal-

liseen pihaan. Anna Kaunis tuli parwekkeelle, tarkas-
teli oliwatko kaikki lehmät tallella ja kaski ajaa ne laa-
maan. Ia lehmät meniwätkin lääwään, mutta wii-
meinen pysähtyi owelle ja nosti häntänsä. Kutoma
hyppäsi sen luo ja ärjäsi:

»Mitä siinä, senkin koirankuonolainen, wielä odo-
tat!" Hän tarttui häutään, tempasi, ja lehmän koko
nahka irtautui hännän mutana. Kuningatar näki
sen ja huusi lomalla äänellä:

„Ottakaa hänet kiinni ja tuokaa minun luokseni!"
Palwelijat sieppasiwat Katoman kiinni ja laahasiwat
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palatsiin. Hän menee eikä yritäkään wllstustaa,
taa wain itseensä. Tuotiin hänet kuningattaren eteen.
Tämä katsahti häneen ja kysyi:

„Kuka olet, ja mistä tulet?"
„Olen se mies, jolta sinä jalat hakkautit ja jonka

jätit awutouna kannolle istumaan. Nimeni on Ka°
toma-setä."

„los tuo mies", ajatteli kuningatar, „kerran kykeni
hankkimaan jalkansa takaisin, niin eipä hänen kans-
saan enää auta wiisastella." Ia kuningatar pyysi
häneltä sekä prinssiltä anteeksi, katui kaikkia syntejänsä
ja wannoi rakastamansa ikuisesti liwana prinssiä ja
tottelemansa häntä kaikessa.

liwana prinssi antoi hänelle anteeksi ja eli sitten
hänen kanssansa hiljaisuudessa ja sowussa. Sokea bo-
gatiiri jäi heidän luoksensa, mutta Katoma-setä mat-
kusti waimonsa kanssa rikkaan kauppiaan luokse ja
asettui hänen taloonsa elämään.



Snnlas^wmmo.
Taluupoika astui auran jälestä ja kynti. Silloin

löysi hän aarteen, astian, joka oli täynnä kultarahoja.
Hän tuli hywin iloiseksi, mutta samalla murheellisek-
sikin. Hän huomasi, että jos naapurit saawat tietää
hänen löydöstänsä, niin joutuu se isännänkin kormun,
ja silloin isäntä ottaa häneltä rahat pois. Tämä ta-
pahtui näet siihen aikaan, jolloinkaikki talonpojat oli-
wat orjia, eikä orja, niinkuin tiedätte, woinut sanoa
mitään omakseen, sillä sekä hän itse että kaikki hänen
omaisuutensa oli isännän omaa.

Mutta talonpojalla ei ollut wähintäkään toiwoa,
että löytö pysyisi salassa, sillä hänen waimonsa oli
huomannut, kuinka mies nosti aarteen maasta. Ia
tälle waimolle oli yhtä waikeata olla puhumatta jos-
takin asiasta kuin lautaa wettä seulalla.

Kun talonpoika seisoi siinä ja tuumiskeli, niin keksi
hän lopuksi oiwan tuuman. Hän warotti ankarasti
ämmää, ettei hän saa millään ehdolla nurkkaa sanaa-
kaan aarteesta, ja lähetti hänet sitten kotiin. Itse hän
jäi paikalleen ryhtyäkseen toimeen sen tuuman to-
teuttamiseksi, jonka hän oli keksinyt.

Hän pyysi hauin ja jäniksen. Sitten hän meni lä-
himpään kylään ja osti ison pussillisen wehnärinki-
löitä. Hauin hän ripusti puunlatwaan linnunftyydyk-
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seen ja jäniksen hän pisti joessa olewaan rysään. Sit-
ten hän meni kotiin, piilotti rinkilät ja sanoi waimol-
lensa:

„Tänäänpä on ihmeitä tapahtunut! Kun äsken
käwelin kotiinpäin metsän halki, näin hauin riippu-
wan erään punn latwassa. Se oli tarttunut linnun-
pyydykseen."

He läksiwät yhdessä metsään, ja waimo sai hämmäs-
tyksekseen nähdä hauin, joka riippui pyydyksessä puun-
llltwassll.

»Kiipeä hakemaan", sanoi waimo, „saamme siitä
hywän Mallisen."

Mies kiipesi puuhun ja toi hauin. Sitten he läksi-
wät kotiin. Kun kulkiwat joen rantaa, sanoi mies:

»Annapa, kun pistäydyn tarkastamaan rysiä."
Hän kohotti ensimmäistä rysää ja alkoi samalla

huutaa:
„No jo nyt on maailma hulluna! Katsohan, jänis

on mennyt rysään!"
„Ota se sitten pian pois! Siitä tulee huomiseksi

hywä päiwällinen."
Ia ukko otti jäniksen mukaansa. He tuliwat sitten

kotiin. Waimo Pyysi, että hän saisi mennä naapuri-
muijia terwehtimään. Hän oli miltei sairas kärsi-
mättömyydestä, hän aiwlln paloi halusta saada ker-
toa heille aarteesta, jonka ukko oli löytänyt. Mutta
mies ivastasi:

»Huomenna täytyy meidän nousta warhain ylös ja
lähteä metsään halkoja hakkaamaan. Mene maata,
on jo niin myöhäistä."
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Aamulla ukko heräsi ennen akkaa. Hän meni ulos ja
sirotteli ostamiansa rinkilöitä ympäri kujaa. Sitten
hän huusi waimolle:

„ Wllimo, waimo! Kiiruhda pian pihalle korjaa-
maan sinne sataneita rinkilöitä. Rinkelipilwi on kul-
kenut yöllä kylän ylitse. Toiset naiset owat olleet jat-
keella ennen sinua ja korjanneet kaikki rinkelit teiltä.
Ainoastaan ne, jotka owat sataneet suorastaan mei-
dän pihaamme, he owat jättäneet meille!"

Wllimo syöksyi ylös wuoteesta, kiiruhti ulos ja
katseli. Todellakin, kaikkialla ympäri pihan oli tuin
olikin rinkelejä! Wllimo poimi niitä sylyyksensä täy-
teen, mutta samalla kuitenkin walitteli ja harmitteli:

„Woi, mikä wahinko, kun emme saaneet enemmän
koota. Ajattelehan, kuinka paljon naapuriwaimot
owat koonneet!"

Kun he tuliwat metsään, alkoi ukko hakata halkoja
ja kaski akan koota risuja. Hetken kuluttua ukko asetti
kirween syrjään ja sanoi waimolle:

„Mina pistäydyn kotona, mutta tulen pian ta-
kaisin."

Hän meni metsäniitylle, jossa sikalauma kuljeskeli
ilmau paimenta ja söi. Hän otti yhden porsaan, kan-
toi sen metsään ja ripusti toisesta takajalastaan puu-
hun. Sikakos alkoi huutaa ja winkua, niin että koko
metsä raikui. Talonpoika kiiruhti takaisin waimonsa
luokse. Kun hän tuli perille, näytti tuin hän olisi ollut
puolikuolleena kauhusta. Hän käänsi Heinosen kotiin
päin ja sitten lähdettiin nelistämään yli kantojen ja
kiwien.
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»Mihinkä on sinulla semmoinen kiire? Mitä sinulle
on tapahtunut?" ihmetteli waimo. "Ia kuka se huu-
taa niin kauheasti metsässä?"

„Ole hiljaa, akka! En ole koskaan eläessäni nähnyt
niin kamalaa. Itse paholainen siellä pareillaan kynsii
ja repii isäntää sentähden, että hän tappoi wanhan
äitinsä nälkään."

Seuraamalla wiitolla ei suulas akka enää saanut
hetkenkään rauhaa. Hän riensi mökistä toiseen ja kertoi
kaikkialla aarteesta, hauista ja jäniksestä ja rinkilä-
sateestll ja paholaisesta, joka oli repinyt isäntää. Joka
paikassa hänelle naurettiin, ja hän oli kowin suutuk-
sissaan, kun kukaan ei tahtonut uskoa häntä.

»Kysykää ukolta", sanoi hän. „Hän on ollut mu-
kana ja nähnyt sen omin silmin."

Mutta ukko selitti, ettei hän tietänyt tuon taiwaal'
lista sellaisista asioista.

„Wain niin, sinun aikomuksesi taisi ollakin tehdä
minut naurunalaiseksi koko kylässä? Od otapa wain,
kun minä menen isännän luokse ja puhun hänelle, niin
hän saa takaisin hänelle kuuluwan omaisuuden!"

Harmistunut waimo juoksikiireimmän kautta isännän
luokse ja heittäytyi polwilleen hänen eteensä.

»Minun ukkoni on löytänyt aarteen, rakas herrani,
kysykääpä sitä häneltä itse! Mutta hän kieltää sen ja
tekee minut naurunalaiseksi koko kylässä, hän wäittää,
että minä latelen walheita."

lähetti waimon noutamaan ukkoaan. Kun
he molemmat saapuiwat, kysyi isäntä!
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»Ukkoseni, akkasi wäittää, että sinä olet löytänyt
aarteen minun pellostani."

»Minkälainen aarre se olisi ollut, herra?" wastasi
talonpoika. „Se on wain ämmäin juorua. Tämä
minnn akkani on joutawaupäiwäinen lörppökieli, sen
kaiketi olette jo huomanneetkin."

„Wai olen minä lörppö!" kiljui akka. „Sinä itse olet
se, senkin pöllö. Näinhän minä omin silmin, että sinä
kaiwoit esille astian. Se mnuten tapahtui samana
päiwänä, jona me löysimme hauin puunlatwassa
olewastll linnunpyydyksestä."

„Siinä sen nyt kuulette, herra!"
„Niin, niin, sinä wanha kettu .

. . Etkö muista, että
me sitten löysimme jäniksen joessa olemasta rysästä?"

„Aja hänet ulos, rakas herra! Akka on tullut aiwan
hulluksi."

„Sinä walehtelet, konna! Woin wielä tarkemmin-
kin todistaa, milloin se tapahtui. Sillä juuri seuraa-
wllna päiwänä kulki rinkelipilwi kylän ylitse, ja minä
korjasin pihalta koko sylillisen rinkelejä. Sen näkiwät
kyllä kaikki naapuriwaimotkin."

„Mitä tyhmyyksiä sinä oikein latelet, akka?" ärjäsi
isäntä. „Mitä sinä sillä rinkelisateella tarkoitat?"

..Näkeehän sen selwästi, ettei akka ole järjissään,
herra", sanoi talonpoika. ..Rauhoitu nyt, waimo, niin
lähdemme kotiin; kun sitten juot wähän wettä ja me-
net lewolle, niin pääset houreistasi."

Nyt akka sydämystyi aiwan mielettömäksi.
»Siinä hän seisoo, senkin heittiö, ja panettelee mi-

nua teidän edessänne, ratas herra!", huutaa waimo.
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~Minäkö en olisi jäisissäni! Minähän muistan pie-
nimmätkin asiat, en ole mitään unhottanut! Juuri
samana päiwänähän älkää panko pahaksenne, ar-
mollinen herra! sitten paholainen kynsi teitä elä-
wältä sen wuoksi, että suwaitsitte tappaa wanhan
äitinne nälkään. Sen ftäiwän te kyllä warmasti
muistatte, rakas herra."

Nyt suuttui jo isäntä, polki jalallaan permantoon
ja huusi:

»Jumaliste, mitä sanot! Onko paholainen kyn-
sinyt minua! Ulos! Korjaa luusi!"

Hän paiskasi akan owea kohden ja tyrkkäsi häntä
sitten niskaan, niin että hän lensi suinpäin portaita
alas.

Talonpoika sai sitten elää lewossa ja rauhassa rik-
kauksineen. Kohta hän muuttikin kaupunkiin ja rupesi
kauppiaaksi. Mutta kukaan ei enää uskonut hänen
waimoansa; kaikki pitiwät häntä wähän hypähtä-
neenä.



Noiduttu Auningatar.

Eräässä waltakunnassa eli hywin kuuluisa kaup-
pias. Hänellä oli poika nimeltä liwana.

Kauppias lastasi laiwansa tawaroita täyteen,
jätti talot ja tawarat myymälöineen waimon ja po-
jan haltuun ja itse läksi pitkälle matkalle. Hän pur-
jehti kuukauden, toisen ja kolmannenkin, kulki monen
meren ylitse, pysähtyi wentowieraihin maihin, osti
merentakaisia tawaroita ja möi omat tawaransa hy°
wiin hintoihin.

liwanaa, kauppiaan poikaa, kohtasi sillä aikaa
suuri onnettomuus. Kaikki kauppiaat ja porwarit
alkoiwat kadehtia ja wihata häntä.

.Minkähän wuoksi hän on niin onnellinen", jutteli-
wat he nurjin mielin, „anastaa meiltä kaikki ostajat."

He pitiwat suureu kokouksen ja kirjottiwat ano-
muksen, jossa selittiwät, että on olemassa sellainen ja
sellainen kauppiaan poika, waras jaräyhääjä, joka on
häpeäksi meidän säädyllemme. Ia hänet tuomittiin
sotamieheksi. Poika paralta leikattiin hiukset ja hä-
net lähetettiin rykmenttiin.

liwana palwelee sotamiehenä, kärsii, kärsii, ei ai-
noastaan wuodenpäiwät, waan kymmenenkin wuo-
den. Sitten hän päättää käwäistä kotiseudullaan,
kirjoitan lomahakemuksen, ottaa lomalipun kuudeksi
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kuukaudeksi ja lähtee matkalle. Isä ja äiti tuliwat
sangen iloisiksi hänen tulostaan. Hän eli heidän luo-
nansa ja herkutteli pitkistä ajoista min paljon kuin
suinkin jaksoi. Mutta alkoipa lähestyä takaisiinne-
non heilikin. Kauppias jo kuljetti hänet sywiin
kellareihin, joihin oli kasattu kultaa sekä hopeaa, ja
sanoi hänelle:

„No, poikani rakas, otapa nyt itsellesi rahaa, niin
paljon kuin sielusi wain halajaa!"

Kauppiaanpoika liwana mätti kaikki taskunsa täy-
teen, otti isältä ja äidiltä koko elämänsä ajaksi wan-
hemmallisen siunauksen, hywästeli sukulaiset ja lähtee
takaisin rykmenttiin isän ostamalla komealla hewo-
sella.

Tästä lomallakäynnistä saakka alkaa nuorta ja
hywää miesparkaa waiwata kalwaawa ikäwä. Hän
katselee jahuomaa tien warrella kapakan. Hän poik-
keaa sinne ottaakseen ryypyn murheeseen, tyhjentää
wiinatuopin se tuntuu wähältä, tyhjentää toisen

juopuu ja heittäytyy makaamaan. Kapakkaan ko-
koontuu kaiken maailman juopunutta wäkeä, ja
nukkuneelta otetaan rahat wiimeiseen kopeillaan
saakka. Kauppiaanpoika liwana herää, tunnustelee
taskujansa, joissa ei ole kopLikkaakaan, kopeloi, kope-
loi ja lähtee lopuksi kulkemaan.

Synkkä yö tapaa hänet, autiolla seudulla.
Hän ajaa, ajaa; majatalo ilmestyy hänen eteensä.

Majatalon seinustalla olemaan tolppaan on kirjo-
tettu: „Kuka tulee yötä wiettämään, hän maksakoon
sata ruplaa."
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Mitä tehdä? Nälkäänkö kuolla? Hän kolkutti owea,
poikanen juoksee ulos, ohjaa hänet kamariin, hewo-sen talliin. Mitä suinkin sielu halajaa, kaikkea sitä
saa kaupftillllnpoika liwana. Hän syö ja juo wllt-
sausa täyteen, istnu ja harkitsee.

»Mitä herra sotamies niin miettii", kysyy silloin
isäntä, »sitäkö ettei ole millä maksaa?"

„Eipä niinkään, isäntä; minä olen tullut kylläiseksi
sinuu luouasi, mutta uskollinen hewoseni seisoo tyhjin
watsoin."

»Ei, sotamies, maikka itse menisit katsomaan; sillä on
sekä heiniä että kauroja tarpeeksi asti."

»Kysymys ei olekaan siitä. Hewoseni on tottunut
sellaiseksi, että se syö main silloin, kun minä itse seison
sen wieressä, muuten se ei kosketakaan ruokaa."

Majatalon isäntä kiiruhti talliin katsomaan. To-
siaankin: hewonen seisoo pää riipuksissa eikä katsokaan
kauroihin.

»Kylläpä on erinomainen eläin, kun niin kaipaa
isäntäänsä", ajatteli majatalon isäntä ja käski laittaa
sotamiehelle wuoteen talliin.

Kauppiaanpoikll liwana meni talliin makaamaan.
Mutta juuri puoliyön aikana, kun kaikki talossa nuk«
kuiwat, hau nousi wuoteeltaau, satuloitsi hewoseu ja
ratsasti liireimmänkautta tiehensä. Seuraaman päi-
wän iltana hän poikkesi rawintolaan, jossa yhdestä
ainoasta yöstä waadittiin kaksisataa ruplaa; sielläkin
onnistui edellisen illan petkutus. Kolmantena päi-
wänä hän tapaa rawintolan, joka un wielä edellisiä
waatiwampi; patsaaseen on näet kirjoitettu: ~Ken
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poikkeaa tänne yötä wiettämään, maksakoon kolme-
sataa ruplaa."

„No", ajatteli liwana, «olipa miten oli, koetan
tässäkin onneani." Hän meni sisään, söi suunnatto-
masti ja joi wielä enemmän, sitten istui ja harkitsi.

„Mitä herra sotamies niin miettii, eikö ole millä
maksaa?" kysyy isäntä.

»Etpä arwannutkaan. Sitä tässä mietin, että
itse olen hywinkin kylläinen, mutta uskollinen hewoseni
seisoo tyhjin watsoin."

»Mitenkä niin? Minähän panin sen eteen heinä-
annoksen ja kaadoinpa kaurojakin."

„Sen uskon. Mutta minun hewoseni on sellaiseksi
tottunut, että se syö wain silloin, kun minä itse seison
wieressä, muuten se ei koskekaan ruokaan."

„Eihän sitten muuta kuin mene talliin makaamaan."
Mutta tämän rawintoloitsijan waimo oli welho.

Hän kiiruhti katsomaan noitakirjaansa ja sai heti tietää,
ettei sotamiehellll ollut kopeikkaakaan omaisuutta.
Waimo asetti portille työmiehiä ja käski heidän anka-
rasti katsoa, ettei sotamies pääsisi jollain tawoin tie-
hensä puikahtamaan. liwana nousi sydänyöllä ja
ajatteli lähteä käpälämäkeen, mutta huomaakin, että
työmiehet seisomat wartioimassa. Hän pani jälleen
maata ja nukkui sekä heräsi aamun sarastaessa, satuloi
nopeasti hewosen, hyppäsi selkään ja aikoi ajaa ulos
pihasta.

„Seis!" huusiwat wartiat, „sinä et ole maksanut
isännälle. Anna rahat tänne!"
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»Mitkä rahat? Menkää hiientuuttiin!" wastasi li-
wana ja yritti karahuttaa siwuitse. Työmiehet hyök-
käsiwät hänen kimppuunsa ja alkoiwat piestä häntä.
Syntyi sellainen melu, että koko talo nousi jaloilleen.

»Lyökää, pojat, lyökää hänet kuoliaaksi!"
»Riittää jo", sauoi isäntä, »jättäkää miehelle henki;

palwelkoon meillä kolme wuotta ja kuitatkoon siten
kolmesataa ruplaa."

Mikäpä siinä auttoi. Kauppillllnpoikll liwana
jäi rawintolaan; oleili siellä päiwän, toisen ja kolman-
nenkin. Silloin sanoo hänelle isäntä:

»Kuinka se on, herra sotamies, tuota noin, osaatko
sinä ampua?"

„Ka miksi en osaisi; onhanrykmentissä opetettu."
„No menepä sitten metsästämään; metsissämme

asustaa kaikenlaisia eläimiä ja lintuja."
Kauppillllnpoikll liwana ottaa pyssyn ja menee

metsälle. Maleksii kauwan pitkin metsiä ... ei löydä
mitään. Wasta illansuussa hän tapaa jäniksen wii-
dllkosta, mutta juuri kuu liwana tähtää, jänis pin-
kaisee tiehensä minkä käpälistä lähtee! Metsästäjä
syöksyy jälkeen ja juoksee suurelle, wiheriälle kentälle.
Kentällä oli mahtawa palatsi puhtaasta marmorista
rakennettu, kullalla katettu. läuis keikahti palatsin
pihaan, liwana perästä. Hän katselee sinne tänne,
jänistä ei näy, ei kuulu, jälkeäkään ei tunnu.

„No katselenpll tuota palatsia", arweli liwana.
Hän meni sisälle, kulki, kulki. Kaikkialla wallitsi sellai-
nen komeus ja loisto, ettei mokomaa woi ajatella eikä
kertoa. Eräässä huoneessa oli katettu pöytä ja sillä
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kaikenlaista syötäwää ja juotawaa. Kauftpiaanpoika
liwana päätti käyttää tilaisuutta hywäkseen, otti
joka pullosta lasillisen, maistoi joka lautaselta pala-
sen, söi, joi watsansll täyteen ja antoi palttua maail-
malle! Äkkiä wieriwät roaunut palatsin eteen ja
kuningatar saapui. Hän on aiwan musta, palwe-
lijat owat mustia ja hewosetkin pikimustia. liwaua
muisti sotamiehen säännöt, hyppäsi pystyyn ja aset-
tui owen wiereen perusasentoon, rinta pullistettuna.
Kuningatar astuu sisään; sotamies tekee kunniaa.

„Päiwää, sotamies!" terwehtii kuningatar. „Miten
tänne jouduit, tahallasiko waiko tahtomattasi? Oletko
karannut palweluksesta, wai suoritutko sitä paraikaa?
Istu wiereeni, keskustelkaamme asioista! Tahtoisin
tietää, woitko tehdä minulle suuren palwelnksen. Jos
woit, niin onnelliseksi tulet! Sanotaan, että wenä-
läiset sotamiehet eiwät pelkää mitään; mutta sinä et
tiedä, että tämän linnan owat pahat henget ottaneet
maltaansa..."

»Teidän keisarillinen korkeutenne, olen iloinen saa-
dessani palwella teitä wiimeiseen »veripisaraan
saakka!"

„No kunle sitten. Käyskele täällä ja huwittele it-
seäsi kello kahteentoista saakka; mutta kun kuulet kah-
dennentoista-lyönnin, asetn makaamaan wuoteelle,
joka riippuu hihnoista tuolla keskellä huonetta, ja
tapahtukoon ja tehtäköön sinulle mitä tahansa, älä
menetä rohkeuttasi, makaa wain ääneti." Näin sanoi
kuningatar, jätti hywästi ja ajoi pois.
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Kauppiaanpoika liwana joi ja huwitteli, mutta kun
kahdestoista-lyönti kuului, asettui hän makaamaan
osoitettuun paikkaan. Nkkiä puhkesi hirweä raju-
myrsky, kuului rätinää ja ukkosen jylinää, ja miten
ollakaan, seinät alkawat horjua, romahtamat maahan.
Huoneisiin tulwii paholaisia, jotka ulwowat, kiljuwat
ja, huomattuaan wieraan, alkawat pelotella häntä
kaikella tawoin. Niinpä wääpelikin juoksee, mene
tiedä mistä juosseekaan, ja huutaa:

„Kah! Kauppiaanpoika liwana! Mitä sinä ajat»
teletkään? Sinuthan on merkitty paenneiden kir-
jaan; tule pian pois, tahi muuten sinut paha perii!"

Wääpelin perästä hyökkää esille komppanian pääl-
likkö, sitten pataljoonan ja wihdoin rykmentin päällikkö.

«Mitä sinä, lurjus, siinä teet? Wai ei rintama
enää miellytä, mellastella pitää! Hoi, tuokaapa tänne
notkeita raippoja!"

Paholaiset ryhtyiwät työhön ja laahasiwllt paikalle
koko kuormalliset raippoja. Mutta kauppiaanpoika li-
wana ei ollut millänsäkään, makasi wain äänetönnä.

«Senkin heittiö", sanoi rykmentinkomentaja, „wai
et pelkää enää raippojakaan; nähtäwästi olet palwe»
luisessasi tottunut niihin. Mutta lähettäkääpä tänne
yksi sotamiesruotu ladattuine pyssyineen. Ampu-
koot lelwottoman!"

Ia todellakin! Maasta kohosi koko ruotu sotanne-
hm; komentosanat kuuluiwat, sotamiehet tähtää-
wät . . . nyt, nyt laukasewllt! Nkkiä kuuluu kukon-
laulu ja silmänräpäyksessä oli kaikki häwinnyt, ei ol-
lut sotamiehiä, ei päällikköjä, ei raippoja.
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Seuraamana ftäiroänä saapun kuningatar palatsiin.
Hän on muuttunut walkoiseksi päästä rintaan saakka,
hänen palwelijansa ja hewosensa samoin.

»Kiitos, sotamies!" sanoi kuningatar. „Sait tosin
jo kauhua kokea, mutta wieläkin enemmän waaditaan
sinulta lujuutta. Nlä kuitenkaan menetä rohkeuttasi.
Kestä wielä kaksi yötä, niin minä teen sinut onnelli-
seksi."

Mdessä he sitten söiwät ja joiwat ja iloa pitiwät.
Senjalleen kuningatar taas matkusti pois, ja kaup-
piaanpoika liwana kawi makaamaan omalle paikal-
lensa. Puoliyön aikana myrsky puhkesi, kuului lati-
naa ja nkkoseu jylinää; paholaiset juoksiwat esille, kil
juiwat, winkuiwat, tanssimat . . .

«Hoi, weljyet! Sotamies on taas täällä!" huusi
eräs rampa, yksisilmäinen paholainen.

„Kas wain, wai jo totuit tähän; ryöstät meiltä pa-
latsin, wai mitä? Menen heti sanomaan isoisälleni."
Mutta isoisä onkin jo siinä. Hän käskee paholaisten
laahata esille pajan, jossa kuumennetaan rautaisia
piikkejä.

»Tonkikaa hehkumilla puikoilla hänen ruumistaan
aina lnihin saakka, niin kylläpä hän muistaa
toisen kerran, miltä tuntuu, kun tunkeutuu wieraisiin
huoneisiin."

Tuskin paholaiset ennättiwät saada pajankaan kun-
toon, kun jo kukko lauloi, ja kaikki oli silmän-
räpäyksessä häwinnyt.

Kolmantena päiwänä kuningatar saapuu palatsiin.
liwana tarkastelee häntä ja hämmästyy: sekä kunin-
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gatar että hänen palwelijansa ja hewosensa oliwat
tulleet polwia myöten Walkeiksi.

»Kiitos, sotamies, uskollisesta palweluksestasi!
Kuinka on terweytesi laita?"

»Hywin olen woinut tähän asti, teidän korkeutenne!"
„No, sepä hywa; koeta kestää »viimeinenkin yö!

Kas, tässä on turkki, pane se päällesi; muuten saa-
wat pahat henget sinun kynsiinsä. Tällä kertaa ne
omat kauhean ilkeitä."

He istuutuiwat yhdessä pöydän ääreen, söiwät,
joiwat, huwitteliwat. Myöhemmällä kuningatar heitti
hywästi ja matkusti pois.

Kauppillllupoikll liwanll puki turkin yllensä, risti
silmänsä ja asettui makaamaan entiselle paikallensa.
Puoliyönlyönti kuului. Myrsky alkoi pauhata, koko
palatsi tärisi ukkosen jylinästä ja kuminasta. Paho-
laiset tuliwat sisään; siinä olikaikenkarwaisia, rampoja,
kierosilmäisiä, wiistopäisiä. Kaikki hyökkäsiwät kaup-
piaanpojan kimppuun.

»Ottakaa kiinni se roisto! Ottakaa, repikää!"
Niin alkoiwat kynsiä häntä. Msi yrittää tart-

tua kiinni, toinen yrittää tarttua kiinni, mutta
kynnet jääwät turkkiin.

„Ei, weljet hywät, emme me nähtäwästi tällä la-
tvalla woi häntä lannistaa. Tuokaa tänne hänen
oma isänsä ja äitinsä ja ruwetkaamme heitä elawältä
nylkemään."

Paholaiset kuljettaa laahasiwllt liwanan wanhem-
nmt esille ja alkoiwat heitä kynsillään nylkeä; nämä
kiljuiwat tuskasta:
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»Kyyhkyläisemme, rakas liwana poikamme, ar-
mahda meitä! Nouse paikaltasi- sinun tähtesi nylje-
tään meidät eläwältä!"

Kauppiaanpoika liwana makaa wain eikä liikuta
warwastakaan, on niin äänettömänä kuin pölkky.
Silloinpa jo kukko laulaa kiekahutti, ja siinä silmän-
räpäyksessä kaikki häwisi aiwankuin ei mitään olisi
ollutkaan. Kuningatar saapuu aamun tultua. He-
woset owat walkeita, palwelijat walkeita, ja itse ku-
ningatar on walkoinen ja samalla sellainen kaunotar,
ettei ehompaa woi kuwitellakaan. Hänen kuulakan
ihonsa läpi näkee kuinka weri wirtaa suonesta suoueen.

„ Paljon sait kauhua kokea", sanoi kuningatar li-
wanalle, „mutta uyt se onkin lopussa! Kiitos pal-
weluksestasi, ja nyt lähtekäämme kiiruimman kautta
pois täältä."

„Ei kuningatar", wastaa kauppiaanpoika li-
wana, »Pitäisi lewätä parisen tuntia."

„Se on mahdotonta, jos aiot lewätä, olet mennyttä
miestä."

He jättiwät palatsin ja läksiwät matkalle. Hetki-
sen kuluttua kuningatar sanoo:

„Katsoppll, uljas poika, mitä takanamme tapah-
tuu!"

liwana katsahti. Palatsista ei ollut mitään jälellä;
se oli waipunut maan sisään ja sen entisellä sijalla
loimusi tuli.

„ Siitä näet, mikä olisi ollut kohtalomme, jos oli-
simme wiiwytelleet", sanoi kuningatar ja ojensi sa-
malla liwanalle kukkaron.
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„Ota tämä! Se ei olekaan tawallinen kukkaro.
Rahaa tarwitessasi, hieraset wain sitä, ja heti alkaa
tuklllltteja karista niin paljon kuin ikinä main haluat.
Mene nyt ja maksa majatalojen isännille ja tule sitten
sille ja sille saarelle tuomiokirkkoon. Siellä nautimme
ehtoollisen ja wihitämme itsemme; sinä tulet minun
miehekseni, minä sinun »vaimoksesi. Mutta pidä
huoli, ettet myöhästy. Jollet täuään ennätä, tule
huomenna, jollet huomenna tule, tule ylihuomeuua;
mutta jos kolmannenkin päiwän laiminlyöt, et enää
koskaan saa nähdä minua."

He ottiwat jäähywäiset. Kuningatar läksi oikealle,
kauppiaanpoika liwanll wasemmalle. liwana saa-
puu majataloon ja hieroo kukkaroansa isäunän edessä,
jolloin kultaa alkaa siitä nurinilla.

„Mitä ajattelit, hywä weli! Sotamiehellä ei muka
ole rahaa, hänet saa muka tehdä orjaksi kolmeksi wuo-
deksi. Näetkö nyt, että olet määrässä. Lue niin pal-
jon kuin sinun pitää saada!" Kauppiaanpoika li-
wanll maksoi hänelle kolmesataa ruplaa, nousi hewo-
sen selkään ja ajoi pois saapuakseen sinne, mihin häntä
oli käsketty.

»Tämäpä ihmettä; mistähän sotamies on rahoja
saanut!" ajatteli majatalon emäntä ja kiiruhti kat-
somaan noitakirjciansa. Hän näkee, että mies on
napauttanut noidutun kuningattaren ja että tämä
on lahjottanut hänelle sellaisen kukkaron, että siinä
riittää rahaa ikipäiwiksi. Hän kutsui heti palwelija-
pojan, lähetti hänet pellolle paimentamaan lehmiä
ja antoi hänelle loihditun omenan sanoen:
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„ Sinnn luoksesi tulee sotamies japyytää juodaksensa.
Sano hänelle: wettä ei ole, mutta tässä on sinulle
mehukas omena."

Poika ajoi lehmät pellolle. Hän tuskin ennätti
perille, kun jo kauppiaanftoika liwana ajoi sinne ja
sanoi:

„Kuuleppa, hywäinen weli, eikö sinulla ole wesi-
tilkkaa; janottaa niin kamalasti?"

„Wettä ei ole rahtuakaan likitienoilla, mutta on mi-
nulla mehukas omena. Jos tahdot syö, ehkä wir°
listaa!"

Kauppillllnpoika liwana otti omenan ja söi. Sa-
massa hänet waltasi raskas, woimakas uni, ja hän
nukkui kolme wuorokautta herkeämättä.

Kuningatar odotti sulhastansa kolme päiwää perä-
tysten.

„Nähtäwästi ei kohtalo ole minua hänen waimok-
seen määrännyt." Niin hän huokasi, kun odotus oli
turha, istui waunuihin ja ajoi pois. Ajaessaan hän
näkee pojan lehmiä paimentamassa ja huutaa hänelle:

»Paimen hywä, paimen hywä! Etkö ole nähnyt
nuorta, uljasta wenäläistä sotamiestä?",

„Olenpa niinkin! Sotamies on jo kolme wuoro-
kauttll maannut tuolla tammen alla."

Kuningatar katsoo sinne, ja aiwan oikein, siellä on
liwana. Kuningatar nyki ja rawisteli häntä, mutta
waikka kuinka olisi ponnistellut, nukkujaa ei woitu
saada hereille. Silloin kuningatar otti paperia ja
kynän ja kirjotti seuraaman kirjeen:
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»Jollet saawu sille ja sille lautalle, niin et koskaan
pääse kolmanteenkymmenenteen kuningaskuntaan etkä
minun miehekseni."

Hän asetti kirjeen liwanan taskuun, suuteli nukku-
maa, itki katkerasti ja ajoi kauas, kauas, aiwan kun ei
häntä olisi niillä mailla koskaan ollutkaan!

liwana heräsi myöhään illalla eikä tietänyt, mitä
tehdä. Mutta poika alkoi hänelle kertoa:

»Täälläpä wasta kaunis neito käwi, ja niin ihmeen
komea! Herätteli, herätteli sinua, mutta ei saa-
nut malmeille. Sitten hän kirjotti kirjeen ja pisti
taskuusi. Itse hän nousi waunuihin ja ajoi
pois."

Kauppillllnpoika liwana rukoili Jumalaa, kumarteli
kaikkiin suuntiin ja läksi ratsastamaan lautalle täyttä
wauhtia. Hän saapuikin sinne ennen pitkää ja huu-
taa lauttllmiehille:

„Hoi, weljet, wiekaä minut toiselle puolelle niin
pian kuin mahdollista; kas tässä on teille palkkaa
etukäteen!"

Hän otti esille kukkaronsa, alkoi sitä hieroa ja
täytti koko wenheen kullalla. Lauttamiehet kysyiwät
innokkaasti:

»Mihin, mihin sinun pitäisi päästä, sotamies?"
„Kolmanteenkymmenenteen wMakuutaan."
„Hywä on, weliseni, kolmanteenkymmenenteen wal-

takuntaan pääsee kolmessa wuodessa, kun kulkee kierto-
tietä ja suoraa tietä kolmessa tunnissa; mutta sitä suo-
raa tietä ei ole ollenkaan olemassa!"

„Kuinka sitä sitten woi kulkea?"
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„No, me annamme sinulle neuwon. Tänne lentää
waakalintu, suuren wuoreu kaltainen, sieppaa
täältä itselleen kaikenlaisia raatoja ja kantaa ne toiselle
puolelle. Puhkase hewosesi watsa, puhdista ja
pese se puhtaaksi, me sitten ompelemme sinut sen
sisälle. Waakalintu lentää tänne, sieppaa raadon,
kantaa sen kolmanteenkymmenenteen waltakuntaan
ja heittää pienoisilleen. Silloin sinä kiireimmän
kautta ryömit ulos hewosen watsasta ja menet minne
olet aikonut."

Klluppiaanpoika liwana hakkasi hewoselta pään,
puhkasi wlltsan, puhdisti ja pesi sen sekä ryömi sen si-
sään. Lauttamiehet ompeliwat wlltsan kiinni ja, sit-
ten meniwät syrjään ja piilottautuiwat. Mahtawa
kotka lentää, liitää, laskeutuu wuorena alas, sieppaa
raadon, kantaa sen kolmanteenkymmenenteen walta-
kuntaan ja heittää sen pienoisilleen lähtien itse uutta
saalista hakemaan.

Tuossa tuokiossa liwana ratkoi hewoseu mahan
auki, ryömi ulos, meni suoraan kuninkaan luo ja tar-
joutui sotapalwelukseen. Mutta asianlaita oli sellainen,
että waakalintu teki tässä kolmannessakymmenen-
nessä waltllkunnassa paljon tuhoa. Jokaisena luojan
päiwänä täytyi antaa yksi ihminen sen syötäwäksi, jottei
se loppujen lopuksi tyhjentäisi koko »valtakuntaa. Kun
liwana ilmestyi, kuningas alkoi tuumia ja tuumia,
mihinkä panisi tämän wieraan miehen, ja hän käski
asettaa hänet kotkan eineeksi. Kuninkaalliset sota-
miehet ottiwat hänet, weiwät puutarhaa», asettuvat
omenapuun wiereen ja sanoiwat:
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„Katso nyt, ettei yksikään omena putoaisi.
Klluppiaanpoika liwana seisoo siinä ja wahtii.

Nkkiä waakalintu lentää humahtaa ja laskeutuu
wuorena alas.

„Terwe, uljas poika! Enpä tietänyt sinun olewan
hewosen matsassa, olisin silloin jo heti sinut syönyt."

Jumala sen tietää, syökö se tahi ei! Linnun toi-
nen huuli laahasi pitkin maata, toinen räystäitä ra-
wisteli. Mies parka oli hawitä pedon kauheaan
kitaan. Kauftpiaanpoika liwana hosui pistimellään
ja läwisti kotkan alahuulen lujasti maahan kiinni, sen
jälkeen hän sieppasi miekkansa ja alkoi sillä hakata
mihin main sattui.

„Hywä, uljas mies", rukoili lintu, „älä lyö minua,
minä teen sinusta bogatiirin. Ota minun wasemman
siipeni alta rakko ja juo sen sisällys sittenpä saat
nähdä!"

Klluppiaanpoikll liwana otti rakon, joi sen tyhjäksi
ja tunsi woimiensa paisuman. Hän hyökkäsi entistä
uljaammin linnun kimppuun, hosui ja hakkasi.

„Hywä, uljas mies, älä lyö minua, minä ohjaan
sinut onneen! Tuolla »viheriällä niityllä kaswaa
kolme korkeata tammea, tammien alla on rautaiset
owet, owien takana on kolme bogatiiri-hewosta; tulee
wielä aika, jolloin niitä tarwitset!"

Klluppiaanpoikll liwanll kuuntelee, mitä liutu sauoo,
kuuntelee, mutta hakkaa samalla, hakkaa tarmonsa ta-
kaa. Hän silpoi pedon pieniksi palasiksi ja kokosi pa-
lat suureen kasaan.
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Aamulla kutsuu kuningas luoksensa wahtiwuorossa
olewan kenraalin ja sanoo:

„Mene ja käske koota kauppiaaupojan liwanan
luut. Hän on kyllä muukalainen, mutta kuitenkin
ihminen, eikä ole soweliasta antaa ihmisluideu hau-
taamattomina wirua."

Wahtiwuorossll olewa kenraali kiiruhti puutarhaan
ja huomasi, että liwana on elossa, mutta »vaaka-
lintu pieninä palasina. Kuningas tuli äärettömän
iloiseksi, ylisti liwanaa ja antoi hänelle omakätisesti
kirjallisen luwan ja waltuun kulkea pitkin koko walta-
kuntaa, juoda ja syödä ilmaiseksi kaikissa kapakoissa ja
majataloissa.

Saatuaan tämän asiakirjan kauppiaanpoika liwana
meni upeimplllln rawintolaan, komensi niinkuin aito
wenäläinsn ainakin itselleen kolme ämpäriä miinaa,
kolme ympyriäistä leipää, ja menipä wielä puoli här-
kääkin samana suupalana. Palasi sitten takaisin ku-
ninkaalliseen talliin ja asettui makaamaan. Sillä
tawoin hän eleli kuninkaan luona kolme touotta um-
peensa. Sitten ilmestyi kuningatar, joka oli mat-
kustanut kiertotietä. Isä ihastui ikihywäksi ja alkoi
kysellä:

»Kuka siuut, kallis tyttäreni, on pelastanut katke-
rasta kohtalosta?"

»Sellainen ja sellainen sotamies, kauppiaan lapsi."
»Hänhän on tullut tänne ja tehnyt minulle suuren

ilon, tappoi waakalinnun!" riemuitsi kuningas. -
No, eipä siinä enää pitkiä mietitty. Kauppiaan-

poika liwana wihittiin kuningattaren kanssa ja Pidot
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laitettiin koko maailmaa warten. Olin siellä minäkin,
miinaa join, pitkin wiiksiä se walui, suuhun tippui.

Pian tämän jälkeen kirjoittaa kuninkaalle kolmi-
päinen lohikäärme: „Anna minulle tyttäresi, muuten
poltan koko waltllkuntasi, sirotan tuhkana tuuleen."

Kuningas tuli kowin murheelliseksi. Mutta kaup-
piaanpoikll liwana ryyppäsi kiireimmän kautta
kolme ämpäriä roimaa, söi kolme pyöreätä leipää
ja härkapuolikklllln, riensi wiheriälle niitylle, ankasi
rautaowen, talutti ulos bogatiiriheroosen, ripusti
»vyölleen teräsmiekkansa ja otti sotanuijan, istuutui
sitten hewosen selkään jakarahutti taistelemaan.

„OH oh, kolvinpa uljas!" sanoo käärme. „Mitä
oikein ajatteletklllln? Minä asetan sinut yhdelle käm-
menelleni, isken toisella päälle, eitä sinusta jää kuin
märkä pilkku!"

„Nä ylwästele, rukoile ennemmin Jumalaa!" was-
tllsi liwana, siwalsi teräsmiekallaan ja löi kerralla
kaikki kolme päätä poikki. Sen jälkeen hän woitti
wielä kuusipäisen ja heti tämän jälkeen kaksitoistapäi-
senkin käärmeen. Ia hän tuli rommistaan sekä loista-
toista urotöistään kuuluisaksi kautta maailman.



Tvaromaton sana.
Eräässä kylässä eli kerran ukko akkansa kanssa. He

oliwat koroin köyhiä ja heillä oli poika. Kun poika
tuli täysi-ikäiseksi, akka sauoi ukolle:

„ Olisipa jo aika naittaa poika!"
„No, mene ja hae morsian!"
Akka meni kosimaan pojalleen naapurin tyttöä.

Naapuri kielsi tyttärensä. Akka meni toisen miehen
luokse: tämäkin kielsi. Meni kolmannen luokse; tämä
näytti owea. Akka kulki koko kylän, poikkesi joka talossa;
kukaan ei suostunut hänen ehdotukseensa. Hän palasi
kotiin ja wlllitti:

„Woi, ukkoseni, meidän poikamme on mennyttä
miestä!"

„Kuinka niin?"
„Kolusin kaikki talot, joka nurkan nuuskin, mutta

mistään ei suostuttu antamaan hänelle tytärtä!"
«Kehno juttu", myönsi ukko; »kohta tulee kesäkiu,

eikä meillä ole työntekijää. Meneppä akkaseni, toiseen
kylään, ehkä siellä onnistut."

Akka lllllhnsti toiseen kylään, kulki sen toisesta reu-
nasta toiseen ja käwi joka talossa, mutta siitä ei ollut
hyötyä, ei wähintäkään. Menipä mihin tahansa, kaik-
kialla kieltäydyttiin. Palasi akka tyhjin kasin kotiin
niinkuin oli lähtenytkin.
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,M", sanoi hän, „ei kukaan halua rumeta näin köy-
hien sukulaiseksi."

„ Saattaapa niin olla, mutta ei itku markkinoilla
auta. Kiipeä uunille makaamaan!"

Poika tuli surulliseksi ja alkoi pyytää:
»Siunatkaa minua, isäkulta ja äitikulta; lähden

sitten itse kohtaloani kokemaan."
»Mutta mihin menet?"
»Mihin silmät näyttämät."
He siunasiwllt ja päästiwät hänet menemään kaik-

kiin ilman suuntiin.
Siinä sitten poikanen käyskeli ja katkerasti itki ja

kulkiessaan puhui itseksensä:
»Olenkohan minä tosiaankin syntynyt muita huo-

nommaksi, kun ei yksikään tyttönen tahdo tulla minun
mainiokseni? Jos niin on, niin tuokoon maikka itse
paholainen minulle morsiamen, minä otan senkin!"

Silloin äkkiä ikäänkuin maasta nousten ukko tulee
häntä wastlllln.

»HyMää päiwllä, nuori mies!"
»Päiwää, ukko!"
„Mitä sinä juuri äsken sanoit?"
Poikanen peljästyi, ei tiedä mitä wllstata.
„No, älä minua arkaile, en minä tee sinulle mitään

pahaa; päinwastoin woin ehkä wähentää tuskaasi.
Puhu rohkeasti waiu!"

Poikanen kertoi kaikki totuuden mukaan:
„Woi minun pää parkaani! Uksikaan, tyttönen ei

suostn minun mainiokseni. Sentähden tulin tässä
knlkiessani pahoille mielin ja suututissani huudahdin:
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Wllikka itse paholainen antaisi minulle morsiamen,
minä ottaisin senkin!"

Mko puhkesi nauruun ja sanoi:
„Tule mukaani, niin saatpa walita, millaisen mor-

siamen wain tahdot!"
He tulewat järwen rannalle.
»Käänny selin järween ja ala kulkea takaperin!"

komentaa ukko.
Tuskin poika ennätti kääntyä ja ottaa yhden aske-

leen takaperin, kun samassa olikiu jo weden alla mar-
morisessa salissa. Kaikki huoneet oliwat komeasti
kalustetut, kauniisti maalatut. Ukko syötti ja juotti
poikaa ja talutti sen jälkeen esille kaksitoista neitosta,
toinen toistansa ihanampia.

„Walitse miellyttäwin! Minkä walitsettin, sen annan
waimoksesi."

„Onpa se waikea tehtäwä! Salli minun, setä kulta,
miettiä aamuun saakka."

„No, mieti wain", sanoi wanhus ja wei hänet siwu-
huoneeseen. Poikanen asettui makaamaan ja alkoi
miettiä: .Millaisenhan otan?"

Nkkiä aukeaa owi, ja hänen luoksensa astuu kaunis
tyttö sanoen:

.Makaatko, poika kulta, wai etkö?"
„En, kaunottareni, en saa unta silmiini, yhä wain

ajattelen: millaisenhan morsiamen ottaisin?"
,Minä tulin lliwan wartawasten sinun luoksesi neu-

wottelemlllln. Sinä et tiedäkään, hywä mies, että
olet joutunut pahan luokse wieraisiin! Kuulehan!
Jos wielä haluat päästä takaisin makoisaan maail-
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maan, niin tee niinkuin käsken; jollet taas tahdo tehdä
neuwojeni mukaan, eläwänä et enää täältä pääse pois!"

„Neuwo minua, kaunis neito, en itänäni sitä un-
hota!"

»Huomenna paholainen taluttaa eteesi kaksitoista
tyttöä, kaikki toistensa näköisiä. Mutta katso tarkkaan
ja walitse minut. Minun oikean silmäni luomella
istuu silloin pieni hyönteinen; se on sinulle warmana
merkkinä!"

Ia kaunis neitonen alkoi kertoa, kuka hän on.
»Tunnetko sinä", haastoi neito, „sen ja sen kylän

papin? Minä olen hänen tyttärensä, se sama, joka
jo noin 9 wuotta sitten häwisi. Kerran isä jostakin
suuttui minuun ja lausui äkeissään: paha sinut peri-
köön. Minä menin parwekkeelle ja itkin. Nkkiä pa-
hat henget sieppasiwat minut ja kantoiwat tänne;
täällä minä nyt asun heidän kanssansa."

Aamulla wanhus talutti esille kaksitoista neitoa,
kaikki kuin marjat toistensa näköisiä, ja käski pojan
walita. Poikanen katseli, kenen oikean silmän luomella
on pieni hyönteinen, ja walitsi hänet. Ukolle tuli
sääli. Hän waihtoi kauniiden tyttöjen asentoja ja käski
uudestaan walita; poikanen walitsi taasen saman.
Paholainen pani hänen wielä kolmannen kerran koe-
tukselle, mutta hän wieläkin arwasi omansa.

„No olkoon onneksesi, wie hänet kotiisi!"
Heti paikalla huomasiwat poikanen ja neitonen

olemansa järwen rannalla, ja he läksiwät kulkemaan
takaperin ja saawuttiwat waltllmaantien. Pahat
henget ryhtyiwät heitä ajamaan takaa.
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„Otamme pois sinulta neitosemme!" huutawat ne.
Paholaiset katsoiwat: järwestä ei mene minkään-

laisia jälkiä poispäin, kaikki wiewät järween. luok-
siwat, hakiwat, mutta tyhjin käsin palasiwat takaisin.

Mutta poikanen kuljetti morsiamensa kirkonkylään ja
pysähtyi wastllplllltä pappilaa.

Pappi huomasi heidät ja lähetti työmiehen katso-
maan sanoen:

„Meneppä kysymään, mitä wäkeä ne owat?"
„Me olemme matkustawaisia; suokaa meille yösijaa!"
.Minulla on kauppiaita »vieraina, ja ilman heitäkin

on turvassa ahdasta."
„No mutta isä", *) sanoo yksi kauppiaista, „matkus-

tawillehan pitää aina suoda suojaa, eiwätkä he ole
meidän tiellämme."

„No tulkoot sitten sisään."
He astuiwat sisään, terwehtiwät ja istuutuiwat

nurkkarahille.
„Tunnetko minua, isä? Olenhan minä sinun oma

tyttäresi."
Hän kertoi kaikki, niinkuin oli sulhaselleen kertouut.

Sitten he syleiliwät, suuteliwat ja wuodattiwat ilon
kyyneliä.

„ Mutta kuka tämä nuori mies on?"
„Hän on sulhaseni; hän toi minut waloisaan maail-

maan takaisin. Jos häntä ei olisi, olisin iäksi jäänyt
sinne!"

») Venäläiset kutsumat pllpfti» isäksi, „batushka".
Suom, muist.
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Kaunis neitonen awasi nyt auki nyyttinsä. Siinä
oli kultaisia ja hopeaisia astioita, jotka hän oli paholai-
silta ottanut. Kauppias katsoi mitä ja sanoi:

„Kas, uämä astiathan owat minun. Kerran pitoja
wieraitteni kanssa Mäessäni juowuspäissäni wi-
hastuin waimolleni. Piru wieköön! kiljusin ja aloin
heitellä pois pöydältä yli kynnyksen mitä käsiini sat-
tui; siitä saakka owat nämä astiat olleet kadoksissa!"

Tosiaan oli niin tapahtunutkin. Heti kun oli mai-
nittu pirun nimi, paholainen oli ilmestynyt kyn-
nykselle ja koonnut itselleen kultaiset ja hopeaiset astiat
ja heittänyt niiden sijalle tulikiweä.

Poikanen saikin itselleen hywän morsiamen. Hän
meni naimisiin ja matkusti wanhempiensa luokse.
Nämä luuliwat jo iäksi menettäneensä hänet eikä
syyttä, sillä eihän poika ollut kolmeen wuoteen kotona
käynyt. Mutta hän itse luuli eläneensä wain kolme
wuorokautta paholaisen luona!



Syöjätär.

Kauppiaalla ja hänen »vaimollansa oli yksi ainoa
lapsi. Se oli tytär, jonkanimi oli Natja. Kun wan-
hemmat tatsoiwllt tyttäreensä, täytti ilo heidän sy-
dämensä. Hän oli heille niin kallis kuin silmäterä,
ja he koettiwat hänestä pitää hellää huolta, etteiwät
jääkylmät tuulet olisi päässeet wilustuttamaan eikä
kesäaurinko polttamaan häntä. Kauppias ja hänen
waimonsa oliwat warakkaita, ja he eliwät rakkaudessa
ja sowussa. Ia kaikki hywät ihmiset iloitsiwat näh-
dessään heidän onnensa, mutta pahat oliwat heille
kateellisia.

Eräs leski asui lähellä heitä. Hän kadehti kauppiaan
waimoa ja mietiskeli, kuinka hän saattaisi hänet tu-
hota woidakseen sitten itse mennä naimisiin kauppiaan
kanssa. Leski oli hywin kaunis, pitkä ja solakka, pu-
nakka kuin mansikka ja walkea kuin lumi, ja hänellä oli
kuolleen miehensä perintönä kaksi tytärtä, jotka oli-
wat muutamia wuosia wanhemmat Natjaa.

Leski meni tapaamaan tätiänsä. Tämä oli ilkeä
noita, syöjätär-akka, joka asui synkimmässä aarnio-
metsässä. Leski kertoi hänelle suunnitelmansa ja pyysi
apua. Syöjätär-akka antoi hänelle kaksi noiduttua
omenaa. Toisen kauppiaan waimoa warten, joka
sen syötyään muuttuisi lehmäksi, ja toisen kauppiasta



65

Marten, joka heti. omenan nautittuaan tulisesti ra-
kastuisi leskeen. Leski palasi kotiin ja läksi heti kaup-
piaan waimon luokse ja sanoi:

»Sinä istut liiaksi paljon sisällä. Tule minun kans-
sani, menkäämme halmeelle tärvelemään."

Kauppiaan waimolla ei ollut mitään sitä wastaan.
Hän otti tyttärensä mukaan, ja sitten he läksiwät hal-
meelle. Natja poimi punaisia ja sinisiä kukkasia ja
sitoi seppeleitä. Siinä juostessaan yhden kukkasen
luota toisen luo, puiden ja pensaiden lomassa ka-
dottikin hän lopuksi äidin näkymistään.

Jonkun aikaa käweltyä kauppiaan waimoa janotti,
ja hän etsi jotakin juodakseen. Leski kuljetti hänet
sywän lammen reunalle ja sanoi:

„Tästä woit juodu, jos tahdot. Mutta ei tällaisessa
lätäkössä wesi kuitenkaan ole hywää, sen kyllä huo-
maa. Maistunee toki paljon paremmalta, jos hauk-
kaa kypsää ja mehukasta omenaa."

Ia niin hän ojensi kauppiaan waimolle noidutun
omenan. Samassa silmänräpäyksessä, kun kauppiaan
waimo haukkasi sitä, hän muuttui Kultaomena lehmäk-
si. Leski alkoi samalla huutaa apua. Paikalle kiiruh-
tamille ihmisille hän sitten kertoi, että kauppiaan wai-
mo oli astunut harhaan, pudonnut lampeen ja roa-
jonnut pohjaan. Häntä koetettiin etsiä keksillä ja naa-
raamalla, mutta kaikki turhaan.

Kauppiaskin oli saapunut sinne. Kun hän ja Natja
aikoiwat lähteä kotiin, seurasi Kultaomena lehmä ui-
man heidän kantapuillaan ja katseli koko ajan Nuijaa,
samalla kun kyyneleet waluiroat sen silmistä aiwan
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tuin katkerasti itkewältä ihmiseltä. Kun he oliwat
tulleet kotiin, sanoi isä:

„MM lehmä tämä on? Parasta on ajaa se tiehensä."
Mutta Natjll alkoi rukoilla ja ftyysi hartaasti, ettei

Kultaomenaa, ajettaisi pois, waan sallittaisiin sen
jäädä heille.

»Olkoon siihen saakka, kunnes saamme tietää, kenen
se on", sanoi isä.

Mutta omistajaa ei ilmestynyt, ja Kultaomena
sai jäädä taloon.

Wuoden kuluttua kauppias ei enää nähnyt eikä
kuullut ketään muuta kuiu lesken. Leski oli lumon-
nut hänet rakkaudenomenalla. Hän rakasti wiekas-
telijllll tulisesti eikä toiwonut mitään hartaammin kuin
päästä naimisiin hänen kanssaan. Se olikin aiwan
lesken toiwonmsten mukaista. Niin pian kuin kaup-
pias wain oli kosinut, pidettiin häät ja iloiset kemut, jonka
jälkeen leski tyttärineen muutti kauppiaan taloon.

Nyt koitti Nuijalle waikeat ajat. Uöt ja päiwät
äitipuoli rääwäsi häntä. Oli aiwan merkillistä, ettei
hänen kielensä siinä kyydissä wääntynyt pois sijoil-
taan. Waikkll tyttö olisi mitä tehnyt, tullut tahi men-
nyt, koskaan hän ei ollut äitipuolelleen mieliksi. Niin
kauwlln kuin oikea äiti eli, oli Natjaa pidetty kuin jaloki-
weä kultarasillssa, mutta äitipuolen taloon tultua ei
meunyt päiwääkään, jolloin tyttö ei olisi wuodllttanut
wuolllita kyyneliä. Myrsky laimentuu jälleen, kun
se on aikansa raiwonnut, mutta ilkeäsisuineu nainen ei
koskaan wäsy miettiessään uusia ilkeyksiä* siunatakseen
sitä, jota hän on ruweunut wihaamaan. Naapurit
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rakastiwat Natjaa ja surkuttelevat hänen kohtaloansa,
mutta äitiftnoli ja sisarpuolet eiwät woineet kärsiä
häntä silmissäänkään. He näet kadehtimat hänen kau-
neuttansa. He kiduttiwat häntä kaikenlaisilla raskailla
töillä toiwoen, että laahustaminen ja laahustaminen
tekisi hänet laihaksi ja rumaksi, ja että aurinko aha-
woittaisi ja raaistaisi hänen kaswonsa. Mutta heidän
ponnistuksensa Natjan eiwät ol-
lenkaan onnistuneet. Itse he laihtuiwat ja rumen-
tuiwat harmista, sill'aikaa kun Natja tuli päiwa päi-
wältä yhä kauniimmaksi. Kohta pidettiinkin häntä
seudun norjimpana ja kauneimpana neitosena.

Äitipuoli oli tästä kowasti harmissaan. Hän ei
llllwistllnutkaan, että hänen omassa nawetllssaan oli
lehmä, Kultaomena, joka auttoi Natjaa. Se tapah-
tui seuraamalla tawalla: Eräänä talwi-iltana, kohta
sen jälkeen kun leski oli wihitty Nuijan isän kanssa,
oli tämä suuttunut niin kowasti tytärpuoleensa, että
oli ajanut hänet ulos ja käskenyt hänen hakea itselleen
muualta turmaa talwipakkaista wastaan. Tyttöparia
ei tietänyt, mihin menisi, mutta päätti lopulta mennä
nawettaan säilyäkseen paleltumasta. Hän etsi Kulta-
omenan, kiersi käsiwartensa sen kaulan ympäri ja
alkoi rajusti itkeä.

Keskiyön aikana sanoi Kultaomena hänelle ihmis-
äänellä:

„Nlä itke, lapsoseni, äläkä kadota rohkeuttasi! Minä
tiedän, kuinka waikea sinun on elää, ja minä tahdon
auttaa sinua hädässäsi. Minä olenkin sinun oikea
äitisi, jonka ilkeä äitipuolesi on noitunut lehmäksi.
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Mtenä ainoana yönä wuodessa annetaan minulle
ihmisääni takaisin, ja saan minä silloin puhua ainoas
taan kolme minuuttia. Nyt on juuri se yö. Kuuntele
tarkkaan, mitä sanon sinulle! Niin pian kuin äitipuolesi
wahingoittaa sinua jollakin tawoin, joko panemalla
sinut liian kowaan työhön tahi muuten pahoin pite-
lemällä, niin tule wmn minun luokseni. Ryömi sisälle
yhdestä korwastani, palaa ulos toisesta, ja heti on
surusi kuin poispuhallettu, ja sinä muutut joka kerta
entistä kauniimmaksi. Ia jos äitipuolesi määrää si-
nulle raskaampia töitä kuin woit suorittaa, niin tule
wain tänne, minä autan sinuna"

Nlltja seurasi äitinsä neuwoa. Niin pian kuin äiti-
puoli oli ollut ilkeä häntä kohtaan, hän hiipi nawet-
taan ja heittäytyi Kultaomenan kaulaan ja walitteli
hänelle hätäänsä:

„Rakas, kiltti äiti Kultaomena! Minua torutaan
ja lyödään. Minä en uskalla itkeäkään, enkä minä saa
ollenkaan ruokaa. Äitipuoli on käskenyt minun keh
rätä kymmenen nanlaapellawllll,setäytyykutoahienoksi
palttinaksi, joka olisi wielä waikaistama. Ia huomen-
aamuna warhain, pitää kaiken olla walmiina."

Natja ryömi sitten Kultaomenan yhdestä korwasta
sisään ja toisesta ulos. Kaikki suru oli heti kuin pois-
puhalletu, ja työ oli walmis. Pellawat oliwat keh-
rätyt sekä kudotut, ja kudos oli lumiwalkeata. Kun
äitipuoli katsoi Natjan työtä, nousi hänelle sydän
kurkkuun, hän mumisi jotakin itseksensä ja piilotti ku-
doksen arkkuun tyttäriensä myötäjäisiksi, mutta tytär-
puolelle hän antoi wielä waikeampia töitä.
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Aika kului. Natja muuttui ftäiwä päiwältä kau-
niimmaksi. Kaikki seudun nuoret miehet riensiwät
kosimaan häntä, mutta kukaan ei tahtonut edes kat-
sahtllllkaan sisarpuoliin. Niti tuli aiwan mielettömäksi
kiukusta ja antoi kaikille kosijoille saman wastanksen.

„Minä en aijo naittaa nuorinta sisarta ennen wan-
hempia."

Kun kosijat oliwat menneet, hän purki kiukkunsa
Natjlllln ja kohteli häntä julmasti. Mutta maikka
hän olisi kuinka raiwoisasti lyönyt tytärpuolta, hä-
neen ei koskaan jäänyt pahoinpitelyn jälkeäkään. Sil-
loin päätti äitipuoli käydä tapaamassa tätiänsä Syö-
jätärtä kysyäkseen häneltä neuwoa, miten hän saisi
tytön turmelluksi. Syöjätär-akka wastasi:

„Sinä et saa häntä tuhotuksi min kauan kuin
teillä on tallella Kultaomena lehmä; Mä se on hänen
oikea äitinsä. Toimita siis niin, että lehmä teuraste-
taan ja lähetä sitten tyttö jollekin asialle minun luok-
seni, kyllä minä hänestä selwän teen."

Heti kun äitipuoli oli tullut kotiin, hän sanoi kaup-
piaalle:

„Siuun pitää teurastutilla Kultaomena. Se am-
muu kaiket yöt, etten minä woi ollenkaan nukkua.
Eikä siitä saada maitoakaan, niin että on aiwan hyö-
dytöntä enää pitää sitä."

Kun Natjll kuuli sen, hän joutui epätoiwon mal-
taan ja rukoili isää, että hän antaisi lehmän elää. Sil-
loin syöksyi äitipuoli hänen kimppuunsa ja huusi:

„Sinä häpeämätön otus! Tahdotko sinä aikaan-
saada epäsopua meidän Malillemme?"
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Sitten hän löi Natjaa ja ajoi hänet ulos tuwasta.
Ia kauppias ajatteli, että he aiwan yhtä hywin woi-
wat teurastaa lehmän nytkin kuin jonkun aikaa myö-
hemmin. Hän lähettikin sanan teurastajalle, jotta
tämä tulisi seuraawanll päiwänä teurastamaan Kulta-
omenan.

Völlä meni Nlltja Kultaomenansa luokse, lankesi
hänen kaulaansa ja sanoi itkien:

»Rakas Kultaomena äiti. Äitipuoleni ilkeydellä ei
ole rajoja. Nyt hän on saanut sen aikaan, että sinut
huomenna teurastetaan. Ia kenenkä luona minä
onneton sitten löydän turwan ja suojan?"

Kultaomena wastasi ihmisäänellä:
„Nlä itke, rakkahin lapsoseni! Kyyneleet eiwät

sinua kuitenkaan auta. Kohtalo tahtoo, että minä kuo-
len; eikä se olekaan mikään onnettomuus. Onnetonta
tosin on, kun en edelleen saa auttaa sinua niinkuin
olen tähän asti tehnyt. Mutta aiwan tukea ja turwaa
rollille en kuitenkaan tahdo sinua jättää. Kun minut
on teurastettu, niin pidä warasi ja pyydä teurastajan
hakkaamaan sinulle miuun oikea sarweni. Kanna sitä
mukanasi, minne ikinä menet, mutta älä näytä sitä
kellekään. Niin pian kuin joudut hätään, aseta sarwi
korwallesi, kuuntele jatee sitten niinkuin sarwi neuwoo."

Seuraamana aamuna Kultaomena teurastettiin
ilkeän äitipuolen läsnäollessa. Mutta heti kun hän oli
mennyt tiehensä ja teurastaja alkanut pilkkoa lihaa,
juoksi Nlltja paikalle ja pyysi oikean sarwen muis-
toksi Kultaomenasta. Hän sai sen ja piilotti puseronsa
alle.
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Jonkun ajankuluttua täytyi kauppiaan lähteä pitkälle
matkalle asioitansa hoitamaan. Heti hänen lähdet-
tyään muutti äitipuoli erääseen taloon aiwan sen
aarniometsän reunalle, jossa syöjätär-akka eli.

Tulipa syksy. Eräänä iltana oli kauppiaan waimo
pannut kaikki kolme tytärtänsä työhön. Wanhin nyp-
läsi pitsejä, keskimäinen kutoi sukkaa ja Natja kehräsi.
Kaikki he oliwat saaneet pitkän urakan. Äitipuoli
sammutti walot jättäen roain yhden kynttilän tuik-
kaamaan pirttiin, jossa tytöt istuiwat ja tekiwät
työtään. Itse hän sitten meni lewolle. Hetken ku-
luttua putosi jotakin kynttilän sydämen päälle, niin
että kynttilä oli sammumaisillaan. Wanhin sisarpuoli
oli nyt puhdistaminaan sydäntä, mutta odottikin
itse asiassa softiwaa, tilaisuutta sammuttaakseen kynt-
tilän, niinkuin äiti, oli käskenyt.

„Mitä nyt teemme?" kysyi hän.
„Gi ole tulenkipinääkään koko talossa, emmekä ole

saaneet wielä työtämme walmiiksi. Jonkun täytyy
juosta hakemaan syöjätär-tädiltä tulta".

„Minä en aio sitä tehdä. Sukkapuikot walaisewat
tarpeeksi, min että minä kyllä näen kutoa", sanoi keski-
mainen sisar.

„Enkä minä aio mennä, minun nypläysneulani
walaisee tarpeeksi", sanoi wanhin sisar, joka nypläsi
pitsejä.

»Sinä saat mennä hakemaan tulta! Kiiruhda heti
täti syöjättären, luokse!" huusiwat molemmat sisar-
puolet Natjalle ja työnsiwät hänet huoneesta ulos.

Natja meni kammioon, jonka äitipuoli oli antanut
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hänelle asunnoksi, rupesi lattialle istumaan ja alkoi
miettiä:

.Minkätähden minun pitää kärsiä sitä, että he owat
joka päiwä ilkeitä minua kohtaan? Minä menen mie-
lelläni syöjättären luo, sittenpähän tulee loppu mi-
nun larsimyksilleni." Sitten hän otti esille Kulta-
omenan sarwen ja asetti sen korwallensa. Silloin
hän kuuli äänen ikääntuin kaukaa kuiskaawan:

„Nla ole lewoton, rakas tyttöseni! Mene wain
sinne, mihin olet lähetetty. Mutta muista ottaa
sarwi mukaasi ja kysyä aina wahä wäliä neuwoa siltä,
niin ei sinulle syöjätär-akan luona tapahdu mitään
pahaa." „

Natsa piilotti sarwen puseroonsa, teki ristinmerkin
ja läksi kulkemaan aarniometsään.

Hän kulki, kulki, astui koko yön. Juuri aamun sa-
rastaessa hän näki weräjän metsässä. Siinä se olikin
syöjätär-akan tupa. Se oli rakennettu kananjalkojen
ja kukon kannuksien Maraan, ja sen ympärillä oli aita
ihmisten luista. Aidan seipäihin oli pistetty pääkal-
loja, ja niiden silmänreijissä hehkui niin woimaklls
tuli, että se walaisi koko metsänaukeaman, aiwan kuin
olisi ollut waloisa keskipäiwä. Aidanseipäät oliwat
sääriluista, ja käsiwarren ja käsiterän luut pitiwät
porttia kiinni, ja lukon muodosti teräwähampainen
leuka. Wihaisesti haukkuma koira juoksenteli aitauksen
sisäpuolella.

Nlltja tuli kauhusta aiwan mykäksi. Hän painautui
erästä puuta wastaan eikä uskaltanut edes mamista-
kaan.
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Nkkiä ajaa karahutti ihmeellinen ratsastaja aukea-
man halki. Hän oli hohtawan walkoinen kasinoil-
taan, ja hänellä oli walkeat waatteet. Hänen hewo-sensa oli walkea ja satulawaljaat oliwat walkeat.

Päiwä walkeni, kuu katosi wuorten taakse ja hehku
riutui pääkallojen silmäaukoista. Natja seisoi liikku-
mattomana, kauhusta hämmentyneenä puun wie-
ressä.

Kohta karahutti uusi ratsastaja esille. Hänen kas-
toonsa ja wlllltteensa oliwat punaiset.

Aurinko kohosi taiwaan rannalta.
Natjll seisoi edelleenkin paikallaan eikä tietänyt,

mitä hänen pitäisi tehdä.
Hän otti esille Kultaomenan sarwen ja asetti sen

korwalleen. Ääni haastoi silloin hänelle:
„Kohta tulee syöjätär-akka saaliinensa. Mene hä-

nen luoksensa ja sano hänelle asiasi. Tee kaikki, mitä
hän käskee, ja jos ken täällä pyytää sinulta jotakin, niin
anna hänelle, mitä hän pyytää."

Ms kaks alkoi metsästä kulua jylinää, winkunaa
ja tärinää. Rajuilma puhkesi, puut taipuiwat maa-
han saakka ja maa huokaili sekä walitti. Syöjätär lä-
hestyi. Hän ajoi huhmarella, jota hän itse työnsi
petkelellä eteenpäin, ja hän lakasi luudalla jälkensä
puhtaiksi. Portille saawuttulllln hän pysähtyi, kat-
seli ympärillensä joka suuntaan ja huusi:

„Huh huu! Vienalaisen wereltä tuoksuaa. Kuka
täällä on? Waswll!"

Natjll astui kauhun waltaamana akan luokse, niiasi
sywään hänelle ja sanoi:
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- „Minä se olen, täti! Sisarpuoleni owat lähettäneet
minut tulta pyytämään."

„Wai niin, tyttöseni, joko sinä wiimeinkin teet mi-
nulle sen kunnian, että käyt terwehtimässä. Tule
sisään wain ja auta minua pienissä askareissani. Jos
teet sen tyydytyksekseni, niin saat tulta. Jos et, niin

älä pane pahaksesi! —minä löytänen aidastani jonkin
seipään, johon sinun pääkallosi sopii."

Sitten kääntyi hän weräjään ja sanoi:
..Auetkllllftll, warmat lukkoni! Päästäkää sisään

minut ja hanheni!"
Weräjä awautui itsestään ja syöjätär-akka ajoi

pihamaalle ja wihelsi koiraansa.
Natja sipsutteli hauen jälkeensä aiwan hiljaa, ja

weräjä sulkeutui taas heidän takanansa. ,

Syöjätär-akka kiipesi alas huhmareltaan ja huhmar
mennä kolisi itsestään majaan. Hän meni sitten ma-
kuukamariinsa, heittäytyi sänkyynsä mnkawaan asen-
toon ja sanoi Natjalle:

„Pane pöydälle, mitä uunissa on! Minä olen Nii-
lissäni."

Tytölle tuli kiire laittaa akalle aamiaista. Uu-
nissa oli niin »viljalti ruokaa, että siitä olisi wllllan
hywin riittänyt kuudelle miehelle, mutta syöjätär-
akka syyti kaikki sisäänsä. Natja sai mennä alas kellariin
juomia, mettä, olutta ja wiiuiä noutamaan. Syöjä-
tär-akka joi niistäkin jokaisen tipan. Natjalle hän
jätti wain pienen porsaan sääriluun, josta hän itse oli
kulunut kaiken lihan.

„Nyt minä panen maata ja nukun iltaan saakka.
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Sinä et kuitenkaan saa olla toimettomana sill'aikaa.
Naimista minulle aamiaisekseni yhtä paljon ruokaa,
kuin nyt näit minun illalliseksi syöwän. Tänä iltana
minä matkustan, ja silloin saat minulta wähan wai-
keamman työn."

Tämän sanottuaan syöjätär-akka nnkkui ja kuorsasi
miu woimakkllllsti, että puiden kuiwat lehdet, iltaan-
tuiwat ja warisiwat maahan.

Natja meni ulos ja istuutui portaalle. Hän aikoi
juuri ruweta kaluamaan porsaan sääriluuta, kun hä-
nen luoksensa tuli wanha takkuturkkinen kissa ja sanoi:

„Miu, miau, pikku tyttö! Saanko minä, sen ruoka-
palan, jonka syöjätär-akka antoi sinulle?"

Natja muisti, mitä sarwi oli hänelle sanonut, ja
hän antoi sääriluun kissalle ja jäi itse ilman ruo-
kaa. Hän meni katsomaan akan aittaa ja kellaria ja
wiljalatoa. Siellä oli runsaasti kaikenlaista tawaraa.
Hän kantoi keittiöön, mitä tarroittiin, ja ryhtyi laitta-
maan aamiaista, jonka syöjätär oli hänen käskenyt
walmistamaan illaksi. Silloin pistäytyi muutamia
rottia reijistään. Ne sanoiwat:

»Kiltti tyttö, kiltti tyttö! Anna meille puuroa, niin
me tarwittllissa autamme sinua."

Natjll antoi rotille puuroa. Hän laittoi sitten
aamiaisen walmiiksi ja istuutui akkunan alle alkaen
miettiä. Silloin tuli taloa wartioitsewa musta koira
hänen luoksensa. Se oli hywin wanha ja kowin laiha,
pelkkää luuta ja nahkaa. Se sanoi:

„Päiwää, hywä tyttö! Miksi olet niin murheellinen?"
Natja kertoi hänelle, mitenkä hänen asiansa oliwat.
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»Anna minulle palanen lihaa, niin minä autan
sinua, kun apua kaipaat."

Tyttö haki lihaftlllllsen ja antoi sen koiralle.
Kun iltaan wielä oli pitkältä aikaa ja Nuijalla oli

kaikki jo walmiina, hän meni pihalle ja saapui weräjän
luo. Silloin kuuli hän weräjän lausuwan ihmis-
äänellä.

„Hywa tyttö, hywä tyttö! Siwele wähän woita mi-
nun kantapäilleni, niin minä autan sinua, kun apua
kaipaat."

Natja haki woita ja siweli sillä luurankoweräjän
kantapäitä. Silloin pyysi pieni, aittmn weräjän wie-
ressä olewa omenapuu:

„ Otapa ruskeasta palmikostasi hiustukku ja sido
minut kiinni seipääseen, jonka pitää tukea minua.
Mahdollisesti wielä itse tarwitset minun apuani.
Natja täytti omenapuun pyynnön.

Illan tultua heräsi syöjätär-akka, söi aamiaisensa ja
sanoi sitten tytölle:

„Minä lähden heti toimiini. Kuule nyt, mitä sinun
on yöllä tehtäwä! Minulla on koko wilja-aitallinen
hirssiä, mutta joku on ilkeydessään sekoittanut mul-
taa hirssien sekaan. Siirrä nyt ennen aamun saras-
tusta kaikki hirssijywät wiereiseen wilja-aittaau, mutta
kuiwaa joka ainoa jywä erikseen, jottei pieninkään
multahiukkanen pääse mukaan. Älä unohda myöskään
walmistllll ruokaa siksi kunnes palaan. Jos et ehdi
tehdä sitä, mitä olen käskenyt, syön sinut huomis-
aamuna warhain illallisekseni."

Ratsumies karahutti taas esille pihamaan poikitse.
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Hänen kaswonsci, waatteensa, hewosensa ja ratsastus-
neuwonsa oliwat pikimustat. Hän kiiruhti ohitse ja
häwisi yhtä pian kuin oli tullutkin, aiwan kuin maa
olisi niellyt hänet.

Tuli yö. Syöjätär-akka meni portaalle, kiljui ja wi-
helsi, ja huhmar petkeleiueen wieri heti hänen luok-
sensa. Syöjätär nousi ajoneuwoihinsa ja mennä koli-
sutti tiehensä metsän läpi.

Natja seisoi itkien yksinään wilja-aitassa eikä tie-
tänyt mitä tehdä. Silloin pieni rotta kiiruhti hänen
luokseen.

Mitä itket, pikku tyttö?",
„Onpa syytä itkeä, hywä rotta! Syöjätär-akka on

käskenyt minun kuiwata jokaisen hirssijywän tästä
aitasta ja sitten muuttaa ne wiereiseen aittaan. Ia
illallinenkin pitää minulla olla walmiina, kun hän
palaa takaisin aamulla warhain."

„Kyllä miuä siihen neuwon tiedän, hywä tyttö.
Mene sinä sisälle ja laita illallinen syöjätär-akalle, kyllä
me rotat pidämme huolen hirsseistä."

Natjll aukaisi wiereisen wilja-aitan owen, ja sil-
loin tulwi näkymiin lukematon määrä rottia. Kukin
niistä sieppasi yhden jywän, kantoi sen toisesta aitasta
toiseen ja kiiruhti sitten uutta noutamaan. Jo aikaa
ennen päiwan nousua oliwat kaikki hirssit puhdistetut
ja muutetut sekä syöjätär-akan illallinen walmis.

Wlllkea ratsumies kiiruhti pihan ylitse. Aamu alkoi
sarastaa.

Punainen ratsumies riensi ohitse. Aurinko nousi,
ja hehku pääkallon silmäaukoissa sammui. ,
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Puut alkoiwllt Warista, jarajuilma ärjyi. Syöjätär-
akka lähestyi. Natja meni häntä wastaanottamaan.

..Oletko jo saanut työn walmiiksi?" kysyi akka.

..Katso itse, kelpaako se sinulle, täti," wastasi tyttö.
Syöjätär meni ja tarkasti hirssit ja oli harmissaan,

kuu ei löytänyt mitään muistutuksen aihetta.
Hän sanoi:
„No, yhtä kaikki, kun ei tänään, niin huomenna."

Sitten hän huudahti: ..Uskolliset palwelijani! Sydä-
meni uskotut! Jauhakaa minun hirssiui!"

Ilmasta syöksyi esille kuusi käsiparia, ne ottiwat
hirssin ja weiwät sen pois. Sitten syöjätär-akka kutsui
luoksensa koiran ja kissan ja sanoi:

„Te, senkiu laiskamadot! Pysykääpä walweilla
tänään ja pitäkää silmällä tuota tytön tylleröä, ettei
hän pujahtaisi tiehensä. Kun minä herään, pääsette
wapaaksi. Sanokaa myöskin weräjälle ja omena-
puulle, että nekin täyttäisiwät welwollisuutensa.
Muuten onnettomuus kohtaa teitä kaikkia."

Syöjätär-akka meni sisälle, söi ja joi kelpolailla ja
paneutui sitten makaamaan niinkuin edellisenäkin
aamuna. Sitä ennen hän sanoi Nuijalle:

„Nyt et tarwitse laittaa mitään illallista. Lämmitä
wain uuni niin kowasti, jotta se tulee hehkuman
kuumaksi. Mutta ensiu täytyy sinun istua minun
wieressäni ja etsiä päätäni, kunnes minä nukuu."

Natjll istuutui akan wiereen.
„Minkätähden sinä sillä tllwoin tirkistät minuun,

lapsi? Wai tahdotko kysyä jotakin?" tiedusteli syö-
jätär-akka.
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»Niin minä wähän ajattelin, kunhan ttiain uskal'
taisin."

»Kysy, kysy, mutta punnitse ensin. Elämä on ly-
hyt, oppimista paljon."

»Kun tulin tuolle aukeamalle, näin sen ylitse kiitä-
wan ratsumiehen. Hän oli walkeakaswoinen ja walkea-
waatteinen, ja hewonen, jolla hän ratsasti, oli niin-
ikään walkea. Ken hän oli?"

»Minun palwelijani Päiwänwalo", sanoi syöjätär.
«Hetken kuluttua tuli punainen ratsumies punaisen

hewosen selässä. Ken hän oli?"
»Minun Punainen Aurinkoni."
„Kuka sitten oli se mustalla hewosella kiitäwä musta

ratsumies, jouka tänä päiwänä näin ratsastaman au-
keaman yli, ja joka pihalle tultuaan ykskaks haroisi
näkymättömiin?"

„Se oli minun Synkkäyöni. Kaikki kolme oroat
minun uskollisia palroelijoitani", roastasi syöjätär,
kääntyi seinään pain ja alkoi kuorsata, niin että kuiwat
lehdet putoiliwat kokonaisina parwina puista.

Natja pysyi paikallaan wielä hetkisen ja meni
sitten portaalle. Kissa juosta piipersi hänen luoksensa
ja sanoi:

„Nyt tuhosi tulee, tyttö parka! Syöjätär käski sinun
lämmittää uunin hywin kuumaksi, koska hän aikoo
paistaa sinut ja syödä aamiaisekseen tänä iltana. Tee
niinkuin akka on käskenyt, mutta waro panemasta
peltiä kiinni. Ehkenpä sitten onnistut paeta täältä
sill' aikaa, kun hän koettaa lämmittää uunia uudelleen.
Jo nyt olisi hywä paeta, mutta emme woi päästää
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sinua ennenkun hän herää Sillä hän on käskenyt
meitä wartioimaan sinua siihen asti, ja hänen käs-
kyjänsä meidän, täytyy totella."

Natjll seurasi kissan neuwoa ja lämmitti uunin,
mutta ei sulkenut peltiä.

Syöjätär heräsi.
»Oletko lämmittänyt uunin kunnollisesti?" kysyi hän.
»Kyllä, täti."

, »Onko se tarpeeksi kuuma?"
»Kyllä se oli jo hywin, kun sitä lämmitin, mutta ehkäse on jo ennättänyt Mhtyäkin."
Syöjätär meni katsomaan ja huusi aleissaan:
»Sinäpä olet oikea pässinpää! Etkö ymmärrä, että

pellit pannaan turvallisesti kiinni! Uuuihau on aiwan
kylmä. Mene kehruuhuoneeseen kehräämään, minä
hoidan uunin, niin että se todellakin tulee kuumaksi."

Syöjätär sytytti tulen uudelleen ja heitti koko kuor-
mallisen halkoja uuniin. Natja istui kehruuhuoneessa,
kehräsi ja tuumiskeli, mitenkä pääsisi noidan luota
pakoon. Hän otti esille Kultaomenan sarwen, kuun-
teli ja sai seuraamat neuwot:

»Tuolla nurkassa on arkku. Aukase se ja ota sieltä
pyyhinliina ja kampa. Kun sitten pakenet ja syöjätär
seuraa kintereilläsi, niin heitä kampa taaksesi. Ia jos
se ei wielä auta, niin heitä myöskin pyyhinliina.
Muista myöskin ottaa mukaasi yksi aidanseipäissä
olewista pääkalloista. Heti hämärtäessä on paras
pakenemisen aika."

Juuri kun Natjll oli saanut arkun auki, ilmestyi
syöjätär akkunan luo ja kysyi:
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„Kehräätkö, lapseni? Kehräätkö, pieni ystäwäni?"
„Warmasti minä kehrään, rakas täti. Warmasti

minä kehrään," wastasi Natja, waikka hänen ham-paansa kalisiwat kauhusta.
Syöjätär poistui. Silloiu Natja kuuli, että owea

raawittiin. Hän aroasi, ja kissa hyppäsi sisään sanoen:
„Pllkene nyt, hywä tyttö! Ulkona alkaa jo hämär-

tää. Juokse, minkä suinkin jaksat!"
Natja syöksyi ulos kehruuhuoneesta. Koira laski

hänet ohitsensa, weräjä awautui hänelle itsestään ja
omenapuu wäistyi pois tieltä. Hän sieppasi yhden
pääkallon tulineen ja kiiruhti metsään katsomatta
ympärillensä.

Kissa istui rukin ääressä ja polki pyörää, mutta
kehruulangastll ei tullut tolkkua. Kissa wmn sotki
langan. Syöjätär tuli ikkunan luo ja kysyi:

„Kehräätkö sinä, lapseni? Kehräätkö sinä, pieni
ystäwäni?"

„Warmasti minä kehrään", wastasi kissa. Syöjätär
syöksyi kernuhuoneeseen ja huomasi, etä Natja oli
kadonnut. Hän pieksi kissaa ja sätti siitä, ettei se ollut
kyusinyt silmiä tytön päästä.

„Minä olen palwellut sinua monen monta wuotta,
enkä ole sinulta koskaan saanut edes kuiwaa leiwän
murenetta. Mutta tuo tyttö antoi minulle oikean
reisiwiipaleen", wllstasi kissa.

Syöjätär hyökkäsi koiran kimppuun ja kysyi, miksi
se ei ollut haukkunut. Koira wastasi:

,Minä olen palwellut sinua monen monta wuotta,
enkä ole sinulta koskaan saanut edes kalutun luun
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sirpaletta syödäkseni. Mutta tuo tyttö antoi miuulle
oikeata lihaa."

Syöjätär riensi weräjäu kimppuun ja kysyi, miksikäse oli auennut tytölle. Weräjä wastasi:
„Minä olen palwellut sinua monen monta touotta,

etkä sinä ole loskaan minun kantapäitäni medelläkään
woidellut. Mutta tuo tyttö rooiteli niitä woilla."

Syöjätär syöksyi puun kimppuuu ja kysyi, miksise ei ollut witsonut silmiä tytön päästä. Puu was-
tasi: »

„Minä olen palmellut sinua monen monta wuotta,
etkä sinä ole kehdannut nuoranpalaisellakaan sitoa
minua tukeeni kiinni. Mutta tuo tyttö oli hywäsy-
däminen, otti suortuman palmikostansa ja sitoi minut."

Syöjättärelle tuli kiire. Hän istuutui huhmarelleen
ja alkoi petkeleellä kiertää itseänsä eteenpäin la-
kaisten luudalla jälkensä puhtaaksi. Niin läksi hän
ajamaan Nuijaa takaa.

Natja samosi eteenpäin aarniometsän läpi. Oli
jo pikimusta yö. Hänen ympärillään leijaili kamalia
kummituksia, jotka tarttuiwat hänen hameeseensa
kiinni ja koettiwat sulkea häneltä tien. Mutta häu
wälitti wiis heistä, kiiti wllin eteenpäin. Minkkiä
hän kuuli takaansa lähestymän rajuilman tapaista
ryskettä ja puhkeaman ukkosen kaltaista jylinää. Maa
halkeili ja woihki tuskissaan. Syöjätär oli aiwan
Natjan kantapäillä.

Natjll kääntyi ja heitti kamman syöjätärtä was-
taan. Siinä silmänräpäyksessä kaswoi tytön taakse
niin tiheä metsäwiidakko, ettei edes pieni rottakaan
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olisi woinut kulkea eteenpäin sen puideu runkojen
lomitse.

Syöjätär syöksyi metsää wastaan, mutta ei pääs-
syt askeltakaan eteenpäin. Hän kiljui raiwosta jahyök-
käsi sitten uudestaan puideu kimppuun kulutukseen
hampaillaan tien wiidakon läwitse.

Natja kiiruhti yhä eteenpäin. Aarniometsä alkoi
loppua; walo rupesi jo pilkottamaan puiden lomasta.
Silloin Natja äkkiä kuulee jäleltänsä entistä kau-
heampaa pauketta ja jylinää. Syöjätär on järsinyt
itsellensä tien wiidakon läwitse ja tulee nyt täyttä
wauhtia tytön perästä. Natja katsahti taaksensa ja
huomasi, että noita oli aiwan hänen kintereillään.

Hän wiskasi ftyyhinliinan syöjätärtä wastaan.
Siinä silmänräpäyksessä lewisi heidän wälilleen mah-
tawll sininen meri. Aallot tempasiwat noidan ja kul-
jettiwat hänen huhmareillensa »vastaiselle rannalle.
Siellä seisoi syöjätär-akka ja puri hammasta ratinois-
saan. Mutta hän ei mahtanut mitään. Kaiken lopuksi
sai hän kauniisti" kääntyä tyhjin toimin takaisin tu-
paansa.

Ennen auringon nousua Natja jo seisoi äitipuo-
lensa talon portilla. Hän ajatteli jo wiskata pois pää-
kallon, joka oli walllissut hänelle tien aarniometsän
pimeyksien läpi, mutta äkkiä hän kuuli Kultaomenan
sarwesta sanowan:

„Pidä wllin pääkallo kädessäsi, kun menet äiti-
puolesi luokse!"

Äitipuoli ja hänen tyttärensä ottiwat Natjan hy-
win ystäwällisesti wastaan ja kertoiwat, ettei heillä
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ole sen jälkeen, kun hän oli heidät jättänyt, ollnt tulta
talossa. He oliwat käyneet useammaltakin naapn»
rilta sitä lainaamassa, mutta niin pian kuin he oliwat
tuoneet sen sisään, oli se sammunut.

„Me toiwomme ettei sinun tuomasi tuli sammu
niin helposti", lisäsi äitipuoli.

He astuiwat sisääu, ja kun pääkallon silmäaukoista
tulwiwa liekki sattui äitipuoleen sekä hänen tyttäriinsä,
tunsiwat nämä heti polttamaa kipua, aiwau kuiu olisi
heitä hehkumalla raudalla kärwennetty. He koettiwat
piilottautua, mutta silmät seurasiwat heitä mihin ikinä
he wain juoksiwat. Hetken kuluttua he pciloiwat kuo-
liaiksi ja muuttuiwat hiileksi.

Kohta sen jälkeen Natjan isä saapui takaisin mat-
kaltaan. Natsa kertoi hänelle, mitä oli tapahtunut.
Ia sitten he eliwät rauhassa ja sowussa ja oliwat on-
nellisempia kuin koskaan sitä ennen. Sillä samalla
hetkellä kuiu äitipuoli oli kuollut, lakkasi myöskin hä-
nen lumouksensa waikutus Natjan isään.



Aultainen kala

Saarella meren rannalla oli pienoinen, ränsisty-
nyt mökki. Siinä asui ukko Jaakko akkansa kanssa.
He eliwät suuressa köyhyydessä. Ukko oli walmis-
tanut roerkon ja alkoi kalastella merellä hankkien
siten itselleen ja eukolleen jokapäiwäisen elatuksen.

Kerranpa taasen wanhus heitti werkkonsa mereen
ja alkoi heti wetää sitä. Se tuntui kowin, kowin ras-
kaalta, raskaammalta kuin koskaan ennen. Töin-
tuskin Jaakko sai werkon maalle wedetyksi. Mutta
katso! Werkko onkin tyhjä; kaiken kaikkiaan on wain
yksi ainoa kala tarttunut. Mutta sepä wasta kala
onkin! Se on aiwan kultainen.

Kala alkoi rukoilla ihmisen äänellä:
,Mä wie minua täältä, ukko kulta! Päästä takaisin

siniseen mereen. Kyllä sen sinulle palkitsen; mitä
haluat, sen minä teen."

Ukko mietti, mietti ja wihdoin sanoi:
„Wähätpä sinusta lienee minulle hyötyä; meue ja

pulikoi aalloissasi!"
Hän heitti kultaisen kalan weteen ja läksi kotiinsa.

Akka kysyy häneltä:
„ Saitko paljo kaluja?"
„En saanut muuta kuin yhden ainoa kultaisen kalan,

mutta senkin heitin weteen. Se näet rukoili min
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hartaasti, että päästäisin sen siniseen mereen, ja lupasi
tehdä, mitä haluan. Minua säälitti kala, en tahto-
nut hauesta mitään hyötyä, waan annoin mennä
niine hywineen."

„ Woipa sinua, wanha tolwana! Sattui kerrau käsiisi
suuri onni, mutta sinulla ei ollut älyä pitää sitä."

Akka tuli lliwan häjyksi, sätti ukkoaan aamusta
iltaan eikä antanut hänelle lewon hetkeä.

»Menisit siltä edes leipää pyytämään, eihän meillä
kohta enää ole kuiwaa kannikkaakaan, järsiäksemme!"

Ukko ei jaksanut pysyä lujana. Hän päätti lähteä
kultaisen kalan luokse leipää pyytämään. Niin hän
saapui mereu rannalle ja huusi korvalla äänellä:

„Kala, kala, käännä pyrstösi mereen, pääsi minuun
päin."

Kala ui rannalle ja kysyi:
Mitä tarwitset, ukko?"
„Akka on äkeissään, leipää käski pyytämään."
„Mene kotiisi; siellä ou leipää riittämään asti."
Ukko palasi kotiin.
„No, akka, onko leipää?"
„Onhan tuota nyt, niin että riittää."
Mutta siinäpä ollaan nyt uudessa pulassa. Karttu

katkesi, eikä ole millä »vaatteita hakata.
Mene takaisin kultaisen kalan luo ja pyydä uutta

karttua."
Ukko meni rannalle ja huusi:
„Kala, kala, kääunä pyrstösi mereen, paasi minuun

päin!"
Kala ui esille:
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„Mitä tarwitset, ukko?"
„ANa tahtoisi uutta karttua."
„Eikö muuta? Kyllä kartun saatte."
Ukko kääntyi kotiin, mutta jo owella akka huutaa

hänelle »vastaan:
„Mene takaisin kultaisen kalan luo ja pyydä, että

hän rakentaisi meille uuden talon. Mökissämme on
mahdoton enää elää: joka hetki saa pelätä, milloin se
niskoillesi luhistuu."

Ukko läksi meren rantaan.
„Kalll, kala, käännä pyrstösi mereen, pääsi minuun

päin!"
Kala ui esille:
..Mitä tarwitset, ukko?"
»Toimita meille uusi tupa. Akka ei auna minulle sie-

lun rauhaa. En tahdo, sanoo/elää wanhassa mökissä;
joka hetki saat pelätä, milloin se niskoillesi luhistuu,"

„Nlä ole huolissasi, ukko hywä. Mene kotiiu, ru-
koile Jumalaa ja kaikki pyyntösi täytetään."

Ukko palasi rannalta. Hänen pihamaallansa on
uusi tamminen, koristeleikkanksilla somisteltu pirtti.

Akka juoksee entistä kiukkuisempana ukkoaan mus-
taan ja alkaa wiela rajummin pauhata:

„Woipa sinua typerä löntti! Et sinä näy osaaman
käyttää onnellista tilaisuutta. Pyytää tuwan ja ajat-
telee, että kaikki on jo sillä hywin! Ei. Mene uudel-
leen kultaisen kalan luo ja sano sille, etten minä tahdo
olla talonpojan waimona; minusta pitää tulla ken-
raalin rouwa, jotta ihmiset minua tottelisiwat ja mus-
taan tullessa wyötäisiään myöten kumartaisiwat."
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Ukko meni rannalle ja huusi korvalla äänellä:
„Kalll, kala, käännä pyrstösi mereen, pääsi minuun

päin!"
Kala ui esille, asetti pyrstönsä mereen, päänsä

ukkoon päin ja kysyi:
„Mitä tarwitset, ukko?"
„Akka ei anna minulle wieläkään rauhaa, aiwan on

mennyt päästään pyörälle. Hän ei tahdo olla enää
talonpojan waimona, hänestä pitää tulla kenraalin
rouwa."

„Hywä on- älä ole huolissasi, meue kotiin, rukoile
Jumalaa ja kaikki pyyntösi täytetään."

Ukko palasi takaisin. Tuman sijasta kohoaa piha-
maalta kolmikerroksinen kiwiftalatsi. Sen edustalla
juoksentelee palwelijoita, kokki hommailee keittiössä,
mutta akka itse istuu upea, kullalla kirjailtu puku
nllä, komeassa nojatuolissa ja jakelee käskyjä.

„Terwe waimo", sanoi ukko,
„Sinä pölkkypää. Kuinka uskallat sanoa minua,

kenraalin ronwaa, waimoksesi? Hoi, palwelijat, wie-
kää tämä mies talliin jaruoskikaa häntä niin että tun-
tuu!"

Paikalle kiiruhtaneet palwelijat tarttuiwat miehen
kaulukseen ja laahasiwllt hänet talliin, jossa tallirengit
alkoiwat häntä ruoskilla kestitä, pieksiwät niin perin-
pohjaisesti, että hän töintuskin kesti jaloillaan, Sen-
jalleen akka nimitti ukon pih«rengiksi, kaski antaa

hänelle luudan, jotta hän saisi puhdistaa pihamaata,
ruokaa ja juomaa hän saisi keittiöstä.

Ukon elämä ei ollut helppoa. Koko päiwän hänen
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piti puhdistaa pihaa, ja jos sattui jäämään pienikin
rikka, hetipaikalla kuljetettu,: hänet talliin!

Mokomakin noita!" tuumiskeli ukko, „Kun häntä
onni kohtaa, hän muuttuu silmittömän ylpeäksi, ei
edes tunnusta minua miehekseusä,"

Mutta tarwittiiukos siihen kominkaan pitkä aika,
ennenkun akka jo kyllästyi kenraalin rouwau asemaan.
Hän käski tuoda ukou luoksensa ja komeusi:

„Alapa marssia, wanha lato, kultaisen kalan luo
ja sano sille, etten minä enää tahdo olla kenraalin
rouwana; minnsta täytyy tulla tsaaritar."

Ukko meni meren rannalle:
»Kala, kala, aseta pyrstösi mereen, pääsi minuun

pain."
Kultainen kala ui esille ja kysyi:
Mitä sinä tarwitset, ukko?"
„No, totta tosiaan, akkani on tullut entistä hullum-

maksi! Ei halua enää olla kenraalin rouwana, tsaa-
rittareksi tahtoo tulla,"

„Nlä ole huolissasi; mene kotiisi, rukoile Jumalaa,
ja kaikki pyyntösi täytetään."

Ukko palasi takaisin. Entisen talon paikalla hän
näti pihalla korkean, kultakattoisen linnan. Sen ym-
päri käwelee wahtisotilaita tehden kiwäriliikkeitä.
Palatsin taakse laajeni suuri puutarha; edustalla oli
wiheriä kenttä, jolle sotajoukko oli kokoontunut. Akka
oli tsaarittaren loistamassa puwussa. Hän tuli lin-
nasta kenraalien ja pajarien saattamana ja alkoi tar-
kastellen kiertää sotajoukkoja. Rummut pärisewät,
torwet raikumat, sotamiehet kirkumat: „hurraa! hurraa!"
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Mutta siianpa akka jo kyllästyi tsaarittarenakin
olemiseen. Hän käski etsiä ukon ja tuoda hauet kirk-
kaiden silmiensä eteen. Syntyy aikamoinen hälinä:
kenraalit neuwottelewat, pajarit juoksemat ja kysymät:
„MM ukko se on?"

Töin tuskin he löysiwät ukon takapihalta ja toiwat
hänet tsaarittaren eteen.

„Kuulefta, wanhll lato", sanoo hänelle akka, »mene
kultaisen kalan luo ja sauo sille, etten minä enää
halua olla tsaarittarena. Tahdon tulla meren hal-
tiaksi, jotta kaikki meret ja kalat olisiwat minun
alamaisiani."

Ukko kieltäytyi, mntta se ei auttanut.
„los et mene, niin pääsi poikki!"
Sydän kurkussa ukko kulki merta kohti, tuli rautaan

ja sanoi:
„Kalll, kala, käännä pyrstösi mereen, pääsi minuun

päin."
Ei kuulu kultaista kalaa, ei kuulu eikä näy! Ukko

kutsuu toiseu kerran: ei sittenkään. Kolmannen ker-
ran kutsuu: äkkiä meri alkaa pauhata, aallot kuohua,
waloisalle ja kirkkaalle taiwaslaelle nousemat synkät
pilwet. Kala lähestyy rantaa ja kysyy:

„Mitä tarwitset, ukko?"
„Akka on tullut wieläkin hullummaksi, ei tyydy enää

tsaarittarenkaan maltaan; meren haltiaksi tahtoo tulla,
kaikkia wesiä hallita, kaikkia kaloja komentaa,"

Kultainen kala ei wastannut sanaakaan; kääntyi
pois ja sukelsi meren sywyyteen.

Ukko palasi takaisin, katsoo eikä tahdo omia sil-
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miänsäkään uskoa: palatsi on poissa, ja sen sijalla
un pienoinen, ränsistynyt mökki ja mökissä istuu
akka kulunut wiitta yllään,

He alkoiwllt nyt elää entiseen tapaansa. Ukko
pyydysteli kaloja, mutta maikka hän kuinka usein olisi
heittänyt werkkonsa mereen, kultaista kalaa hänen ei
onnistunut euää saada.



Mustalainen.

Mustalainen oli tullnt leiriin hakemaan työtä.
Mutta se oli tnrha yritys; hänen täytyi elää per-
heensä kanssa koko kuukausi ilman leipää. Jos olisi
häneltä kysytty, millä he eliwät, niin hänpä ei itse-
kään olisi osannut sitä sanoa. Lopuksi tuli elämä
niin tukalaksi, että hän päätti joksikin ajaksi matkustaa
pois perheensä luota ja jättää sen yksikseen.

„
Ehkäpä matkan warrella jotakin ammattia löydän",

arweli hän. „Tehköön kotijoukko mitä taitaa. Ia
aiullhan sitä annetaan pikemmin almuja orwoille,
joilta isä on poissa. EM täällä ole sepän työtäkään.
Kuukauden painuin eu ole naulaakaan takonnt, ja,
siksi toiseksi, waiwaa jo nälkäkin. Kylläpä me seu-
tuun tulimmekin; miehetkin saamat panna hampaansa
naulaan."

Hän waljasti tammansa ja läksi salaa matkalle sano-
matta waimollensaklllln siitä luotua sanaa. Hän ajaa
sillan Ylitse, rattaan akseli katkeaa. Hän otti pienen
kirweensä ja aikoi hakata seipään akselin alle. Hän
kiipesi pajuun ja alkoi hakata sen otsaa. Ajaapa
mies siitä siwuitse, katsoo ja sanoo:

»Mustalainen, mitä sinä teet? Istut oksalla ja
samalla hakkaat sitä poikki; waro itseäsi, putoat me-
teen!"
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Mustalainen katsahti mieheen ja sanoi:
„Mene ja nouda tänne iso-isäsikin, niin minä ope-

tan häntäkin."
Hän jatkoi hakkaamista ja mies jatkoi matkaansa.

Pianpa oksa katkesikin ja mustalainen mätkähti suin-
päin meteen. Pulikoituaan pois medestä hän läksi
ajamaan miestä takaa ja alkoi ahdistaa häntä:

„Mistä sinä tiesit, että minä putoan weteen?
Wai tiedätkö sinä kaikki?"

„Kaikki."
..Kuinka sinä kaikki tiedät?"
.Minähän olen mustalaisten jnmala."
„No sittenhän sinä tietänet senkin, milloin minä

kuolen?"
»Tiedän."
„Sano, ole niin armollinen, sano!"
„Kun te olette weijareita ja warkaita, pitäisi teidän

itsennekin se tietää."
„Niin, mutta me olemme wain teidän »varkaitanne,

emmekä itsemme. Sano sinä totuus! Milloin minä
kuolen?"

„Kun olet ennättänyt sitoa seipään akselisi alle ja
alat nousta wuorelle, ja jos hewosesi korskahtaa kolme
kertaa, niin sinä kolmannella kerralla kuolet. Siihen
sinun ikäsi päättyy."

Mustalainen riensi juoksujalassa takaisin ikäänkuin
hänellä olisi ollut kiire kohtalonsa päähän. Hän kor-
jasi hätähätää kärrynsä ja alkoi nousta wuorta ylös.
Hewosrähjä töin tuskin jaksoi wetää tyhjiä rattaita!
mustalainen kulki jalkaisin siwulla ja hoputti hewos-



94

taan. Tamma korskahti kerran, wuoreu puolivä-
lissä uudistui korskahdus ja mustalainen jo walmis»
tautui kuolemaan. Sitten korskahti hewonen kol-
mannen kerran; mustalainen wiskasi ohjakset käsistään
ja kaatui pitkin pituuttaan tielle. Siihen hän jäikin
lojumaan, mutta hewouen kääntyi tiensyrjään ja
alkoi syödä ruohoa.

Kuinka kauwau lienee kuollut mustalainen tiellä
maannutkaan,, ennenkun eusi matkustaja, eräs tilan-
omistaja, saapui paikalle. Mustalainen tahtoi katsoa,
kuka ajaja on ja nosti äkkiä päätään. Tilanomista-
jan hewoset peljästyiwllt häntä ja läksiwät nelistä-
mään. Saatuaan ne pysähtymään wuoreu alla
herra lähetti kuskinsa katsomaan, kuka tiellä makaa ja
miukä tähdeu. Kuski saapuu paikalle ja kyselee mus-
talaiselta, mutta tämä sauoo waiu:

„Nlä, hywä ihminen, koske minuun; sillä minä olen
jo kuollut!"

„Tule herran luokse, herra huutaa sinua."
„Kuinka minä woin tulla, kuu oleu jo kuollut?"
Herra kuuli seu ja huusi suutuksissaau kuskille:
„Lyö hölmöä piiskalla!"
Kuski antoi heti aimo siwalluksen.
Mustalainen keikahti pystyyn ja juoksi pakoon huu

taen:
„Woi woi, wai näin kipeästi toisessakin maail-

massa lyödään!"
Herra kuitenkin sääli miestä, käski antaa kopeikan

hänelle ja ajoi tiehensä.
Mustalainen alkoi miettiä, hieroi käsiwarsiansa ja
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jalkojansa, koetteli päätänsä, katseli ympärilleen, ryki,
tuli lopuksi makuutetuksi, että häu wielä oli elä-
wieu kirjoissa ja jutteli itsekseen:

..Nähtawllsti se ei olluttaau oikea mustalaisteu
jumala. Mutta se oli oikea, joka miuut jälleen eloon
herätti. Mitäs tekisin nyt? Lähdenpä ostamaan
jotakin topeikllllani."

Hän kohosi rattaille ja läksi ajamaau. Koko matkan
hän puhdisti kopeikkllllnsa, jotta se olisi oikein kirkas.
Torille saawuttuaan oliwat häneltä silmät wähällä
mennä nurin katsellessaan kaikkea ruokatawaran pal-
joutta, ja hän päätti ostaa kopeikalllllln sitä," mitä
enimmän annetaan.

Hän poikkeaa myymälään ja kysyy:
»Paljonko annetaan kopeikasta tätä mettä?"
»Kerran lusikasta nuolaista", wastasi kauppias.
Mustalainen kääntyi pois ja huomasi ämmän,

joka kantoi sylin täyden pippuria.
»Paljonko maksoit pippurista?"
»Enpä wähän, kopeikan kantamuksesta."
Mustalainen ilostui tuulessaan, että sitä tllwarall

saa kopeikalla min paljon. Hän meni ja osti koko
kantamuksen pippuria. Siinä oli silpaa, rollittapa
olisi uunia lämmittänyt.

Hän ryhtyi heti syömään saalista, ja kyyneleitä
alkoi wlllua wirtana hänen silmistään.

»Itkekää silmät", sanoi hän, »itsehän näitte, mitä
ostitte ..."

Mutta kun woimat alkoiwat häneltä raueta, pudotti
hän taakkansa kainalostansa ja itkettyään ja tuumit-
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tuaau tarpeeksi alkoi kestitä pippureilla laihaa ko-
niansa. Kun hewouenkaan ei huolinut moisesta her-
kusta, hän päätti epätoiwoissaan ja nälissään myödä
sen rattaineen päiwinensä ja kulkea jalkaisin eteenpäin.

..Hewonen mäjähtää", hän huusi, istuutuen rattai-
deu reunalle, ..wäsähtää tuossa tuokiossa. Ostakaa
se ja syöttäkää, niin saatte nähdä, millaisen otuksen
olette saaneet. Seitsemän päiwää weti, seitsemän
wuorokauttll seisoi syömättä ja juomatta! Hih, sepä
wastll hewonen! Hei! Katsokaa, kenellä on silmät
päässä! Itse näette, itse sanotte, itse wielä kiitätte,
wielä suutelette mustalaisen kättä. Se se wasta on
hewonen!"

Huudot naurattiwat ihmisiä, mutta houkutteliwat
myöskin ostajia, Maikkapa koko mustalaisen hewo-
nen waljaineen ja kärryineen menikin yhdeksästä ko-
peikllsta, niin mustalaispoika söi kuitenkin pitkistä
ajoista wlltsansa oikein täyteen. Ostettuaan ruokaa
tarpeeksi hän meni awaralle kentälle. Siellä hän
söi ja syötyään lepäsi ranhassa ja mukawasti, eikä
hänen tarwinnut pelätä mustalaisakkansa ja alasto-
man lllpsiliutansll tungettelewaisnutta; oliwathan ne
jätetyt kohtalon huomaau. Maattuaan tarpeeksi hän
huomasi kaukaa ihmisen pyssyineen, astui hänen
luokseen, terwehti ja kysyi:

„Kuka sinä olet?"
>.Metsästäjä; minä menen ampumaan saalista,"

>: „No, metsästäjähän minäkin olen, mennään yh-
dessä", sanoi mustalainen,

„Mennään main. Mutta milläs sinä ammut?"
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»Sittenpähän nähdään. Näytä sinä ensin minulle,
millä sinä ammut, kyllä minä sitten näytäm ampuma-
nenwoni."

Läksiwät. Jänis juoksee ohitse. Metsästäjä,'am-
puu sen ja sanoo:

„Kas siinä on; minä olen tehnyt tehtäwäni!"
He lähestyiwät kylää. Sika maleksii porsaineen

tiellä; mustalainen alkoi ajaa niitä takaa, sieppasi
porsaan, pisti sen säkkiin ja sanoi:

„No nyt olen minäkin tehtäwäni tehnyt; näin minä
ammun!"

He pysähtyiwät yötä wiettämään ja paniwat por-
saan hiilille paistumaan. Metsästäjä rupesi pys-
syänsä puhdistamaan, mutta mustalainen nukkui.
Herättyään wasta aamun sarastaessa ja huomattuaan,
että metsästäjä loikoi siinä lähellä ja tuli sawusi, musta-
lainen luuli wielä illan olewan. Wasta kun hänen
towerinsa alkoi warustautua matkalle, hän sanoi:

„No, hywä weli, syödäänpä wihdoinkin illallista.
Minä hiukan nukahdin ja olin unissani tsaarin wie-
raana ja söin sellaisia herkkuja, että sääli oli niistä
luopua."

„No etpä turhaan ollut tsaarin wieraana", was-
tllsi metsästäjä. „Minä odotin ja odotin sinua, mutta
kun sinua ei kuulunut, en jaksanut enää odottaa, waan
söin porsaan!"

„Kuinka saatoit niin tehdä? Minähän näin herkut
ainoastaan unessa!"
> „Mistä minä tiesin, että sinä ne unissasi näit; et
sanonut sitä edeltäkäsin!"
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„Minä jätän sinut", sanoi mustalainen loukkaantu-
neena, „sinä olet epäluotettawa ihminen, sinuu kans-
sasi ei woi olla. Lähden hakemaan onnea!"

Saawuttuaan metsään hän osui maaluolaan, jossa
asui tunnettu wäkewä roswo äitineen. Tällä miehellä
oli jalopeuran woimat, eikä kukaan kyennyt häntä
woittamlllln. Hän ihmetteli, että wähäpätöisellä
ihmisellä oli rohkeutta poiketa hauen luoksensa, ja hän
kysyi mustalaiselta:

„Mikä sinä olet miehiäsi? Mitä tahdot?"
„Olenpahan wain ihminen, joka hakee elatustaan,-

sitä warten tännekin tulin ..."

„Mikä on tarkotuksesi, wai woimiasiko tahdot minun
kanssani koettaa?"

„Vrittää sopii, koeta, woitatko minut!"
„Niti", sanoi roswo, „ratkaisepa tämä asia. Tässä

on ihminen, joka wäittää, että hän on woimakkaampi
minua."

„Menkäa yhdessä kantamaan kaiwosta wettä. Kuka
nostaa ja kantaa suuremman wesimäärän, hän on
woimakkaampi toista."

He menewät kaiwolle. Roswo nostaa suunnatto-
man suuren saawillisen wettä, nostaa ja kantaa sekä
laskee maahan sanoen:

„Siinä se on, nosta jos jaksat!"
„Mitä joutawill!" wirkkoi mustalainen. „En minä

sillä tawoin nosta wettä." Ia hän alkoi punoa hir-
weän paksua nuoraa.

.Mitä siitä teet?"
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»Kunhan maltat odottaa, niin saat nähdä. Minä
kannan koko kaiwon äidillesi."

"Älä toki", sanoi roswo, „et sitä tarwitse tehdä.
Mennään pois."

He meniwät pois ja roswo kertoi kaikki äidillensä.
„No, menkää nyt kiwiä pusertamaan, että saatte

nähdä, kuka jaksaa »voimakkaammin pusertaa", sanoi
äiti.

He meniwät. Roswo asetti kiwen toisen kiwen
päälle ja alkoi sitä painaa. Säkeniä sinkui ja kiwi
hajosi hiekaksi.

Mustalainen oli ennättänyt warastaa roswon luo-
lasta piirakan, asetti sen paadelle, peitti kiwellä, pai-
noi ja sanoi:

„Mitä kiwen painamista tuo oli oleminaan.. Kat-
sopa, miten meillä tehdään! Näetkö, kerskuri, näetkö,
mämmiä mwan tulee?"

„Näen", sanoi tämä ja meni kertomaan äidilleen.
„No, menkää wiimeisen kerran koettamaan. Kumpi

ottaa ja kantaa tänne suuremman sylyksen halkoja,
hän on toista woimakkaamfti."

Meniwät myrskynkaatamaan metsään ja roswo
alkoi koota yhteen kaatuneita puita. Mustalainen
katseli ja katseli häntä, pudisti päätänsä ja sanoi:

„Woi sinä, senkin hölmö, silläkö tawoin halkoja kan-
netaan?"

„No kuinkas sitten?"
.Meillä on mwan toinen tapa. Mutta menepäs

ja tuo miuulle se nuora, jota aloin punoa kaiwon wie-
ressä "
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„No, ja mitä sitten?"
„Minä punon sen loppuun, kiedon sen ympäri koko

metsän, sidon kaikki yhdeksi kimpuksi ja kannan teille."
,Mä tee sitä, odota, täytyy tiedustaa äidiltä, mihin-

kä me niin paljon halkoja pistämme? Ne woiwat
wielä näkyä syrjäänkin, ja ihmiset löytäwät meidät.
Odotahan."

Roswo kertoi äidillensä, että niin ja niin on asian
laita ja kysyi: eikö olisi parasta sopia tämän wieraan
kanssa, jotta hän menisi tiehensä.

„No, sopikaa pois, poikaseni", wastasi äiti.
„Mita wlllldit, kunnioitettllwa bogatiiri, jos lähdet

pois täältä etkä ole meistä enää tietäwinäsikään?"
„Waskirahaa niin paljon kuin kantaa jaksan."
„OW kaikki mitä meillä on", sanoi roswo ja ajatteli

itseksensä: „Io nyt hullusti käwi! Hän kantaa pois
kaikki etkä häntä saa kullalla etkä hopealla maksetuksi!"

Mustalaiselle näytettiin kokonainen kuopallinen ra-

haa ja hän mätti säkkiinsä niin paljon kuin ihmisen woi-
milla saattoi kantaa, heitti taakkansa hartioilleen, jätti
hywästi ja läksi tiehensä. Roswo katsoi hänen jäl-

keensä ja sanoi:
„Tiedätkö, äiti hywä, joko tuo mies oli hirweän ujo

tahi on hän meitä wetänyt kelpolailla nenästä."
„Kuinka niin?"
..Hänhän wei ainoastaan säkillisen rahaa. Minä

olisin helposti woinut yhdellä sormella nostaa moko-
man määrän."

„Hywä on", sanoi äiti, "kyllä hänen opetamme,
jahka hän tulee toisen kerran."
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Mustalainen meni »vaimonsa ja lastensa luo ja
pani heidät kaikki puhdistamaan wiiden kopeikan
rahoja, hautasi ne maahan alasimensa alle, otti niistä
piwollisen sa alkoi elää sekä herkutella.

Mustalaisen täytyi pysyä pakostakin paikallaan
niin kauan kuin rahoja riitti; sillä pitihän hänen war-
tioida aarretta, eikä hänellä hewosensa häwitettyään
ollutkaan millä lähteä liikkeelle. Hänestä tuntui tosi-
asiassa hywin itämältä elää yhdessä paikassa aiwan
kuin tammi tahi takiainen, joka on kasmanut juurineen
maahan kiinni. Mutta minkäs sille moi? Waikka
mustalainen osasikin tuhlata kelpolailla pientä rahaa,
hän sääli kuitenkin niitä, otti main wiisisen tahi kym-
menisen kofteikkllll kerrallaan. Mutta hänessä ei ollut
miestä laskemaan pienistä rahoista kolmenkymmenen
ruplan suuruista summaa hewosen ostamista warten.
Kun aarre sitten alkoi loppua, oli kaikki jo myöhäistä.

„Ole maiti", sanoi hän muistuttamalle mainiolleen,
"minä näin unissani, että saan hewosen; ole huoletta,
niin tapahtuukin, uni ei koskaan petä minua."

Jonkun matkan päässä mustalaisen teltasta asui
herra, joka oli suuri weitikka ja pilantekija. Hänestä
oli erittäin hauskaa saada ihmisiä suuttumaan tahi
nenästä wedetyksi. Kerran hän taasen keksi juonen:
hän ilmoitti haluamansa rumeta munkiksi ja tahto-
mansa lahjottua kaiken maallisen omaisuutensa köy-
hille ja yleensä hymille ihmisille. Luonnollisesti ei
tällaisista lahjoja haluamista hymistä ihmisistä ollut
puutetta. Niinpä tulee eräskin mies, kumartaa nöy-
rästi, wlllittaa köyhyyttänsä ja pyytää herralta almua.
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„Mitä sinä tarwitseisit?" kysyy herra.
„Mitä wain suwaitsette antaa, isä; mitä armonne

meille suo, kaikesta olemme hartaasti kiitollisia."
„No jos lahjottaisin sinulle hywäu auran?"
„Kiitän nöyrimmästi" sanoo mies, mutta seisoo

paikallaan ja kynsii korwallistaan.
„No mitä wielä? Lehmän ehkä?"
„Kiitän kunnioittawimmin, teidän armonne . . ."

Hän seisoo yhä odottaen, että eiköhän wielä läksisi
jotakin.

,Mitä, nkko hywä, wieläkö sitäkin pidät wähänä,
etkö jo sillä tule toimeeu?"

„Niin, jospa teidän armonne wielä jotakin suwait-
seisi antaa , . ."

»Kuinka, sinä täyttymätön säkki!" huudahti herra,
„Näkyy, ettei sinun silmiäsi saa millään ruokituiksi.
Hywät ihmiset, tulkaa tänne ja tuomitkaa. Mies saa-
puu pyytämään minulta jotakin köyhyyteensä, minä
lahjotun hänelle auran. Hänestä on se wähän. Lah-
jotun hänelle wielä lehmän. Setin on wähän. Sillä
tawallllko kiitetään lahjoista? Tulitko sinä minulta
weroa korjaamaan, wai mitä? Hywä Kirill, anna
miehelle muksu hartiaan, ja työnnä hänet ulos owesta!"

Tuleepa toinen mies yllä rikkirewitty, wiheliäinen
wiitta.

herra kutsui hänet luoksensa, alkoi säälitellä häntä
ja huusi:

„Hoi, tuokaa tänne hywiä kuskinwaippoja!"
Toiwat waippoja, ruwettiin wlllitsemaan. Tutkit-

tiin tarkoin, mikä annettaisiin köyhälle miehelle. Kuski
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»valitsikin yhden, mutta herra hylkäsi seu kokonaan
kelpaamattomana,

»Hywälle ihmiselle, näettekös, pitää lahjottua hy-
wää tawaraa. Antakaanime tämä", jatkoi herra osot-
taen kaikkein huouoinw: »Kas tässä, hywä mies,
pistä päällesi ja katso, sopiiko se!"

Miehemme silmät meniwät »vallan nurin, kuu hän
katseli silkillä ommeltuja waiftpoja.

»Teillä ou walta antaa, isä", wirkkoi hän tarttuen
kuitenkin kiinni parempaan pukuun.

»Mutta lausu mielitekosi", sanoi herra, „puhu suusi
puhtaaksi!"

„Niin, jos teidän armonne minua kohden lankeaa,
niin ehkäpä tuon waipan soisitte", sanoi hän osoittaen
kaikkein uusiuta . . .

»Hywä ou, ota wllin! Antakaa hänelle se."
Mies puki waipan ylleen.
„No kelpaako?" kysyi herra.
»Miksikä ei kelpaisi, isä, suokoon hywä jumala tielle

terweyttä . . ."

Mutta mies kiekaili silkillä ommellussa Unitassaan,
taputteli käsillään kylkiänsä niiltä seuduin, jossa myötä
pidetään,

„No mitä wielä odotat, mies hywä?" tiedusti herra
ystawällisesti.

»Jospa sellainenkin hywyys minua kohtaisi, että
minä, köyhä mies, wielä saisin teiltä wyöu ja lakin,
jos suwaitsisitte min , . ."

„Woi sinua, wetka ja lampaankäpälä! Kuuletteko,
hywät ihmiset? Annoiu hänelle wiitan; se ei ole hä-
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nestä hywä. Anna toinen, paras anna; annoin hä-
nelle senkin. Siinäkään ei ollut wielä kylliksi. Sanoo:
anna minulle wyö ja hattu! Höyhentäkää häntä, po-
jat, hywästi, työntäkää pää edellä ulos!"

Kerran taas hän käski erään saapumaan hewoskaa-
killaan luwaten antaa rahaa. Kutsuttu tulee, herra
päästää hänet aittaan, joka oli täynnä wllskirahasäk-
kejä ja sanoo:

„Kas niin, hywä weli, mätä rohkeasti, ota niin pal-
jon kuin tarwitset!"

Kun wieras katsahti aittaan, hänen kätensä alkoiwat
wawistll ja jalkansa horjua . . Hän ryhtyi mättä-
mään ja kaatamaan kärryille. Hän ei katso ollenkaan,
kuinka paljon kuormaa on jo kaadettu, häueu silmäusä
owat yhä wain kiinni säkeissä, jotka owllt aitassa.
Mätti, matti ja lopuksi pysähtyi, alkoi raapia niskaansa,
kun näki, että oli tehnyt liian raskaan kuorman.

„Odotapll", mietti mies, „koetan, jaksaako minun
kirottu kllllkkini wetää ..."

Hän otti ohjakset ja alkoi hoputtaa Heinostaan,
mutta kuorma ei liikahdakaan paikaltaan. Mies si-
walsi kaakkia ruoskalla, hewonen nykasee kärryjä; mies
sukasee mahan alle ruoskalla, koni raukka ainoastaan
kääntyy, polkee jaloillansa, korskuu, pyörittää hän-
täänsä ja päätänsä, mutta ei hiewllhdakaan paikaltaan.

„Seis, seis!" huusi herra. „Mitä sinä siellä teet?
Woi sinua, ahne perso! Käskin sinun ottaa rahaa tar-
peen mukaan, mutta sinä mätät niin paljon, ettei
hewonenkaan enää jaksa wetää! Kaatakaa pois
rahat, ottakaa sitten rnoska häneltä ja, pehmitettyänne
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hywästi hänen selkänsä, ajakaa hänet maantielle!"
Tästä herrasta mustalaisemmekin kuuli puhutta-

man juuri samaan aikaan, jolloinhänen wiisikopeikkai-
sensa oliwat loppuneet. Hän istui itämissään paikal-
laan ja ajatteli hewosta, jota hänellä ei ollut. Hän
läksi herran luo, tulee pihalle, käwelee, katselee, milloin
taasen uudelleen seisoo portin wieressä hattu kädessä
ja odottaa niin kauan, kunnes palwelijat lopultakin
kysymät häneltä, kuka hän on, ja ilmoittamat herralle,
että sellainen ja sellainen mustalainen on tullut ja
hewosta muka pyytää.

„Ahaa, odotapll main", ajattelee herra, „kyllä tästä
taas hauskaa tulee". Ia hän läksi ulos.

„Kuinka, weliseni, hewonenko sinulle pitäisi lahjoit-
taa wai mikä?"

Mustalainen kumartaa, eikä wirka mitään.
„Tuokllllpa hewosia", sanoi herra, »jotta me sai-

simme tässä koettaa ja walita, mikä paraiten sopii.
Hywällä ihmisellä pitää olla hywiä raawaita."

Talutettiin esille kolmiwaljakko: ensimäinen hewo-
nen on kallis, toinen wähän halwempi, kolmas sitäkin
halwempi, mutta mikään ei ole talonpojalle oikein
sopiwll.

„Nousepa tämän selkään", sanoi herra mustalaiselle,
osottaen halwintll. „Koeta sitä, miellyttääkö se sinua."

Mustalainen kumarsi myötäistään myöten, heit-
täytyi hewosen selkään ja piittaamatta enää tuon
taiwllllllista mistään ratsasti ulos pihasta. -

.Mihinkä kiire", huusi herra, »katsohan ensin, kel-
paako se!"
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„Lahjahewosen hampaita ei katsota, herra", ivastasi
mustalainen, kumarsi sywään ja ajoi tiehensä.

„No sinäpä", sanoi herra, „olet reipas poika, enkä
minä sinua petä. Aja wain matkoihisi, hewonen on
sinun!"

Siitä lähtien mustalainen alkoi taasen mielihywällä
elää entiseen tapaansa.

Rahaa on mustalaisen mahdoton hoitaa, rikkaaksi
hän ei woi tullll,eikä hänellä myöskään ole kykyä asua
paikallaan. Mutta jos hänelle sattuu hywä hewonen,
niin siitä hän kaikkein nopeimmin elpyy. Ia niin
käwi tälle mustalaiselle.



Prinssi Aarai ja Nljas Vulatti.

Bogatiiri-slltu.

Kunnia sille, kelle kunnia kuuluu, woima sille,
joka woimakas on, ja uljuus sille, kuka uljas on.

Eräässä waltakunnassa, joka on aiwan kyljetys-
ten Mllkarian »valtakunnan kanssa, eli kerran tsaari
Hodor, jota kutsuttiin Tinakorwllksi. Tsaari Hodorilla
oli yksi ainoa poika, prinssi Karai, ja Karai prinssillä
oli yksi ainoa mielituuma, yksi ainoa ajatus: päästä
metsien ja merien tuolle puolelle, kauas korkeiden
Wuorien taakse, ihmisiä katsomaan ja itseänsä näyt-
tämään, ja palata sitten entisille asuinsijoilleen kau-
niin ruhtinattaren kanssa saatuaan taistella ja mitellä
nuoria »voimiaan sekä koettaa oiwallista keihästään
ottelussa peikkoja ja jättiläisiä »vastaan. Ia kun Karai
prinssi tuli täysi-ikäiseseksi, kun hän oli saanut bogatiiri-
kaswatuksen, oppinut tuntemaan menneisyyden ta-
pahtumat, tottuuut käyttämään miekkaa ja kilpeä,
hän aikoi rukoilla tsaari-isää, että tämä päästäisi hänet
merien taakse seikkailemaan, katsomaan oman »valta-
kunnan porttien ulkopuolelle, karkaisemaan teräksistä,
kuohumaa rintaansa wieraassa ilmanalassa sinisen
teltan alla.
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„Mene", sanoi tsaari Hodor Tinakorwa tarkoin kuum
telemattll, mihin Karai prinssi pyrki, „mene, hurvit-
tele, mutta tule pian takain. Ilman lasta ei ole rat-
toisa olla."

Silloin Karai prinssi meni tsaarilliseen talliin wali-
tukseen itselleen woimiaan wastaawan oriin. Hän
kulki kaikkien seimien ohitse, eikä löytänyt ainoata-
kaan tyydyttäwää. Kun hän main asetti kätensä he-
wosen lanteille tahi selkään, niin eläin lankesi luin
lankesikin polwilleen ja alkoi hirnua tuskaisella äänellä.
Se ei luonnollisesti kelwannut Karai prinssille Jospa
wain reisiä puristettaessa hirnuisi, mutta kuu jo kaa-
tuu käden painosta, ei sellaisesta oriista ole prinssin
rlltsastettawaksi. Silloin prinssi Karai otti jäykän
kultakoristeisen kabulilaisen jousensa ja kotkan sulilla
sulitetut ruokoiset nuolensa ja läksi autiolle kentälle.

Tultuaan sinne wapaan taiwaan alle hän huomaa
ilmassa liitäwän walkean joutsenen, joka on syömättä
ja juomatta kiitänyt kolmannestakymmenennestä wal-
takuunllsta. Karai prinssi otti paraimman teräspäi-
sen nuolensa, jännitti sen kaaren wiimeiseen loukkuun
saakka ja laukaisi sen joutsentakohti sanoen:

»Sipaise, kotkansulkanuoleni, »valkeaa, leweäsiipistä
ja pitkäsulkllistll joutsenta; sipaise häneltä wasemman
siiwen kolmas lento- ja ohjaus-sulka ja käske joutsenen
pitämään tuskaista kiirettä ja näyttämään minulle
halujeni mukaisen hewosen, muuten lähetän toisen
nuoleu walkean joutsenen sydämeen."

Silloin walkea joutsen, rohkea matkalainen, haastoi
ihmis-äänellä:
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„Kiitos sinulle, Karai prinssi, kun et minua tappa-
nut, waau säästit minnt. Mene sinne, minne nuolesi
putosi, sieltä löydät, mitä haet."

Knrai prinssi läksi hakemaan sulkanuoltansa ja tuli
suoraapäätä kolmanteenkymmenenteen »valtakuntaan,
jossa kaswoi kaikenlaisia ihmeellisiä keittiöt asweja lli-
wan samanlaisia kuiu meidän kaswilawoilla kaswa-
wat kurkkumme ja jossa, wertauksilla puhuen, rausku»
kalan helmiä ja kiiltäwää merikultaa,kootaankahmaloit-
tain tyynestä merestä ja turkooseja, jalokiwiä sekä
itsestään loistamia kiwiä klliwetaan lapioittain, mutta
nuoltansa hän ei wain löytänyt. Kulkien mietteissään
ja huolissaan wuoren ohitse, josta puhtaat kultasuonet
tunkeutuiwat esille aiwau kuin ihmisen sormet, hän
kuulee ihmiseu woihkinaa wuoreu sisästä, mutta ei
woi ketään nähdä. Karai prinssi kysyi tuntematto-
malta, kuka hän oli, ja sai tietää, että wuoren sisällä
istuu eläwä ihminen, Karai prinssin teräspäinen
nuoli oli läwistänyt tämän piikiwiwuoren ja haawoit-
tanut maanlaista wantia. Prinssi Karai siirsi kiwi-
llllltan paikoiltaan ja näki ihmisen istuwan pienen
rautaristikko-akkunan takana. Silloin Karai särki risti-
kon ja laahasi Wangin ulos. Tämä alkaa kiireesti puhua
tehden kumarruksia wyötäisiään wyötem

„Minä olen", hän sanoi, »kunluisa roswo Uljas
Bulatti, jonka isä-ukkosi pani tänne maanalaiseen tyr-
mään istumaan; hän suuttui minuun siitä, että minä
wietin omawllltllistll elämää, tapoin häneltä porwa-
reita, kauppiaita ja kunniallisia alamaisia. Mutta
palweluksestllsi, prinssi Karai, saat tässä takaisin oi»
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mallisen nnolesi, ja kuu menet, mihin minä käsken,
niin löydät itsellesi mielesimukaisen hewosen, hewo»
sen, jolla minä tein rosworetkiä kaksitoista wuotta."

„Mutta onko tosiaan mahdollista, että nämäkin
seudut kuuluwat isäni wallan alle?" kysyi prinssi ja
ihmetteli, ettei tsaari Hodor Tinakorwll, hänen isänsä,
tietänyt hölyn pölyä näistä rikkauksista.

„Mene aukealle kentälle", jatkoi Bulatti, „sieltä
löydät kolme wiheriätä tammea. Ne seisomat keskellä
ruohikkoa, johon johtaa kolme polkua. Tammien alla
on rautainen owi ja owessa waskinen rengas, rauta»
owen alla on minuu hewoseni kiwisessä tallissa kahden»
toista owen takana, kahdellatoista lukolla kiinnitet-
tynä. Lyö rikki lukot, ja uljas hewonen on sinun".

Karai prinssi teki neuwon mukaan, talutti kahden»
toista owen takaa, kahdentoista lukon lomasta, tol»
men wiheriän tammen alta uljaan oriin, joka ei wa«
wahtanut eikä taipunut prinssin raskaan käden alla,
waan tuuuettulllln satulan selässänsä alkoi iloisesti
keikkua. Prinssi nimitti hewosen Myrskyksi. Heti
kun prinssi istahti Myrskyn selkään, niin hewonen wain
hirnahti, irtautui maau pinnasta ja kohosi yläpuolelle
metsieu, alapuolelle ajelehtiwieu pilwien, kulki läpi
laaksojen ja yli wuorieu jaloillaan maahan koskematta,
riensi yli jokien, yli leweiden soiden.

„Seis", huutaa Uljas Bulatti Karai prinssille.
„ Olenko tehnyt sinulle ciwun?"

Kuultuaan tutuu ääneu priussi pysäytti hewosen ja
näki edessänsä Bulatin.
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„Hyivän a,vun teitkin", wllstllsi prinssi, „mmä
tahdon olla edelleenkin sinun palwelijasi."

„Ei", sanoi Uljas Bulatti, „jos sinä et olisi päästänyt
minua wankeudestaui, niin madot olisiwat syöneet
minut; jo nytkin, huomaatko, ue enuättiwät syödä
hiukseni. Rotat kalusiwat kenkieni korot. Minä olen
sinuu palwelijasi, prinssi, etkä sinä minun. Knule,
milloin wain minua tarwitset, milloin omat »voimasi
eiwät enää riita, lausu silloin: missähän minun Uljas
Bulattini lienee, ja minä olen heti luonasi. "

Sitten Bulatti huudahti ja wihelsi: „Harmoni, hywä
kimoni, tule eteeni niinkuin minä olen edessäsi."

Harmo nelisti siihen niityltä, Bulatti pujottautui
sen toisesta korwasta sisään, toisesta ulos, söi ja joi
wlltsansll täyteeu, nyökäytti päätänsä prinssille ja
haroisi.

Prinssi meni nyt noutamaan kaswattajaansa muis»
taen hallitsija-isän, tsaari Hodor Tinakorwan käskyn,
ettei pidä lähteä matkalle ilman kasroattlljaa.Ratsas-
tettuaan kolme wuotta prinssi saapuikin tsaarin pi-
halle. Hän otti mukaansa kaswattajausa ja läksi
uudelleen omille teillensä etsimään sankaritöitä. Hän
joutui kaukaisiin maihin, sywiin rotkoihin, setripuu-
metsiin, maihin, joissa ihmiset kulkewat alastomina ja
paljain jaloin, joissa on sylen paksuisia sisiliskoja ja
sadan arssinan*) pituisia käärmeitä, joissa ihmisillä
on silmä selässä ja joissa he »vatsallaan syöivät ruo»

Arssina on wenäläinen pituus mitta O,?, m pitkä.
S u o m, muist.
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kaa ja kantamat päätänsä tasapainon wuoksi yläpuo-
lella kaulaa bogatiirimaisilla olkapaillään. Uuwut-
tllwa kuumuus ympäröi siellä matkustajan, ja sinne
nyt joutui prinssimme hoitajansa kanssa.

Korkeiden metsien ja sarvisten sywänteiden läpi
urimoituaau he wiimein, aiwan henkitoreisiin saakka
näännyksissä ollen, loysiwät sywän haudan, synkän
kuopan.

„Tämä lienee kaiwo?" arweli prinssi, ..laskeudu
sinne, kaswllttlljani, minä walutan sinut köynnöstä
myöten, ehkä sieltä löydät wettä."

„Ei, prinssi Karai", sanoi hoitaja, „minä olen
raskaampi kuin sinä, ja ehkä sinä et jaksakaan pitää
kiinni. Anna minä lasken sinut alas; se on parempi,
sinähän olet minua nuorempikin."

Prinssi totteli, kiinnitti köynnöksen myötäisillensä
ja laskeutui alas, joi tarpeeksensa ja täytti kypärinsä
wedellä hoitajaa warten. Mutta tämä alkaakin puhua
ihmeellistä kieltä.

„Kuulehan", hän sanoi prinssille, „sinä olet elänyt

maailmassa prinssinä, muta minä turvallisena ihmi-
senä, howin tllllinhoitajana, portinwartijana, howi-
miehenä ja sitten jouduiu sinun hoitajaksesi. Vaih-
detaanpa nyt Mirkaa ja kutsumusta. Rupea sinä nyt
minun hoitajakseni, minä rupean sinun prinssiksesi.
Jos suostut siihen, niin hywä on, jos et, niin minä
hukutan sinut."

„Nlä hukuta", pyysi prinssi. „Mitä hywää sinä
siitä saat, että tapat minut? Itsehän sinä kerroit ja
opetit minulle, kuinka toisessa maailmassa Jumala
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rankaisee syntisiä; murhaajilta hakataan, niin muistan
sinun sauoneen, kädet pois ja sahataan puisella sahalla
seitsemän sataa wuotta hänen kaulaansa. Niin sinä
kerroit."

„ Sahaa sinä minua toisessa, minä sinua tässä
maailmassa", sanoi hoitaja ja alkoi panna täytäntöön
julmaa lliettaan.

„ Odota", huutaa hänelle prinssi, „odota, pelkää
Jumalaa; minä olen sinun plllwelijasi, ole sinä minun
herrani; tapahtukoon niin, amen."

„En usko sinua", sauoi hoitaja, „wanno minulle
antamasi omakätisen kirjallisen sitoumuksen, että asiat
tulewat olemaan niin."

„Setä", alkoi uudestaan prinssi, „etkö sinä juuri
opettanut minulle, ettei hätäwala ole wala, mutta kun-
niasana on arwokas, ja tsaarin sana pysyy niinkuin
seinä? Jos luotat sanaan, niin luota; jos et, niin älä
walittele sitä, mitä minä sinulle sitten teen. Anna,
minä kirjotun, mitä sinä ikinä tahdot."

Hoitaja antoi prinssille kaiwoon tuohta ja alkoi
sanella hänelle:

„Wannon ja makuutan tsaarillisen wereni kautta
pysywäni hoitaja Mitrukan ikuisena orjana ja tun-
nustan hänet prinssikseni."

Niin lausui hoitaja, ja prinssi kirjotti sen tuoheen,
antoi hoitajallensa asetettuaan tsaarillisen sinettinsä
alle. Hoitaja hinasi sitten hänet ylös ja alkoi riistää
ja raastaa häntä alastomaksi sekä ryhtyi waihtamaan
pukuja, sota-aseita ja tamineita.

Sääli oli prinssin luopua laillisista oikeuksistaan:
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mutta mikäs siinä auttoi? Hau antoi hoitajallensa ty°
ftärinsä kultaisine kaswonsuojuksineen ja kalisewine
käärmeineen, joka hopeisien wieterijalkojensa kynsillä
piti omituisesti kypärän harjasta kiinni ja käwel-
lessä sekä seistessä yhtämittaa heilutti päätänsä; antoi
myöskin renkaisen rautapaitansa, jonka edustawerkko
oli karaistua, walkeata terästä, myöskin, kyhmyiseu
nuijansa sekä tatarilaisen keihäänsä ja jäykän kaarensa
jousineen ja ruokonnolineen, jotka oliwat sulitetut
kotkan sulilla ja silatut hopealla sekä kullalla. Mutta itse
puki hän päällensä hoitajan karhean wiitan ja alkoi
kulkea hauen perässänsä niinkuin koira metsästäjin,
perässä.

Sillä tawoin he ajoiwat, ajoiwat jy saapuiwat
Pantujewan wllltakuutaan, sen pääkaupunkiin. Ia
Mitruka hoitaja huusi kaikuwalla äänellä:

„Hoi, sinä tsaari Pantui, wanha noita, aukaise rautai-
set portit, laske nostosillat alas, malmista wieraalle ruo-
kaa ja tule autamllllu kättä, pane meidät pehmeille
tuoleille istumaan tammipöytien taakse, aseta pöy-
dälle kaiteita wiinejä ja tarjoa lämpimiä piirakoita,
käske ilweilijat esille ja pane pidot toimeen!"

Tsaari Pantui kuultuaan suuren ja kuuluisan Karai
prinssin, naapurinsa ja ystäwänsä tsaari Hodor Tina-
korwan pojan tulosta heitti purppurawiitan hartioil-
lensa, sieppasi walkean kärpännahkaisen lakkinsa ja
jnoksi ottamaan wastaan Karai prinssiä. Hän aukaisi
rautaiset portit, laski nostosillat alas, meni kallista
wierasta wastaan, paiskasi kättä, talutti pitkin kau-
pungin katuja, kuljetti sisään upeaan palatsiinsa pit-
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tiu walkotllmmisia portaita, asetti waahteraiselle istui-
melle istumaan tamastitantaalla peitetyn pöydän
taakse, kalliiden ja kuohuawien wiinien ääreen. Il-
weilijät pantiin tanssimaan ja laulamaan kalliiden
»vieraiden huwittamiseksi.

„Minä tulin", niillä sanoilla alkoiKaraiprinssi, .mutta
älkää unohtako, että tämä Karai prinssi ei ole oikea
Karai prinssi, waan ainoastaan hänen hoitajansa
Mitruka."

„Minä tulin", lausui waleprinssi, »teidän tsaaril-
lisen armonne luokse, woimakas ja mahtawa Pantui,
kosimaan itselleni . . ." mutta katsoen prinssiin, joka
seisoi norsunluisten owien wieressä kuten kamari-
palwelijll ainakin, katkasikin hän puheensa ja kääutyen
tsaari Paninin puoleen kumarsi ja sanoi:

»Käske, tsaari Pantui, wiedä minuu palwelijaui
Mitruka keittiööu ftesutyöhön palkinnoksi siitä, että
hän matkalla teki niin paljon minulle kiusaa,"

Prinssi jätettiin astiainpesijöiden ja kniwaajien
huostaan, mutta wallananastaja jatkoi:

„Minä tulin teidän armonne lnokse, mahtawa ja
woimakas Pantui, kosimaan itselleni tytärtänne, prin-
sessa Sorjaa, jota minä olen kuullut suuresti ylistettä-
wän, waikka minulla ei tähän asti ole ollut onuea
nähdä häntä omin silmin. Niin, en ole nähnyt häntä,
mutta tiedän ja puhun huhujen mukaan, että hän
kauneudessa woittaa kaikki neidot, maa on täynnänsä
hänen mainettaan, prinsessa Sorjasta olen kuullut
meidänkin maassamme laulettawan seuraamaa:
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»Silmät kuin haukalla, kulmakarwat kuin sopulilla,
rinta kuin joutsenella, käynti kuin riikinkukolla."

.Mielihywällä ja ilolla", sanoi mustaukseksi tsaari
Pantui, »annan Karai prinssille, rakkaalle naapuril-
leni ja ystäwälleni, ainoan tyttäreni Sorja tsaarittaren.
Mutta nyt, rakastettu, laillinen wäwyni, hyökkää
waltakuntllllni ja pääkaupunkiini kunniaton sotajoukko
tsaari Kalium johdolla. Hän woittaa minut, polttaa
kaupunkini, tappaa uskolliset alamaiseni wiimeiseen
saakka. Sekään ei olisi wielä mitään, mutta hän
ottaa minut itsenikin Wangiksi, »värjää maan punai-
seksi tsaarillisella werelläni. Mitä silloin tapahtuu
sinun morsiamellesi, minun armaalle tyttärelleni,
prinsessa Sorjalle, sen sinä itse uljaana sankarina, joka
et liene ainoastaan kerran tahi pari kunnialla sotaa
käynyt, paraiten tiedät. Niinpä lyö tsaari Kalini, niin
silloin Sorja on olewa sinun."

Mutta silloinpa jo ratsastaakin airut tuomaan tie-
toa, että tsaari Kalini on tulossa, ja Pantuin walta-
kunnan pääkaupunkiin sotajoukko hyökkää aiwan luin
maan alta nunsten ja piirittää kaupungin teitä joka
taholta.

„Hywä on", lausui tämäu kuultuaan waleprinssi;
„hywa on, tsaari Pantui, Seu woin kaikki tehdä, anna
roain aikaa; aamu on iltaa wiisaampi ja humala juo°
wuttawampaa kuin wesi, Minnlla ei ole onnea tap-
pelussa ftäiwllllä, mutta yöllä minä kaikesta selwiän,"

Tuskin alkoi hämärtää, kun hän jo kntsui luoksensa
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prinssin likaisesta turvasta ja alkoi kumarrellen pyy-
tää häntä:

„Nlä muistele, prinssi, minun ilkeyttäni ja ajattele-
mattomuuttllni; näethän itse, että kaikkia kohtaa sama
onnettomuus. Mene ja aja pakoon kunniattomat jou-
kot, ja minä annan sinulle silloin takaisin kirjotuksesi!"

Prinssi otti jäykän, kiinalaisilla kultakuwilla kir-
jaillun jousensa ja sulawia nuolia sekä ratsasti ulos
laskusiltoja myöten korkeiden muurien taakse, kaiwan-
tojen ja sywieu rotkojen ylitse. Siellä pysähtyi hän
ja huudahti:

„Hei, Uljas Bulatti, missä olet nyt?"
„Tässä minä olen", wirkkoi Bnlatti, „mikä on hä-

tänä, mitä woin hywäksesi tehdä, wirka pian!"
Karai prinssi osotti hänelle taajan wihollisjoukon

ja tsaari Kalinin. Uljas Bulatti wihelsi bogatiirin
hellyksen ja huusi uljaalla äänellä:

„Harmoni, hywä kimoni, tule luokseui, niinkuin
minä olen luonasi!"

Ia hewonen samoaa paikalle, maa wapisee sen
tawioiden alla, sawu tupruaa patsaina ratsun kor-
wista, tuli suihkuu sen sieramista. Uroot uousiwat
mainioitten hewosten selkään ja Bulatti lausui:

„Lyö sinä, prinssi Karai, teräsmiekallasi wihollis-
joukon oikea siipi, minä hyökkään wasemman kimp-
puun,"

Bogatiirimme lähtiwät työhönsä; toinen hyökkäsi
oikealta, toinen »vasemmalta puolelta wihollista ivas-
taan, ja he tunkeutniwat aiwan keskelle joukkoa; siellä
tsaari Kalmin teltan luona he terwehtiwät toisiansa:
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»Tapoitto paljon?" kysyi Uljas Bulatti prinssiltä.
„No, kun alotin", wastasi tämä, »oikealta siiweltä,

niin hämäriin ja pimeään yöhön saakka hakkasin heiltä
päitä poikki; pimeän tulosta puoliyön seutuihin saakka,
jonka ajan he huusiwat sekä joka taholta piirittiwät
minua, minä siwaltelin heitä suoraan otsaan; mutta
sitten puoliyöstä aamuruskon koittoon asti hakkasin
minä heitä niskaan ja leweihin olkapäihin; ja nyt päi°
wän noustessa, niinkuin itsekin näet, työ on melkein
lopussa. Entä sinä, Bulatti, taftoitko paljon?"

„En tappanut paljon enkä wähän, kaikki tapoin aiot-
taen wasemmasta siimestä aina hamaan tsaari Kalinin
telttaan saakka. Ia niinkuin näet, tapasin sinut aiwan
keskellä."

Sillä aikaa istui prinsessa Sorja pelon ja kauhun
waltllllmana korkealla ullllkkokamarissaan. Hän au»
kaisi moniwärisen akkunan ja kuuli kaikki, mitä tapah-
tui ja tehtiin. Hän näki senkin, kuiuka Uljas Bulatti
palweluksensll suoritettullau jätti hywästi prinssil-
lemme, hyppäsi hewosen selkään ja haroisi tulen suit-
sutessa hewosen sieraimista ja sakean sawun sekaantuessa
aamun uswlllln. Hän näki, kuinka prinssi palasi ta-
kaisin awaraan pihaan kulettaen mukanaan kahleh-
dittua tsaari Kalmia aiwan kuin tatarilaista metsä-
koiraa, jätti hänet hoitajansa haltuun ja itse työnsä
tehtyään riisui pois paaliansa warustukset, pukeutui
harmaaseen sarkanuttuun ja meni tupaan astiainpesi-
joiden luokse, ja kuinka waleftrinssi otti prinssin lois-
tamat urhotyot omikseen, käski howipalwelijain
toitottaa woiton kansan kuultawaksi ja kuljetti tsaari
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Kaluun tsaari-isän, kalliin, laillisen appensa luokse ai-
wan kuin tatarilaisen metsästyskoiran.

Aamupuolella wietettiin tsaari Pantuin toimesta
suurta juhlaa koko waltakunnassa. Hän itse miltei
kantoi tsaarillisilla käsillään roaleprinssiä, antoi hä-
nelle suuria lahjoja, kultaisia sormuksia, kalleita ki°
wiä, hopeaisia ristejä. Mutta kun hän aikoi asettaa
luullun mainion pelastajan pöydän taakse prinsessa
Sorjan rinnalle ja käski prinsessan rakastaa häntä sekä
kihlautua hauelle, silloin nousi prinsessa ylös, astui
prinssi Karain luokse, joka oli suuren juhlan kunniaksi
korotettu sisäpalwelijllksi ja komennettu tarjoamaan
ruokaa pöydälle. Kaswot punastuen silkkihuiwin
alla prinsessa otti häntä kädestä ja lausui rohkealla
äänellä:

»Isäni, oma isäni, kallis isäni, tsaari Pantui ja te,
tsaarin korkeat, kuuluisat ylimykset ja sinä, uskollinen
kansa, tässä on minun sulhaseni, tässä minun kallis
ylkäni ja puolisoni, tässä on myöskin teidän pelasta-
janne, kunniakas prinssi! Te kumartelitte julkeaa
wlllllluanastlljaa, tahdoitte naittaa minut orjalle,
kunniattomalle! Koko yönä en minä nukkunut siu-
naaman hetkeäkään, istnin wain piilossa korkealla
ullakkohuoneessani, rukoilin Jumalaa teidän ja tsaari-
isän puolesta, ja Herra luulikin minua ja antoi minun
silmilläni nähdä sellaista, mitä te unissannekaan ette
ole nähneet, kuulla korwillani sellaista, mitä te synty-
mästänne saakka ette ole tuulleet!"

Ia kun prinsessa ilmotti kaikkien kuullen, mitä oli
nähnyt ja kuullut, ja paljasti waleprinssin petoksen,
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silloin tsaari Pantui ja hänen korkea neuwostonsa
lllkoiwat ahdistaa miestä kysymyksillä:

»Jännitä ja laukaise", huusiwat he, „jos sinä ker-
ran osasit »valehdella ja warastaa, niin kaiketi osaat
heti kunnollisesti »vastatakin. Kumpi teistä on tsaarin
poika ja kumpi on orjan lapsi?"

Hoitaja Mitruka otti poweltaan käärön, hapuili sitä,
käänsi auki ja näytti prinssin omakätistä tuohikirjo-
tusta:

„Kas tässä", sanoi hän, „on lirjotus, minuu pas-
sini; siinä on sanottu, mikä minä olen miehiäni."

Waleprinssiltä otettiin kirjotettu todistus ja luet-
tiin siitä ääneen:

„Tämän kiijotuksen omistaja, lurjus ja suuri heittiö
Karamsin Panfilowin poika Mitruka, priussi Karain
hoitaja, kumartaa sywään orjamaista selkäänsä ja
pyytää itsellensä ansaittua rangaistusta."

»Kuinka? Niin siinä ei moi olla!" huusi Mitruka.
„Niiu on, tule maikka itse lukemaan!" mustattiin

hänelle.
»Surkeus sentään", lausui hän kynsien korwallis-

taan, ..pitänee asian niin olla, koska niin on kirjotettu.
Minulla on toinen, pieni, warsinainen kirje, tämä on

nähtäwästi wanhentunut kirjotus, en saa seltvää, en
näe mitään!"

Prinssi »vihittiin, hänelle juhlittiin tsaarillisesti,
häntä kannettiin käsin. Hoitaja Mitruka tahdottiin
ampua porttien ääreen, mutta prinssi sääli häntä ja
päästi hänet menemään omille leiwillensä, omille
tuumillensa. Myöhemmin saatiin kuulla, että hän
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oli jollakin tawoin päässyt sikopaimeneksi; siinä toi-
messa hän sitten wanhenikin en tiedä elossako hän
wielä lienee wai joko lie kuolla kupsahtanut. Mutta
tuohesta ukko ei ollenkaan kuulunut pitäwän, tuohi-
konttia, jolla paimenet leipää kantamat, ei hän lain-
kaan kärsinyt silmissään eikä pannut sitä olkapäilleen.
Usein hän ajeli takaa poikawiikareita, kun nämä ärsyt-
tiwät häntä nurkan takaa hnutaen: „tuohisetä, tuohi-
setä!"

Mutta prinssi matkusti takaisin omaan waltakun-
taansll, tsaari-isän Hodor Tinakorwan luokse ja toi
mukanaan morsiamensa Sorja prinsessan.

„Missäs niin kauan olit", kysyi häneltä tsaari
Hodor; „mihinkä sinua paholainen kyyditsi?"

Ia kun prinssi kertoi tsaarille kaikki, mitä hänelle,
prinssille, oli tapahtunut, mitä hän oli kokenut ja
mistä Matteuksista selwiytynyt senjälkeen, kun oli jät-
tänyt hywästi hänen tsaarilliselle korkeudellensa, silloin
tsaari Hodur lausui:

„Mutta minua alkoi sinun kohtalosi jo arweluttaa;
minun täytyy tunnustaa, että kun kuulin wähän si-
nusta, epäilin sinun ikipäiwiksi jättäneen minut.
Poikani, Karai prinssi, minä olen wanha, ja ehkäpä
Herra jo kohta korjaakin minut luoksensa; nousepa
istumaan tänne näin minun sijalleni tsaarilliselle
»valtaistuimelle, tuomitse ja hallitse, tee mitä oikeus
ja kohtuus on, syötä minua leiwällä, rakasta oikea-
uskoista prinsessaa, pidä huwia uskollisten alamais-
tesi kanssa ja muuten, niin, ennen kaikkea, älä kanna
murhetta. Minä, totta pulmakseni, en oikein kuullut,
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mitä sinä minulle kerroit. No, se nyt on aiwan sa-
man tekewää; olit, missä et ollut, teit, mitä et tehnyt.
Ilomme johdosta kaikki unohdamme ja loimotamme
teille tsaarilliselta waltaistuimelwmme onnea!"



)os ei miellytä älä kuuntele.

Eräällä miehellä oli hywin suuri hernewainio.
Siihen lensi turtia, jotta altoiwat syödä herneitä.

„ Odottakaapa", mietti mies, »kyllä minä teiltä
sääret katkaisen!

Hän osti ämpärillisen wiinaa, kaasi sen kaukaloon ja
sijoitti sinne myös mettä. Kaukalon hän asetti kärryille
ja läksi ajamaan pellolle. Saapui maatilkullensa ja
asetti kaukalon wiinoineen ja mesineen maahan,
mutta itse meni syrjemmälle ja rupesi lepäämään.
Silloin kurjet lentiwättin,. altoiwat syödä herneitä,
huomasiwat wiinan ja wetäwät sitä poskeensa niin
paljon, että siihen paikkaan kaatuwat.

Mies ei nyt suinkaan haukotellut, waan juoksi
kurkien luo ja sitoi minkä ennätti niiden jalkoja yh-
teen, köytti kiinni ja solmitsi nuoran kärryihinsä sekä
läksi ajamaan kotiin. Tiellä kurjet wirkosiwat täri-
nästä, hattllsiwat siiroillansa, tohosiwat »vähitellen
ylös ja lentiwät laahaten perässänsä miehen rattai-
neen ja hewosineen.

Korkealle, yhä korkeammalle!
Mies sieppasi weitsen, leikkasi nuoran poikki ja pu-

tosi suinpäin suohon. Monta »vuorokautta hän istui
siellä liejussa ja töin tuskin pääsi lopulta pois. Palasi
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siitä totiin, akka oli saanut lapsen, täytyi noutaa pappi
ristimään lasta.

„Ei", sanoi mies, „minä en lähde pappia hakemaan!"
Miksi et?"
„Pelkään kurkia, wiewät taasen pitkin pilwiä, pu-

toan wielä rattailta ja muserrun kuoliaaksi!"
„Nlä pelkää! Me köytämme sinut uuoralla kiinni."
Nsettiwat hänet rattaille, köyttiwät nuoralla ylt'°

ympäriinsä kiinni, hewonen käännettiin tielle päin,
lyötiin kerran, toisenkin ja hewonen läksi juoksemaan.

Kylän takana oli taiwo. Hewonen oli juottamatta,
ja sille johtui mieleeu meunä juomaan. Se kääntyi
tieltä suoraan kaiwolle. Kaiwossa ei ollut kehää, he»wosen waljaissa taasen ei ollut watsawyötä, suitset
oliwat ohjaksitta ja läuget oliwat wäljät. Hewonen
kumartui weteen ja länget putosiwatkiu pääu yli
tieheusä. Hewonen joi tarpeeksensa ja läksi takaisin,
mutta mies jäi rattainensa kaiwolle. Samalla alkaa
ajoiwllt metsästäjät karhua metsästä. Karhu juoksi,
minkä käpälistä läksi, juoksi rattaille ja tahtoi hypätä
ylitse. Hyppäsi, ja puuttuikin suoraan läntiin! Se
huomasi, että nyt on hätä käsissä ja läksi loikkimaan
eteenpäin täyttä wauhtia.

„Hywät ihmiset, auttakaa!" huutaa mies. Tästä
huudosta karhu eutistä pahemmin peljästyy ja menua
wohkasee yli puiden, kantojen ja soiden. Tuli mehi-
läistarhaan, kiipesi puuhun ja laahasi kärryt peräs-
sänsä, mettä nähtäwästi tahtoi maistaa, kiipesi aiwan
latwlllln saakka, mutta kärryt wain riippuiwat jälestä.
Karhuparka! Siitä ei tuntunut asema hauskalta.
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lonkuu ajllu kuluttua saapuu metsän isäntä ja huo»
maa karhun.

„Ahaa", hän sanoi, „satuitpa kynsiini! Kas wllin
millainen weijaru ei ole siinä kylliksi, että wllin tulisi
mettä syömääu, wielä laahaa kärrytkin mukanaan
pannakseen muka kuorman!"

Isäntä sieppasi kirweeu ja alkoi hakata puuta aiwa»
juuresta. Puu kaatui, särki kärryt ja tukehutti mie-
hen. Mutta karhu hyppäsi längistä ja alkoi nelistää,
minkä käpälistä läksi!

No, oliwat nekin kurkia!
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