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Alku-lause.
Ihtenä ihmisten kanssa ja heidän rinnallansa liikku-

ivat ja asioitsewat eläimetkin suomalaisissa saduissa ja tari-
noissa, ja tuskin lienee yhtäkään kertomusta, jossa et joku
eläin ole sadun tapauksissa ja tempuissa jollakin tawalla
osallisena, Tawallisesti on heidän ja ihmisen wäli ystä-
wällinen, ja useinkin auttawat eläimet ihmistä hädässä ja
ahdingossa. Tähän asti ilmauntuneissa Suomen kansan
saduissa ja tarinoissa ei eläimillä tawallisesti kuitenkaan ole
kuin jokn wähäisempi siwu-toimitus. Ainoastaan muuta-
massa sadussa „Kettu Kosiomiehenä" (Sat. ja Tarin. II
osa siw. 44—66) tawlltaan kettu eli repo sadun milt'ei
päämiehenä ja ylläpitäjänä siten että hän, isäntänsä puhe-
miehenä ollen, oikeastaan on se, joka sadun eri tapaukset ja
seikat sommittelee, ja jonka nojassa koko kertomuksen juoni
juoksee loppuun asti. Tässä niinkuin muissakin saduissa,
missä waan muutoin eläimille siaa ja »vaikutusalaa on
suotu, on hänelle myöskin annettu ihmiselimen mielen laatn
ja tahto seka täydesti ymmärrettäwä kielikin. Wieläpä on
heille ihmiselliset nimetkin annettu, niin että kertomuksessa
sanotaan repoa Mikoksi", jänistä „lussil'si", ja sutta
„Peklltsi," jotka owatkin Suomalaisten tawallisimpia nimiä
tänäkin päuvänä. Muutuin eiwät eläimet kyllä olisi
»voineet runomaiseen kertomukseen sopinkaan; silla ainoastaan
tämän kautta taisi ihmisen ja eläinten »välillä jonkinlaista
likempää yhteyttä syntyä.

Wacm ei silla kaikki, että eläimille kansan saduissa
on oikeus suotu ihmisen rinnalla toimittaa jotakin »vähäi-
sempää stwu-asiaa ja askaretta, Niinpian kuin mainittu
ihmisen ja eläinten »välinen suhde ja tila joutui sadun ja



runon kuwailtawaksi ja samalla muinaisuuden omaan eloon
ja oloon Mensa peruutetuksi, syntyi »vähitellen itsestään
ihan tietämättömästi kokonainen juonta omituisia, kansan
miettimiä kertomuksia, joissa eläimet owat pää-toimen täyt-
täjinä, ja ihmiset ainoastaan silloin tällöin eläinten rinnal-
la tulewat, sadussa kuwciiltuin seikkain tapahtuessa, nä-
kywiin.

Tämmöisiä meidän kansamme synnyttämiä, eläinten
keskeistä eloa ja oloa kuwailewia satuja eli juttuja ilmes-
tyy tässä nyt wähäinen kokous. Useimmat satujen keräili-
jät owat muiden kertomusten muassa kansan suusta kuul-
leet ja kirjoittaneet pienempiä eläinsadunkin kappaleita ja
katkelmia. Nämä niinkuin nekin, jotka itse olemme kansan
suusta kuulleet ja sen mukaan kirjoittaneet, olemme tässä
teoksessa kokeneet yhteen sommitella sen mukaan kuin mai-
nitut sadun katkelmat luonnollisesti toisiinsa soweltuwat, ja
siinä järjestyksessä esitellä, kuin lapsuudesta pitäen olemme
kuulleet kansan itsensä niitä kertoman. Useammat näistä
tuwailewat karhun, suden ja rewon yhteistä elantoa Ilmo-
lan eli Ilmolan taustalla, jonka wuoksi olemme kertoneet
ne perätysten, sowitettuina toinen toiseensa. Pienemmät
sadun katkelmat taaskin, jotka mielestämme eiwät tähän
kuulu ja sowellu, owat eriksensä kerrotut. Vertailemisen
wuoksi olemme tähän wielä suomentamalla liittäneet Vi-
rolaistenkin eläin-sadut, sen mikä heitä tiettäwästi on. Ne
owat otetut B:sta wihosta I. H. Nosenplänterin aika-
kauskirjasta „Beiträge zur genauern Kenntniss der Ghstni-
schen Sprache", Pernan 1817, siwut 120—142. Muuta-
mat näistä owat tieteelliselle maailmalle sen kautta jo en-
nestään tutut, että mainio äskettäin kuollut kielentutkija ja
satujen kirjoittaja Jacob Grimm kirjassaan „Neinhart
Fuchs" saksaksi on kääntänyt eräitä; mutta täydellisesti ne
eiwät tietääksemme wielä ole muille kielille käännetyt.

Kuopiosta 16 pciiw. Lokakuuta 1863.
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Karhun, suden ia rewon eleet Ilwolan
ta'ustalla.

I. Portimo lähtee kuollutta ukkoa kelkalla ku-
lettamaau ja löytää matkalla muita tomeria.

On ukko ja akka, talossaan elämät, niin heiltä
portimo käy eloksia syömässä. Tätä estääkseen laatii
ukko pihdit pirtin päälle, lautaiset ladon etehen, pyy-
tääksensä portimoa. Waan kun muutaman päiwän
päästä käwi pyydystänsä katsomahan, itse puuttuikin
pihtihinsä, latsistihe lautoihinsa ja siihen kuoli. Wasta
myöhemmin tulee portimo paikalle, ja kun ukon nä-
kee siinä kuolijana, niin ottaa hänet pyydyksestä ja
lähtee saalistaan kelkalla wetämään. Weti, weti uk-
koa aikansa, niin tuli orawa wastaan ja sanoi: »lu-
mal'apu, kuomascni, mitäs niin wäkehen wedät, jäles-
täsi jytkyttelet?» Portimo selitti seikan ja sanoi: »et
oo kuullut kummempata, kun tuo wanha äiä kani pani
pihdit pirtin päälle, lautaiset ladon etehen, meille met-

sän juoksijille, huutehessa huksajille, hämärässä häk-
säjille, pimeässä pilkkojille, kastehessa kahlajillc, raha-
karwan kantajille; waan itse puuttui pihtihinsä, lat-
sistihe lautoihinsa. Haukkaa pala, käy wetämään!»

1 portimo---kciippä, 2 laatii tekee.
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Orawa haukkaa palansa ja lähdetään ukkoa yksissä
kulettamaan. Wiedään, wiedään kelkalla häntä, niin
tulee jänis wastaan ja kysyy: »mitäs, ristiweikot, niin
wäkehen wedätte, Mestanne jytkytätte?» Portimo ker-
too jänikselle asiansa, niinkuin äsken orawalle, ja pyy-
tää häntä awukseen, sanoo: »haukkaa pala, käy wetä-
niään!» Jänis lähtee kyllä mielellänsä, ja kun wähän
matkaa on kulettu, tulee tiellä wastahan repo, joka
niin ikään palan ukkoa haukattuansa yhdistyy matkue-
sen. Samoin joutuu siitä edelle mentäessä hukkakin
ja kontio heidän seuraansa, ja kun aika wälistä ku-
kin aina haukkaa ukosta palan, tämä kohtakin on puh-
taaksi syöty. Kuletetaanhan tyhjää kelkkaista kui-
tenki, wedetään eteenpäin yhä, niin hukka jo alkaa
nälästyä ja kysyy toisilta: »mitäs nyt, weikot, syömme,
kun ukolta partakin loppui?» »Pienin meistä syö-
täwä,» sanoo karhu, ja siltä sopii useammat matkuesta.
No, orawa on pienin ja portimo, nämä syötäwät siis;
waan orawa hyppää puuhun, portimo kiwen alle pis-
täksen, - heitä ei saada. »Mitäs nyt syödään?»
kysyi hukka. »Syödään tuo mölkö-silmä,» sanoo karhu,
ja ai'otaan siitä jo jänikselle niskaan juosta, se kun
kaikista on pienin; mutta Jussi ei sitä odotellut, waan
juosta tömähti metsään, ett'ei nähty, ei kuultuna. Nyt
-repo on joukosta pienin, ja hukka ja karhu määräa-
wät hänen syötäwäksi, kun heistä Jussi karkuun pääsi.
Mikko, waikka tämän kuuli, ei toisten tuumaa »vas-
tustellut, sanothan waan: «ikäwa laaksossa syönti,

3 hukka susi, 4 Kontio -- karhu.
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mäen päällä mieluhumpi.» Sen myöntää susi ja kar-
hukin ja aletaan yksissä mäelle nousta. Repo on pe-
lotta oleminansa, waan alkaa mäen kuwetta kulet-
taessa kuitenki puhutella sutta, kysyen muun muassa:
»mitäs, Pekka, sitten syötte, kun olen minä syötynä?»

Asiata arwcllessansa muistaa susi olemansa kar-
hua pienemmän, ja sanoo tuosta jo rewolle ja kar-
hulle: »emmeköhän, weikot, sopisi keskenämme ja saisi
yksissä elämään, niinkuin ystäwysten ja tuttawien tu-
lee?» Rewosta on tämä tuuma marsin sopima, ja kun
suden sai puolellensa, täytyi karhunkin tyytyä heidän
päätökseensä, maikka hänestä ruu'alle rupeaminen olisi
ollut paljoa parempi.

11. Repo, susi ja karhu asettauwat, kukin ta-
loonsa, Ilwolan ta'ustalle, ja repo ja susi saawat yh-
teistä wiljamaata raatamahan.

Rauhaliiton tehtyänsä saawat repo, susi jakarhu
yhtenä astumahan ja tullaan sillä tawoin Ilmolan
taustalle, johon tekee kukin itsellensä talon. Karhu
pitää taloutta ihan eriksensä, hän kun ei oikein sowi
toisten kanssa; waan susi ja repo saawat yhteistä wil-
jamaata raatamahan. Niissä mielin mennään en-
siksi kaskea kaatamaan, ja työhön lähtettäissä ottaa
kumpikin heistä astiallisen woita ewääksenfä. Re-
wosta käypi kasken kaataminen kuitenkin waikeaksi eikä
kun wähän aikaa waan hakannut, niin poikkesi jo met-

5 rantamahan pelkäämään, tekemään, walmislamaan.
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sään jollekulle asiallensa ja tuli sieltä, sanoi hukalle:
«minun täytyy Ilwolaan mennä ristiäisiin; tuolla kun
metsässä olin, niin käytiin sinne kutsumassa,» Sen
puheensa erosikin hukasta waan ei sen edemmäksi men-
nyt, kuin suden woi-astialle, josta, kyllin syötyänsä,
palasi kaskelle takaisin. »No, mikä nimeksi pantiin
lapselle?» kysyi hukka. «Kerta Ensimäinen,» »vas-
tasi repo ja oli työhön rupeaminansa, waan ei kau-
kaa kuitenkaan raatanut, kun taaskin pistihe met-
sään ja tuli sieltä, sanoi tomerilleen: »minua taas
Ilmolaan haastettiin ristiäisiin, siellä nyt tytär sai
lapsia.» »Mitä sinne yhtenään menet,» sanoi hukka,
»ole koko pitoloista poikessa, weikko, hakatkaamme nyt
kaskea waanl» «Ei weli-kulta weikkonen, ei sieltä
käy poikessa oleminen, kun kerran on kutsumassa käyty,»
wastasi repo, «naapurinsa kanssa tulee jokaisen jamar-
sinkin uudisasukkaan sowinnossa ja ystäwyydessä elää.»

»Niinpä mene-häntä sitte,» wirkkoi hukka, »waan elä
kowin kauan siellä wiiwy, ei edesty meidän työmme,
jos waan minä yksinäni kaskea raadan,»

Repo meni, waan ei sen edempänä käynyt, kuin
suden woi-astialla waan, ja palasi wähän ajan päästä
kaskelle takaisin. »Mikä pantiin lapselle, nimeksi?»
kysyi taas ristiäisistä tulijalta hukka. »Kerta Toi-
nen,» wastasi repo ja sai kassaran käteensä, niinkuin
työhön rupcawa ainakin. Hakattiin wähän aikaa kas-
kea sitte, niin repo taas kaskella syrjässä käytyänsä
tuli hukan puheelle ja sanoi: »jo taas käytiin minua

6 matanut--työtä-tchnyt, ? haastettiin kutsuttiin.
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Ilmolaan kutsumassa ristiäisiin, siellä miniä, kuulen
ma, on nyt lapsia saanut.» »No, mikä ristiäisten
pito siellä Ilmolassa yhtenään on!» sanoi äriästi hukka;
o>ole, weikkonen, tällä kertaa menemättä, eihän alino-
maa tule pitoloissa käydä.» »Kuulutaan minua
kummiksi tarwittawan,» wastasi repo, »täytyy siellä
käyväkseni.» «Niinpä käy-häntä wielä kerran sitte,»
tuumasi hukka; »waan sano talon wäelle, ett'et
wasta enää jouda kummiksi tulla, meillä kun on yh-
teinen työ ja kesäiset kiirehet.» - Repo läksi, käy-
den hukan woi astialla niinkuin sitäkin ennen, eikä
ennen sieltä palannut, kuin woin oli kaikki syönyt.
"Mikäs tällä kertaa lapselle nimeksi pantiin?» kysyi
pidoissa käyneeltä tomeriltaan hukka. »Kerta Kol-
mas,» wastasi repo toimessansa ja sai puita oksima-
han hukan kanssa yhtenä. Ei kaukaa kuitenkaan työssä
oltu, kun tuli jo hukalle nälkä, tämä kun oli työtä
tehnyt uutterahan. Lähdettiin siis yhtenä murkinalle,
waan kun ewästen luo tultiin ja hukka woi-astiansa
aukaisi, tämä onkin wallan puhdas. Siitä suuttuu
hukka ja alkaa repoa syytellä, sanoo: »sinä, heittiö,
olet woini syönyt.» »En ainakaan,» wäitteli repo;
«moistasi, ewäästäsi en tiedä tuon enempätä; waan
kun et, kuoma, sanaani uskone, pian sen näemme, kum-
massa meistä wääryys on. Käykäämme tuonne kal-
liolle ja rumetkaamme siihen yhtenä päiwäpaisteesen
maata, niin tottahan sen suusta woi tirisee, jokameistä
woin söi.» Niin tehtiinki, kuin ei asiasta muutoin
selwää saatu, ja rumettiin päiwä-paisteesen kalliolle
maata. Hukka, joka tiesi itsensä syyttömäksi, nukkui
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auringon helteessä sikeästi; mutta repo, jossa syy oli,
pysyi kaiken aikaa walweella ja käwi ewäs-astiastaan
woita, jota juoksutti hukan kuonoon tämän maatessa.
Siitä herätti jo hukkaa sitte ja huusi: »nouse katso-
maan, kuoma, miten suustasi raswa waluu kalliolle!»
Tästä hawahtui hukka ja kun kuononsa kohdalta keksi
kallion raswassa olewan, niin ei asialta enää kiistä-
nytkään, waan sanoi rewolle: »kyllä, kuomaseni, olet
syytöin, kuin oletki, minussa ainakin lienee syy.»
Niin sowittiin koko riita hywällä pois, hukka kun woin
syönnin otti syyksensä, ja rumettiin työhön taas, kuin
ennenki. Oli kaski jo hakattu, niin saatiin sitä polt-
tamaan, ja työ oli yksissä tehtäwä; waan repo ei pal-
jon ollenkaan raataa huolinut, makafihan joutilaana
pensaassa waan. »Tule kaskea polttamaan!» huusi
hänelle hukka; »mitäs siinä makaat, retwana?» »Pot-
tahan sinä, kuomaseni,» »vastasi repo, «minä tässä ku-
loa warjelen, ett'ei walkea metsään pääse.» Luullen
rewon täydessä työssä olewan, se kun kuloa sanoi war-
jelewansa, raati hukka kaiken aikaa itseksensä, kunne

koko kaski saatiin poltetuksi, josta ruwettiin jo kylwä-
mään. Repo tätäkin tehtäessä salli hukan yksikseen
kylmää ja olla, niinkuin hän muunkin työn oli tehnyt,
ja lepäsi itse palon liepeellä metsässä. Tätä närkäs-
tyi hukka ja sanoi metsässä makaajalle: »nouse pois,
tule kylwämään, yhteinenhän meillä on työ, miksi et,
kuoma, mitänä raada?» »En jouda täältä niin ku-
hun, kuomaseni, wastasi repo; minä metsässä täällä
linnun rajaa te'en, ett'eiwät taiwaan lintuiset sieme-
niä syökö.» »No, ole waan, kuomaseni, kussa olet,
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koska sinä linnun rajaa te'et ja siten yhteistä etuamme
eistät; luulin sinun jouten siellä jotkottawan,» wastasi
hukka ja kylwi yksikseen koko maan.

111. Odottaessaan, raatamasta huhdastaan sa-
toa saamat hukka ja repo saaliille.

Täten huhta saadaan nyt hywä, eikä aikaakaan,
niin nousee jo kylwös oraalle. Sitä ihaelee hukka,
kehuen työnsä alaa kauniiksi; waan repo ei tuota

warsin ihastu, sanoohan huhtaa katsellen: »siihen kurki
kuolee, kunne suo sulaapi, muut keinot täss' on pidet-
täwät, jos mieli syksyhyn eleä.» »Niinpä saakaamme
saalihille!» arwelee puolestaan hukka, ja repo kun
tuumaan suostui, lähtewät siitä nyt, eri haaralleen
kumpikin, ruu'an hankintaan.

Repo metsää käwellessään keksii eräässä kohdin
puun, jossa on harakalla pesä ja pojat. Mikko, mie-
lewa mies, asettuu kohta puun alle siihen ja alkaa
sitä joka puolelta tarkkaan katsastella. »Mitä katsot,
Mikko?» kysyi puun latwasta harakka. «Katson ma
han tätä puuta sukseksein,» wastasi repo. Sitä säi-
kähtäen rukoili harakka: »elä, weikkonen, tätä puuta ota,
minulla tässä on pesäni ja pesässä pojat». No,
yhden pojistasi kun antanet», wirkkoi repo, »niin en
pesäpuutasi ota, waan käyn suksipuuta etsimässä muu-
alta». Hädissään suostui harakka toisen »vaatimuk-
seen ja heitti puun latwasta yhden pojistaan rewolle,
joka siepaten saaliinsa läksi sukkelaan tiehensä. Tätä
ihastui harakka, luullen wallan wiisaasti tehneensä,
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kun siten muut poikansa rcwolta säilytti; waan toissa
päiwänä tuli repo jällensä ja asettui niin ikään puun
juurelle taas. »Mitäs siinä istut?» kysyi harakka.
»Katjon tätä puuta suksekseni", wastasi repo. «Elä,
weikkonen, tätä ota,» rukoili harakka, «johan me cilein
sowimme siltä, ett'et tätä puuta kaataisi, waan katsoisit
suksipuuta muualta». Taisihan se »välipuheemme sem-
moinen olla», wastasi repo; «waan, katso, minä en
niin sopiwaa suksipuuta löydä koko metsästä, kuin tämä
ompi. Täytynee mun siis tämä sun pesäpuusi kum-
minkin kaataa, ell'et mulle pesästäsi wielä toista poi-
kaa anna.» Mikäs ncuwoksi? Harakka rukan täytyi
wielä toisenki poikansa rewolle antaa, joka hywillään
läksi matkaansa. Suruissaan istuu siitä nyt pesäs-
sään harakka, niin tulee waris hänen luoksensa wie-

raaksi ja kysyy pesää katsellen: »mihin, ystäwäiseni,
kaksi poikaasi on joutunut?» «Minä ne rewolle an-
noin», wastasi harakka. »Repo, näet, kaksi päiwää pe-
rätyste on mun pesäpuutani käynyt suksekseen katso-
massa, niin sille täytyi kaksi poikaani antaa, ettei hän
koko pesääni sortaisi». «Ei sinun olisi pitänyt re-
wolle mitään antaa, ei poikaa, ei muuta, eihän hä-
nellä ole weistä, ei kirwestä, millä hän puuta kaa-
taisi», tuumasi waris. Tämän neuwon pani harakka
tähdelle, ja päätti toiste olla warowampi, jos repo
wasta wielä häntä kohtaan wiekasteleisi.

Jo tuleekin toissa päiwänä repo pesäpuun juu-
relle taas, ja alkaa sitä suksekseen katsastella, saadak-
seen sillä keinon kolmannen pojan harakalta, waan
tämä on jo entisestään wiisastunut eikä enää repoa
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pelkää, mutta sanoo pilkaten: »saat, repo reuhkana,
matkaasi mennä, ei sulla ole weistci, ei kirwestä, millä
mun pesäpuuni kaataisit». »Ken sinua juohatti?» kysyi
repo kummastellen. »Waris wieraana käwi, se minua
juohatti», sanoi harakka nauraen. «Wai waris sinua
opasti», tuumasi repo, »no wiisas hän on oleminansa,
maan maltahan aikaa, wielä minä hänetkin petän.»
Sen sanottuansa taksikin Mikko, mielewä mies, hara-
kan pesäpuulta matkaansa ja kulki aukealle kevolle, jo-
hon heittiin kuoliana pilkallensa, ojentaen kielen suus-
tansa pitkälle. Ei aikaakaan, niin waris lentomatkoil-
lansa keksi rewon tässä ja laskeusi hänen päällensä,
luullen kevolla makaajata häwinneeksi. Ikään rupesi-
kin jo kieltä kuolijan suusta noukkimahan; mutta repa,
joka tätä warsin odotteli, kawahti samassa eleille ja
sieppasi Wariksen kiinni, sanoen: «nyt ei sinua, waris
kulta, wiisautesi auta etkä kynsistäni ennen pääse, kuin
mun watsaani täytielet». «Elä, weli kulta, niin
pahalla tapaa syö, syö hywäisesti», rukoili waris,
«työnnä tuonne törmän alle, niin kuhun jää siipi, ku-
hun jalka kiwiin, risuloihin, josta ihmisetkin näkewät,
miten olet minua rangaissut.» Repo teki neuwoa
myöten ja »variksen työnnähytti törmän alle, mutta
tämäpä ei maata myöten mennytkään, waan lewähti
lentoon ja sanoi mennessään rcwolle: »oli sinulla ne-
roa pyytääksesi, waan ei ollut neroa saalistasi syövä!»
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IV. Repo lähtee karhun kotiin kuolijan luona
itkemään.

Pahoilla mielin, kun hänet waris sai petetyksi,
kulkee repo metsää yksikseen eikä tiedä, mitä neuwoa
pitäisi elatusta saadakseen, koska sattumalta kohtaa
häntä wanha tuttawansa karhu. Tältä, näet, on silla
aikaa akka kotona kuollut, niin sille on täytynyt ukko-
rukan lähteä itkijätä etsimään. Kulkee, kulkee aikansa,
niin tulee häntä wastaan hukka ja kysyy: »kunne me-
net, kuomastni?»
kuomaseni itkijäksi,» sanoo hukka. »Mahdatkos itkeä?»
kysyy karhu. »Mahdan, kuomaseni, mahvan,» was-
taa hukka;» waan karhu tahtoo ensin ääntä kuulla, sa-
noo: »itkehän koitteeksi ensin, mahdatko, wain ei».
Hukka tuosta itkemähän, sanoo: »Hu, Hu, Hu, huu, huh!»
Tähän itkuun ei karhu miellisty. »Et mahda itkeä,
mene matkaasi!» sanoo hän hukalle ja kulkee hänestä
edelleen. Siitä wähän matkaa mentyänsä kohtaa hän
jäniksen, jolle sanoo asiansa, ja tämä niin ikään pyr-
kii hänelle itkijäksi, kehuen ääntänsä hywäksi. »No,
itkehän koitteeksi ensin, että saan äänesi kuulla,» wastasi
karhu. Jänis itkemään siitä: «pu, pu, pu, puu, puh!»
waan ei mielly karhu hänenkään ääneensä. »Et kel-
paa itkijäksi,» sanoo hän Jussille, »kowin olet tottuma-
toin.» Saapi siitä astumaan edellensä, niin tulee
repo tiellä wastaan häntä jakysyy, niinkuin toisetkin:
»minne menet, kuomaseni?»
wastaa karhu. »Saat minusta itkijän», sanoo sii-
hen repo. Osannetko tuota ilkeä, tuumaa karhu»



Eläin-juttuja, 13

«Osaan», wastasi repo ja alkaa karhun kuullen siitä
jo itkeä, sanoo: »luu, luu, luu; ukolta akka kuoli, suu-

ren hurstin kehrääjä, wäkiwärttinän wääntäjä, pitkän
piiraan paistaja, suuren sultsinan ajelija: kaatui kak-
kara-weroset, sekä pankolta pataiset.» «No, olet,
näen mä, kuta kuinka taitawa itkemähän,» sanoi tä-
män kuultuansa karhu ja otti rewon waimo »vaina-
jalleen itkijäksi, kulkien hänen kera kotiinsa. Siellä
wei wieraansa tupaan sitte, jossa akka-wainajansa
laudalla makasi ja käski rewon siinä nyt kuolijan kau-
lassa itkeä. Tämä ei rewosta ole mielehen. «Ei
käy pirtissä itkeminen, kowin on äkiä täällä», sanoi
hän karhulle; «wie, kuomaseni, aittaan kuolija, siell'
on itkeä parempi». Karhu oli wieraalleen mieliksi ja
kantoi aittaan kuolijan; waan itse pirttiin läksi hut-
tua keittääkseen itkijälle. Tätä tehdessään kuunteli
hän aika wälistä aina lengollaan olewasta owesta,
kuuluisiko itkun ääntä aitasta, waan ei kuulu tuon-
päiwäistä. Karhu wiimein oudostuu asiata ja juok-
see kesken kiireensä tuwan owelle, josta huutaa ai-
tassa olijalle: »mintähden et itke, kuomaseni? eihän
sun ääntäsi eroita!» Repo, joka parhaallansa koki
kuolijata syödä min ennätti, wastasi itkien aitasta:
»jo olisiwat kinnersuonet kitsustettawat, kantasuonet
katsustettawat, kuin waan watsani wetäisi, syönnin
aikaa suwattaisi». Karhu kun tämän kuuli läksi
huttuhärkkimellä kurittamaan repoa; waan kun aitan
owen aukaisi, repo samassa hänen jalkainsa wälitse
mennä pujahti pellolle. Häntään waan sai karhu
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häntä jauhoisella huttu-härkimellä hätäiseltä lyöneeksi,
ja siitä on rewolla hännän nenä »vieläkin »valkea.

V. Repo ottaa itsellensä palwelijan ja joutuu
kohta sen jälkeen karhun kynsiin, josta sukkeluudellaan
kuitenki pelastaksen.

Karhun kodista metsään paettuansa kohtaa repo
matkallansa yksinäisen kissan ja alkaa sstä puhutella,
sanoen: »mikä sinut, serkkuseni, yksinäsi tänne metsään
saatti?» Mökissä palwelin muutamassa», wastasi
kissa; «waan köyhtyi isäntä-wäkeni kowin eiwätkä enää
rumenneet elättämään minua, kun en »vanhoillani
enää jaksanut hiiriä pyydellä. Ruu'an puutteessa al>
koiwat he jo tappaa eläimiänsä ja olisiwat wiimein
ehkä tappaneet minunki; sillä lapset kun eilein kysyi-
wät wanhemmiltansa, mitä nyt syötäisi, kun leipää ei
ollut, sanoi isä kaikki urosat syötäwän eläimistä. Sen
kultuani pakenin ma heivän luotansa metsään tänne,
ettei minuakin syötäisi.» »Niinpä rupea minulle
palwelijaksi, minä syötän, elätän sinut», tuumasi repo.
Kissa, joka ei muutakaan elatuksen keinoa tiennyt,
wastasi rewolle: »kyllä mielellänikin läksisin sinulle pal-
welukseen; maan kun wanha olen enkä enää niin suk-
kela liikunnolle, kuin ennen nuorempana, joudun ehkä
muiden eläinten syötiksi, jos sinun kanssasi yhä täällä
metsässä asuskelen». »Ole siitä huoletta,» »virkkoi
repo, »isännässäsi saat sa turwan tukewaisen, minussa
wahwan »varjelijan». Kissa kun rewon rohkeuden
kuuli, rupesi hänelle palvelijaksi, ja lähdettiin yhtenä



Eläin-juttuja, 15

käwelemään. Matkalla alkaa repo sitte uutta palwe-
lijataan puhutella, sanoo: »mitäs neuwoa pitäisit, jos
sa yksin olisit, enkä minä tienoilla, ja wihamies was-
taan tulisi?» Tietäisin mä yhden neuwon, wastaff
kissa; »minä puuhun kiipeäisin». »Wai sen sinä
tietäisit», wirkkoi repo, »minä taas en yhden nojaan
jäisi, waan tietäisin edes satakin neuwoa, enkä paljon
peljästyisi, josko itse karhu kohtajaisi». Rewon tätä
wielä puhellessa, tulikin metsän rinteestä kontio, joka
marsin oli repoa lähtenyt ajamahan, se kun oli itki-
jänä ollessaan häntä pettänyt. Kissa karhun tuskin

keksikään, min kiipesi puun latwaan pakosalle, ett'ei
häntä tawoitettu; mutta rewon sai karhu niskasta
kiinni. Nyt luuli kissa isännälleen pahasti käywän
ja wirkkoi puun latwasta, missä hän oli: »sataneuwo
saatiin, yksineuwo säilyttiin». Mutta repopa ei wie-
läkään neuwottomakfi jäänyt, waan keksi keinon kum-
minkin. Rupesi, näet, purewaista karhua puhuttele-
maan ja sanoi: »elä, kuomaseni, noin minua pahasti
runtele, ainahan mun käytökseni sinua kohtaan on ol-
lut nöyrä ja kaunis.» »Wai kaunis?» sanoi karhu
repoa jätkytellen, mutta sitä sanoessaan tuli hän au-
kaisemaan suunsa ja samassa pääsi repokin hänen ham-
paistansa eikä wiikkoa wiiwytellyt, waan juosta wi-
listi metsään, min kerkesi. Wasta karhun muualle
kulettua, tuli hän kissan luo takaisin ja meni hänen
kera kotiinsa Ilmolan ta'ustalle.
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VI. Rewon ihmeellistä palwelijata nähdäksensä
pitämät karhu ja hukka kissalle pidot.

Kodissaan työt, toimitukset määrättyään kissalle,
niinkuin palwelijallecn ainakin, lähtee repo tawalli-
fille matkoillensa ja kohtaa kävellessään tuttawan hu-
kan. Tälle tekee hän hywän päiwän, kysyy: »miten
jaksat,kuomaseni.» »Iksin päiwin, Mikko-kulta», »vas-

tasi hukka; »tosin oliwat jo hampaani naulaan käydä,
waan sain toki wiimeinki hywän härän tappaneeksi».
Sen kuultuansa antausi repo hukan seuraan, toiwossa
päästä hänen saaliistaan osalliseksi, ja alkoi hänen
kanssansa pakinoida, sanoi: »et usko, kuoma, minkä-
laisen eläwän minä äskettäin löysin; ei se ole hywin
suuren suuri, waan on niin sicwä ja kappera, että
söisi sinutkin, jos sattuisit saapuwille.» »Wai niin;
no, pitäisipä minunki nähdä, millinen eläwä se ompi,»
wirkkoi rewolle hukka. »Kyllähän sen nähdä saat,»
tuumasi repo; »mutta elä pahasti lähene häntä, muu-
ten syöpi hän sinut». Hukka sai nyt matkalle tätä
ihmettä katsoakseen ja kulki hiljaa ja hiipien rewon
asuntopaikalle. Sinne tultuansa rupesi hän pesän
suusta kissaa katselemaan, waan tämä kun hukan tur-
wan siinä näki, luuli sitä hiireksi ja töytäsi hukalle
kuonohon. Tämä, jonka turpaan kissan kynnet kos-
kiwat kipeästi, säikähti pahanpäiwäiseksi, luullen kis-
saa isoksikin elämäksi, ja pakeni metsään, min ennätti.
Siellä selitti sitte rewolle seikkansa, sanoi: »nyt siellä
sun asunnollasi käwin, waan en, kuomaseni, saanut
koko eläwää nähdä; kun waan turpani kolon suuhun
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pistin, se niin kipakasti raapasi sitä, että wihawoipi
nytkin wielä.» »llmankos sinua mennessäsi waroi-
tin! Taisit tuhmasti lähestyä häntä, kun sinulle niin
pahasti käwi», wastasi repo; «kiitä kinttujasi, ett'ei han
sinua kiinni saanut ja peräti tappanut». Käywät
hukka ja repo yksissä metsää sitte, niin yhtyy siellä
heihin karhu, mistä lienee matkoiltaan tullut. Repo,
joka entisistä petoksistaan pelkäsi häntä, mieli ensi
hämmästyksessään pakoon lähteä, waan kohta käwi
tuosta kuitenki rohkeammaksi, kun saiwat hukka ja
karhu pakinoimaan keskenänsä. »Et usko», sanoi hukka
karhulle, «minkälaisen eläwän Mikko on kotiinsa saa-
nut; ei se ole hywin suuren suuri, waan söisi se sinut-
kin, jos kynsiinsä saisi. Warsin nähdäkseni häntä
käwin mä wasta ikään Mikon asunnolla, waan en
saanut kuin wilahukselta koko petoa nähdä, se kun
niin wihainen oli, että wähällä oli silmät päästäni
syödä.» Hukan kertomuksen kuultuansa alkoi kar-
hunkin mieli tehdä tätä näin ihmeellistä elämää nähdä.
Wanhan wihansa unhottaen sai hän siis puhuttele-
maan repoa, sanoi: »etkö, Mikko, weisi minua sitä sun
»vierastasi näkemähän?» »En jouda nyt kanssasi
lähtemähän», wastasi repo, »minulla on metsässä
täällä wähän asioimista; waan lähde sie yksinäsi,
kuoma, kule mun asunnolleni, niin kyllä sen mun »vie-
raani siellä näet. Karta kuitenki sitä, ett'et kowin
rohkeasti lähesty häntä, muuten ehkä hänen kynsis-
sään henkesi heität.» Neuwoa myöten kulkee nyt
karhu hiljaa ja warowasti rewon asunnolle, jossa
asettuu kolon suulle katsomahan; waan kissa kun siitä

Zuom, tarinoita 2
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taas wähän tirkistelijän turpaa näki, luuli hiiren ko-
lon suulla olewan ja tawoitti karhun kuonoa kynsiinsä.
Tätä peljästyen läksi karhu pötkimään pakoon koko
paikalta ja tuli toisten luo, sanoi: «no, sehän eläwä
lie, se Mikon kodissa asuja, kun waan kolon suuta Il-
kenin, tulla täytti hän päälleni, pitkä keihäs olalla.»
Karhu kissan häntää näet luuli keihääksi. Kuul-
tuansa miten karhullekin oli rewon asunnolla käynyt,
sanoi puolestaan hukka: »pitäisi meidän se Mikon ko-
dissa asuwa eläin tarkemmin nähdä; mitä tuumaa
me pitäisimme?» «Kyllähän sen tarkoinkin nähdä saatte,
kun tahtonette,» wastasi repo. »Laatikaa pidot ja kut-
sukaa hänet »vieraaksi, niin uskon minä sen tulewan.»
Tämä tuuma oli kaikista hywä; ja hukka lupasi wasta
tappaman härkänsä pito-ruu'iksi, kun hän waan sen
rewon kodissa olijan nähdä saisi. Repo lupasi
siitä huolen pitää ja läksi kutsumaan kissaa pitoihin,
sanoen toisille lähtiessään: «minä kuu wieraan seu-
rassa tulen ja hänen kanssaan ruualle rupean, niin
olkaa jossakin piilossa ja katselkaa syrjästä häntä,
ett'ei hän päällenne tulisi, muuten olette pahan pe-
rittäwät.» Rewon neuwoa seuraten jäiwät hukka
ja karhu haaskan luo metsään ja kissan seurassa tu-
lewaa wierasta piillen kapusi karhu kuuseen, hukka
taas hongan murtoon peittäysi. Ei aikaakaan, niin
tulikin repo kissan kanssa haaskalle ja rupesiwat ruum-
alle. Tätä ei kuitenkaan hukka nähnyt, kun ei pii-
loon mennessään muistanut asettua haaskaan päin.
Repo keksi sen ja nykäsi käpälällään kissaa wähän, että
se syödessään wihaisesti murista marmatti. Hukka
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kun niin oudon äänen kuuli, halusi itseään eläintä
nähdä, waan kun sitä nähdäkseen kääntymään rupesi,
häntänsä risuloissa wähän rusahteli, jakissa, joka hän-
nän nenää hiireksi luuli, hyppäsi kesken syöntinsä sitä
tawoittamaan. Sitä säikähti hukka ja juosta tö-

mähti hongan murrosta pois. Kissa puolestaan säi-
kähti hukkaa taas ja kiipesi siihen kuuseen, jossa karhu
oli piilossaan. Tämä, joka pelkäsi kissan tulewan
päällensä: hyppäsi kuusesta alas ja taittoi pudotessaan
kolme kylkiluutansa. Maikka näin oli ruumiinsa rik-
konut ei kuitenkaan hirwinnyt haaskalle jäädä, waan
pakeni peloissaan koko paikalta; ja niin jäi haaska
rewon ja kissan syötäwäksi.

VII. Hukka käypi koiran luona wieraana, tulee
siellä juowuksiin ja alkaa humalapäissään laulella.

Haaskalta paettuansa lähtee hukka, ruokaa saa-
dakseen, käwelylle taas ja kuleksii metsää kotwasen.
Kun ei täältä saalista saaksentele, lähenee hän Ilmo-
lan taloa, katsoakseen, eikö tuolta edes kanaa taikka
sikaa saisi; waan ei satu kanaa, ei sikaa saapumille,
wanha, woimaton koira waan on tadetunkion helmalla
makaamassa. Sen tawoitti hukka nyt siitä, koira kun
oli sikeästi nukkunut, ja rupesi saalistaan wiemään ke-
rallansa; mutta koira alkoi häntä rukoilla, sanoi: «elä
weikkonen minua wie, yksiä wolo-naamojahan me
olemme kumpikin, etkähän minusta saisikaan muuta
kuin paljaat luut, kun näin olen laiha ja lamassa.
Tehkäämme sowinto! Kun et minua wiene, niin juo-
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tan putellin »viinaa sinulle». »Mitenkäs minä sen
putelin perisin?» kysyi hukka koiralta. »Tule yötä
wasten pinnalla tänne meidän talollemme, niin las-
ken sinut tupaan,» wastasi koira. Siihen oli hukka
tyytywäinen ja läheni yön tullen taloa, jossa tupaan
päästäkseen owella hiljaa wingelsi muutaman kerran,
Tästä ymmärsi koira, että se se on hänen welkamie-
hensä nyt wiinaputeliaan perimässä, ja aukaisi salaa
hänelle owen. Siitä tulee nyt hukka koiran jälessä
tupaan ja alkaa waatia metkaansa, sanoo: »onko
sinulla se wiinaputeli jo »varustettu?» »Elähän
huoli, malta aikaa wähäisen,» wastasi koira, «isäntä
näkyy tuolla penkin alla pölkyn takana pitäwän pute-

liansa, minä käyn ja otan sen salaa sieltä!» Sen
puheensa nörttikin isäntänsä wiinaputelin piilostaan
saapumille ja toi sen wieraansa hoteelle. «Ryyp-
pää, hywä perheenmies, sinä ensiksi», sanoi putelin
saatuansa hukka. Koira oli hänelle mieliksi ja ryyp-
päsi itse ensinnä, josta antoi putelin wieraallc. Tämä
otti siitä wuoroonsa nyt kunnon ryypyn, josta käypi
hywille mielin ja alkaa koiraa marsin ystäwallisesti
kohdella. No, mitäpä tuosta. Ollaan jonkun aikaa
putelin ääressä siinä, »venytään, mönkyröidään lat-
tialla ja ensin pientä urinaa pioetähän, niin kysyy jo
hukka isännältään koiralta: »laulanko ma, lanko, lau-
lanko?» »Elä laula, lanko,» wastasi koira, joka
pelkäsi isäntä-wäen heräämän, ja saikin sillä erää hu-
kan hillityksi; waan tämä kun toisen ryypyn oli suu-
hunsa saanut, nousi hänessä aina hartaampi laulun
halu, jonka wuoksi uudelleen kysyi wiina-weikoltaan
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koiralta: »laulanko ma, lanko, laulanko?» »Elä,
lankoseni, laula!» waroitti koira, »sinun äänesi tutaan,
ja isäntäwäki herää, meille pahoin käypi.» Hukka
tämän kuultuansa näki paraaksi olla laulamatta, ja
koira, tyydyttääkseen wierastansa, kaasi hänelle wielä
kolmannen ryypyn. Hukka, joka oli miinalle perso,
ryyppäsi kyllä mielellänsä; mutta kolmannesta pullosta
kärvi jo humalaan eikä enää pitänyt lukua »varoituk-
sista, ei muista. »En perhanaks' salli, etten laula!»
möyrysi hän itsekseen eikä pitemmältä tomeriansa to-

tellut, waan sanoi: »laulan, lanko, laulan, laulan,
kuin lautankin!» ja alkoi huutaa kohdin kulkkuansa:
»o—o—oh —oo—oh!» Tästä makaama perheen wäki
heräsi. «Kuka hukan tupaan toi?" huusi talon isäntä;
ja kuka sai härkintä-raudan, kuka hiilinkoukun, kuka
kapustan, joilla alettiin hukkaa kaikin woimin pieksää,
mutkia. Wähissä hengin pääsi hukka rukka wiimeinkin
käsistänsä ja potkahti owesta pellolle, ett'ei toki kuo-
lijaksi pieksetty.

VRII. Hukka pelkää joutumansa wuohen ja oi-
naan syötäwäksi ja lupaa heille hywät lahjat päänsä
päästimeksi.

Suruissaan juoksentelee hukka, pieksäjöiden kä-
sistä päästyään, metsää yksikseusä, mielessään miettien
kowaa kohtalotansa; waan ei aikaakaan, niin jo jou-
tui Pekka parka pahaan pulaan taasensa, Ilwolan
talon maalla uä'et oli mökki ja siinä köyhä perhe elä-
jinä, joilla oli oinas ja wuohi, waan ei ole ruokaa
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heillä, millä syöttää näitä eläimiä. Sanoo siitä per-
heen mies waimollensa: »oiskohan parasta tappaa
nälkään nääntywäiset eläimemme, häwiäwät ne kui-
tenkin, kun ei ole syömistä antaa heille.» —»Mitäpä
heistä tulee tappaenkaan, kun noin owat laihoja!»
wastasi waimo, «annas, heidät ennen maantielle työn-
nämme, niin woiwathan, millä saawat, siellä elättää
henkensä.» Niin tehtiinkin. Eläimet päästettiin wäl-
jälle, ja nämä siellä eliwät aikaa muutaman, syöden
heiniä, lehtitöitä ja mitä missäkin löysiwät. Täten
olisi jotenkin aikaan tultu, waan alkoi pelko olla met-
sän eläjistä. «Ehkä tulee sudet, karhut meitä ahdis-
tamaan», sanoi wuohi, »pitää jotakin neuwoa pitääk-
semme, ett'ei meitä syötäne». »Niinpä kyllä», tuu-
masi oinas, »waan mistäs nyt hywän »varjeluskeinon
keksisimme?» «Kyllä minä keinon tiedän, kun waan
mulle jonkun säkin eli pussin toimittanet», wirkkoi
wuohi wakawasti. Sen kuultuansa sai oinas etsi-
mään, mitä toinen oli pyytänyt, eikä aikaakaan, niin
löysi maantieltä wanhan säkin, joka oli joltakin mat-
kaajalta siihen pudonnut. Sen wei nyt wuohelle, joka
sitä oli sanonut tarwitsewansa, ja käski hänen näyt-
tää aiwotun mahtinsa. «Kyllä näytänki», sanoi wuohi,
»tämä säkki pitää nyt panna puita, kalikoita täyteen
ja, susi kun tulee, sitä niin säikähyttää, että hän pe-
loissaan pakenee meitä».

Tuskin oli wuohi tään mahtinsa selittänyt, kun
jo tuleekin susi heitä wastaan metsästä. Wuohi sil-
loin sai joitakuita kalikoita säkkiin pistäneeksi janosti
sen selkäänsä, josta läksi hukkaa kohdin kulkemaan.
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Tämä kun wuohen, säkki selässä keksi, kysyi kohta:
»mitäpä selässäsi kannat?» »Minulla on selässäni säkki
ja siinä suden päitä, jalkoja syötäwänä. Kuukauden
olemme jo metsää käwelleet, muuta saamatta, kuin
joitakuita susia. Niiden päillä ja luilla olemme tä-
hän asti eläneet, waan nyt jo alkaa nälkä ahdistella;
hywä siis, että satuit, suttu kulta, saapumillemme!
Oinas hoi! saa sutta tappamahan!» Nämä wiimeiset
sanansa sanoi wuohi »vihaisella äänellä, pian kiljusten,
jonka wuoksi hukka hätäytyi sikscnsä ja alkoi nöyrästi
rukoilla: »elkäa, »veikkoset, tappako! Laskekaa minut,
niin tuon teille kaksitoista muuta sutta syötäwäksi.»
»Jos totta puhut, niin laskemme,» »vastasi wuohi.
»Laskekaa, hywät weljet, kyllä minä en petä», rukoili
hukka surkeasti. «Niinpä mene matkaasi ja muista
lupasi», sanoi wiimcin wuohi ja laski hukan juokse-
maan.

Tämä meni suorastaan toisten susien luo ja sa-
noi »varoitellen: »paetkaa, weli kullat, oinas jawuohi
tulemat syömään meitä.» lhmetellen wirkkoi toi-
set: «kuinka he woiwat meitä syödä, koska meitä on
kolmetoista ja heitä kaksi waan! Lähkäämme tappe-
luun, kyllä me woitamme heidät!» Niissä mielin sai-
watkin matkalle, ruwetakseen tappeluun; mutta wuohi
kun tämän keksi, sanoi oinaalle: »nyt tullaan tappa-
maan meitä, pitää jonnekin pa'eta». Siitä näkikin
lynkän kuusen lähellä ihan ja alkoi nousta sitä myö-
ten ylös. Latwaan päästyänsä käski hän sitte oinaan
tulla jälestä, sillä sudet oliwat jo likellä. Oinas kyllä
koittelikin kuuseen kawuta, mutta hätä hädältä pääsi
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hän sylen werran maan ylöspäin, pitelihe siinä ja tu-
tisi. Hukat sillä wälin tuliwat jälkiä myöten aina
kuusen luo ja istuiwat sen juurelle. Sitä juuri oli
wuohi odottanut ja tuskin näki hän sudet ko'olla
siinä, kun karjasi oinaalle: »ota kiinni, jo on sudet saa-
pumilla!» ja kopeutui itse tulemaan kuusesta alas.
Oinas säikähti sitä ja pudota pökeltyi susien keskeen
sclällensä. Häntä taas pelästyi sudet puolestaan ja
juoksiwat mikä minne, kuka kunne pakosalle. Niin
pääsiwät oinas ja wuohi hädästänsä ja eliwat siitä
päiwin hukilta rauhassa.

IX. Hukka ja repo leikkaamat ohransa, josta
ahtamat riihen ja käymät puimaan, jauhamaan elojansa.

Kuuselta paettua erkani hukka tomeristaan ja
kulki alla päin, pahoilla mielinkotiinsa Ilmolan taus-
talle. Tänne oli sillaikaa repo ja karhukin keräyty-
neet ja ohrahuhta kun oli paraaksi joutunut, niin käy-
tiin korjaamaan eloja. Nämä saatiinki pian leika-
tuksi, josta ahdettiin riihi, ja ohrat kun oliwat kui-
wia, niin saatiin jo puimaan heitä ja karhu haettiin
apumieheksi. Oltiin kolmen miehen riihessä sitte,
niin kysyy karhu toisilta: »mitenkäs, kuomaseni, tätä
työtä tehoaan?» Repo, joka ei mielellänjä puimaan
rumennut, kapusi ylös parsille ja sanoi toisille: «teist'
on toinen wäkewä, toinen taitama tuiki; puikaa te,
kuomaseni, wiskatkaa riihi, minä mitätöin mies täällä
parsia pitelen, ett'eiwät puut päällenne putoa.»
Karhu siitä, puida pänttäsi riihen ja susi puolestaan
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wiskasi elot, josta on silmänsä riimussa nytkin wielä,
niinkuin riihenwiskaajalla on. Heidän tätä tehdessä
istuu repo partisilla waan, siellä suotta aikojaan lau-
lelee huwiksensa ja aika »välistä aina partisen sortaa
toisten päälle. »Tapat sie warsin!» sanoi hukka, »ta-
hallasi puita päällemme pudottelet». »En, kuoma-
seni, en ainakaan tahallani pudottele,» wastasi repo,
»raskaita owat nää parret, niin putoilewat, en jaksa
heitä pidellä.» Tästä leppyy toiset ja saadaan so-
winnossa työ tehdyksi. Oli siitä jo riihi puitu, wis-
kattu, ja ruwetaan jywiä tasaamaan, että kukin osansa
saisi, niin sanoo hukka rewolle: »milläpä nyt ja'amme,
kuoma; kapallako wai millä?»
kasa, pienemmälle pienempi, se mielestäni on paras
ja suorin jako,» wastasi repo. Tähän tyytyi toiset
mielellänsä ja siten tuli karhulle olet, sudelle ruume-
net, rewolle jywät osaksi. Iksissä kuletaan siitä sitte
Ilwolan myllylle, ja kukin saapi riihi-osaansa jauhat-
tamaan, niin kuulemat karhu ja hukka, että heidän
kiwensä jauhaa eri äänellä, kuin rewon. Tätä kum-
mastuen kysymät rewolta: »miksikäs sinun kiwesi pa-
nee »jyrin, järin» jauhaissansa ja meidän panee «tissis,
tassis?» Pankaa hiekkaa kiwen silmään, niinkuin
minäkin,» wastasi repo, »niin panee kiwenne samalla
lailla, kuin minunkin». Neuwoa myöten kaatamat
siitä karhu ja hukka hiekkaa kiwen silmään ja alkamat
jauhaa taas, niin panee heidänki kiwensä »jyrin, jä-

rin» ja wielä kowemmalla äänellä, kuin rewon. Tä-
ten sai jokainen riihi-osansa jauhattaneeksi ja sowin-
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nossa kulettiin siitä jo kolmen miehen myllyltä kotiin,
jossa jokainen korjasi jauhot aittaansa.

X. Karhu, hukka ia repo keittawät, kukin jauho-
osastaan, puuroa; waan ei synny tämä työ yhtä hy-
wästi kaikilta: rewon keitos tulee hywää ja walkoista,
toisten mustaa ja pahanmakuista.

Kotiin tultua keittää myllyssä käwijät, kukin jauho-
osastaan, puuroa, waan ei tullutkaan karhun ja hu-
kan keitos hywää ja makiata, niinkuin oli toiwottu,
mutta mustaa, karwasta ja kelwotointa. Sitä pa-
hoillansa lähtee karhu rewon luona käymään, saisiko
hän tuolta neuwoa, miten puuroa pitäisi keittää, että
se parempaa tulisi. Niissä mielin kulkeekin rewon ko-
tiin, jossa perheenmies ikään oli murkinakseen puuroa
keittänyt. Sen nähtyänsä katselee karhu tuttawansa
keitosta ja sanoo siitä rewolle: »miksi, kuomaseni, sinun
puurosi on noin walkoista, ja minun keitokseni tuli
niin mustaa ja karwasta?» »Mustaa minunki kei-
tokseni olisi,» wastasi repo, »waan minä jauhoni pesin
joessa tuolla, niin sen tautta tuli mun puuroni näin
hywää ja kaunista.» Karhu, tämän kuultuansa,
päätti hänkin pestä joessa jauhonsa ja kulki sitä teh-
däkseen joen rannalle, waan kun siinä jauhonsa we°

teen hajotti, niin joki wei ne myötänsä ja siihen meni
puuro-aineet iäksi päiwäksi. Paljoa paremmin tus-
kin käwi hukallekaan. Kun ei keittämänsä puuro ollut
hänestä hywänmakuista, luuli hän syyn olewan keit-
täjässä, ja läksi, niinkuin karhukin, neuwoa saamaan
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rewolta. Niissä mielin otti hän puuron aineita mu-
kaansa ja kulki rewon kotiin, jossa parhaallansa puu-
ropata oli liedellä kiehumassa. Tämän nähtyänsä
pyysi hukka rewolta luwan keittääkseen hänkin samassa
kohdin, että hän siihen työhön oppisi. Sen soi repo
mielellänsä ja keittäwät nyt kumpikin puuroa siinä, eri
padalla, mutta yksillä tulilla. Saihan kuitenkin rewon
puuro ennemmin walmiiksi, se kun oli aikasemmin tu-
lelle pantu, niin katselee hukka toisen keitosta, sanoo:
«miksikä sinun puurosi on noin maltoista ja minun on
mustaa tämmöistä?» »Minä kun tulen sain padan
alle tehneeksi ja se alkoi hywästi palaa, nousin itse
hahloihin ja raswaa tiputin hännästäni, niin siitä tuli
puuroni hywä,» wastasi repo; »te'e sinäkin samoin,
niin syntyy puurosi paremmin.» Hukka teki, niinkuin
oli neuwottu, ja kapusi ylös hahloihin, waan kun liekki
padan alta selkään nousi, ei Pekka parka sitä sietänyt;
waan pudota pökeltyi hahloista lieteen. Siitä päi-
win haiseekin susi karrelle, kun hän karwansa liedessä
poltti, ja pudotessaan käwi hän siwuloistaan jäykäksi,
ett'ei muuta kuin isolla waiwalla woi käännäistä tä-
näänkään wielä. Nousihan kumminki liedestä wiimein
ja korjasi keitoksen tulelta, waan se kun ei hänen mie-
lestään maistanut ennistään paremmalle, tuli hän re-
won padalle ja sanoi: «annas, maistan kuoma sun
puuroasi, onko yhdenlaista kuin minun.» Repo,
tämän kuultuansa pisti salaa toisen tietämättä lusikal-
lisen puuroa suden padasta omaan pataansa ja sanoi
sudelle: »maista, kuoma, tuosta kohdin, siinä on pa-
rasta!» Hukka teki neuwoa myöten ja sai omaa
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puuroaan suuhuusa, waan se kun ci hänestä paljon
millenkään maistanut, luuli hän wian olewan omassa
suussansa eikä puurossa, ja wirkkoi nuiwalla nenin:
»yksi mämmillä maku, yksi tapa talkkunalla, waan on
wäli maistajilla, ei tää ruoka mun suulleni so-
wellu.»

XI. Repo rupeaa lapsenpiiaksi hukalle, waan pet-
tää isäntänsä, joka siitä Vihoissansa on wähällä tappaa
hänet.

Eletään, ollaan jonkun aikaa siitä, ja karhu, susi
ja repo asuwat, niinkuin ennenkin, eri talossaan kukin,
Ilwolan taustalla, niin suden akka kolme poikaa saapi,
»vaan itse kuolee lapsi-wuoteesen. Hukka, leskeksi jää-
tyään, ei woi itse lapsiaan hoitaa, elätellä, waan läh-
tee katsojain etsimään pienille pojillensa. Kulkee, kä-
welec saloja, maita, niin kohtaa, kun kohtaakin metsi-
kanan ja alkaa sitä puhutella, sanoo: »tulisitko lapsen
piiaksi minulle?» »Miksi ei,» sanoi toinen. »No,
hywä, kun tulet,» tuumasi hukka, »waan osaatkos lau-
laa, niin että lapseni nukkumaan saisit?» »Osaan,»
ivastasi metsikana ja lauloi hukan kuullen, sanoi: »ko-
pei, kopei, kopei!» Metsikanan lauluun ei hukka kui-
tenkaan mieltynyt, mutta sanoi: »huono on äänesi, ei
sillä lapset nuku,» ja läksi edelleen. Wähän matkaa
kulettuansa kohtasi hän metsässä jäniksen. Tämä ky-
syy hukan asiata, sanoo: »mihinkäs Pekka nyt menee?»
Lapsenpiikaa läksin hakemahan,» wastasi Hukka.
»Niinpä ota minut!» wirkkoi jänis. »Osaatkos lasta
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tuuditella?» kysyi hukka. «Osaan kyllä ja hywci on-
kin kätkyen ääressä istuani, kun olen rampa» tuumasi
Jussi. «Mikä sinut rammaksi teki?» kysyi hukka.
»Joukahainen kirosi, kun Kuiturin-tunturin laidalla
kauramaansa pilasin,» wastasi Jussi, «jos mokoma
elossa olisi, niin kostoksi hänen kinttunsa katkaseisin.»

»No, koska sinä lapsenpiiaksi pyrit, niin taulahan
tässä koitteeksi wähän!» sanoi hukka. Jänis koki lau-
laa ja panna papatti parastansa, kelwatakseen hu-
kalle, waan tämä ei hänen lauluunsa ihastunut; »woi,
on melkoinen meteli!» sanoi hän waan ja läksi mat-
kaansa, lapsenpiikaa muualta etsiäksensä. Ei pit-
kältä kulkenutkaan, niin tapasi metsässä rewon ja alkoi
sitä puhutella, sanoi: »terwc, kuomaseni, rupeaifitko
lapsenpiiaksi? Minulta akka lapsisaunaan kuoli, niin
ei ole nyt, kuka lapsiani katsoisi. Osannethan sinä
laulaa?» »Osaan toki,» wastasi repo ja alkoi lau-
lella: »sudella somaiset pojat, sekä piiat pikkaraiset;
heitä syötän, juotan, nukutan maata: Kekkuli-Matti,
Kekkuli-Matti!» Hukka, josta rewon ääni oli hywä,
wei hänet lapsenpiiaksi kotiinsa, ja itse läksi, sen teh-
tyänsä, lapsillensa ruokaa hankkimaan. Kohta kek-
sikin laitumella hewoisen ja sai sen maahan kellistä-
neeksi, josta yhden takajalan sieppasi hampaihinsa ja
wei sen saaliinsa kotiin rewolle, käskien hänen hywästi
katsoa, korjata lapsia, ett'ei heiltä mitään puuttuisi;
mutta itse läksi tawallisille kokemusmatkoilleen taas.

Repo sillä wälin söi hewoisen jalan suuhunsa ja-
kun ei siitä saanut mahansa täyttä, niin söi wielä yh-
den hukan pojista päälliseksi. Wasta päiwän päästä
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tuli hukka kotiinsa ja kysyi pesänsä suulla lapsenpiialta:
»owatko lapseni ruokaa saaneet hywästi?»
siitä huoleti,» wastasi repo, »jo ne syötin, juotin, nu-
kutin maata: Kekkuli-Matti, Kekkuli-Matti!» Luullen
lapsensa olewan hywässäkin huostassa, kääntyi hukka
pesältä pois ja wiipyi taas päiwäkauden, missä lienee
asioillaan wiipynyt. Tällä aikaa söi repo jo toisen
pojan, ja, kun hukka wiimeinki tuli lastensa oloa
kuulustamaan, niin wastasi niinkuin wiimeinki: »jo
ne, kuomaseni, syötin, juotin, nukutin maata: Kekkuli-
Matti, Kekkuli-Matti!» Hukka ei nytkään waatinut
lapsistaan tarkempaa tietoa, luullen niiden olewan hy-
wänkin katsojan turwissa, waan kun siitä kolmantena
päiwänä palasi kotiinsa, niin ei enää rewon wastauk-
seen tyytynyt, waan pyrki itse pesään katsoakseen poi-
kiansa. Repo, joka ikään oli isännältään »viimeisenkin
pojan syönyt, ei hukkaa hirwinnyt pesään laskea it-
sensä siellä ollen; mutta wastasi: »sinun on, kuoma,
poikasi kaswaneet niin isoksi jo, ett'emme enää molem-
mat yht'aikaa pesään mahdu; laske minut ensinnä täältä,
kun tahtonet pesään tulla.» Hukka hupelo laskikin
rewon pesästä ulos, waan kun itse sisälle meni, eipäs
löytänytkään poikiansa, niistä ei ollut jälellä muuta,
kuin paljaat luut, koko pesässä. Mustaksi muuttui
nyt hukan mieli tämän nähdessänsä, waan kun siitä
tointua ennätti, läksi hän ajamaan repoa, kostaakseen
hänen murhatyötänsä. Jo olikin tawoittaa wihamie-

.hensä, waan tämä silloin pääsi kiwen alle piiloon,
ett'ei muuta kun toista käpälää näkynyt wähän. Sen
keksittyänsä tarttui hukka käpälään ja alkoi sitä purra,
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kiskoa. Nyt olisi rewolle pahastikin käynyt, ell'ei
»vanha wiekkautensa olisi häntä auttanut. »Woi sua
hullua!» huusi hän hukalle, »kun sa kiwen juurta tin-
ttaat, puun juurta punnaat, täällähän mun käpäläni
owat eiwätkä sinun suussasi.» Hukka, joka luuli puun
juurta purewansa, niinkuin toinen oli sanonut, heitti
käpälän irti eikä sen kowemmin tawoittanut repoa, se
kun ennätti jo kiwen alle paremmin asettua. Tämän
nähtyänsä jätti hukka »vihamiehensä rauhaan ja läksi
pahoilla mielin kotiinsa.

XII. Repo päästää karhun suusta tetren ja te-
kee itsensä syyttömäksi.

Wiime hädästään päästyänsä kulkee repo kotiaan
kohti, iloissaan sitä, että henkensä säilytti hukalta,
waan ei aikaakaan, niin kohtaa metsässä karhun, joka
sattumalta oli saanut tetren pyytäneeksi ja sitä nyt
hellä-warasesti eläwänä suussaan piti, näyttääkseen
rcwolle että: »pyysinpäs kerran minäkin eläwän tetren.»
Repo, tämän nähtyänsä, ajatteli: »milläpäs neuwon
saisin minä tuon tetren karhun hampahista, koska hän
niin kerskaten näyttelee sitä minulle.» Jokeksikin kei-
non tuosta jakysyi wastaan tulemalta karhulta: »mistä
nyt, kuomaseni, tuulee, tiedätkö?» Karhu ei hir-
winnyt suutaan awata, nosteli waan päätänsä, kat-
sellen puita, taiwasta, ja wastasi suutaan aukaisematta:
«tuuh, tuuh, tuuh.» Nepo ei sitä ole kuuleminansa,
waan kysyy uudellensa: «missäpäin nyt on tuuli? sano,
kuomaseni.» Tähän toinen wastaa, niinkuin wii-
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meinkin; waan kun repo kolmannesti kysyi samaa asiata,
sanoa puhalsi karhu wiimeinkin: »ppohhjoisesta!» mntta
siinä kun tuli aukaisemaan suunsa, lensi samassa tet-
rikin tiehensä. Sitä pahoillansa sanoo karhu rewolle:
»woi, sinua sen ruoja, kun tetren laskit suustani.»
»Itsehän sen laskit,» wastasi repo; »olisinko minä sias-
sasi ollut ja minulta kuka olisi tuulen laitaa tiedus-
tanut, niin olisin läpi hampaini wetänyt ja kysyjälle
wastannut tuulen olewan »iitäisessä,» mutta sinä kun
et taiten wastaellut, sulta saaliskin katosi.»

XIII. Karhu pitää miehen kanssa yhteistä pa-
loa, ja määrää itse sadosta tuleman osansa.

Alla päin, pahoilla mielin käwelee karhu metsää
siitä, niin näkee miehen palomaata kyntämässä ja ky-
syy häneltä: »mitä mies tässä teet?» Paloa kyn-
nän, siihen sitte siemeniä kylwän, että minulle maa
wiljan toisi,» wastasi mies. »No, ota minut apu-
laiseksi,» wirkkoi karhu, »minä kynnän, muokkaan maasi,
kun antanet minulle osaa wiljoista, konsa ne joutu-
mat.» »Sen kun tehnet ja paloni kyntänet, niin
olkoon saalis kahtia,» wastasi mies. Karhu käwi tuosta
nyt työhön käsin ja kun palon oli kyntänyt, niin ky-
syi mieheltä: »mitäs tähän nyt kylmämme?»-—«Pan-
kaamme palo kahteen osaan,» tuumasi mies, «niin toi-
seen puhumme naurista, toiseen wehniä kylwämme.»
Niin tehtiinkin, kylwökset kaswoiwat hywästi ja kun
syksyn tullen wiljat tuliwat jaettawaksi, wei mies kar-
hun naurismaalle ja kysyi: »kumpaisetko sinä otat; yli-
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maisetko wai alimaiset?» Karhu arwelee asiata, sa-
noo: »no, olkoothan minulle ylimäiset». Mies sil-
loin liisti naurihit ja antoi naatit karhulle. Käytiin
siitä »vehnämaalle ja aletaan »viljoja jakaa, niin sa-
noi karhu: «nyt minä tahdon alimaiset, ylimäiset ol-
koot sinulle». «Olkoon sillä puheen», »vastasi mies
ja siitä wehnät leikkasi itsellensä, waan sänget heitti
hän karhulle.

Tuli talwi tuosta, niin mies paistoi naurihista
paistikasta ja laati wehnäistä möykkyistä, josta läksi
tietelemään karhua. Tämä miehen kotiin tultuansa
söi paistikkaan ja wehnäisen möykkyisen ja sanoi mie-
helle: »sinä minun maanitit; sinun ruokasi owat makiat,
mutta minun owat maakkahat, waikka miten heitä keit-
telisin; kerran wielä kostan ma sen sinulle».

X3V. Karhu tarttuu miehen Virittämään an-
saan, josta taywät sitte keskenään käräjätä.

Uhkaustaan myöten päätti karhu tehdä miehelle
wahinkoa ja alkoi käydä hänen ruishuhtaansa syö-
mässä; waan kun harjautui aina yhtä tietä kukkeinaan
huhdalle, niin mies sille tielle wiritti ansan hänelle.
Kun siitä nyt karhu yöllä kulki tawallista tietänsä,
eipä tiennytkään ukko rukka olla »varoissaan, waan
tarttui ansaan jalastansa. Alkaa siinä nyt hyppiä,
rötkyä ansassa ja kiljuu kowasti, niin tulee mies pai-
kalle. Tätä alkaa karhu rukoilla, sanoo: «laske minut,
»veikkonen, täältä, niin sinut siitä »vielä palkitsen.»
»Kyllä sietäisit siihen kuolla, koska minun huhtaani o-

Tuom, tarinoita, 3
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let pitkän aikaa syönyt», wastasi mies; «mutta näyt-
taakseni, ett'en minä wanhalle tuttawalle pitkällistä
wihaa kanna, niin lasken-ma-han sinut tällä kertaa
wielä ansasta.» Sen tekikin mies ja karhu pääsi an-
sasta; waan kun jalkansa oli irti saanut, eipäs muis-
tanutkaan lupaustansa; waan sanoi wihoissaan mie-
helle: »syön minä, ruoja, sinut; jo ennen pettelit wil-
jain jaossa minut, ja nyt päälliseksi minulle ansan wi-
ritit.» »En minä anna itseäni syödä,» sanoi mies,
»lupasithan sinä hywän työni palkita.» »Senpä minä
teenkin», wastasi karhu; »sillä maailman tapa on se, että
hywä palkitaan pahalla,» »En tyydy minä siihen»,
tuumasi mies; »tähkäämme oikeutta etsimään, kumpi
meistä käypi määräksi!» Karhu suostui tuumaan,
ja lähdettiin yksissä etsimään tuomaria. Ei kaukaa
kulettukaan, niin tawattiin hewonen, sanottiin hänelle:
»oikeutta olemme etsimässä, rupeatko riitamme ratkai-
sijaksi?» »Kertokaahan asianne», wastasi hewonen,
»niin siitä näen, kumpi teistä on wäärässä.» Mies
selwitti asian, kusta heidän riitansa oli noussut, sa-
noi: »minä tämän karhun ansasta laskin, se kun siitä
lupasi palkita minua, waan tämä kun hädästään pääsi,
ei pitänytkään lupaustansa, mutta tahtoi syödä mi-
nut, sanoen maailman tawan olewan sen, että hywä
palkitaan pahalla.» «Kyllä karhu on oikeassa», sa-
noi tämän kuultuaan hewonen: »pahalla hywä mak-
setaan maailmassa. Palwelin minäkin kolmekymmentä
wuotta isäntääni uskollisesti, mutta eilein kuulin hä-
nen kuitenkin sanoman palwelijallensa: «huomenna pi-
tää sinun tuo wanha hewoiskulu tappaa, ci siitä enää
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ole muuta, kuin wastusta». Saapi siis karhukin syödä
sinut; sillä niin on maailman tapa, että hywä palki-
taan pahalla».

Mies ei tähän tuomioon tyytynyt, waan tahtoi
lykätä asiansa toiseen oikeuteen. Sitä ei karhu kiel-
tänyt, ja niin saatiin taas metsää käwelemään yksissä.
Kulettiin wähän matkaa siitä, niin nähtiin wanha koi-
ra, joka oli männyn latwaan nostettu hirtettäwäksi.
»Tämä on wanha ja maailman kokenut koira», tuu-
masi mics, »ottakaamme hänet tuomariksemme!»—»Teh-
käämme niin», wastasi karhu, ja riidan perustus se-
litettiin koiralle. Tämä tuskin oli asian kuullut, niin
wastasi: »Karhu on oikeassa. Hywä olin minäkin
aikanani ja palwelin isäntääni uskollisesti, haukkuen
näätää, saarwaa, orawata; wielapä synnytin hywiä
pentujakin, joista tuli kunnollisia metsiköinä, waan
nyt kun wanhaksi jouduin, minut tähän puuhun ri-
pustiwat kuolemaan, sillä se on maailman tapa, että
hywä palkitaan pahalla.»

»En tyydy wielä tähänkään tuomioon», tuumasi
mics, »wiclä pitää kolmas tuomari hakeaksemme.»
Karhu oli asiaan myöntywäinen, ja siten saatiin taas
yksissä käwelemään, eikö mistä löydettäisi kolmatta
tuomaria. No, kulettiin, kulettiin, min lienee kulet-
tuna, niin tulee repo heitä wastaan tiellä. Tätä pyy-
tämät tuomarikseen, sanomat: »meillä juttu on sem-
moinen ja semmoinen, ratkaise, welikulta, riitamme!»

Repo lupasi heille oikeuden pitää, waan kuiskasi
siitä jo hiljaa miehelle: «annatko minulle, mitä on ka-
noja kotona aitassasi, niin sinulle hywän tuomion toi-
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mitan.» »Annan wastasi mies. Repo silloin tie-
dusteli riidan perustusta, ja mies kertoi sen hänelle
alusta pitäin, sanoen: »tämä karhu oli mun ruishuh-
dallani käydessään ansaan tarttunut, siinä hyppiä röt-
kyi hädissään ja pyysi minua awukseen, luwaten hy-
wän työni runsaasti kostaa, jos hänet irti päästäisin.
Minä silloin hywästä sydämestäni autoinkin hätäyty-
nyttä ja laskin hänet ansasta; waan tämä kun hädäs-
tään pääsi, ei muistanutkaan wälipuhettamme, mutta
rupesi petolliseksi ja wastasi wiekastellen: »hywä on
pahalla palkittawa, niin on maailman tapa, senpä
kautta syön nyt palkoista sinut.» »Onkos tässä kar-
hun käytöksessä kohtuullisuutta? Ratkaise, weli kulta,
riitamme.»
on mutkainen ja sekawa, siin' on työtä istuillaankin
tutkiessa.» Näin puhellen käski hän asianomaisten
istua kunkin eri mättäällensä, istahtaen itse kolman-
nelle, josta, kun aikansa oli heidän asiataan aprikoi-
nut, käwi jo ilmaisemaan päätöstänsä, sanoen toimes-
saan: »mikäli minä selwää saan asiastanne, käännyt,
sinä karhu, mielestäni wääräksi; waan ett'ei mitään
erhetystä tapahtuko tuomiossa, pitää käyväksemme pai-
kat suinaamassa. Lähde, mies, näyttämään, miten
karhu on syönyt sitä.» Mies wei toiset huhdalle,
niinkuin repo oli waatinut, ja näytti, minkä wahingon
hänelle karhu oli tehnyt. Repo silloin puisteli pää-
tään, sanoi karhulle: »kylläpä olet miehelle suurta wa-
hinkoa tehnyt, hänen huhtaansa koko joukon syönyt,
sotkenut.» «Sillä se näyttäisi,» wastasi karhu; »waan
lähdetäänpä nyt katsomaan, minkälaisen minulle mies
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surmapaikan laati!» Toiset läksiwät, ja paikalle
päästyä on repo taas asiata tarkoin tutkiminansa, ky-
syy karhulta: »yhtälö jälkeä kulit sinä tästä huhdalle
aina?«
aina yhtä jälkeäkulit», tuumasi repo, »eihän siihen pak-
koa ollut, koska olisit muualtakin huhdalle päässyt.»
Sen puheensa kääntyi jo mieheen päin ja sanoi:
»laita nyt ansasi wireesen, että näen, minkälainen se
oli.» Mies laittoi; ja kun ansa oli wireessä, sanoi
repo karhulle: »astupa nyt tuohon näkeeksi miten sinä
siitä kulit.» Karhu astui, mutta tarttui samassa ja-
lastaan kiinni eikä päässytkään enää koko paikasta.
»No nyt on asianne sillä pohjalla, kuin alustakin, ja
riitanne on siis joutawa. Ei muuta, waan lähde
kotiisi mies ja jätä karhu siihen tilaansa, missä hän
alusta pitäin oli.» Mies teki niinkuin oli neuwottu
ja kulki hywillään kotiinsa, käskien rewon tulla pal-
koillensa, milloin waan mielensä teki. Tätä kutsu-
musta ei repo kauaksi unohtanut, waan kulki heti il-
lan tullen miehen kartanolle, jossa suoraan meni ka-
nahuoneesen. Sitä ei kukaan estänyt, mutta kanat
kun repoa peloissaan alkoiwat siellä huutaa katkattaa,
kuuli emäntä ilwehen ja juoksi halko kädessä kanojen
luo. Sieltä löysikin rewon ja alkoi sitä halolla piek-
sää, paalikoida päähän. Työn tuskin pääsi repo-rukka
wiimeinkin kanahuonecsta karkuun ja huusi mennessään
surkeasti: »sen sain ma tuomiostani! Karhu kumminkin
oli oikeassa; pahalla hywä palkitaan maailmassa.»
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XV. Karhu pelastuksen hiiren awulla ansasta.
Karhu uudelleen ansaan tartuttuansa koki kaikin

woiminsa pelastauda pahasta pulastansa, waan ei
jaksanut köysiä katkaista. Wäsyksissään, kun ei muu-
takaan neuwoa tiennyt, rupesi hän wiimeinkin maata.
Hänen siihen nukuttuansa, kokoontui koko joukko hiiriä
hänen ympärillensä ja alkoiwat keskenään kisata. Näi-
den telineestä heräsi karhu ja sai muutaman heistä
kynsiinsä, se kun oli ihan hänen turmallensa hypältä-
nyt. Hiiri anoi rikostaan anteeksi, sanoen »vahin-
gossa sen tehneensä, ja lupasi kerran wielä karhun
hywyyden kostaa, jos nyt irti pääsisi. Tästä leppyi
karhun mieli ja hän laski hiiren kynsistään, sanoen:
»yhtä mitätöin olet syöden, kun säästäenkin, niinpä jou-
dat olla rauhassa raukka!» Hiiri irti päästyänsä ke-
räsi metsästä muita kumppalia ja palasi niiden kera
karhun luo, josta alkoiwat hampaillansa ansan köysiä
jyrsiä, pelastaaksensa karhua. Tätä tekoaan tehden
saiwatkin wiimein ansan paulat poikki purreiksi, ja
karhu pääsi hädästänsä. Sille wirkkoi nyt hiiri: »pi-
dit, karhu, minua halpana etkä uskonut minun täyt-
tämän lupaustani; waan nyt sen näet, että hiirikin
taitaa hywän hywällä palkita.» Karhu ei »vastan-
nut mitään; waan läksi häpeissään matkaansa, kules-
kellen metsää, niinkuin ennenkin.
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XVI. Karhun kuolo. Mies rewon awulla pe-
lastaa karhulle lupaaman lehmänsä ja wielä karhun saa
päälliseksi, joka miehen käsissä heittää nyt henkensä.

Mies sillä aikaa oli halkoon lähtenyt, waan he-
wonen oli hidaskulkuinen ja laiska, niin kiirehti sitä
kerta kertansa päästä, sanoi aina: »su pois! karhun
syöttö." Sen sattui karhu metsää käwellessään kuu-
lemaan ja tuli miehen luo, sanoi: «sinä kun hewois-
tasi karhun syötöksi sanot, niinpä syönkin nyt sen.»
»Elä syö hewoistani, minä tuon sinulle lehmän,» sanoi
mies, sillä arweli mielessään: »kalliimpihan on hewo-
nen kuin lehmä.» »Kun sie lehmän toisit, ka en He-
lveistäsi söisi; »vaan pitänetkö sanasi», tuumasi karhu.
»Tuon taitenki sinulle lehmän», wirkkoi mies, »odota-
han muutama päiwci.» Siihen tyytyi karhu ja mies
jäi halkoja hakkaamaan metsään. Reellisen niitä ha-
kattuansa läksi hän sitte ajamaan kotiinsa, waan päätti
matkalla käydä seudussa olewia pyydyksiään katsomassa.
Täältä löysikin ansasta rewon ja rupesi jo tappamaan
sitä, mutta Mikko alkoi rukoilla rukoilemistaan, sanoi:
«elä »veikkonen tapa! minä kerran wielä teen hywää
sinulle.» »Niinpä juokse, minne juokset», »vastasi
mies ja laski rewon irti. Kotiin tultuansa kertoi
kuitenki asian perheellensä, sanoi: »rewon saaksentelin
metsässä,,»vaan laskin pois, se kun lupasi minulle ker-
ran wielä hywää tehdä.» Tätä naiset nauramaan
kaikki, sanoiwat: »höpelö mikä olit kun laskit rewon
»väljälle, mitä hywää hän sinulle laatisi!»

Mies naisten pakinat kuultuansa ei »välipuhees-
taan karhun kanssa »virkkanutkaan sinä päiwänä mi-
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tään, mutta huomenna täytyi hänen kuitenkin antaa
waimollensa asiasta tieto ja sanoa: »hal'ossa käydes-
säni eilein tuli karhu wastaani ja oli wähällä hewo-
seni syödä, waan minä hänelle lupasin lehmän, niin
siihen tyytyi toki.» »Parempi lehmä antaa kuin
hewonen», sanoi akka, ja otetaan lehmä lääwästä ja
sidotaan rekeen kiinni. Lähtee siitä mies pahoilla mie-
lin kulettamaan sitä, waan tuskin oman peltonsa pää-

hän pääsi, kun tulee luikerehtaa hänen luoksensa repo
ja kysyy: »minne, mies, lehmää kuletat?» Mies
selwitti asiansa, että karhulle hän on lehmänsä lmvan-
nut. «Elä hupsuna ole ja karhun syötäwäksi lehmääsi
wie», sanoi tämän kuultuaan repo, »kyllä minä yhtä-
kaikki pelastan hewosesi. Solmia wiisi wärttinää mi-
nulle häntään ja toiset wiisi kaulaani, niin kun hewo-
sesi kanssa karhun hoteelle pääset, minä samassa niitä
»värttinöitäni kalahuttelen metsässä, ja karhu kun ky-
syy sinulta: »mi siellä?» niin sano: »mun poikani on
metsimies, se ampuma-kalujaan kalahuttelee siellä.»

Neuwon mukaan kulki mies metsään, waan ei leh-
mää ottanutkaan kanssansa. Siellä on karhu jo häntä
odottamassa ja kysyy kohta: «toitko minulle lehmän,
niinkuin lupasit?» »En tuonut,» sanoi mies, »akkani
minua kielsi.» »Wain et tuonut,» sanoi karhu ja
alkoi jo wiha-silmin katsella miestä; mutta repokin sa-
massa kalahuttelee »värttinöitään metsässä. Karhu
sen kuultuansa kysyi mieheltä: »mikäpä siellä metsässä
kalahtelee? tiedätkö?» »Se on mun poikani, joka
siellä ampu-kalujaan kalahuttelee metsää täydessänsä»,
wastasi mies. »Onko sillä pissali?» kysäisi karhu.



»O» pissali ja wäljä onkin», wastasi mies. »Minut
tappanee hän», sanoi karhu. »Tappaa, kun nähdä
saanee», wastasi mies. Heidän näin haastellessa
tulla loyhähti repo metsästä ihan lähelle heitä ja ky-
syi:» mikä musta tuo on tuolla närehen juuressa?Kar-
huhan tuo on» «Se on puun juurikka», sanoi mies,
ja karhu heittäiksen selälleen kuoliaksi käpälänsä ylä-
hälle nostaen. Repo silloin sanoi: »tiellähän tuo on
halko re'en edessä sun kulkiessasi, lyö hänet poikki!»
Mies samassa kirweensä silpasi re'estä ja alkoi sillä
kolistella karhun käpäliä. Hänen tätä tehdessään sa-
noo karhu hiljalleen: »lyö, waan elä kowasti lyö, kä-
päliä koskee.» Tuleehan tuosta sauna-halkoja«, sa-
noi puolestaan repo, »murra rekehen, wie kotihin.»
Mies silloin ottaa karhun ja wääntää rekeensä, jossa
köllöttää nyt karhu kuoliana niinkuin juurikka. Pu-
toaahan tuo reestä», sanoi repo taas, »murra hänet
nuoralla kiiuni!» Hiljakkali sanoi karhu kuullessaan
tämän: »pane kiinni, waan elä pane lomaan, wcikko-
nen.» Mies nuoritettuaan karhun sanoi: »koette-
lepas, kuoma, jos on parahiksi; pääsetkö reestä ylös?»
Karhu koetteli, pusertclihe, waan ei woinut päästä
paikaltansa. Repo silloin sanoi syrjästä miehelle: »kun
pölkkyä kotihin wiedään, kirwes lyödään pölkkyhyn.»
Mies sen kuultuansa alkoi hamaralla mättää karhua
päähän min ennätti, ja siihen karhu rukka heitti hen-
kensä. Repo sai lihat palkoistansa.

41Eläin-juttuja,
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Kyyhkysen kujerrus.
(Ruokolahdella)

Kyyhkysellä ja kanalla oli pesänsä kummallakin,
mutta kyyhkysellä oli kymmenen munaa, kanalla waan
kaksi. Kana siitä alkoi wietellä kyyhkyistä tekemään
»vaihtokauppaa. Tämä suostui, kun suostuikin tähän,
antoi kanalle ne kymmenen munaa perästänsä ja otti
kanan kaksi munaa itsellensä. Kohta hawaitsi kyyh-
kynen kuitenkin kanan wiettelyksestä wahinkoon joutu-
neensa jarupesi tyhmää kauppaansa katumaan. Tätä
suree ja walittaa hän tänäänkin wielä, sillä niin pian
kun hänen äänensä kuulet, koskee tämä murheellinen
walitus sinun korwaasi.

»Kyy, kyy, kymmenen munaa
minä waiwainen waihdoin kanan kahteen

munaan.»

Jänis, susi, repo ja karhu yhtenä mcmhaudassa.
(Toksowllltll)

Mies oli maahan kaiwanut haudan ja siihen
haistan pannut, pyytääkseen jäniksiä, susia, repoja ja
karhuloita. Näitä menikin sitä haiskaa syömään sinne
ja putosiwat hautaan kaikki. Kun ei neuwoa nähty
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täältä nyt poikkcen päästä, nähtiin parhaaksi ruweta
lewolle. Jonkun aikaa maattiinki siitä, niin noustiin
jo ylös, ja kun nälkä oli heillä taas, sanoo muudan:
»mitäs tässä nyt syödään?» Repo katsastaa jänistä,
sanoo: »syödään tuo mölkösilmä ensin, tottahan sitte
taas joku keino keksitähän.» »No, syödään, syödään,»
sanoi toiset ja jäniksen söiwät suuhunsa heti. Siitä
käytiin maata uudellensa, ja wähän aikaa maattua
noustiin taa walweelle, sanottiin: »mitäs nyt syödään,
nälkä on?» Repo katselee sutta, sanoo toisille: »syö-
dään nyt tuo karwaröllö.» »Syödään, syödään!»
wirkkoi toiset, ja sudesta samassa tehtiin puhdas, josta
repo ja karhu käwiwät lewolle taas, mutta karhun
maatessa nousi repo hiljaa ylös ja alkoi suden suolia
lappaa watsansa alle, ruweten siitä uudellensa maata.
Karhu kun tuosta wuoronsa lewolta nousi ja rewolle
wirkki: »mitäs nyt syödään, nälkä on?» alkoi repo lap-
paa niitä suden suolia watsansa alta ja sanoi: »lapa
omia suoliasi; minä repäsin watsani halki, te'e sinäkin
samoin.» Karhu teki neuwoa myöten, waan kun wat-
sansa halkasi ja alkoi sieltä suoliansa lappaa, niin sii-
hen itse kuoli. Repo söi nyt rauhassa yksinään su-
den ja eli, oleksi, kuten parhaite woi. Siitä tuli
wiimeinki haudan omistaja pyydykselleen, katsoakseen
jos siellä saalista oli. Repo silloin heittiin kuolijaksi
ja mies kun siinä uskossa hänet wiskasi kallaalle,
Mikko mennä wilisti metsään wäljälle ja säilytti sillä
tapaa henkensä, s. p. s.
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Eläimet ja Paholainen.
(Koljcilastc,),

Oli ennen wanhaan mies ja sillä kolme elokasta:
kissa, kukko ja härkä. Syödään talossa kerran iltaista
sitte, niin sanoo isäntä rengillensä: »aamulla pitää
kissa tappaa». Renki syötyänsä sanoo taas kissalle i

»mene pakoon, muuten sinut aamulla tapetaan». Kissa
pani waroituksen tähdelle, ja kun aamulla tullaan
tappamaan häntä, niin tapettawaa ei oletkaan, kissaa
ei näy, ei kuulu. Toissa iltana sanoo isäntä: »aa-
mulla pitää meidän kukko tappaa.» Tämän isännän
uhkauksen ilmoittaa renki taas kukolle, joka pakenee
pois koko talosta. Samoin pakenee härlWn wuo-
ronsa ja kaikki puuttumat siitä kolmen kesken metsässä
parween. Kuletaan yhtenä saloa myöten, niin tulee
»vastahan susi. «Mihin menet?» kysywät tältä. Läh-
den tuohon karjaan», wastasi susi, »saisi sieltä lam-
paan suuhunsa». «Elä mene!» waroitti toiset, «siellä
sinut tapetaan, tule pois meidän keralla.» Susi läksi,
ja mentiin neljän miehen edelle päin, niin tulee karhu
wastaan. »Mihin menet?» kysytään taas tältä. »Tuon-
ne kylän luo kauroja syömään», wastasi karhu. »Elä
mene, siellä tuhosi tulettelee», sanottiin hänelle, »lähde
pois meidän keralla». Karhu läksi, ja saatiin wiiden
miehen metsää kulkemaan siitä, niin tulee jänis was-
taan heille. Tätä aletaan puhutella taas ja saadaan
yhteen seuraan sekin, josta kuletaan kylään ja men-
nään saunaan lämmittelemään. Saunan luona ma-
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kaa koira, niin »varoittaa toisiaDnoo: »elkää menkö,
siellä asuu pahoja». Toiset meniwät kuitenkin. Karhu
asettuu, kynnyksen ala, susi owipieleen, härkä karsina-
puoleen, kukko orrelle istumaan, kissa kiukaalle, jä-
nis penkin alle ja koira keski-lattialle. Tulee Pa-
hakin yöksi saunaan sitte ja aukaisee owen. Susi sil-
loin puraisee sääreen häntä, karhu hakkaa käpälineen,
härkä pistelee sarwineen, kukko käypi laulamaan, kissa
kanssa naukuinaan, jänis hyppää penkin aluksia myö-
ten ja koira juoksee ympäri tupaa. Paholainen siinä
nujakassa meni maahan selällensä ensinnä, waan kun
siitä taintua ennätti ja wihamiestensä kynsistä pääsi,
niin täytäsi owesta ulos ja pakeni kiireimmiten met-
sään, jossa lateli asiata toisille tomerillensa, sanoi:
»elkää enää saunaan menkö, siell' on wieraita ja wä-
kewiä. Raatali heti kynnyksellä pisteli minua neu-
loillansa, yksi karwainen ukko käsin rintaani tarttui
kiinni, suutari taas heitti lestipussillansa, että maa-
han menin selälleni, yksi kiukaalta walkeeta näytti,
opin pojat juoksiwat ympäri tupaa, hypäten nurkasta
nurkkaan kiiluwin silmin, ja etsiwät asetta minua lyö-
däkscen, waan ciwät löytänet toki. Muudan wielä
(kukko) mun paetessani toisille huusi: «pidä kiinni, pidä
kiinni!» s. p. s.

4

Jalopeuran pakeneminen.
(Mehiläinen, w, 1839, Lokak. wihko)

Kerran wanha mies istui lammin rannalla ja
siinä tuohia pesi. Sattui jalopeura kulkemaan pitkin
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rantaa siitä ja kysyi mieheltä, mitä hän teki. »Ja-
lopeuran suolia tässä pesen», wastasi mies. »Mistäs
niitä olet saanut?» kysyi jalopeura. »Ei minussa näi-
den saajaa ole, nämä owat saamamiehen saamat»,
wirkkoi mies, jonka kuultuaan jalopeura meni pois.
Samalla tuli karhu miehen luo ja kysyi, mitä hän
teki. Mies sanoi karhun suolia pesewänsä. »Mistäs
niitä olet saanut?» arweli karhu. »En minä niitä saa,
waan se on saamamies joka saapi», sai karhu »vasta-
ukseksi, jonka kuultuansa hänkin meni pois. Siitä tuli
susi ja niin ikään miehen työtä tiedusteli, johon tämä
wastasi, hukan suolia pesewänsä. Hukan wielä kysyt-
tyä, mistä niitä oli saanut, sanoi mies kuin eillimäi-
sillekin niiden olewan saamamiehen eikä hänen itsensä
saamia. Kohta sen jälkeen tuliwat kaikki kolme yh-
teen ja alkoiwat haastaa, mitä kukin oli nähnyt. Ja-
lopeura sanoi nähneensä miehen jalopeuran suolia,
karhu karhun ja hukka hukan suolia pesemän, jotka
kaikki saamamies oli hänelle saanut. Niin läksiwät
kaikki miehen puheelle jakysyiwät, minkälainen se saa-
mamies on, jos he saisiwat sitä nähdä. Mies was-
tasi: »ette sitä saa muutoin nähdä, kun ette laadi hy-
wää ruokaa yksinäisen tuwan pöydälle ja itse mene
salapaikkaan sitä katsomaan, kun se tulee teidän ruo-
kaanne syömään; mutta olkaa Maroillanne, jos se
suuttuu syödessään ja alkaa marata. Silloin arwat-
kaa, että ruoka ei ole hywä, ja katsokaa itsekin, ett'ette
joudu kuoleman omaksi». Kyselijät läksiwät miehen
luota ja tekiwät, niinkuin käsketty oli. Kaikki wal-
miiksi saatua nousi jalopeura uunille, nähdäkseen sieltä,

Vuom, wiiiwita, 4
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minkälainen pyytömies syömään tulee. Karhu meni
lattian alle, jossa oli suuria rakoja, niistä katsoak-
seen wierasta; hukka nousi orsille päreiden päälle.
Samassa tuli kissa, hyppäsi pöydälle, alkoi syödä ja
marata. Karhu, joka oli sillan alla, pilkisteli rako-
loista. Sattuipa raosta näkymään korwa, jota kissa
luuli hiireksi, niin hyppäsi karhun korwaan kiinni.
Karhu liljasi, minkä jaksoi, jostakissa säikähti ja hyp-
päsi uunille. Jalopeura silloin nurin niskoin lattialle.
Kissa taas säikähti sitä ja juoksi uunilta päre orsille.
Sieltä hukka päreiden kanssa lattialle, ja kiitti jokai-
nen, kun pääsi hengissä pakoon. Jalopeura, suurin
ja wäkewin tästä matkuesta, juoksi yhtä kyytiä pois

koko meidän maastamme, ja mieli oli toistenki läh-
teä, mutta uupuiwat kesken tiensä karhu ja hukka ja
jäiwät tänne Suomeemme.

5

Kettu, susi ja jalopeura.
(Hämeestä)

Ennen muinoin eläinten walta-aikana sattui ja-
lopeura tulemaan kipeeksi eikä siinä tilassa taitanut
kaitsea, mitä työtä toiset alamaisensa eläjät tekiwät,
waan makasi »vuoteellaan. Kettu liuari sitte koko
työn tekemisen heitti wallan pois ja juoksi joutilasna
ympäri maata, missä lienee juosnutkaan. Susi tä-
män ketun käytöksen pani pahaksensa, sillä itsekin olisi
mielellänsä työstänsä wähäisen helpottanut ja huwi-
tus-ajoa metsiköissä ajellut, waan ei arwannut hu-
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piopää omin lupinsa lähteä. Meni siis ja kanteli
sairaalle jalopeuralle toisen päähän, sanoen: »tämä
kettu retkale ei huoli työssä istua, »vaan kulkee kulke-
mistaan mitättömänä maita, mantereita.» Jalo-
peura tämän kuultuansa suuttui suuresti ja tuotti ke-
tun luoksensa, kysyi: »missäs joutilasna juokset, miksi
et työssäsi istu, niinkuin on määrä sinulle?» «Olin
aina minä arwosassakin työssä», winkasi kettu »vasti-
meksi, »olin sairaalle jalopeuralle lääkityksiä etsimässä.»
—»Löysitkös jotakin?» kysyi jalopeura jo mielihywis-
fään. »En wielä löytänyt waan olin juuri löytämäi-
sillcini», wastasi kettu, «olin wanhan riihen nurkassa
asuwaiscn hämähäkin puheilla ja se lupasi minulle
hywan neuwotuksen antaa». »Niinpä lähde joutuisasti
sitä uudellensa kysymään, sinä olet liukas kielestäsi,
ehkä saat hämähäkiltä sanan soweliaan suolletuksi.»
Kettu lähtee siitä maita, mäkiä kiertämään, ja jonkun
ajan matkalla wiiwyttyänsä palasi jo takaisin. »Sait-
kos minkäänlaista tietoa?» kysyi Jalopeura häneltä.
»Mikä saadessani», wastasi kettu. »No, minkä neuwon
sinulle hämähäkki antoi?» »Sanoi», selwitti kettu, »että
susi jos nyljettäisi ja sen nahka pantaisi sairaan pai-
kan päälle, niin paranisitte kohta.» Mitäs ollakaan,
Jalopeura, tämän kuultuansa, tuotti suden kotiin ja
nyljetti sen samassa. Kettu liuari läksi tiehensä.
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Kettu ja jänis.
(Satakunnasta,)

Kerran tuliwat kettu ja jänis yhtehen. Kettu
sanoi jänikselle: »eipä sua kukana pelkää.» »Kukas
sua pelkää?» wastasi jänis. »Kaikki mua pelkääwät»,
tuumasi kettu, »mutta on pitkä häntä, niin kaikki luu-
lemat mua sudeksi, kun matkan päästä näkemät, siksi
mua peljätähän, mutta ei sua pelkää kukaan.»
»Pannaan weto», sanoi jänis, »minä näytän, että mua
peljätähän». Toinen suostui siihen ja pantiin weto.
Läksiwät sitte yhtenä käwelemciän, niin jänis eräässä
kohden hawaitsi lammaslauman aidan siwulla makaa-
massa. Sen keksittyään hyppäsi kohta lammaslau-
mahan. Lampaat, peljästyen sitä, läksiwät hyppäämä?
hän, minkä kerkesiwät. Jänis siitä ilosta, että hän
nyt wedon woitti, rupesi nauramaan, ja nauroi niin
mahdottomasti, että suunsa ristihin repesi, ja siitä ru-
weten onkin kaikkein jänisten suut olleetristihin halki.
s. P- st

?.

Orawa, neula ja kinnas.
(Wuokkiniemeltä.)

Orawa, neula ja kinnas owat hywät ystäwyk-
set. Kerran tuosta tawi aika heistä ikäwäksi, niin
päättäwät lähteä yhtenä metsälle. Niin tehtiinkin.
Orawa ja kinnas käywät yksissä; neula lähtee kulke-
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maan erillänsä. Oli sitte hywän aikaa jo käwelty,
eikä kukaan ollut wielä minkäänmoista saalista saa-
nut, josta alkoi jo paha mieli tulla metsästäjille;
mutta neula wiimeinkin wesirapakon löysi. Tämän
löydettyään huutaa hän toisille:

»Oi, oi, orawaisein!
Kiidä, kiidä, kinnahaistin!
Neula löysi löydön,
Sai saalihin.»

Toiset tulemat juosten sitä saalista ottaakseen
sinne, waan neulan löydöksen kun näkewät, ihmesty-
wät sitä, sanowat: »tämäkö waan sinulla saalista on-
kin, weikko?» «Ka, tämä», wastasi neula, »eikös sitä
siinä ole kyllin jo.» »Woi sinuasi mokoma, kun tänne
meidät tyhjän tantta houkuttelit», sanoiwat wihoissaan
toiset ja läksiwät kotiinsa, jättäen metsästämisen sillä
erää sillensä.

Heitä seurasi neulakin, mutta huomenna saatiin
metsää käymään uudellensa, ja orawa ja kinnas niin-
ikään kulkemat toistensa seurassa, waan neula käwe-
lee yksinänsä. Käwellään siitä, min käwellään taas,
niin jo neula terwaskannon metsästä löysi ja huutaa,
niinkuin ennenkin, toisille:

»Oi, oi, orawaisein!
Kiidä, kiidä, kinnahaisein!
Neula löysi löydön,
Sai saalihin.»

Toiset juoksiwat katsomaan kuni wiimeinkin, toi-
woen hywällekin saaliille pääsewänsä, waan kun täällä
terwaskannon näkewät, pistää tyhjään tulo heidän wi-
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haksensa, mielt'eikä käyneet orawa ja kinnas lyömään
neulaa senlaisesta petoksesta, kun hän suotta aikojaan
kutsui heidät luoksensa. Sowittiinhan asialta wii-
meinkin ja kulettiin kaikki kolme metsästä kotiin; orawa
ja kinnas yhdessä, neula yksinänsä.

Maataan siitä yö ja joutuu yöstä aamu, niin
tuumitaan yhtä kaikki metsälle lähteä uudellensa, saa-
lis kun yhä oli saamatta. Jo sowitaankin asialta ja
lähdetään kolmannesti kolmen kesken kotoa, orawa ja
kinnas yksissä, neula erillään heistä. Eiwät toiset
kuitenkaan löydä nytkään tuonpäiwäistä, mutta neula
yksin käwellessään seisahtuu aukialle suolle, siinä yh-
dellä silmällään kaiken katselee ympäristön tarkkahan,
niin keksiipäs hirwen suolla syömässä. Tuskin sen
hawaitsikaan, niin pistihe sukkelasti kortteen sydämeen,
ja hirwi siitä söi hänet kortteen kera suuhunsa. Neula
tuli siten nyt hirwen watsahan; waan kun sinne ker-
ran pääsi, alappas tuosta hirwi raukkaa ehtimiseen
pistellä. Tätä ei hirwi kaukaa sietänyt, waan waipui
maahan kellelleen ja kuoli siihen surkeesti. Sen kek-
sittyään pujottelun neula hirwen watsasta ulos ja al-
koi iloissaan huutaa huhua:

«Oi, oi, orawaisein!
Kiidä, kiidä, kinnahaistin!
Neula löysi löydön,
Sai saalihin.»

Toiset towerit neulan huudon kyllä kuuliwat,
wllan pelkäsiwät petosta nytkin, niin arweliwat asi-
ata, sanoen toinen toisellensa: »kunpa toiwoisimme
neulalla jotakin saalista olewan, niin tokihan läksi-
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simme, waan ehkä »valehtelee nytkin, kuni ennen.»
Tätä tuumien saiwat ääntä kohden kulkemwan kuitenkin
ja tuliwat paikalle, kussa hirwi oli kuolijana. No,
sitäkös ihastuttiin nyt! Neulan saamaa saalista kin-
nas katsoi, orawa osoitteli, eikä tiennyt toinen ei toi-
nen, mihin mennä, kuhun saada ilosta, ihmehestä.
Sanoi siitä heille neula nyt: »minä kun saaliin sain,
niin olkoon sen keittäminen teidän toimessanne.» Toi-
set kuuliwat käskyä ja rupesiwat kohta työhön käsin:
orawa terwaskantoa pilkkomaan puuksi, kinnas wettä
kantamaan rapakosta, joten neulan entisetkin löydök-
set tuliwat heille hywäksi, keitos saatiin tulelle ja
ruoka syntyi hywä ja makin. Sen pituinen se.

Karhu tuomarina.
<Taholahdelta Hämeessä.)

Eläinten kesken, joita oli susi, kettu, kissa ja
jänis, nousi kerran riita eiwätkä sopineet itse asialta.
Haettiin silloin karhu tuomariksi, että se heidän rii-
tansa ratkaisisi. Karhu tuli ja kysyi riitelewiltä:
»mitä te keskustelette?» >— «Me keskustelemme siitä,
kuinka monta neuwoa meillä kullakin hengen waa-
rassa ompi», wastasi toiset. »No montako neuwoa
sulla on?» kysyi karhu ensinnä sudelta. «Sata», was-
tasi susi. «Entä sulla?» kysyy karhu ketulta. Tämä
wastasi »tuhat.» »Onkos sulla monta?» kysyy karhu
wuoronsa jänikseltä. »Ei mulla ole kuin pitkät jäl-
jet», wastasi tämä. Kysyy karhu wiimciksi kissalta:
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»montakos on neuwoa sulla?» »Ei kun yksi», »vas-
tasi kissa.

Karhu tuosta käwi koittamaan nyt, kuinka kukin
hengen hädässä neuwoillaan aikaan tulisi. Ensinnä-
kin tarttui suteen kiinni ja pusersi sen kohta hengettö-
mäksi. Kettu pyörähti ympärinsä, kun näki mitenkä
sudelle käwi; ja karhu sai waan hännästä wähäisen
kiinni, josta wieläkin on ketun hännässä »valkoinen
pilkka. Jänis, jolla oli pitkät sääret, pääsi karkuun
ja pakeni pois. Kissa kiipesi puuhun ja lauloi sieltä:
»sata neuwo saatiin, tuhatneuwo tyssättiin; pitkäsääri
juosta saapi, yksineuwo puuhun pääsi, pitää siinä paik-
kansa». Sen pituinen se.

Susi passin katsojana.
(Sahalahdelta Hämeessä,)

Kulki kerran matkamiehiä tietä myöten, niin
heiltä putosi tielle sianliha-kappale. Susi perästä
tullen otti sen lihakappaleen siitä, waan kun tunsi sen
suolaiseksi, niin sanoi: «suu tuoretta toiwoo», ja heitti
sen suustansa. Samassa näki hän sian porsaineen
joen rannalla ja meni ottamaan sitä. Sika rukoile-
maan häntä, sanoi: »elä ennen syö, kuin ma lapseni
kastan». »No, kasta heidät», wirkkoi susi suostuen
toisen pyytöhön. Sika silloin läksi porsaineen jokeen,
waan ei palannutkaan sieltä, ui sen poikki toiselle
puolelle. Susi jäi märkäsuin rannalle katsomaan eikä
tainnut sialle mitään. Siitä läksi metsään sitte ja
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löysi siellä pukin. Sen tawoitti nyt kiinni ja sanoi:
«nyt pääset tämän maailman waiwoista ja »vastuk-
sista, minä sinut syön.» »Odota »vähäisen, kunne
maani käyn »vakoamassa», sanoi pukki, »syö sitte, kun
mielesi tehnee». Susi tyytyi tähän; mutta pukki ei
pitkällä arwellut, waan juoksi toisen wartoessa talon
luona oleman wäen tykö. Kun ei susi nyt sitäkään
saanut, meni hän suutuksissaan eteenpäin, saalista
saavaksensa. Kohta löysikin tamman »varsoinensa ja
sanoi: »minä syön tuon »varsasi, »vastustahan sulla
siitä onkin waan eikähän sulla ole lupaa näissä tie-
noin käwellä». »On minulla isännältäni passi, elä
syö, ennenkuin saan sen näyttää», »vastasi tamma,
käänsi takapuolensa samalla ja potkaisi sudelta leuka-
luun poikki, että se seljalleen maahan lensi. Itse
juoksi tamma »varsoineen tiehensä. »Woi hupsua,
mikä olin!» liljasi tuskissaan siinä nyt susi: »enhän
minä pappi ollut, että olisin tarwinnut antaa sian
kastaa lapsiansa; en mittari, että olisin tarwinnut
päästääkseni pukkia maita »vakoamaan, enkä ollut ni-
mismiesnä, että mun tamman passia tarwitsi katsella.»
Sen pituinen se.

»o

Wanha kukko.
(Kaijalasta ja Hämeestä,)

Oli linna ja sen isännällä wanha kukko. Ei ru-
mettu sitte linnassa enää syöttämään sitä kukkoa, se
kun wanha oli ylen, niin läksi kukko ruokaa etsiäkseen
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käwelylle ja kuleksi mieroa kauwan. Kuin ei hän
sieltäkään tahtonut elatustaan saada, päätti kukko
parka »viimeinkin palata kotiinsa. Tiellä tuli »vas-
taan repo, kysyi: »kunne matka, kukkoseni?» Kotihin
kulen», »vastasi kukko, «ci tule mierolla toimeen.»
»Wie minut kanssasi», sanoi repo. »En minä sinua
»viedä jaksa», wastasi kukko, «waan jos siipeni alle kir-
puksi muutut, niin mä sinut wien». Repo muuttui
kirpuksi ja kukko kätki hänet höyheniinsä. Kulkee siitä,
kulkee aikansa edelle päin, niin tulee susi »vastaan, sa-
noo: »minne menet, kukkoseni?» »Tänne käyn koti-
hin», wastasi kukko. Susi tämän kuultuansa alkaa
pyrkiä matkaan, sanoo: «ota kanssasi minut!» »Niin-
pä muutu kirpuksi kylkeeni, niin mä sinut wien», was-
tasi kukko. Susi muuttui kirpuksi ja kukko pisti hänet
semmoisena kylkeensä. Kulkee siitä »vähän matkaa
taas, niin tuleepas »vastaan karhu ja pyrkii niin ikään
hänkin kukon kotihin. Kukko käskee tämän niinkuin
toistenkin muuttua kirpuksi, jakarhu kun teki sen, niin
pisti hänet kirppuna kainaloonsa. Siitä kun aikansa
kulkee sitte, niin jo pääsi, kun pääsikin entiseen kotiinsa
ja alkaa siellä linnan pihalla laulella:

Kukko kiiluu, kukko kiekaa!
Kukolla kultainen kypärä,
Isännällä ei mitänä,
Ajoi kukon kotoa.

Tästä suuttui linnan isäntä ja käski renkinsä
tappaa kukko. Renki, josta oli sääli kukkoa, se kun
taisi niin komeasti laulella, ei sanonut sitä työtä mie-
lellään tekemänsä, koska semmoinen työ häntä inhotti.
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»Niinpä wie se tuonne talliin wihaisten oriiden se-
kaan, kyllä ne sen siellä potkimat kuolijaksi,» tuumasi
isäntä. Kukko pantiin nyt sinne, waan ei hänelle tul-
lut mitään wahinkoa; sillä oriit kun rupesiwat potki-
maan häntä, wirkkoi hän waan: »tule karhu kylestäni,
syö mitä jaksat, tapa jätteeksi jäänehet!» niin samassa
tulikin karhu, joka kirppuua kukon kainalossa oli, söi
mitä jaksoi isännän syöttö-oriista ja tappoi, ruhtoi
wiimeiset. No, tullaan toissa päiwänä katsomaan
kukkoa; kuningas itse tulee talliin, nähdäkseen kuinka
oriit oliwat kukkoa potkineet, waan tämäpäs onkin
elossa wieln ja laulaa niinkuin ennenkin:

»Kukko kiikuu, kukko kiekaa!
Kukolla kultainen kypärä,
Isännällä ei mitänä,
Ajoi kukkonsa kotoa.»

On sitle linnassa kaksitoista äkäistä, wahwaa
härkää, niin sanoo kuningas rengillensä: »laskekaa nuo
härät kukkoa puskemaan, eikö tuo heidän kauttansa
häwinne ja heittäne häwytöintä huudantaansa» No
härät lasketaan irti, waan kun tulewat puskemaan
kukkoa, tämä silloin laski kirpun siipensä alta ja se
hukkana taas käwi härkihin käsin ja söi, ruhtoi heidät
kaikki, josta alkaa kukko laulaa niinkuin ennenkin:
«Kukko kiikuu, kukko kiekaa j. n. e.» Sen kuuli kuningas
taas ja sanoi wihapäissäänpalwelijoilleen: »onhan meil-
lä kaksitoista wihaista pässiä, wiekää kukko yöksi heidän
luo nawettaan, eikö tuo herenne »kukko kiekaata» huu-
tamasta.» Ei muuta, wiedään kukko nyt sinne ja
jätetään pässien sekaan. Nämä häntä puskea pukki-
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loimaan heti, waan kukko tuohon neuwon tiesi, laski
waan höyhenistään kirpun, niin se rewoksi muuttui
samassa ja repi, ruhtoi pässit pahanpäiwäiseksi syö-
den heistä minkä jaksoi ja ennätti.

Tullaan aamulla kukkoa katsomaan tuosta, mi-
ten sille on käynyt, niin tämä elossa yhä ja owi kun
awaistiin waan, sieltä repo töytäsi pihalle ja meni
matkaansa, minne lie mennyt. Kuningas tästä tie-
don saatuansa, suuttuu pahanpäiwäiseksi ja sanoo:
»no, henki siltä on mokomalta elämältä saatawa, josko
millä kurin tahtonsa!» Näissä tuumin lähteekin itse
nawettaan, kukkoa omin käsin tappaaksensa. Kohta
saikin kukon kiinni ja wäänti siltä niskat nurin, mutta

kuollessaan wielä wirkkoi hänelle kukko: »et sillä mi-
nusta pääse, joskokuolenkin; wielä sä kerran mun ää-
neni kuulet, waan silloin onkin oma loppusi lähellä».
Linnan isäntä, kuullessaan tämän, miettii mielessään:
«syödä tämä pitää mokoma uhkailija, niin eikö tuo

siten huudantaansa heittäne». Niissä mielin laitatti-
kin kestipelit, johon kutsuttiin kaikki linnan läheiset
herrat sekä muut, ja kukko walmistettiin paistiksi.
No, on jo sitte rahwas koolla kaikki, ja istutaan pöy-
dän ääreen, siinä ruwetaan syömään, niin linnan i-
säntä ottaa kukkopaistin käsille, siitä leikkaa palan ja
pistää suuhunsa, sanoen: »teit sä aikanasi monta hy-
wääsi, mut et sä enää kukko-kiekaata huutele!» Tus-
kin isäntä sen sai sanoneeksi, niin sillä erää kukkokin
pisti päänsä sanojan suusta ja lauloi niinkuin en-
nenkin :



»Kukko kiiluu, kukko kiekaa!
Kukolla kultainen kypärä,
Isännällä ei mitänci,
Ajoi kukkonsa kotoa!»

Tämä kun isännän suusta kuului tämmöinen ääni,
kaikki rahwas hämmästyi sitä ja syöntä jäi sillensä.
Wiimein, kun ennätti säikähyksestään taintua, huusi
isäntä palwelijoilleen: »siepatkaa kirwes ja kun kukko
wielä suuhuni tullee, niin lyökää pää häneltä poikki!»

Palwelijat tekiwät niinkuin oli käsketty, ja tuskin
pisti kukko taas päänsä isännän suusta, niin paiskasi-
wat kirweellä sitä; mutta kukko samassa weti päänsä
takaisin, ja kirwes särkikin isännältä pään, josta kuoli,
niinkuin kukko oli ennustanut, s. p. s.
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Repo ja Warpunen.
(Rebbane ja Warblone.)

Warpunen teki pesänsä rewon hanko-puun lat-
waan. Tuli tuosta repo hankopuuta maahan kaata-
maan. Warpunen alkoi rukoella, ett'ei hän sitä te-
kisi. Silloin sanoi repo: »kun sä yhden pojan mulle
annat, niin ma sun kanssasi sowiu, waan kun et an-
tane, niin hakkaan oman hankopuuni maahan.» War-
punen antoi silloin oman poikansa rewolle. Tämä
läksi metsään, söi siellä warpusen pojan suuhunsa ja
tuli jälleen hankopuuta maahan kaatamaan. War-
punen taaskin rukoelemaan, johon repo wastasi: »kun
wielä yhden pojan minulle annat, niin mä luowun
sinusta; waan kun et mitään antane, niin mä kaadan
sun pesäsi maahan. Warpunen antoi siis wielä
yhden pojan rewolle, ja tämä läksi metsään sitä war-
pusen poikaa syämään. Warpunen läksi silloin kylään,
jossa oli suuri koira, sitä rukoilemaan, että tulisi hä-
nelle awuksi. Koira sanoi tälle: «tänään on kolmas
päiwä, kun perheen emäntä kotoa läksi ja mun koh-
tuni i) on wallan tyhjä, sen wuoksi en woi minä
tulla». Warpunen wirkkoi silloin: »tuossa, näen mä,
tulee tännepäin muuan nainen, puuro-pytty kädessä».

»Kuinkas sen saisimme häneltä?» kysyi koira.
>1 Watsani,

Suom. tarinoita. 5
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»Minä lähden, juoksen hänen edessään», »vastasi »var-
punen, «ja kun hän puuro-pytyn maahan panee ja
tulee minua kiinni ottamaan, niin syö sinä puuro-
pytty tyhjäksi.» Niin tekiwätkin sitte. Nainen
läksi warpuista kiinni ottamaan ja koira fillaikaa söi
hänen takaa puuropytyn tyhjäksi. Kun ei nainen
saanut warpuista käteensä, läksi hän puuro-pyttyänsä
ottamaan pois; waan koira oli sen jo tyhjentänyt.
Siitä läksiwät koira ja warpunen warpusen pesän
luoksi, ja koira heittiin puun alle makaamaan tuoli-
aan tawalla. Kohta tuli repo taaskin warpusen
poikaa saamaan; mutta warpunen sanoi: »tuossa on
puun juurella raato, etkö siitä kyllin saa?» »Kun
tämä raato on, niin tule ja noki sitä», sanoi repo.
Warpunen tuli nokkimaan. »Noki sen silmiä», sa-
noi repo. Warpunen alkoi nyt koiran silmän ym-
pärystä warowasti nokkia, jonka wuoksi repo luuli
koiraa raadoksi ja rupesi syömään häntä; mutta koira
kawahti maasta ylös ja murti rewon kuoliaksi.

Susi ja Repo.
(Hunt ja Nebbane,)

Susi ja repo oliwat kerran häihin lähteneet per-
heenmiehcn tietämättä. Nämä oliwat kahden kesken
hää-pöydän alla, söiwcit siellä lihaa, luita ja leiwän
muruja, mitä pöydältä maahan putosi. Susi oli sa-
laa myöskin saanut olutta juodaksensa, josta wiimcin
tuli juowuksiin. Nyt heräsi hänessä laulun himo, ja
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hän kysyi rewolta lupaa, sanoi: »laulanko ma, tuo?
maseni?» Repo wastasi: »elä laula, meidät piekse-
tään.» Susi ei siihen tyytynyt, waan kysyi toisen
kerran rewolta lupaa laulaaksensa. Repo kielsi häntä
kyllä, waan sudella oli niin kiihkeä laulun himo että
wielä kolmatta kertaa kysyi rewolta lupaa ja tahtoi
laulaa kaikin mokomin. Repo sanoi silloin: »kun
sulla niin kowa kiihka on, niin laula, kun laulat,
kyllähän näet, kuinka suuren kunnian sillä woitat.»

Susi nousi nyt pöydälle ylös ja lauloi siinä ker-
ran. Kun hää-rahwas sen nyt kuuli, että jo susi
lauloi, niin usuttiwat koirat hänen päällensä, anta-
en niiden repiä häntä, ja pieksiwät häntä pahasti.
Kun repo sen näki, että koirat kiskoiwat sutta, juoksi
hän kamariin ja pisti päänsä kuore-kirnuhun, että
päänsä tuli tuoreesen, ja läksi matkaansa. Kun met-

sässä sitte taaskin kohtasi suden, »valitti tämä, että
häntä oli kowasti pieksetty. Repo wastasi: »ei sinua
ole paljon pieksetty; minua lyötiin yhä enemmän,
niin että pääni on pilalle pieksetty.» Susi tahtoi
nyt kulkea edelleen wielä, mutta repo sanoi: »minä
en saata muutoin mennä, kun et minua selkääsi ot-
tane». Susi silloin otti rewon selkäänsä, häntä
kantaaksensa, ja läksi käwelemään. Suden selässä
istuessaan alkoi repo laulaa: «sairas terwettä kan-
taa, sairas terwettä kantaa!» Mitä nyt laulat,
kuomaseni?» kysyi susi. Repo wastasi: «päästään
hullu jorisee, ei tiedä, mistä haastaa.»
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Karhu, Susi ja Repo.
(Karro, Hunt ja Rebbcme,)

Karhu tappoi kerran härän ja kutsui suden ja
rewon wieraiksi, josta jakoi lihan kolmeen osaan;
yhden osan antoi sudelle, toisen rewolle ja kolman-
nen otti itselleen. Karhu ja susi söiwät omat osansa,
mutta rewolla oli osansa tallella. Nämä ottiwat
siis rewonkin osan pois. Repo ei wirkkanut muuta
kuin: »no, no, kyllä minä teille tahdon kerran wielä
kostaa tämän.» Kerran sitte tappoi taaskin susi
härän, kutsui karhun ja rewon wieraiksi ja jakoi kul-
lekin heistä osansa. Karhu ja susi söiwät kohta o-
man osansa ja ottiwat taaskin rewolta hänen osansa
pois. Repo sanoi siihen: »kyllä teidät kerran wielä
paholainen perii.» Nämä eiwät huolineet siitä, että
repo näin uhkasi heitä, waan söiwät rewon osan suu-
hunsa. Sattui kerran tuosta, että repokin tappoi
härän, niin kutsui hänkin wuoronsa karhun ja suden
wieraiksi. Nämä ottiwat silloin rewolta lihan kaikki
pois eitwätkä antaneet palaakaan hänelle. Repo sa-
noi siihen: »minulle juohtui hywä neuwo mieleen;
minä lähden kylään ja pyydän sieltä nuoren miehen
awukseni.» Sillä puheen taksikin kylästä apua saa-
maan kohta. Toiset, sen kuultuansa, läksiwät piiloon,
ett'ei repo heitä löytäisi; karhu nousi kuuseen ja susi
peittäysi risu-ko'on alle. Repo oli sillä wälin kylästä
awukseen saanut kissan ja pienen jalastaan kipeän
koiran. Kissalla oli häntä pystyssä selällä ja koira
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liikkasi. Kun karhu näki heidän tuleman, sanoi hän
sudelle: »repo tulee, kaksi nuorta miestä keralla; toi-
sella on keihäs olalla, toinen noukkii kiwiä.» Susi
wapisi pelosta, tämän kuullessaan, risu-läjän alla;
kuitenkin oli häntänsä pää wähän näkymissä. Kun
kissa näki hännän pään liikkuman, luuli hän sitä
hiireksi, tarttui häntään kiini ja weti suden risukosta
ulos, waan kun näki niin suuren elämän sieltä tu-
lewan, säikähti hän sitä ja juoksi sen saman kuusen
latwaan, jossa karhu pulotteliin. Karhu, joka luuli
sudelle maassa jo tuhon tulleen ja nyt hänen omaa
kaulaansa kysyttämän, hyppäsi kuusesta maahan ja
katkasi kaulaluunsa. Susi juoksi peloissaan samalla
myöskin metsään, ja kaikki liha jäi rewolle.

Karhu ja Repo.
(Kairo ja Rebbcme.)

Mies tuli kerran kaupungista, kalakuorman
päällä istuen. Matkalla löysi hän rewon, joka tien
warrella makasi. Luullen tätä kuolleeksi otti hän sen
kalakuormallensa. Mutta tämä ei ollutkaan kuollut,
tekihe waan kuolleeksi. Kohta kyllä puri häu kala-
säkin rikki, kaiwoi kalat sieltä pois ja hajotteli ne
maahan, josta wiimein itsekin läskiin salaa kuor-
malta alas, kuletti kalat metsään ja alkoi pensaan
juurella syödä niitä. Sattuipa karhukin tulemaan
sinne, ja kysyi rewolta: »kusta, kuomaseni, ne kalat
sait?» Repo »vastasi: »pistin häntäni jokeen, niin saa-
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liin sain.» Karhu fysyi: »ka, »voisinkohan minä-
kin samate saada?» »Saat kyllä», sanoi repo, »kun
hywin selkeä ja kylmä ilma on ja paljo tähtiä nä-
kyy taiwaalla, niin pistä häntäsi jokeen, niin kyllä
tarttumat kaikki sen nenään.» He odottiwat siis,
kunne oikein selwä ja kylmä ilma tuli, niin läksiwät
kaloja pyytämään, tekiwät awannon jäähän, ja karhu
pisti häntänsä jokeen. Repo käweli ympärillä ja
lauloi: »pitkä taiwas, kylmä taiwas, tuota karhun
häntään hywä saalis!» Oli karhun häntä jonkun
aikaa joessa ollut, niin käski repo hänen koetella,
jos kalat oliwat hännän päässä kiinni. Karhu ru-
pesi tiedustamaan sitä; mutta jää oli wasta ohut ja
kirisi häntää nostaessa wielä. »Anna häntäsi wielä
olla siellä», sanoi silloin repo, »kunne niitä oikein
paljo tulee.» Karhu jätti siis häntänsä wielä ajaksi
awantoon, josta jälleen koetteli, jos kaloja hännän
päähän oli tarttunut; mutta häntä olikin niin ko-
wasti kiinni kylmettynyt, ettei jää enää tirissyt.
Karhu koetti wedäistä häntäänsä kerran, waan ei
woinut sitä irti saada. Wetäisi siitä jo toisen ker-
ran, waan ei häntä liikahtanut. Repo sanoi silloin:
»wuota, minä lähden kylästä apua saamaan.» Karhu
odotti sen aikaa nyt, kun repo oli apua tuomassa.
Mutta repo, siitä lähdettyään, juoksi kylän läpi, niin
että koirat näkiwät hänen, ja läksiwät kaikki juok-
semaan jälestä. Paetessaan heitä juoksi repo kar-
hun ohitse ja sitä tietänsä metsään sitte. Koirat sil-
loin karhun kaulaan kaikki repiäkseen häntä. Hä-
dissään kiekaisi karhu silloin häntänsä jäästä irti
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ja juoksi hännästään werisenä rewon jälestä met-
sään.

v.

Mies ja Repo.
Mies laitteli metsässä linnun paulaa. Repo

tuli siihen, kysyi häneltä: »mitä, mies siinä te'et?» —

»Onnettomuutta», wastasi mies. Repo läksi tie-
hensä, waan tuli toissa päiwänä katsomaan, mikä
onnettomuus se olisi, jonka mies oli tehnyt, ja pisti
jalkansa kortteeksi paulaan. Tämä tarttuikin siihen
kiinni. Repo luuli tätä naurun asiaksi ja sanoi nau-
raen: "') «eks sittu silmi ärrä si sees?» Mutta
wiimein näki hän, että asia olikin totinen, niin että
hän ei enää irti päässyt, ja sanoi: »jos nyt jostakin
apu joutuisi, en muuten pääse minä waiwainen mi-
hinkään!» Tuli tuosta mies paulaansa katsomaan ja
rewon kun paulasta löysi, mieli tappaa hänet; mutta
repo rupesi rukoilemaan ja sanoi: «woit kyllä minun
tappaa, mutta kuinka paljon minusta saat, et sen e-
nempää kuin kaksi kypärää, waan jos minun irti las-
ket, niin tahdon huomenna tehdä sulle suuremman hy-
rrän». Mies laski rewon irti ja tämä käski hänen nyt
panna pienoinen kello hänelle kaulaan. Sen tekikin
mies ja repo sanoi siitä nyt hänelle:» tule huomenna
tien ääreen, ota hewonen, rattaat ja kirwes kanssasi,
kaada metsästä puu ja nosta se rattaille; minä juot.

') Tätä paikkaa en oikein ymmärrä, jonka tähden se'on jäänyt suo
mentamatta, > Salmelainen,
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sen sillaikaa metsässä, niin että kello kalisee mun kau-
lassani, ja kun siitä karhu tulee ja kysyy: »kuka siellä
metsässä on», niin sano: »se on kuninkaan metsästäjä».
Niin tekewätkin. Mies meni tien ääreen, hakkasi
siellä puita, niinkuin repo oli häntä neuwonut.
Kohta kyllä tuli siihen karhu ja kysyi häneltä: »mitä
mies siinä teet?» Hakkaan puita,» wastasi tämä. Waan
kun karhu kuuli sen kellon kilisemän, joka rewon kau-
lassa oli, kysyi hän mieheltä: »kuka siellä metsässä
on?» »Kuninkaan metsästäjä,» wastasi mies.
»Kunnekas sitte minä lähden?» sanoi karhu. »Me-
ne, rupea tuonne mun rattailleni makaamaan», wirk-
koi mies. Karhu meni ja rupesi miehen kuormalle
maata. Repo tuli silloin miehen tuoksi ja sanoi:
»terwe, terwe mies, mitä sinä siinä teet?» Mies was-
tasi: »hakkaan puita.» »Mikä sun kuormasi päällä
on?» kysyi repo. »Wanhoja riihi-puita», wastasi mies.
»Lähdemmekö kotiin menemään?» kysyi repo. Lähdem-
me», sanoi mies ja he läksiwät kotiin päin kulkemaan.
Mies pisti kirweensä wyön alle tätä tehdessään.
«Katso, mies pistää kirweensä wyön alle, waikka pölk-
kyjä on kuormallinen» sanoi repo, »etkös lyö kirwes-
täsi pölkyn päähän?» Mies silloin otti kirweensä
ja löi sillä karhua päähän, että se kuoli. »Enkös
nyt hankkinut sinulle suuremman saaliin», sanoi mie-
helle repo ja juoksi itse metsään.
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vi

Sammakko ja Waris.
(Kon ja Wanes,)

Sammakko kurisi joessa. Kun waris tämän
kuuli, tahtoi hän sitä kiinni ottaa ja asettui joen kal-
lalle, jossa wahti, wartioitsi niin kauan, kunne
sai sammakon kiinni. Tämä rupesi rukoelemaan ma-
rista, että se hänen irti laskisi, mutta waris ei kuul-
lut sammakon rukoelemista eikä laskenut häntä irti.
Sammakko rupesi silloin kiittämään warista ja sanoi:
»ah, kuinka kauniit housut sinulla jalassa on!» Wa-
rikselle tuli hywä mieli, kun sammakko häntä kiitti,
jonka tähden sanoi: »tahdotkos nähdä, miten takaa
owat wielä kauniimmat?» Hänen tätä sanoessa
pääsi sammakko irti ja hyppäsi jokeen. Siellä alkoi
warista soimata sitte ja sanoi: »Wariksella wanhat
housut.» Waris olisi kyllä ottanut sammakon wielä
kiinni, waan ei saanut enää käteensä.

vu

Koiran oikeudenkäynti.
(Koei käib kohhut.)

Muuan isäntä ei syöttänyt koiraansa hywästi.
Hän ei sille antanut muuta, kuin luita ja mitä ih-
misten syötyä jäi jälelle lciwän muruja wähän. Koira
ei tyytynyt siihen, waan läksi walittamaan oikeuteen,
jossa kertoi asiansa ja kohtansa, kuinka pcrheenmies
hänen kanssansa teki. Oikeus julisti hänelle kyllä
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hywän päätöksen ja sanoi: »isännän pitää makuuttaa
sinua kesän aikaan pehmoisella päänaluksella, talwella
willa-wakassa, ja leipää, lihaa antaa sun syödäksesi.»
Koira oli siihen päätökseen warsin tyytywäinen ja
läksi kotiinsa kulkemaan; mutta pitääkseen tätä pää-
töstä mielessään, hoki hän alinomaa itsekseen, mitä
oikeudessa hänelle oli sanottu. Tiellä tuli repo häntä
»vastaan ja kysyi, missä hän oli käynyt ja minne hä-
nen piti menemän. Koira puhui nyt rewolle koko
kohtansa, minkä asian tähden hän oli matkalla ja kunne
hän kulki. Sen kuultuansa oli repo ihastuwinaan
sitä, että koira oli oikeudessa asiansa woittanut ja i-
säntänsä päälle tuomion saanut. Siitä rupesiwat kah-
den kesken juttelemaan sitte tästä oikeuden päätök-
sestä ja kaikenlaisista asioista. Mutta tämmöistä
lystiä pakinaa pidettäissä, unhotti koira koko sen pää-
töksen, minkä oli saanut, ja kun toisistaan wiimeinkin
oliwat eroamassa, kysyi hän rewolta: »mitä se olikaan,
kuomaseni, mitä sinulle asioistani äsken ikään puhe-
lin?» Repo wastasi: «sitä sinä minulle puhuit,
minkälaisen päätöksen sinulle oikeus toimitti, että isän-
täsi pitää sinulle luita ja palaneita leiwän kuoria
ruumaksi antaa, sinua suwen aikaan lastuko'olla ja tal-
wen aikaan lumihangella makuutella.» Koira läksi
tämän kuultuaan pahoilla mielin kotiinsa, eikä ollut
hänellä sen parempata oikeutta kuin ennenkään.

7!
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V»I»

Karhu ja Mies.
(Kairo ja Mees,)

Mics kynti peltoaan metsässä ja kylwi naurista
maahan. Tuli tuosta karhu hänen luoksensa ja sa-
noi: »terwe, terwe mies! mitäs siinä teet?» Mies was-
tasi: «kylwän wiljaa maahan, mutta mitä minä siitä
saan, sen syömät, häwittäwät metsän lintuset.»
Karhu sanoi: »maksa minulle palkka, niin mä hoidan,
ett'ei linnut saa wahinkoa tehdä». «Kyllä», was-
tasi mics, »waan mitäs palkoistasi tahdot?» »Pääl-
limäiset mulle, alimaiset sulle,» snnoi karhu kun luuli
näet miehen kauraa tekemän, waan mies ei tehnytkään
kauraa, mutta naurista, jonka wuoksi wastasi: »ol-
koot päällimäiset sulle, kun sinä waan kylwökseni hy-
wästi hoidat.» Karhu hoiti nyt kaiken suwen mie-
hen nauriita ja luuli niitä kauroiksi. Syksyllä nyhti
mies nauriit maasta, leikkasi naatit pois ja jätti ne
halmeelle, mutta nauriit wei hän kotiinsa. Hänen
halmeelta lähdettyä tuli karhu sinne sitä osaansa pe-
rimään, jonka mies kewäällä oli luwannut; mutta

halmeelle tultua näki hän, ett'ei kauroja ollutkaan,
ainoastaan naatit nauriista oliwat jälellä. Tästä
suuttui kyllä karhu, mutta minkäs hän teki. Toissa
kewäänä kylwi mies samaan maahan kauroja. Karhu
tuli taaskin siihen, luullen miehen nytkin tekemän
naurista, ja kysyi häneltä: »mitä mies siinä tcet?«
Mies wastasi: »kylwän siementä maahan, waan mitä
siihen kaswaa, sen syöwät metsän lintuset.» Karhu

7,.
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sanoi: »maksa minulle, niin mä hoidan sun kylwökse-
si.» »Mitäs tahdot palkoistasi?» kysyi mies.
»Mallimaiset sulle, alimaiset mulle», sanoi karhu siinä
luulossa että mies nytkin teki naurista. »Niinpä ol-
koot alimaiset sulle, kun sa wiljani hywin hywästi
hoidat,» sanoi mies. Karhu hoiti nyt miehen kaura-
maata kaiken suwca. Syksyllä tuli mies, leikkasi kau-
rat, korjasi ne ja wei kotiinsa. Hänen näin tehtyä,
tuli karhukin omaa osaansa saamaan, waan aituuk-
seen tultua näki hän, ett'ei siinä nauriita ollutkaan,
ainoastaan kauran sänki oli jälellä maassa. Tästä
sai mrehen päälle syytä taaskin ja sanoi itseksensä:
»minä lähden ja pari härkää häneltä otan kostoksi!»

Siihen uhkaukseen jäi asia. Talwella läksi mies
puita tuomaan metsästä, niin tulikin karhu ja tahtoi
mieheltä ottaa härät. Mies ei tahtonut härkiään an-
taa, waan riiteli wastaan. Repo tuli silloin heidän
riitansa ratkaisiaksi ja kysyi salaa mieheltä: »mitä tä-
mä sinulta tahtoo?» Mies wastasi: »tämä tahtoo
härät minulta ottaa». Repo neuwoi silloin miestä ja
sanoi: »pane minulle kolme kehrän wartta kaulaan,
niin minä menen, juoksen metsässä, että ne kehrän
warret kalisewat ja karhu kuulee sen. Kun sitte si-
nulta kysyy: »kuka siellä metsässä on?» niin wastaa:
»se on tuolta linnasta tullut metsästäjä, joka pyytää
peuraa, karhua.» Tämän neuwon mukaan tekikin
mies, pani kolme kehrän wartta rewon kaulaan, ja
repo alkoi juoksennella metsässä, niin että kehränwar-
ret kalisiwat. Kuullessaan tämän kysyi karhu mie-
heltä: »kuka siellä metsässä kulkee?» - Mies wastasi:
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»linnan metsimies pyytää siellä peuraa, karhua.»
»Kunnekas pääsen nyt minä?» kysyi karhu. »Mene
tuonne taaksi piiloon,» sanoi mies. Karhu teki, niin-
kuin oli neuwottu, ja asettui re'en suojaan piilottele-
maan. Samassa tuli repo metsästä miehen luoksi ja
kysyi häneltä: «mitä, mies, siinä — »Hakkaan
puita,» wnstasi mies. Repo kysyi taas: »mikä
tuolla reen ääressä ompi?» »Wanha palanut pölk-
ky», sanoi mies. «Kun pölky lienee, niin se on
re'elle nostettawa,» wirkkoi repo. Mies kun tämän
kuuli, kallisti karhun rekeensä. «Hiljaa, hiljaa»,
sanoi karhu, josta ei tämä mieleen ollut; mutta repo
sanoi siihen: »se on puussa käwijän tapa, että hän
pölkyn köyttää rekeensä», ja samassa nuorittikin mies
karhun köysillä kiinni. Taaskin sanoi repo: »puussa
käwijän tapa on, että hän kotiin lähtiessänsä iskee
pölkyn päähän kirweensä.» Mies kun tämän kuuli,
löi kirweellään karhua päähän, ja tämä siihen heitti-
kin henkensä.

ix

Mies ja Repo.
(Mees ja Rebbcme,)

Mies oli linnun paulan metsään wirittänyt.
Tähän oli repo sattumalta tarttunut. Se oli war-
hain aamulla kun tämä tapahtui; hän nauroi siis
koko asialle ja sanoi paulassa ollessaan itseksensä:
»kyllä se huomeis-aamuna ottaa minut pois.» Sai
siitä jo aamukin kuluneeksi, niin sanoi repo itseään
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lohdutellen: »kyllä se murkinan aikaan ottaa minun
täältä»; waan jopaennätti murkinankin aika kulua, niin
tuumasi itsekseen: »kyllä se illan tullen päästää mi-
nut tästä.» Kun alkoi jo ehtoo joutua eikä ketään
näkynyt, kuulunut, lohdutteliin repo, sanoen: »jos en
ennen ehtoota täältä pääsekään, kyllä se mies wiimeis-
täänkin yön käsistä pelastaa minun.» Wiimein tu-
likin paulan isäntä katsomaan ansaansa. Repo kun
tämän näki, huusi jo etäältä hänelle: »minkätähden
sinä häjynilkisiä paulojasi metsät kaikki täyteen ajat,
ei pääse enää mistään rauhassa kulkemaan; nyt on
hywan aikaa tässä minulta hukkaan mennyt.» »O-lisihan
lisihan sinulla tilaa ollut syrjästä ohitse kulkea?» sanoi
mies. Repo wastasi: «ka, olikos minulla kiireissäni
aikaa onnettomia paulojasi kierrellä!» »No, kuinkas
meidän kesken sitte asia jääpi?»kysyi mies, »annatkos
rahaa, wai ennenkö annat turkkisi?» «Kyllä en-
nemmin turkkini annan», wastasi repo. Luuli näet
miehen waan pieksewän häntä ja sitte irti laskeman,
että hän toiste muistaisi paremmin »varoittaa itseänsä.
Mutta mies ei sitä tehnyt, waan tappoi rewon ja na-
han otti itsellensä.

x

Koira ja Susi.
(Kon ja Hunt,)

Koira oli karjaa katsomassa, niin susi joka päi-
wä tuli hänen luoksensa ja sanoi: »sinä woit karjas-
tasi jotakin antaa minulle, kun sinulta ulottuu,» Koira
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wastasi siihen: »ei »veikkonen, minun pitää waiwaa
nähdä ja karjaa hoitaa, waan sittenkään ei anneta
minulle siitä waiwasta mitään, kuinka woisin ma siis
sinulle jotakin luwata?» »Sinä et siis lupaa mi-
tään?» sanoi susi, »minä tulen huomenna jälleen.»
Toissa päiwänä tulikin sitte jälleen ja pyysi koiralta
rekiweto-hewoista; mutta koira ei luwannut. Susi
pyysi nyt lupaa tullakseen huomenna jälleen. Luwan
saatuansa tuli hän määrä-aikana taaskin ja pyysi koi-
ralta warsaa. Tämä ei ollut koko anomusta kuu-
leminaan. Susi silloin läksi matkaansa, niinkuin en-
nenkin; waan tuli huomenna uudelleen japyysi koiralta
wuohta. Koira ei sitäkään antanut. Nyt läksi susi
metsään, katumaisella mielellä, kun hän tyhjää wai-
waa oli nähnyt koiran luona käydessänsä. Wiimein
palasi hän koiran luoksi wielä kerran elostaan ja o-
lostaan juttelemaan. Koira käwi häntä kohtaan
sääliwäiseksi, jonka tähden antoi hänelle hywän neu-
won, sanoen: «meidän talossa tulee syksyllä häät wie-
tettäwäksi, tule sinäkin häihin, niin saat waiwasi pal-
kituksi. Tähän neuwoon oli susi warsin tyytywäinen,
ja kun syksyllä joutui häät pidettäwiksi ja wieraita
käytiin kutsumassa, tuli hänkin häihin, niinkuin koira
oli luwannut. Siellä sai hän syödä ja wähän juo-
dakin, josta tuli juowuksiin. Ei aikaakaan, niin sa-
noi koiralle: «laulaa mieleni tekewi, sanat suussa-
ni sulamat.» Koira koki kieltää häntä; mutta
tämä, jolla oli erinomainen laulun halu, pyysi yhä
waan lupaa laulaaksensa. »Niinpä lauluhan muuan
lause!» sanoi wiimein koira. Susi alkoi nyt laulaa;
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mutta samassa tunsi hänet hää-rahwaskin, antoiwat
hänelle selkään ja pieksiwät puilla paalikoilla hänet
pahanpäiwäiseksi.

Xl

Koira ja Repo.
(Koci ja Rebbane),

Paimenet oliwat karjaansa kaitsemassa ja koira
heidän kanssansa. Repo tawi yhä koiran kanssa ki-
saamassa; mutta koira oli arka eikä tohtinut repoa
purra kuoliaksi. Tätä kaipasi paimenet yhä, että koira
ei tapa repoa. Siis pitiwät tämän neuwon. He
leikkasiwat koiran hännästä palasen pois, ja niin läk-
siwät lapset taaskin koiran kanssa karjaan. Sinä päi-
wänä ei repo tullutkaan kisaamaan, missä lienee ol-
lut muualla. Ehtoolla läksiwät siis lapset kotiin, niin
kysyiwät wanhemmat: »käwikö repo taaskin koiran
kanssa kisaamassa?» »Ei käynyt», wastasiwat lap-
set. »Niinpä menkää huomenna jälleen sinne, kyllä
se silloin tulee», sanoi wanhemmat. Sen tekiwätkin
lapset ja kohta tuleekin repo koiran luoksi, josta alka-
wat juosta, kisaella keskenänsä. Wiimein tarttuu repo
koiraa hännän päähän kiinni, waan se kun oli kipeä,
käwi koira wihaiseksi ja puri rewon kuoliaksi. Niin
häwisi siis repo.
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x»«

Hämähäkki ja Muurmiset.
(Ömblit ja Sippclgas,)

Paimenet oliwat muuriaispesän polttaneet syys-
tä, että muuriainen oli kowasti purrut heitä. Tähän
ei muuriainen tyytynyt, hän tuli »vihaiseksi; waan ei
ollut hänellä niin paljo woimaa, että sen tautta o-
lisi pieksänyt paimenet, että he hänen pesänsä poltti
wat. Sentähdcn meni hän wihoissaan Jumalan luotsi
ja kaipasi kiiwaasti paimenten päähän, että he laitu-
mella käydessään aina pudotteliwat paljo leiwän mu-
ruja maahan, mutta pesän polttamisesta ei hän tcch
tonut Jumalalle wirkkaa mitään siksi että hän itse en-
sinnä oli purrut paimenia. Jumala sanoi: »woipi
kyllä olla niinkuin sanot, mutta sinulla ei ole »vierasta
miestä, joka sen todistaisi; mene ja tuo itsellesi todis-
taja.» Muuriainen läksi nyt »vierasta miestä hake-
maan ja sanoi mennessään itseksensä: «minun pitää
hämähäkki hakeakseni, kyllä se mies tietää minun ja
paimenten »välillä todistaa oikeuden, sillä hän elää i-
känsä noiden koirien kanssa karjamailla.» Kohta ta-
pasikin hämähäkin ja sanoi tälle: »tule nyt, »veljeni,
minulle todistajaksi, sillä minä käyn paimenten kanssa
käräjätä». Hämähäkki kysyi: »mikäs riita teillä sitte
on?» Muuriainen ei selittänyt riitaansa hämähä-
kille, mutta sanoi hänen kysymykseensä: »sinun pitää

') Sama talina on Weftsän Suomalaisilloin Aunuksessa tun°
nettn. Katso: Lönnrot, 0m det Nord-Tschuoista ftrake», Helsingfors
1853, s, 12 kertomusta 4 „Kus'jainc i paimen".
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tulla, et saa wiiwytellä, Jumala itse on siitä käskyn
antanut.» Tämän kuultuaan läksi hämähäkki todista-
jaksi. Kun siitä Jumalan luo tultiin, kysyi Jumala:

»oletkos nähnyt, että paimenet paljon leiwänmuruja
maahan pudottamat?» Hämähäkki wastasi: »siihen
ei ole paimenten syytä, niillä ei ole sopiwaista koh-
taa, missä kaikki pienetkin murut mahaansa söisiwät,
eikä pöytää, jolla leipäänsä murtaisiwat.» Jumala
sanoi silloin: «se on kyllä oikein, mitä sanot ja todis-
tat; mutta sinä muuriainen jäät walhehteliaksi, minkä-
tcihven sinä omaa lähimmäistäsi asiatta wihaat?» Sa-
massa antoi hän muuriaiselle kepillä selkään ja wis-
kasi hänet taiwaasta maahan, niin että hän keskeltä
puoleksi katkesi; mutta hämähäkin laski hän köydellä
taiwaasta maahan siksi että hän todisti oikeuden.
Tästä syystä on hämähäkillä tänäkin päiwänä omat

»verkkonsa köysinä, niin että hän woipi sekä ylöspäin
nousta, että maahan laskeutua; mutta muuriainen on
ijäti kahdessa kappaleessa, niinkuin hän taiwaasta
maahan pudotessa oli jäänyt, keskeltä hoikka, pää ja
perä paksut.

82 Nuolaisia Eläin-juttuja,
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Wertailuja.

Suomalaisten eläin-juttuin kaltaisia kertomuksia ta-
watnan muidenkin kansain satu-kokouksissa. Niin on:

I. Karhun, suden ja rewon yhteinen metsän raata-
minen, wiljan leikkuu ja puiminen Serwialaisille tuttu.
1 Katso: Wuk Stepanowitsch Karadschitsch Volks-
märchen der Serben („Narodna srpske priwijet-
ke") Berlin 1854, s. 262, „Der Bär, das Schwein und
der Fuchs", kertomuksen alkupuolta. 2 Katso: Jacob
Grimm, Reinhart Fuchs, Berlin 1834, siwua 00X01,
jossa sama tarina on kerrottu.

11. Karhun kalastaminen eli hännällään onkiminen,
Tämän kaltainen satu on 1) Turjalaisilla, katso: As-

björnsen ogMoe, Norske Folke-ewentyr, Anden Ud-
gawe, Christiania 1852, siwua 91, kertomusta „Hwordan
Björnen er stubrumpet". 2) Windialaisilla, katso: Haupt
und Schmaler, Volkslieder der Wenden, Grimma
1843, II siw. 166: „Des Wolfes unMÄliche Fischfang".
3) Serwialaisilla, katso: Karadschitsch, Volts-
märchen der Serben, siwuja 267—268, kertomusta
„Wie sich der Fuchs am Wolfe gerächt hat". 4) Sak-
salaisilla, katso: Märkische Sagen und Märchen,
gesammelt und herausgegeben von Adalbert Kuhn,
Berlin 1843, siw. 297—299, „Der Wolf angelt", ja siw.
299—304, kertomusta "Der dumme Wolf". Katso:
Ludv. Bechstein, Deutsches Märcheubuch, Leipzig
1846, kertomusta „Der Hase und Fuchs", siw. 133—132.
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Katso Jacob Grimm, Reinhart Fuchs, siwua I.XXI
„Der Fischfang".

111. Repo »varastaa miehen re'estä kalat. Ih-
denlainen kertomus on Serwialaisilla, katso: Karad-
schitsch, siwua 267.

IV. Susi päihtyy ja alkaa laulella, yhdenlainen
tarina on Saksalaisilla, katso: I. Grimm, Neinhart
Fuchs, siwua 0111.

V. Sairas terwettä kantaa. Tämä satu, kuinka pa-
haksi pieksetty susi kantaa terwettä repoa, on 1) Serwialai-
silla; katso ja wertaile Karadschitsch, Volksmärchen
der Serben, siw. 268. 2) Saksalaisilla; katso H.
Kletke, Märchensaal, Berlin 1845, 2 Bd. siw. 284.
„Der dumme Wolf". Katso Grimm, Kinder- und
Hausmärchen, Göttingen 1850, 1 Bd, siw. 446.

VI. Karhu taittaa kylkensä pudotessaan puusta, 1)
Tämä satu on Serwialaisilla; katso: Karadschitsch,
Volksmärchen der Serben, siwuja 263—264. 2)
Wendialaisilla, katso: Kletke, Märchensaal, Berlin
1845, 2 Bd. siwuja 370—373.

VII. Repo käypi ristiäisissä kummina. Sama
juttn on 1) Norjalaisilla; katso: Asbjörn sen og Moe,
Norske Folke-ewentyr. Christiania 1852, siw. 91—93,
kertomusta: Naewen suyder Björnen för lulckosten". 2)
Saksalaisilla, katso Grimm, Kinder- uud Haris-
in ärc h en, Göttingen 1850, 1 Bd. siwuja 6—9 „Katze und
Maus in Gesellschaft".

VIII. Repo lapsen piikana, Sama juttu on 1> N or-
jalaisilla; katso Asbjörnsen og Moe, Norske Folke-
ewentyr, s. 113—114 kertomusta „Naewen som Gjaeter,"
2) Saksalaisilla; katso: Grimm, Kinder- und Haus-
märchen, Göttingen 1850, satua „DerWolf und die siebcn
jungen Geislein".

IX. Sata-ueuwo saatiin, yksi-ueuwo säilyttiin,
Wertaile: Grimm, Kinder-nnd Hausmärchen, 1
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Bd. siwuja 447—448, kertomusta "Der Fuchs und die
Katze".

X. Miehen ja käärmeen käräjän käynti.
tninen satu on Saksalaisilla; katso: Reineke Fuchs aus
dem Niederdeutschen, Frankfnrt am Main, Druck und
Verlag von H, L. Brönner, Gedruckt in diesem lahr,
siwua 171.

XI. Jalopeura ja mies. Wertaile: Kinder- und
Hausmärchen, 1 Bd, N:o 72, siwuja 440—441, „Der
Wolf und der Mensch".

XII. Mies kiroaa hewoistansa karhun syötäwllksi.
Sama tarina on Saksalaisilla. Wertaile Reinhart
Fuchs siwua OXXX.
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l. Ihmeelliset Sepät.
Hämeestä,

53ähän werrattawia tarinoita on tietääksemme seuraamilla wierailla
kansoilla, nimittäin:

Turjalaisilla: !, Katso: Fornmanna Segur IX, 56 ja
l?5, 2, Katso: Asbjsrnsen oc, Moe, Norske Folkeewentyr, Christiania
1852, esipuhetta, siw, XI.VII,

Saksalaisilla: Wertacle: Grimm, Kinder und Hausmärchen,
S:te Ausgabe, Göttingen 1850, II Vd, s. 316 ja 147, kertomusta
„D«s junggegliihte Männlein",

Wapahtaja ja Pyhä Pietari kulkiwat kerran
yhtenä tätä maailmaa katsomassa, hetvoisella ajoi-
wat; waan knn oli talwinen aika ja tiet jäiset ja
koleat, niin putosi hewoisen jalasta kenkä. Sattui
sitte paja olemaan tien luarrella siinä, niin siihen
poikettiin sepän luotsi pudonnutta kenkää uudistutta-
maan. Hcwoiseusa kiiuuittiwät rekinensä pajan nurk-
kaan ja käwiwät itse owesta sisälle. Täällä seppä
paraillaan takoi rautawannetta uuteen oluttynnyriin
ja olikin työnsä toimessa niin uskollinen, että ei
»vierasten tuloa paljon hnomannntkacm. Pyhä Pie-
tari kysyi silloin, josko hän pajaa saisi lainaksi ros-
kaantunutta herooisen kenkää korjataksensa taikka tah-
toisiko seppä itse otta sitä uudistaaffensa. Tähän ci

Suom, tarinoita, 1
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seppä wastcmnut sanaakaan, nosti waan wasaransa
ilmaa kohden ja takoi takomistansa. Pyhä Pietari
kysyi wielä toiste ja aina nöyremmillä sanoillasamaa asiata, mutta seppä ci ollut häntä kuu-
lewinaankaan. Matkustawaisct rnpesiwat nyt pel-
käämään sepän olewan kuurou cli hassun ja läksi-
wät pajasta pois, toiwoen toisen pajan löytäwänsä,
jossa hewoisen kcligän saisiwat parannetuksi. Kun
siitä wähän matkaa oliwat kulkeneet, tuli wanha pa-
hanpäiwäinen akka-käpä heidän wastaansa. Pyhä
Pietari, jolla ohjat oliwat kädessä, pidätti silloin
hewoistansa ja kysyi akalta: „tictäisitkö sanoa, oliko
tno seppä, jonka luota tulemme, hurjapäinen, wain
mikä häntä waiwaa, kun ei hän puheesemme mitään
wastannnt?" „Mitään nmukalaisia te miespa-
rat olette, kun ette tiedä ja tunne, että meidän ul-
jas seppämme wiisaudessaau kuurona ja mykkänä

kohtelee kaikkia, jotka ciwät tietämättömyydessään osaa
häntä päämcstariksi mainita. Palatkaa nyt pajaan
takasi ja puhutelkaa häntä siksi, niin kyllähän näette,
eikö hänen käytöksensä kohta muutu teitä kohtaan
ystäwälliseksi."

Matkustawaisct käänsiwätki hewoisensa heti ja
ajoiwat kiireimmittäin sepän luoksi takasi, käskien
wielä akanki seurata heitä sinne, että siellä muka kos-
taifiwat häntä neuwou antamisesta. Pajalle päästyä
astui Meidän Herramme ensiksi sisälle ja sanoi: „ ylimes-
tari mainio! lainaisitko pajaasi wähäksi aikaa meille?"

Seppä kohta mulisti silmänsä kysyjään päin ja
sanoi: „ toimittakaa waan, hywät wierat, työnne
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mun pajassani, kunnia kunnian antajalle ainakin."
Sillä pnheen jätti hän wasaran kädestänsä sekä

heitti rautawantecnsa nurkkaau ja jätti koko pajan
wicrasten waltaan, lähtien itse pois koko paikasta.

Nyt tarttui Meidän Herramme pihtiin ja wa-
saroihin käsin. Wanha kulunut hewoisen kenkä pis-
tettiin ahjoon ja sysiä korjattiin ympärille. Pyhä
Pietari polki palctta, minkä jaksoi ja kerkesi, joten
rauta kohta saatiinki tulehtumaan, eikä aikaakaan,
niin oli jo kenkä alasimelle olettama; mntta nyt
tarwittiin hewoisen jalasta mitta, isoksiko tuota
uutta kenkää tehtäisi. Kun ei nyt pajassa löytynyt
pärettä eikä muutakaan pimu lastua, josta olisi
mitta tehtynä, meni Meidän Herramme pihalle, leik-

kasi »veitsellään yhden jalan hcwoiselta poikki ja toi
sen pajaan, että siitä kengän koko nähtäisi. Otti
sitte raudan ahjosta ja takoa nakutteli sitä wähän
aikaa alasimella, niin tuossa oli jo kenkä walmis.
Gi muuta, kuin uusia nauloja taottiin wiclä ja he-
woisen jalkaan kiinnitettiin se unfi kenkä. Siitä wie-
tiin jalka paikallensa sitte ja pantiin sowittclemalla
hewoisen alle. Tätä tehtäessä tuli Meidän Her-
ramme hawaitsemaan, että toisetkin kolme kenkää
oliwat huouoja ja putoamaisillaan, jonka wuokn leik-

kasi kaikki ne kolme jalkaa hcwoiselta ja toimitti pa-
jassa niihinki uudet kengät, niinkuin ensimaiseen, jonka
jälkeen sowitti taas hewoisen jalat paikoillensa.

Sen työn tehtyään kciwiwät matkamichet se-
pälle tarjoamaan maksua pajan lainasta; waan tämä
kun ei tahtonut mitään palkintoa, maan sanoi: „kissa
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kiitoksella elää, koira pään silittämisellä", jättiwcit
he hänelle hywäiset ja istuimat rekeensä. Vie-
rasten poislähdettyä nicni seppä masta pajaansa.
Hän oli syrjästä katsastanut, kuinka matkustajat
uudella tawalla hewoiscn jalasta mittaa ottiwat ja
kengät kawioihin kiinittiwät. „Tuo taitohan olisi
niinullckiu sopiwa", tuumasi hän itsekseen; »vaan ei
mnuta wielä ennättänyt, kun jo matkustajat palasi-
wat pajaan takasin. Wasta re'essii istuessaau oli-
mat muka muistaneet palkatta jääneen sen akan,
joka heidät nemuoi scpäu luoksi takasin. Toimat
hänen siis myötänsä pajaan, josta wasta oliwat läh-
teneet, palkitakseen häntä. Sepän nähden otti nyt
Meidän Herramme suurimmat pihdit, mitkä pajassa
löysi, joilla tawoitti akkaa niskasta kiinni ja pisti
ahjoon, keräten sysiä hywästi ympärille, josta käski
Pyhän Pietarin polkea paletta. Tämä pani puhal-
timen käymään, joten akka ahjossa kituen ja ähkäen
kohta tulehtuikiu, eikä aikaakaan, kun oli jo walmis
tuottamaksi. Pitkillä, wahwoilla pihdillä otti silloin
Meidän Herramme akan ahjosta ja laski alasimelle,
käskien Pyhän Pietarin rumeta takomaan. Pyhä
Pietari nosti moukarinsa ja alkoi kaikin monninsa
sillä lyödä lynnähyttää, jota työtä ej kauan tarmin-
nut tehdäkään, ennenkuin jo akka alkoi uudelleen lui-
tansa liikahutella. Silloin otti Pyhä Pietari pie-
nemmän wasaran, jolla tuottamaansa siisti ja tar-
kemmin walmisteli. Nyt olisi wielä Mettä wähän
tarwittu. Pyhä Pietari etsi wesi-astiaa pajasta,
Maan kun ei löytänyt, otti tuon Manhan pärewa-
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suu, minkä pajan nurkasta löysi. Sillä toi »vettä
faiwosta sitte ja »valeli akkaa päästä warpaisin asti.
Tästä »virkosi ta'ottawansa täyteen eloou kohta, waan
ei ollutkaan enää wanha akka, mutta muodoltaan ja
koko »vartaloltaan ihana ja kaunis neito, joka mo-
nenkertaisesti kiittäen matkustajia, hyppicu, keikkuen
läksi pajasta maisin matkoihinsa, eikä pitemmältä
wiipyneet matkustajatkaan siinä, mutta lnksiwät he-
kin tiehensä.

Msiksccn pajaan jäätyänsä alkoi seppä itsekseen
tnmnia: „no, kyllähän oli noiden miesten teot kummal-
lisia, waan olenhan ininäkin seppä ja näinhän minä, mi-
ten he tekiwät, mikäs siinä, ctt'en woisi minä samanlai-sessa työssä onnistua." Hänen näin itsekseen pu-
hellessa tulikin muuan mies hewoisineen pajan owelle
ja pyysi seppää hcwoistansa kengittämään. Seppä

kohta päätti uutta taitoausa näyttää ja kysyi mie-
heltä: „uutcenko kenkään hewoisesi pannaan, »vain
korjataanko »vanhat?" „ Parasta uutcn pauee",
»vastasi mies. Seppä silloin käski miehen pirttiinsä
istumaan ja sitte wähän ajan päästä tulla uudesta
kengitettyä herooistaan ottamaan. Mies meni niin-
kuin käsketty oli, ja seppä hywän piilukirween kä-
teensä saatua siwalsi sillä hewoiselta kaikki neljä jal-
kaa poikki, wei ne pajaan ja rupesi niitä uudesta
raudoittaman. Työ käwikin helposti kyllä, waan
kun raudoitettuja jalkoja rupesi paikoillensa asetta-
maan, siinä ei taitonsa auttanutkaan. Hän painoi,
pusersi jalkoja ja wieläpä puhalsikin aina toisinansa,
waan nämä eiwät laisinkaan tarttuneet hewoisen ruu-
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miisen kiinni. Hewoinen oli jo kuolemaisillaan ja
heittikin Minnein sepän käsissä henkensä. Nyt ei
muu kuri auttauut enää, waan täytyi hinta hcwoi-
sesta maksaa miehelle. Tämä pisti sepältä saamat
rahat taskuunsa ja läksi matkaansa, kiroten hewoi-sensa menettämistä.

Seppä yksikseen pajaan jäätyä ei asiata Mensa
jättänyt, waan päätti uhallakin uuteen, wasta nä-
kemään sepän taitoon opetellaita, ja kun wanha äiti-
puolensa ikään sattui tulemaan pajaan häntä murki-
nalle kutsumaan, niin otti sen ja paiskasi ahjoon,
ko'oten sysiä peitteeksi hywästi ja saatti paletta polke-
malla ämmän tulehtumaan. Tämä ahjossa kitui ja
kirisi, maan seppä ej tuosta huolinut, polki »vaan
palettunsa aina kiiwaammin, luullen sillä tawoin iha-
nanki neidon aikaan saamansa; waan eipäs onnistu-
nutkaan tämä työ sepälle. Akka ahjossa paloi tuh-
kaksi, ja kun seppä palamatta jääneet luut wiimeinki
keräsi, ei niistä tullut mitään, paha karsi waan
täytti pajan. Tuosta käwi jo sepän mieli kar-
waaksi ja tuskissaan läksi hän niitä matkustawaisia
seppiä ajamaan takaa, jotka hänen näin pahasti pet-
tiwät. Saawuttikin heidät ja kun siinä nyt itku
silmin puhui päiwittcli, kuinka kurjasti hänelle oli
käynyt, alkoiwat matkustajat sääliä häntä ja lupasi-
wat palata hänen pajaansa katsomaan, olisiko tuolla
jotakin tekemistä. Sinne kun tuliwat, makasi he-
woisen raato kuolleena pajan owella ja jalat poikki
katkaistuina wieressä. Meidän Herramme ja Pyhä
Pietari ottiwat silloin kaksi jalkaa kumpikin ja ru-
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pcsiwat sowittelcmaan niitä paikoillensa. Jalat tart-
tuiwatkin kohta kiinni, paraten tcrweiksi, ja kun siitä
nyt hewoista wähän waan takapnolcen potkaistiin, sesamassa kawahti scisoallcnsa ehompana entistänsä.
Nyt mentiin pajaan, jossa seppä surumielin poimi
ja keräsi wiimeisetkin luu-sipaleet ahjosta, sanoen:
„ tuossa minäkin rupesin pyrkimään kunnia-sepäksi,
niinkuin tekin, hywät wieraat, olette; waan ei me-
nestynytkään se työ minulta; haaskasin waan wan-
han äitipuoleni, ett'ei ole minulla enää, kuka ruoka-
inkaan walmistaisi ja yötilani tekisi, auttakaat, hy-
wät wieraat, minua, niin teille toimitan kunnollisen
maksun.

Matkamiehet, joista seppärukan hätä ja suru
käwi sääliksi, lupasiwat tehdä, minkä suinkiu taitai-
siwat, häntä auttaaksensa. Käskiwät sitte sepän mennä
kapalla wettä tuomaan, kokosiwat sillä aikaa kaikki
palaneesta akasta jälelle jääneet luusipalcet ja wis-
kasiwat ne ahjoon, josta sysiä keräsiwät päälle; ja
kun wähän aikaa paletta oliwat polkeneet, poimettiin
ne luusipaleet aiwan tulipunaisina rautakauhaan sieltä
ja heitettiin wesikappaan jäähtymään. Wähän ai-
kaa löyhysi kapasta sawu ja wesi särisi, waan kuu
wesi asettui, läksi kapasta aika marakatti, joka ilosta
kiljuen parkuen juoksi sepän syliin. Seppä tätä
outoa ystäwätä wähän oudosteli, waan ei auttanut
wierasteleminen, marakatti waan hyppäsi sepän kau-
laan, nuuskieu hänen suutansa ja silmiänsä, »vieläpä
sysäsi pitkän kieli-liuskansakin suustaan ja alkoi se-
pän poskia nuoleskella. Tuohon tomeriinsa täytyi
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sepän wiimeinki tyytyä, ja tuntemattomat wieraat
läksiwät hänen pajastansa iäksi päiwäksi matkoihinsa.
Sen werran sitä.

11. Miehestä, joka maat lenti lintuna, wedet
ui kalana.
Kaijalasta.

Wapahtaja ja Pyhä Pietari kerran käweliwät
tietä myöten yksissä ja tuliwat muutamaan taloon,
jossa oli mies peltoa kyntämässä. He meniwät kyn-
täjän luoksi ja kysyiwcit, hänkö taloa isännöitsi. „On
meitä kolmekin wcljestä talon isännyydessä; minä
heistä olen nuorin", wastafi mies. Siinä juoksi
pellon alla joki sitte, jonka poikki matkamiesten oli
päästäwä, niin sanoo Wapahtaja: „etkö, hywä mies,
läksisi nieitä poikki joesta ehättämään?" „Läh-
den, miksi en lähtisi?" wastasi kyntäjä ja saattoi
matkamiehet joesta poikki. Weneestä maalle noustua
kysyy sitte Wapahtaja: „pitäät'ö palkkaa äiän wai-
woistasi?" „Palkasta ei tarwitse puhua", sanoi
weneen haltia, „ristikansan minä aina ilmasesta yli
saatan, palkkaa en ota milloinkaan." Pietari,
joka tämän kuuli, sanoi Vapahtajalle: „anna hä-
nelle, Herraseni, jonkinlaista wirkaa eli etua wähäu
hywästä työstänsä." Wapahtaja silloin lahjoitti
miehelle sen wiran ja edun, että maat taisi lintuna
lentää, wedet uida kalana, jonka jälkeen towerinem
erosi hänestä.



11, Miehestä, jota maa! lenti lintuna, wedet »i kalana. 9

Tulipa tuosta jonkun ajan päästä sotamiehen
otanto ja siitäkin kyntömichen talosta otettiin nuorin
weli ja wietiin kuuinkaan sotawäkecn. Kun sitte
kuningas sotajoukkoncen toista kuningasta wasten
sotaan läksi, häneltä kiireessä oli miekka kotiin unch-
tnuut, jota ei keksinytkään ennenkuin wihollisen maa-
han tultua. Tätä harmissaan sekä wähän häpeis-
säänki sanoi hän sotamiehille: „Kuka mies siihen ja
siihen aikaan kerkiäisi unohtuneen miekkani käydä ')

kodista, sille tyttäreni antaisin palkoista." Nuori
sotawäkecn otettu mies astui tämän kuultuaan ku-
ninkaan eteen kohta ja sanoi: „kun armollinen ku-
ningas tyttäresi antanet, minä nnohtuneem miekkasi
toimitan määrä-aikaan tänne." Kuningas wahwisti
lupauksensa, sanoi: „ johan sen kerran kuulit; kuuiu-
kaasi sanaa tulee uskoaksesi."

Mies läksi nyt matkalleen ja hätäkös olikaan
lähtiessä, kun nä'et maat lenti lintuna, wedet ui ka-
lana. Gi aikaakaan, niin joutui jo kuninkaan lin-
nalle, siellä lintuna istuutui ikkunalle ja alkoi lau-
laa wiserrellä kauniilla äänellä. Kuninkaan tytär,
joka tämän kuuli ja josta lintu oli ylen kaunis ja
ihmeellinen, aukaisi ikkunan, josta lintu samassa pu-
jahti miehenä huoncesen. Kuninkaan tytär katsoi
kuin kummaa ikkunasta tulijata ja kysyi, mikä hä-
nellä oli asiana. „Minä läksin kuninkaan miek-
kaa käymään", sanoi mies, „ja siitä luwattiin tei-
dät minulle naiseksi; onko teillä sormusta semmoista
minulle merkiksi antaa?" Kuninkaan tytär miel-
tyi sotamieheen, se kun näytti pulskalta ja urhoolli-
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selta, otti sormnksen sormestaan ja antoi niiekan ha-
kijalle. Tämä taittoi nyt sormuksen kahtia, josta
kumpikin piti puolen, merkiksi, ett'ei knninkaan tytär
ottaisi ketään muita miehetscen, kuin sen, jonka sor-
muksen puolisko toiseen hänen kallellansa olemaan
puoliskoon käwisi. Siitä jätti mies tyttärelle hy-
wäisct sitte ja kun miekan kera matkalle läksi, hän
taas maat lintuna lenti, medet ui kalana, joten jou-
tuikin kahta tuntia ennen liitto-aikaa takasi sinne,
jossa kuningas sotajoukkoineen majaeli; mutta oli
matkastaan niin wäsynyt, ett'ei heti mennyt kunin-
kaan puheelle, Maan rupesi mähäiseen metsään leirin
kylkeen maata. Keksipä hänet siinä toinen sotamies,
joka sattui mahtina olemaan, leikkasi makaajalta pään
poikki, otti häneltä miekan ja wei sen kuninkaalle,
sanoi: „täss' on, armollinen kuningas, miekkanne,
jota niin suuresti kaipasitte." Kuningas hywillä
mielin siitä, kun nyt hywän miekkansa sai, jolla jo
monta wihollisen päätä oli maahan silponut, kiitti
tuojaa, sanoen: „kunhan sota loppuu ja kotiin pää-
semme, niin pidämme sinulle ja tyttärelleni häät, ja
hywät pidämmekin, kun pitämään rupeamme.

Kesti jonkun aikaa sotaa sitte, niin jo Moitti
kuningas toiselta kuninkaalta linnan ja kulki wäki-
neen painunen omaan waltakuntaansa takasi, josta
alkoi tyttärelleen walmistaa häitä. Tämä kun tu-
lewaisen miehensä nähdä sai, sanoi hänelle: „onko
teillä mitään merkkiä siitä, että olen teidän morsia-
mennc?" „Gihän minulla mitä merkkiä tarwitse
olla, kun teidät kerran on minulle luwattu", was-
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tasi sulhaiuen toimcssacm. „Pysy minusta eril-
läsi, eu miilä sinulle naiseksi mene, kun ei sinulla
mitä merkkiä liene; liiton merkki mun oikealla sul-
haisellcmi ou. Näin pnhui kuninkaan tytär tiukkaan
eikä sanonnt lähtewänsä kirkkoon wihille, ennenkuin
se sormus tuotaisi, jonka hän sulhaiselleen oli cmta-
nut. No, siihen tulee nyt keneralcm poikaa, paja-
rin 2) poikaa, kauppiaan poikaa ja minkä niitäkin
herraa kuninkaan linnaan ja kaikki antawat sormuk-sensa kuninkaan tyttären koetcltawiksi, waan niistä
ci yksikään hänen sormeensa sowcllu.

Kulkee sillä aikaa Wapcchtaja ja Pyhä Pietari
taaskin tietä myöten, siinä seudussa matkustamat,
jossa kuningas oli sotaa käynyt, niin Pyhä Pietari
tiepuolessa miehen raadon keksii ja sanoo Vapahta-
jalle: „täällähän se onkin, pää poikki ticnwieressci
wiruu se mies, kulle me wähän etua hywästä työs-
tänsä annoimme, suo, armas Herrascni, hänelle wielä
henki ja entinen etukeinonsa, hän kuu aikanaan meitä
auttoi." „No, pese hänet merestä puhtaaksi", sa-
noi Wapcchtaja Pietarille. Pietari teki niinkuin oli
käsketty, josta Wapcchtaja pani pään siallensa, ja
mies tuli terwecksi, sanoen eloon herätessään ja päi-
wäci, taiwasta katsellen: „ohoh, kylläpä wiikon ma-
kasin!" „Wiikomman olisit wielä miesparka maan-
nut", sanoi Pyhä Pietari, „kun emme olisi me si-
nua löytäneet;" siellä jo kuninkaan linnassa häitä
pidetään morsicunellesi; mene, joudu sinne, wielä ker-
kiät wihkiäiset estämään." Mies, kun tämän kuuli,
ei kaukaa wiiwytellyt, maat lenti lintuna, wedet ui
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kalana ja tuli kuninkaan linnalle, jossa kohta aset-
tui kuninkaan tyttären ikkunalle. Tämä, joka tuossa
paikassa laulun tunsi, awasi Muuan ja laski linnun
miehenä hnoneesen, kysyen heti: „ »vieläkö on sormuk-sen puoli teillä lähellä „Wiel'on tcihellä", sa-
noi mies, ja kun siitä sormuksen ratokset pantiin
»vastakkain, ne käwiwät yhteen ihan kärinällensä.
Meni silloin kuninkaan tytär taattonsa lnoksi ja sa-
noi: „ täällä on nyt minulla snlhancn, sen kera tah-
don minä kirkkoon »vihille mennä". Kuningas knn
tämän kuuli, tilli itse tyttärensä hnoneesen, jossa
näki miehen ja hänen kädessään tyttärensä sormuk-sen puoliskon. „No, niissä sinä niin wiikon mat-
kallasi wiiwyit?" kysyi hän ihmeissään mieheltä.
Tämä haastoi nyt kaikki mitä oli tapahtunut ja mi-
ten Wapahtaja ja Pyhä Pietari oliwat häntä aut-
taneet. Kun kuningas tämän kuuli ja päälliseksi
näki, että sormuksen ratokset yhteen käwiwät, pani
hän sen oikean miekan tuojan tyttärensä kanssa wi-
hille, waan toiselle petolliselle sotamiehelle toimitti
hän hywän selkäsaunan ja siirti hänet i'äksi päiwäksi
koko »valtakunnasta pois. Sen pituinen se.

Sanain selityksiä: l, käydä -- lwuta», hakea; 2, pajan
rikas aatelis heila; 3, lähellä tallella.

lii. Yösian Kostaminen.
Hämeestä.

Kulkiwat Pyhä Pietari ja Wapcchtaja yhdessä
kerran ja tuliwat myöhään iltasella muutamaan ky-
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lään, johon mieliwät pysähtyä yöksi. Olipa siinä
kylässä kaksi taloa, toinen uhkea ja uljas, toinen
köyhä ja huouomaineu. Köyhää taloa eiwät mat-
kamiehct huoliuectkaan mennä waiwacuncian, maan
päättiwät rikkaassa talossa käydä yösiaa kysymässä.
Niin tehtiinki ja taloon tultua kolkutettin owelle,
joka jo oli salpa päällä, waiweiwcit ihmiset wielä
kuitcukaan ma'cmneet. Hywään aikaan ci tumasta
wastattu nutään, mutta wiimcinki äännähti sieltä
talon emäntä ja kysyi: „kuka yöllä ihmisten owia
pieksää?" Matkamiehet sanoiwat asiansa ja pyy-
siwät emännän hywyydestä yösiaa aamuksi. „Dö-
sia hakekaat itsellenne, mistä tahdotte, tiuskasi emäntä,
en nyt enää rupea itseäni waiwaamacm teitä sisälle
laskeakseni; pois wacm owelta! taikka minä hallini
laitan teitä terwehtämäcin". Matkamiesten täy-
tyi tyytyä tähän. He läksiwcit owelta pois, niin-
kuin oli käsketty, ja päättiwät mennä toiseen köy-
hään taloon kuulustamaan, oliwatko siellä wielä ih-
miset walweella. Kun siitä taloou tuliwat, siellä ei
salpaa owella ollutkaan, ihmiset oliwat walweella
kaikki, terwehtiwät wieraita hywäntähtoiscsti ja käs-
kiwät heitä istumaan, josta toimittamat matkcuuie-
hille ruu'an ja yösian tekiwät. Wieraat matkastaan
wäsyksissä söiwät iltaisen halukkaasti, kiittiwät isän-
täwäkeä ja rupesiwat ma'ata.

Aamulla matkaan lähdettäissä tarjoitteliwat yötä
olleet wieraat emännälle maksua; wacm tämä ei huo-
linut rahasta, sanoi, ctt'ei niin wähästä sopinut mak-
sua ottaa; matkustawaiset kyllä aina itsekin tarwit-
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siwat rähcmsa. Wicraat eiwät silloiu muuta tain-
neet, maan laittausiwat matkalle. Sanoihan kui-
tenki Wapahtaja emännälle: „koska ette meiltä »vai-
moistanne rahoja ottaneetkaan, täytyy teidän kuiten-
kin siunauksemme ottaa ensimaiseen työhönne ja tyy-
tyä siihen, mitä se siunaus teille tuottaa." Emäntä
ei tähän taitanut Mirkkaa mitään, toiwotti »vaan
matkamichillc onnea ja jätti heille hywäiset. Heidän
talosta lähdettyä muisteli hän »vasta omia töitänsä
ja meni aamupuhteella aittaa» cileiu lopetettua palt-
tina-kangastaan mittaamaan. Tämä kun sattui ole-
maan ensimäincn työnsä, »vierasten siunaus käwikiu
siiheu. Emäntä mittaa, mittaa, minkä kerkiää, mutta
kangasta kesti kestämistään, eikä mittaamasta pääs-
syt ennenkuin kolmen päiwän päästä ja siitä sai hän
kangasta min paljon kuin perhekunnassa koko hänen
elinaikanansa tartvittiiu. Tästä ihastuen meni hän
naapuriinki kehumaan, minkälaisia »vieraita Hänellä
oli ollut ja mitä hywää ne hänelle oliwat tuotta-
neet. Toisen talon emäntä tästä tiedon saatuansa
alkoi tileistä ynseyttään katua ja päätti toiste nöy-
remmin »vastaan ottaa eilein yöksi pyrkineitä »vieraita,
jos »vasta »vielä jolloin tulisiwat hänen taloonsa.

Kului sitte aikoja ja köyhä talo ivahwistni ja
edestyi aina enemmin, mutta rikas talo ei tahtonut
niin hywcisti menestyä kuin ennen, maikka asukkaat
kyllä sielläkin toimeen tuliwat. Asiain tällä kannalla
ollen tuliwat nämä samat matkustajat taas kylään
ja meniwät ensin rikkaasen taloon, niinkuin »viimein-
kin. Emäntä ci heitä nyt owen ulkopuolelle jättä-
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nyt, waan oli wicraita kohtaan warsin makeamieli-
ncn, tarjosi heille ruokaa, mitä talossa parasta oli,
ia yösinn niin nhkean, kuin suinkin taisi. Wieraat
pitiwät hywänään, niitä annettiin, ja aamulla ta-
losta lähtiessään tarjosiwat emännälle maksna siellä
olostansa; mutta emäntä ei maksusta tahtonut kuul-
lakaan, waan pani wielä matkaan lähtewille cwästä
ja nmuta kaikenlaista mukaan. Näin paljoa eiwcit
matkamiehet tahtoneet wastaan ottaa jotakin siaan
antamatta, jonkatähdcn sanowat: „kiitämme teitä
paljon, waan emme woi jättää hywyyttänue tykkö-
nään kostamatta; sattukaa» siis kolniipäiwäinen siu-
nauksemme ensimaiseen työhönne, jota tänä päiwänä
alotatte." Sillä puheen laksiwät wieraat tiehensä,
ja euiäntä kohta tarttui rahakukkaroonsa, jonka jo
illalla oli walmiiksi pöydälle pannut, nyt waan siitä
rahoja lappaaksensa ja aikoi jo siitä äärettömiä sum-
mia ruweta lukemaa»!, waan rahanhimon ja ahneu-
den wimmassa ei hän huomannutkaan, mitä hän kii-
reissään teki, mutta läksi ensin nurkasta niistinlii-
naansa ottamaan ja niisti sillä nenänsä. Tuossapa
tulikin nyt olemaan se työ, johon yöwierasten sin-
nans sattui. Emäntä joutui nenäänsä oikein työk-
sensä niistämään, niisti sitä, niisti ennättämistään,
waan ei niistämisestä kuitenkaan tahtonut loppua
tulla. Aina kolme päiwää kesti tätä nenän niistä-
mistä, ja wasta kun sen ajan kuluttua emäntä tu-
kalasta työstään pääsi, meni hän kiroten, siunaten
tuskissansa pöydältä rahakukkaronsa korjaamaan.
Sen werran sitä.
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IV. Wapahtaja ja Pyhä Pietari riihessä.
Hämeestä,

Wapahtaja ja Pyhä Pietari ennen muinoin
maata t'ulki»uat, niaata kiersiwät yhtenä, ihmisten
eloa ja oloa nähdäksensä. Näillä matkoillaan jou-
tuitvat kerran iltasella muutamaan taloon yösiaa et-
simään. Tuota ei isäutä heiltä kieltänytkään, wnan
toimitti heille ruu'an sekä wuotecn, niinkuin »vie-
raille ailiakiu. Sattuipa sitte talonwäellä riihen pui-
minen aamusta »varhain olemaan työnä, ja kun pal-
jon wiljaa oli parsilla, mutta pnimamiehiä wähän,
päätti isäntä käskeä yöwieraattin riiheen onmlle »vä-
elleen muuksi. Pani siis renkinsä tätä käskyänsä »vie-
mään heille; mutta »vierailla, jotka cilciscstä matkan-
teosta »vielä oliwat »väsyksissä, ei ollutkaan halua
näin aikaiseen työhön ruweta, he »vaan wenyiwät,
»uirniluat »vuoteellansa pitämättä isännän käskystä
ui itään lukua. Isäntä silloin lähetti oman tyttä-
rensä käskemään heitä työhön, »vaan nämä eilvät
tästäkään isännän käskystä pitäneet tuon enempätä.
Siitä tuskastui isäntä ja läksi itse yöwicraitaan ha-
kemaan puimatyöhöu, ottaen »vielä hywän kepinkin
kouraansa, sillä paremmin houkutellakseen heitä kuu-
lemaan hänen käskyänsä. Tupaan tultua hyppäsikin
»vierasten wuoteen eteen kohta ja uhkasi heitä kepil-
länsä, elleiwät riihen menisi. Wieraat silloin nou-
siwat makuuffeltaan ja lupasiwat kohtakin riiheen
joutua, koska siellä työwäestä oli semmoinen tarlvis.
Näin puhellen pukiwatkin wanhat matkawaatteet pääl-
lensä ja seurasi»vat isäntää riiheen. Siellä ei»uät
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sinne tultuaan kuitenkaan sallineet mmm wäcn olla,
wacm täskiwät nyt heidän »vuorostaan mennä ma-
kaamaan; isännän »vaan antoiwat owcn suussa sei-soa ja heidän työtänsä katsella. Ottimat sitte muu-
rin takaa, »»»istä löysimät, päreitä ja sytyttiwät niistä
pienen tulen pesän eteen lattialle. Siitä sytyttiwät
sitte pitkiin päreisin tnlen, ja nostiwat niitä parsia
kohden, toinen toisaalta, toinen toisaalta päin. Tä-
mäpäs tuotti tnmmcm tapantscn. Waltean lietti
päreistä lensi siteiden Malilla, croitti Miljasta kaikki
jywät ja pndotti lattialle, olet waan jäiwät tuimina
jn tyhjinä parsille. Isäntä owelta katsocssaail tätä
arweli: „no tuohmi on soma, uusi ja marsin muka-
wa clonpuimifcn keino, sitä »ninnntin pitää koetella,
kun nyt undestaan saan riiheni ahditnksi!" Meni
sitte ja toimitti »vierailleen hywäil atrian, ja kun mat-
kalle läksimät, niin jätti heille ystäwällisct hywäiset
ja kiitti, ylisteli heitä sicmästä ja sukkelasta riiheu
puinnasta.

Wieraiden talosta lähdettyä oli tämä uusi pni-
mateino isäuuäu mielessä yhä ja hän ci rauhaa ei
lepoa saauut ennenkuin itse pääsi sitä l'o'ettamaau.
Kolmantena aamuua olikin jo taksi wcchwaa riihtä
taas eloilla ahdettu, ja isäutä läksi hymillä »nielin
uutta, masta oppilnaa puimiseu tapaa koettamaan.
Wiritti pesän eteen päreistä pienoisen tulen ja sy-
tytti siitä toisia pitempiä päreitä, joita nosti ja ko-
hotteli parsia kohdin, niinkuin oli nähnyt wieraidcnki
tekemän. Tuota työtään ei kuitenkaau saanut kau'a»
hutuiksensa tehdä, sillä tnli syttyi oltiin heti ja koko

Suom, tarinoita, 2
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wilja rupesi palamaan. Tästä huomasi jo äiä tuh-
min tehneensä ja läksi riihestä nlos, sulkien owen
jälcstänsä, kocttaaksecn henkipakahtnniisclla saada tn-
len sammumaan; waan ci auttannt tämäkään kuri.
Riihen katosta alkoi jo nousta tuli ja pesän eteen
wiritetty päre-tuli oli jo lattian aliakin sytyttänyt
riihen toisaalta päin, joten koko riihi-rakennus kohta
oli ilmi-tulcssa. Isäntä ci saanut muuta kuiu mat-
kan päässä wainiolla seisoa ja omin silmin katsella
sytytetyn riihensä palamista. Tnossa wasta alkoi
hän surkeasti päiwitcllä ja ylpeyttänsä wicraita koh-
taan katna. Sen wcrran sitä.

V. Wastahakoinen akka.
Kiwennawalta,

Tämä talina on Geimanilaisillekin kansoille tuttu; niin sano-
taan esimerkiksi ruotsalaisessa sananlaskussa semmoisesta, joka aina
wastustelee toisen sanaa ja puhetta, että hän rientää wasten wirtaa,
niinkuin entinen akka („som käringcn mot siromme»").

Talonpoika otti »vaimon itsellensä, mutta tämä
puuttui olemaan niin »vastahakoinen, että teki kaikki,
mitä miehensä kielsi, waan mitä hän käski, sitä hän
ci tehnyt. Dliwatpa sitte joulupyhät tulemassa ja
mies, jota oli hywänsäwyincn ja kaikkea riitaisnntta
wihaawainen, waan kuitenkin jnhlan aikana mielel-
lään olisi elänyt wähän pulskemmin kuin tahalli-
sesti, mietti mielessään, mitä ncnwoa hän pitäisi, saa-
dakseen joulua pitää wähän jalommin niin ruu'an
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kuin juomanki puolesta. Wiimein litulikin jo kei-
non keksineensä ja sanoi emännälleen: „on nyt joulu-
juhlakin tulemassa, waan elä huoli knitenkaau »veh-
näisiä pyhiksi tehdä, kolvin käwisi se meidän wähillc
»varoillemme kalliiksi." Gmäntä tnskin miehensä
puheen kuulikaan, niin »vastasi jo sukkelaan: „te'enpä
»vehnäisiä sttottakin".

Mies on toimessaan olcwinaan ja sanoo siihen:
„no, joshan »vehnäisiä tc'etkin, ei pidä piirakalta teh-
däksesi".

Gmäntä kohta »vastustelee tätä miehensä »va-
roitusta ja sauoo: „tc'cnpä suottakin".

„No, jos piirakalta te'etkin", sanoo mies, „ci
pidä wiinaa ha»lkkiaksesi".

„Hankinpa suottakin", sanoi emäntä. Mies ei
ole asiasta ollakseen, sanoo waau: „niinpä jos »vii-
naa hankitkin, ei pidä kahwiloita ostaaksesi".

„Ostanpa fnottakin", sanoi akka. „No, jos
ostatkin kahwiloita wähäu, ci pidä pyhiksi kuitenkaan
»vieraita kutsna."

„Kntsuupa suottakin", wastasi enmntä. „3io,
jos »vieraita kntsntkin", sanoi mies, „ja niitä pöytään

käsket, ci pidä minna panna pöydän päähän istu-
maan." „Panenpa suottakin!" wastasi taaskin
akka ja pöyhisteliin mieheusä edessä. „No, mi-
nun kasketkin pöydän päähän istnmaan", sanoi mies,
„ei pidä »viiua-putelia käteeni antaa knmminkaan".

„ Panenpa suottakin", tinsknsi emäntä. „No,
jos niin tekisitkin, elä minua kuitenkaan edeltäpäin
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ryyppääuiään käske." „Käskeupä suottakin", Mas-
tasi emäntä entiseen tapaansa.

Näin sai mies akkansa pitämään hymät joulu-
kestit. Siinä oli wehnäistä, pikakaista, siinä kah-
mia, siinä Miinaa niinkan'an kuin jonlnnpyhiä kesti,
ja kutsumieraita Mielä päälliseksi; maali kau'aukos
tätä iloa kesti, knn juhla»<-aika oli ohitse, kämi akka
Mielä mastahakoiscmmaksi ja ilkeänunäksi kuiu ennen.
Mies, joka ci häneltä hengen ranhaa saanut, mietti
wiimciuki mielessään: „ päästä mnu pitää knin pitää-
kin tästä hnllllsta akasta," ja kun heinänteko-aika
kesällä tnli, meni hän niitylleen, jonka halki juokse-
man joen yli saattoi pienoinen polku-porras. Tä-
män hakkasi hän kirMecllaän pnoleksi poikki, jotta
hätä hätään miehen kannatti, ja kämi siitä kotiin,
sanoi mainiollensa: "nyt on hymä ja pontainen il-
ma, lähkäämmc heinän tekoon niitylle". Eukko läksi
ja kun tultiin joelle, meni mies edeltäpäin porrasta
myöten Maroitellen joen poikki, ett'ci puut pettäisi.
Kun siitä sitte akkakin läksi perästä tulemaan, »va-
roitti hän häntä, sanoen: „kule Mannoseni porrasta
myöten hiljaa ja maroitellen, elätä hypi, keitn tul-
lessasi, hymin tnntuimat minusta porraspuut huo-
noilta ja lahonneilta." „Hypinpä suottakiu", sa-
noi akka ja koikkui, keikasteliin tullessansa, maan sa-
massapa porraspuutkin pettiwät, ja akka keiskahti jo-
keen, joka wei hänet myötänsä. Mies silloin läksi
masten mirtaa juoksemaan etsiäkseen akkaansa muka.
Tämäu keksi muut heinämiehet, joita sattni sen jo'en
Marrella olemaan työssä, ja kysyiwät mieheltä: „nu-
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täs etsit?" „Akkaani, ainoata, suloista iki-sopua-
ui", »vastasi mies, „porras pahanen meni poikki ja
eukkoni jokce» katosi." „ Mitäs sinä, hnpelo, sitä
täältä etsit?" sanoimat toiset, „koska akkasi jokeen
putosi, tottahan se myötä wirtaa alaspäin jokea meni".

„Niin sen luulisi", sanoi mies, "maan minun
akkani oli aina mastahakoincn eläessänsä, niin totta-
han se wasteu mirtaa kulkee kuoltuaanki." Miehet
tämän knultuansa cimät wirkkancet mitään, maan ar-
meliwat mielessään: parasta lienee sinnlle, jos et ak-

kaasi löydäkään.

VI. Tulewaista elänmtaän tiedustajat.
Karjalasta.

Oli rikas mies kerran, monen konnun ') hal-
tija, suuri pohatta semmoinen. Tämä meni kirk-
koon kerran ja kuuli siellä papin saarnassaan sano-
man, että huokeampi on kamelin käydä nenlan sil-
män läpitse, knin rikkaan tulla Jumalan waltakun-
taan. Se asia ajcttelutti häntä pitkin päiwää, ja
kotiin tuttnansa päätti hän tuhlata pois kaiken ka-
maransa, että muka joku toiwo möisi hänelläkin olla
autuaaksi päästä, sillä nenlan silmästä ei hän luul-
lut konsaan sopimansa kulkemaan. Näissä tuumin
ottitiu kaikki rahat, tawarat mukaansa ja läksi pois
koko kodistansa. Matkalla tuli kaksi rosmoa hänelle
wastaan, ja niille antoi mies rahansa, toiselle toisen
puolen, toisen puolen toiselle; josta kääntyi kotiinsa,
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kun nyt oli rikkaudestaan päässyt, joka muka papi»
sa»an jälkeeu esti häntä autuaaksi tulemasta. Ros-
mot tämmöise» rikkauden saatuansa micliiuät myös-
kin saaliillensa palata kotiinsa; waau jos minnepäin
kääntyiwät, oli aina tulinen »vuori heidän »vastas-
sansa, eituätkä päässeet sen edemmäksi. Tästä alkoi
heille hätä tulla ciwätkä tienneet, mitä ncnivoksi.
Wiimei» asiata kanan aprikoitua»sa, sa»oi»uat he toi-
sillee»: „parasta. knn »viemme näinä rahat miehclle
takaisin, ciivät ne näy oleiuan meille sallitlit, koska
tuliselta »vuorelta emme pääse mihiilkää» päiu klllke-
luaa»." Asiasta »äi» soiuittuaan läksituät sitte rik-
kaau niiehc» perästä juotsclnaau ja huusiwat häutä
odottamaau, kuu »uaau etäältä uätiiuätz i»»ltta ri-
kas, joka pelkäsi hcidä» tulcluau häutä tappamaa»,
paketti sitä enemmin. Viimeiseltä tapasiwat ros»vot
hallen kniteilkin ja pyysiluät, rickoiliivat häntä otta-
»laali rahojcmsa takaisi». Mics tosi» ei olisi rahoista
hlwlilmt, kun lililli niittä antnaaksi pääsciväiisi, »uaa»
ros»uot knil itkll-siluull ililioittiivat, ctt'ci»vät he ra-
hojen kanssa pääse mihinkään, täytyi miehen, knn
täytyiti» ottaa rahansa takaisin.

Toisena päi»vänä läksi rikas mies »im itään
taas inatkalle päästäkscc» erilleen »vahinkona olc»uista
rahoistansa ja antoi ne cnsiinäiselle «»ieswirnakkcelle
niintä maantiellä tapasi; mntta kaikki kä»vi samalla
taivalla knin eileiilti». Mies, joka ilomielin rahat
ivastaan otti, ei päässyt niiden kanssa totiinsa, sillä
tnlincn wnori oli hänellä aina »vastassa, ja hänen
täytyi tuoda rahat rikkaalle takaisin.
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Pahoilla »nielin palasi nyt rikas mies kotiinsa,
kummeksien sitä, knn ci hän woinut haittana ote-
tuista rahoistaan millään tatuoin erillensä päästä,
sillä papin jyrkät sanat soimat yhä hänen kohuis-
sansa: „hnokcalnpi on kamelin käydä nenlan silmän
läpitse, t'»in rikkaan tulla tailvaan waltaknntaan".
Sattuinalta tuli siihen taloon sittc maailmata pal-
joil matknstannt mies, joka unlusta kaikenlaisesta
pnhellen, senkin tiesi kertoa, että pyhällä maalla Je-
rusalemissa oli ylen mainio tietäjä ja wiisas, joka
woipi cnnnstaa ja sanoa, milloinen ihmisen elämä
on tulcwaisilla ilmoilla. Isäntä, jolla snuren rik-
kalltcilsa ja papin saarnan tähden tulcwaiscsta elä-
mästään oli snnri murhe ja huoli, kokosi kohta kaikki
rahat, tnwarausa ja läksi waeltainaan Jerusalemiin,
tietääksensä, lnilloincn elämä hänellä olisi tnlewai-
silla ilinoilla. Hänen sinne mennessä tuli roisto-
mies hauelle wastaan, rnpcsi puhuttcleuman häutä
ja kysyi: „miuuepä »uics menet?" Rikas mies scl-
witti asiansa snoraan kaikki, että lerusalenuiu hän
muta ou waeltamassa. „Niiupä jos sinne menet,
kotisi lienee sittc sinulle tarpeetoin, ja niinä menen
ja ryöstän sen puhtaaksi, ctt'ei sen kanssa muilla
»uaiwaa ole", sanoi maantien kulkija. Rikas, jolla
oli muut tärkeämmät ajatukset mielessä, ei ollut tästä
uhkauksesta millänsäkään, waclsi waan tietä myöten
cdcllcnsä. Rosmo puolcstaau kulki rikkaa» kotia koh-
de», ryöstääksecu sitä »iinkmn oli uhan»ut, mutta
mcuucssä juohtui häneu mieleettsä, että: „jahkapa uli-
nakin meneil ensin Jerusalemiin, niin saan minäkin
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tietääkseni tulewaiseu elämäin", ja rupesi ajamaan
rikkaan perästä. Kun siitä nyt jonkun aikaa oli
juossut ja rikkaan keksi edellänsä maantietä kulke-
ma», hunsi hän jo etäältä hänelle: „odota, odota to-
Mcri!" mntta rikas, joka lnuli roswou tulcwau ra-
hoja ryöstämään itseltänsä, pakeni sitä kiireemmin.
Wiimein saawutti rosmo kuitenkiu riktaau miehell,
tämä kun oli huonompi juoksemaan, ja kertoi nyt
asiansa, sanoen aikomansa hänkin lähteä Jerusalemiin
tnlemaisesta tilastaan tietoa saamaan, koska nyt niin
hymän matkakumppanin oli lamannut.

Kun jonkuu aikaa uäiu oli yhdessä kulcttu, tul-
tiiu illatl suussa rikkaaseu taloou, jossa oli senlainen
isäntä, ett'ei milloillkaan yöksi »vastaan ottauut köy-
hiä ja kerjäläisiä, mutta ainoastaan rikkaita, jotka
moimat hywästi palkita häntä. Tänui kun nyt vie-
raitaan ennätti pnhntclla ja sai tietääkseen, minne
rikas ja rosmo oliwat matkalla, lnieltyi hänkin hei-
dän kanssansa matknstamaan ja kun yötä oli ta-
lossa lewätty, läksiwät kaikki sitte kolmen kesken Je-
rusalemiin. Siellä, kuu miimeinki perille pääsiwät,
tuulusteliwat he sitä miestä, joka tulewaisesta elä-
mästä tietoja antoi. Tämä mies kun oli tiedostaan
mainio ja kaikille tuttu, he kohta yhdyttimätkin hä-
nen ja ilmoittiwat hänelle asiansa.

(s'mmstaja kun miesten tuumat tietää sai, pani
heidät itsckunkin crihuonecsen, ensisti ensimäisen rik-
kaan sennnoiseen ilohuonccsen, jossa oli kaikenlaisia
kllkkia ja puiden hedelmiä, ja jossa monenlaiset lin-
nut somasti ja kauniisti laulaa sirkutteliwat puissa,
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että kyllä oli rikkaan sitä lysti kuulla ja siellä ma-
jaclla. Rosmon laittoi hän sellaiseen huoneesen, jossa
tuli paloi, lieskasi haudassa, ja jossa ei muuta lat-
tiaa ollut, kuiu kaksi laudan päätä seinän wieressä
owen suussa, joilla roswo työn tnskin, wäen wäki-
scn pysyi seisoallaan. Kolmannen miehen, sen rik-
kaan ja saidan pani hän niin kylmään ja sawuisccu
huouecsen, ctt'ei sima tahtonut kestää ja toimeen
tulla mitenkään; ja kaikki kolme pani hän niin ole-
maan yhden kesäisen yön.

Aamulla meni sitte ennustaja cnsimäiscn mie-
hen luoksi ja kysyi: „ mitenpä sinun on ollut 010
täällä mielestäsi?" Rikas wastasi: „ei ihanaisem-
paa oloa maallillen ihlninen enää woi toiwoa, tämä
koko yö kului minulta, miu hywästi ja hupaisesi!,
ett'en tietänytkään koko ajan kulusta". Gnnustaja
sanoi: „ senlainen oi: tulewaiucuki olosi, niutta elä
tuhlaa oikeiu saatua omaisuuttasi turhaan, waan tc'c
hywää oikealla tawalla". Siitä meni sitte ros-
mon luoksi hänenki yöllistä oloaan tiedustamaan,
waan kuu huoneesen tuli, täällä yöwieras oli jo
pääsemättömässä pulassa. Mden laudan nenä oli
jo paahtaessa hiiltynyt poikki, mutta onneksi sattui
waarna olemaan seinässä siinä miehen kohdalla,
niin kun siitä tapasi kiinni kädellänsä, sen turmissa
wiclä kuitenkin pysyi toisella jalallaan wiimeisen lau-
dan nenällä seisomassa. Kysymykseen, minkälainen
olonsa yöllä oli ollut, wastasi häu, sen yön olleen
kuin tuhannen wuotta eikä hirnmisempaa oloa woi-
wan maallisella ihmisellä enää olla. Tulewaisuudeu
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ennustaja, knn tämän knuli, sanoi rosmolle: sen-
lainen on tulemaiucuki elämäsi olema, jos et te'e
parannusta". Rosmo kysyi, miten hänen tätä
wälttääksecn piti tekemän, ja ennustaja Mastasi:
„kuusi miikkoa pitää silnin lakcalla snolla rnkoilc-
lnasi Jumalaa ja sitte pyytämäsi anteeksi kaikilta,
joita olet wahingoittanut sekä työllä ja tawaralla
pyytää somitella kaikki pahat työsi ja rikoksesi".

Tämän nenmon rosmolle annettuaan ineni tn-
leloaisnuden ilmoittaja toisen rikkaan litoksi ja ky-
syi, millainen 010 hänellä sen yön scutnna oli ol-
lilt. Rikas mastasi, ei karmiampaa ja maikiam-
paa oloa enää koko maailmassa oleman, kuin mikä
hänellä oli ollut. Gnnnstaja selitti silloin tällekin
michcllc häneit tulewaisen olonsa laidail ja sanoi:
„sinä kun et köyhiä koskaan ole hnoncisisi sumaiu-
mlt, waan aina olet antanut heidän tallissa, rii-
hessä ja muualla kylmässä yötä olla, niin on tnle-
maincn olosi olema sellainen kuin nytkin tänä yöuä,
jos et paranna itseäsi ja ja'a omaisliuttasi köyhille
ja waiwaisille". Saita kyllä cnnnstajan sanat kltuli,
maan omaislnlteusa jakamiseen ei hänellä hallia ol-
lut. Rosmo sitä wastaan alkoi entistä pahaa elä-
mätään katna ja päätti somitella monet pillat ja
rikoksensa, jos Maan elon ja parannuksen aikaa sal-
littaisi. Näin tnlewaiscsta olostaan tiedon saatuansa
palasiwat kaikki kolme miestä kotiinsa. Sen pi-
tuinen se.

Sanain selityksiä: I, konnun -- tilan, maa»; 2, pohatta
rikas (wen, 6«!>>i!>»); l!, wirnakenäöltään oudon epäluulon alai-
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nen; waarna puunaula; 5 karmiampaa tuskallisempaa, ahdista-
wampaa; si, pillat pahat työt.

ill. Uutelms Akka.
Kiwennawalta Kaijalasta,

Tähä» werrattawa tarina o» Ranskalaisilla. Katso: Lon-

te l!l>i I'«rill >832, kertomusta 8. Sama tarina on Tanskan kie-
lelle käänneltynä L. Molbcchin satukokoelmassa: Udwalgt Ewcnlyr og

Kjwbcnhawn 1843 siw. 7—9. „Dcn nysgjcrrige Kone",
Saksalaisilla, Katso C. G. Borgin saksasta Grimmin mu-

kaan kääntämää tarinaa „Mielctöin nurkuminen", Helsingissä 1849,

Oli kerran ukko ja akka. Heillä tosi» ci suurta
rikkautta ja omaisuutta ollut, waau sckiu wähä, mikä'
heillä elämistä oli ollut, häwisi häwiämistään kuu
oliwat laiskoja ja toimettomia molemmat. Oliwat
kerrau sittc polttopuuta hakkaamassa itselleen met-
sässä. Akka, josta tämä työ tuutui raskaalta ja
»vaikealta, alkoi puita kerätessään tuossa uyt kiroilla
(s'cwaa ja Aatamia, ja sanoi: „hcidän tanttansa täy-
tyy mcidänki tämmöistä waiwaa ja knrjuutta kär-
siä, kun niin tuhmia oliwat, että halpaiscn omenan
tähden riktoiwat Jumalan käskyn ja alkuperäisen on-
nensa kadottiwat, Knn ciwät sitä olisi tehneet, niin
eläisimme tänään »vielä paratiisin rnohotarhassa kai-
ketta huoletta ja wauuatta". „No, Gcwa siihen
oli pääsyynä, kun oli niin ahnas, ett'ci kiellettyä
omenaa woinut olla ottamatta", sanoi nkko, „waan
oli tnohon Aatamikin wähän »uikapäänä, knn antoi
akkahupelolleen semmoisen wallan eikä pitällyt häntä
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kowemmassa kurissa, kyllä niinä hänen siassaan oli-
sin Gelvan tiennyt hallita". Tämän ukon ja akan
pnhccn oli knningas inctsällä käydessään sattunut
syrjästä kuulemaa», jonka runoksi tuli puhuttelemaan
heitä ja sanoi: „ täällä olette näen mä kowassa ja
uutterassa työssä, eikö teille tvanhoillannc ala täm-
möinen työ käydä raskaaksi?" „Mitäs, kyllähän
se raskaaksi käyfti", sanoi mies, „»uaan Aatamin ja
Vcluail tuhinulldcn tanttahan sitä ihmisraukan täy-
tyy kaikenlaista knrjnutta tässä maaillnassa kärsiä".
- „No, koska tilanne on niin työläs ja »vaikea",
sailoi knningas, „niin seuratkaa minua linnaan, minä
siellä tahdon toimittaa teille huolettoman ja helpon
toimeentulon, kuu iuaan täytätte kohtuulliset »vaati-
mukseni ettekä kieltojani »vastaan riko". Tähän ku-
ninkaan tullinaan suostniwat ukko ja akka mielel-
länsä ja kulkiwat kuuiukaau seurassa liimaan, jossa
heidät wietiin senlaiseen huonecsen, joka oli kun pa-
ratiisikin niin kaunis ja korea. Kuningas toimitti
heille uudet »vaatteet sekä muut tarpeet kaikki ja her-
kullisia ruokia pöydäu, mutta koittaakscnsa, tottelisi-
tvatko onucnsa uurkujat hänen käskyänsä, panetti
hän kannelliseen hopea-astiaan pienoisen syöttiläs-
hiiren, jota hän huwikseen elätteli, ja asetti tämän
astian »miden rnokalaitosten jontkoon pöydälle, sa-
noen llkolle ja akalle hnoncesta lähtiessään: „syötää,
juokaa nyt mitä nlielcnne tekee, mutta tähän hopea-
astiaan älkää katsota, munten ajan teidät linnastani
pois". „Raahtiihan tuohon olla katsomatta", »vas-
tasiwat ukko ja akka yhtä suutansa eiwcitkä eilsimäi-
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senä eikä toistua päiwänä kuninkaali kieltoa wastaau
rikkoneettaan. Heillä muka oli niin paljon ninnta
katsottawaa ja ihmcteltäwää, että tuskin jnohtnikaan
koko hopea-astia Heidein mieleensä. Mutta kolman-
tena päiwäuä ei akalla enää ollut samaa run'an
halua kuin ennen, miehensä syödessä istni hän waan
ristissä käsin, katsellen hopea-astiata, silmiänsä mnn-
anne siirtämättä, ja sanoi huo'ateu: „ei nyt nnille
näuiä rnu'atkaan maista, tuolla se hopea-astiassa
taitaisi paras ruoka ollakin, koska se meiltä ou kiel-
letty. Vmmeköhän maljan kantta wähän kohottaisi,
nähdäksemme, mitä herkkua tuolla olla woi, sillä
mikä mahti ja »viisaus siiuä ou, että pöydälle tuo-
daan astia, johon ci saa edes kurkistella". —„lätä
astia koskematta", sanoi ukko warotcllen, „onhan
meillä tässä syömistä yltä kyllin, jos emme kulta-
maljan sisusta tiedustakaa», marsinkin koska kunin-
gas meitä niin kowasti kielsi".
meitä waan pilkkanaan", sanoi akka kiiwastucu eikä
miehensä kieltoa kuullut, waau tarttui hopeamaljan
kanteen käsin, mutta kun sitä kohotteli, siellä ci mal-
jassa ollut mitään munta, kuin se kuninkaan syötti-
läshiiri, joka samassa hyppäsi pois ja juoksi tiehensä.
Tästä säikähti akka niin, että maljan kalinen kädes-
tään pndotti lattialle, ja kuningas, joka tästä syn-
tywän rämäyksen kuuli, tuli tiedustamaan syytä.
Kun täällä asian laidan hawaitfi, nuhteli häu uk-
koa ja akkaa kowasti ja sauoi: „te Aatamin ja Ge-
wan tnhmnntta »valititte ja heitä syytitte, wann itse
ett'en knin kaksi päiwää malttaneet olla hopeamal-
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jaau katsomatta, waikk'ci teillä puutetta ollut miu-
kääulaista, waan syömistä sekä jnomista oli run-
saasti, niinkuin Aatamilla ja Vcwallakin paratiisissa.
Niinpä lähtekääkin uyt liunastani pois, teitä en enää
luouaui suwaita woi, koska kieltoaui kohtaa» rikoitte,
maikka teitä warsiu waroitiu". Ukko ja akka oli-
wat häpcissääu eiwätkä woiucet mitään wastata;
mutta palasiwat köyhään kotiinsa takaisin. Sen ko-
wemmiu ciwät knitcnkaan Aatamin ja Gewan pää-
hän cuää syyttäueet köyhyyttänsä, waan alkoiwat
ahkerammin tehdä työtä ja maatansa »viljellä, jonka
kantta siitä lähtien paremmin tnliwatkin toimeen,
kuin sitä cuueu. Sen werta sitä.

Vlll. Pojasta, joka kuninkaan tyttären sa°
noissa solmitsi.

Satakunnasta.
Wäjäiweltä,

Muutamalla kuninkaalla oli tytär, joka oli
»iin sukkela sanojen suutari, ett'ei koko maailmassa
luultu olewan sitä miestä, joka hauet sanoissa sol-
miaisi. Kuuingas olikiu scntähden ympäri walta-
kuutaausa kuuluttanut, että hän sille autaisi tyttä-
rensä Maunoksi, joka siltä suuu tukkisi, ett'ei se was-
tausta autaa woinut. Joutui sitte muuan kerjäläis-
poikatiu maata, «uieroa kulkiessaau kuulemaau tä-
män kuninkaan lupauksen ja arweli itsekseen: „no,
eihän tuo kumukaan tytär sen kmumempi liene, kuin
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uiuutkaan naikkoset, minä hänet sanoissa solmian
ja sunn tukiu, kun tukiukin". loukun aikaa toi-
meen saata»vaa asiatacm arweltllansa etsikin itsellcilsä
matkakumppauin nwukseeu jn läksi sc»l stlirassa ku-
ninkaan linnaan kulkemaan. Matkalla sai häu sat-
tumalta warpuiseu kiinni, josta ihastui hymin, kor-
jasi sen ja pani konttiinsa. Toweri, josta tämä käwi
kulumaksi, kysyi ihmeissään häneltä: „mitäs sillä
te'et tämmöisellä matkalla?" —

„Kyllä se wielä tar-
»vitaan", wastasi poika toi,ucssaau, asiata sen pa-
remmin selittämättä, astui häu »vaan edcllensä. Kun
siitä »vähän matkaa oli kulettu, näki hän taas tie-
puolessa »variksen pojan, joka ei »vielä lentoon pääs-
syt, otti sen kiinni ja pisti konttiinsa. Siitä eteen-
päin kulettaissa tatvoitti taaskin korpin ja korjasi
senkin taltcensa, ja niin itään sai siitä edellepäin ku-
lettaissa seuraansa »vielä, ensin tarhapöllön, sitte hä-
rän ja sitte mykän akan »viimeiseksi, joista kaikista
sanoi ondostuwalle tomerilleen: „elähän huoli, kyllä
ue kaikki »vielä tcmvitcchan, ennenkuin asiani on toi-
mitettu".

Päästiiuki jo kuninkaan linnaan siitä, niin ty-
tär tuli jo pihalla »vieraita »vastaan, se knn oli kär-
käs kaikkein niin ylhäisten kuiu alhaisten kanssa
sanoja »vaihtelemaan. Senpä kautta kysyikin kerjäläis-
pojalta kohta: „mitäs poika pulleroincn pussissasi
kaunat, taidat tärkeilläkin asioilla olla, kuiu sulla oi-
keiu on palwelija tolverina". —„Gi ole asiata pal-
jon sanotta»uaffi", »vastasi poika, „läkfinmähän ku-
ttiukaan tytärtä sanoissa ja puheessa solmiamaan".
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„Niinpä näytä lupauksesi toteen", sanoi kuninkaan
tytär rohkeasti, ikäänkuin pilkkaa tehden pojasta,
sillä häntä oli koko linnan wäki kuulemassa.
Poika silloin pisti kätensä konttiin ja nipisti war-
puista wähän, niin tämä hädissään sanoi: „täy,
täy!" „llnmärrätkös sitä kieltä?" kysyi poika ku-
lunkaan tyttäreltä. — „En sitä ymmärrä", sanoi ku-
ninkaan tytär. Poika samassa puristeli taas Wa-
rista koutissa, että se ääuceu puhkesi ja sanoi: „Waak,
waak!" Kun poika taas tyttäreltä kysyi, jos hän
sitä puhetta ymmärsi, oli hän yhtä tietämätön kuin
ciskenki ja sanoi, ctt'ei hän semmoista puhetta ym-
märtänyt. Taidatkos tätä kieltä? sanoi poika ja
puristi korppia, joka kohta alkoi kontissa huutaa:
„Korouk, koronk!" siitä heitti jo korpin ja tawoitti
kädellänsä tarhapöllöä, että se peloissaan alkoi panna:
„pu-pu-puh, pu-pu-puh!" Kun ci kuninkaan ty-
tär näitäkään kieliä osannut, nykäsi poika »vierellänsä
seisowata härkää, joka paikalla äänsi „möö-yh! m!!ö-
yh!" „Gn minä härän kieltä taida en tajua",
sanoi kuuiukaau tytär. No, jos sinut jo munten-
kiu moneen kertaan olen pilheessa ja sanoissa sol-
minnut", sanoi poika, „niin uyt ininä sinut »vii-
meinkin sanoissa salpaan peräti". Näin puhuessaan
nipisti hän mykkää akkaa käsiwarresta kowasti, että
se tuskissaan alkoi panna papottaa: „hopp, popp,
po, hopp, popp, po!"

Kun ei kuninkaan tytär tätäkään akan puhetta
ymmärtänyt eikä siihen wastata woinut, täytyi kaik-
keiu todistaa ja myönnytellä, että poika oli hänet
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sanoissa solminnnt. Uksin kuninkaanki täytyi raati-
miestensa ja «luun wäen yleiseen tuomioon tyytyä
ja täyttää kerran tekemä lupauksensa, jonka oli ym-
päri waltakuntansa julistanut. Niin sai kerjäläis-
poika kuninkaan tyttären mainioksensa ja peri ap-
pinsa kuoltua koko, waltakunnan. Siihen se juttu
sopiikin loppumaan.

IX. Kolme tienhaaraa.
Aahän wcrrattawia tarinoita on seuraamilla wierailla kansoilla:

Ruotsalaisilla: 1:o Wcrtaele „Swensta folksagor och äfweu-
tyr, samlade och utgifna af Hylt6n Cawallius och G, Stephens 1 0,,
l h,, Stockholm 1844, N:o 9, stwuja 152—168, kertomusta „Ungdoms-
landet". Samanlainen tarina on myöskin eriksensä painettuna, ni-
mellä: „FHgel Phönir, en märkwärdig och besynncrlig händclse, före-
ställd uti en Historia om en konung i England och Hans tre söner.
Lund 1835". 2:o Wertaele Cawalliuksen ja Stephms'in satukokoelman,
siwuja 37—44, kertomusta „Guldhästen, MHnlyktan och lungfrun i
trollbmen".

Tanskalaisilla: Karit Ettar, Ewentyr og Folkesagn fra Iyl-
land, Kjebenhawn 1847, siwuja I—lB, „Hworledes Bryde blef Kongc".
Tähän soweltuwa tarina tawataan erikoisena kirjanakin, painettuna
Kjebenhawnissa wuonna 1696, seuraamalla nimellä: „Gn herlig ny
Historie om Konnina, Cdwnrdo af Engeland, som war udi en okgelig
Sygdom geraaden, men dog af e» wiitz Quindes Rand blef cmeret,
og det formedelst Kongms yngste Son Prints Arti friemodighed, som
hawde sin syge snder saa kjier, at han reiste till den rige Dronning af
Arabia, hwor han med Liste bekom hendes klenodier, og förde Dron-
ningens dyrebare ftigl Phoenix hjem med sig, dog p»a det sidste efter
megen Gjenwordighed, som Prints Artus hawde utstanden, Pekon, lwn
Dronningen til «gte, Lystig at af Hollandst paa Danst Rim
udsat af P. I. H, Kjebenhawn 1696".

Hollantilaisilla. Tarkasta wastamainittua Tanskankielisen
kirjan nimilehteä. Muutoin sanpi tämän sadun alunomaisestn syn-
nystä tarkempia tietoja teoksessa: Nyerup allmindelig Morstabsllesning

Suom, tarinoita, 3
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i Danmark og Norge igjenuem Aarhundreder, Kjobenhawn 1816, siw.
227—230 „Kong Edward og Prints Artus".

Saksalaisilla 1. Katso: Giimm, Kinder und Hausmärchen,
Göttingen 1850, N:o 57 siw. 335—345, Kertomusta „Der goldene
Vogel", 2. Katso: Giimm, Kinder und Hausmärchen N:o 97, siw.
71—78, kertomusta „Das Wasser des Lcbens", joka jokstenki soweltuu
meidän suomalaiseen tarinaamme.

Venäläisillä. Katso Nussische Nolksmärchen in denUrschrif-
ten gesammelt und ins Deutsch übersetst von A. Dietrich, mit einem
Norwort »on lac. Grimm. Leipzig 1831, siw. I—l4, kertomusta:
„Das Märchen von Ljubin Czarewitsch, der schönen Czarewna, seiner
Gemahlin, und dem befiygelten Wolf".

Italialaisilla, Katso: Le treöies pilleovuliszimo taotti
(kolmetoista hupaista yötä). Tässä kirjassa, jonka on toimittanut
Straparola, löytyy muun muassa 21 tawallista satua, joista muu-
ton IV, 3 on tähän tarinaan soweltuwa. Näistä Straparolan kerto-
muksista löytyy saksankielinen käännös, jonka on toimittanut Friedr.
Wilh. Wal. Schmidt, Berlin 1817.

Walakkialaisilla (Romcmilaisilla). Katso: Schott, Walachische
Märchen. Stuttgart und Tubingen 1845, siwuja 253—262 „Das gol-
dene Meermädchen", selä siihea kuuluwia muistutuksia.

I. Silmiwoiteen hakijat.
Kaijalasta,

c

Oli yhdellä miehellä kolme poikaa; itse oli ukko
sokea. Pojista taas oli wanhin hywin juoppo, toi-
nen samanlainen, nuorin taas neuwotoin ja laiska,
päiwät pitkään wenyi waan uuninkiukaalla. Isä,
josta sokeana istuessa aika käwi pitkäksi, sanoi ker-
ran tuosta wanhimmalle pojalleen: „ lähde hakemaan
woidetta näille mun silmilleni, kenties paranisiwat
wielä; etsi poikaseni isällesi apua waikka mistä".
Näin puhuen antoi hän pojallensa hywän oriin ja
tuhat ruplaa matkarahaa, ja poika läksi matkaan.
Ajoi ensin poikki ilmaa, siinä oli hywä tie; ajoi sitte

!
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pitkin ilmaa, siinä tie wielä parempi. Wiimein ajoi
hän lakealle tuhkakankaalle, jossa oli yhdessä kohden
kolme tienhaaraa ja joka tienhaarassa patsas. Gn-
simäiselle patsaalle oli kirjoitettu: „tätä tienhaaraa
kulettaissa on hewonen nälkäinen, mies kylläinen".
Toisessa patsaassa oliwat nämä sanat: „ tällä tiellä
on mies nälkäinen, hewonen kylläinen;" kolman-
nessa: „äiä l) sinne on mennyt, waan sieltä ei ole
monta takaisin tullut". Poika nämä kirjoitukset näh-
tyänsä poikkesi sille tielle, jolla mies oli kylläinen,
hewonen nälkäinen, ja tuli jonkun ajan päästä ta-
loon, jossa hewosensa sitoi pylwääsen kiinni, ja meni
itse tupaan, tehden hywän päiwän tullessansa. Siellä
ei ollut tulvassa sitä nykyä muita, kuin nuori neiti-
nen ylen kaunis ja ihana, niinknin marja maalattu.
Tämä alkaa puhutella wierasta ja kysyy hauelta kuulu-
misia. „Gi kuulu erinäistä mitään", sanoi poika,
joka tuskin kuulikaan, mitä häneltä kysyttun, niin
katseli ihmetteli hän sitä nnorta neitistä waan, ett'ei
muusta ollut millänsä. „No, oletkos, wieras kulta,
syönyt?" kysyi häneltä neitinen. - - „Gn ole syönyt
enkä juonut", sanoi poika. „Oletkos lylyssä käy-
nyt?" kysyi neitinen. „(5n tylyssäkään ole käynyt",
wastasi poika. „No, oletkos nuoren neitisen wie-
ressä maannut?" kysyi neitineu wielä; häu näet oli-
kin waan tuo noita akka semmoinen, waikka nuoren
neitosen muotoiseksi oli ruwennut. Kun nyt poika
wiimeiseenki kysymykseen wastasi kieltämällä, neitinen
lämmitti ensinnä sannan ja kylpi siinä wieraan
kanssa, sitte syötti, juotti hänet runsaasti ja wii-

,'!l,
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meinki rnpesi hänen kanssansa maata. Poika, kun
näin nuoren ja kauniin neitosen wiereen tuli, se-
päili ja hywäili häntä niiltkuin rakastaan aina-
kin, waan kun matkastaan wäsynnecnä wuoteelle
nilkkni, nosti neitinen raskaasti makaawan »niehelt
wierestänsä ja heitti sen lattian alla olewaan sywäcin
hautaan, johon tämä katosi ja kuoli.

Kun nyt wanhin poika matkallaan wiipyi yhä
eikä silmiwoidetta tuonutkaan, lähetti isä keskimäi-
sen poikansa samalle asialle. Tämä saatuaan isäl-
tään oriin ja tuhat ruplaa matka-rahaa, niinknin
wanhinkin weljensä, ei wiikkoa wiiwytellyt, waan
läksi ajamaan woidetta isänsä silmille hakeaksensa.
Kun siitä nyt niiden kolmen tienhaaran kohdalle
tnli, läksi hän samalle tielle, jolle wanhinki weljensä;
mutta hänelle käwi yhtä pahasti, knin sillekin. Sii-
hen taloon tultua, jossa se kauuis ueitinen oli, ra-
kastui hanki tyttären ihanuuteen, waan kun ruu'alla
ollessaan tuli wiinoja liioin naulinneeksi, nukkui
hän henkihieweriksi, ja neitinen heitti hänet maatessa
samaa,! hautaan, johou jo oli häneil weljensä kuo-
lettanut.

Isä-rukka kodissaan käypi surulliseksi, kun ei-
wät pojat kotiin palanneet. Pyrki silloin nuorin
poika weljiänsä etsimään ja isälleen silmiwoidetta
hakemaan. Tähän ei isä ensinnä tahtonut suostua,
sillä häntä peloitti, että kukaties nuorinki poikansa
sille tielleen jääpi, waan kun poika rukoeli rukocle-
mistaan'päästäkseen matkalle, antoi isä hänellekin
hywän oriin ja tuhat ruplaa matkarahaa, niinkuin
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toisillekin pojilleen oli antanut, ja laski hänet on-
nensa nojaan knlkcmaan. Poika kulkikin, samoin
kuin »veljet, sekä poikki että pitkin ilmaa ja sitte
lakealle tuhkakankaalle, jossa oli ne kolmet kirjoi-
tukset tienhaarain kohdalla; luki kirjoitukset ja läksi
sitä tietä ajamaan, josta sanottiin, että sinne oli
äiän mennyttä, »vaan ei ketään takaisin tullutta.
Matkalla poikkesi sitte ensimaiseen taloon, minkä
tien »varrella keksi, saadakseen »veljistään tietoa, ja
kysyi emännältä, joka yksinään oli kodissa, jos sitä
tietä iviime-aikoina ketään muita oli kulkenut. Emäntä,
joka oli tietäjä, arwasi pojan asian ja sanoi: „ei ole
sinun »veljiäsi kumpaistataan tänne päin kulkenut".
Siitä puhutteli hän »vierasta ystäwällisesti, syötti
hänet kylläiseksi ja sanoi sitte: „parasta pannaan
hewosesi ja heinää, kauraa sille eteen;
ota sinä meidän orit tauhuasta ja pane satulaa»»,
niin oman hewosesi jätät siksi aikaa tänne, kuin
matkaltasi palajat". Poika sanoi emännälle kii-
tokset ja läksi talon helvofella ajamaan, jättäen
oman oriinsa tanhuaa». Ajoi, ajoi, min »verta
lienee ajanut, uiin tuli täloou taas, ajoi pihamaalle
ja kiinnitti hewosensa paaluuu, johon heitti sen
seisomaan. Sattuipa talon pihalla olemaan pikka-
rainen poika, niin tämä juoksi tupaan ja sanoi jo
owensuussa: „äiti hoi! tatin orit on pihalla". Heti
pojan jälessä tuli mieskin tupaan ja teki hywän
päiwän niinknin oikea »vieras ainakin. Emäntä otti
hänet hytvästi »vastaan, tiedusteli hänen matkaansa
ja kysyi: „kusta olet siskoni oriin saanut ajaak-
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scsi"? Silmi-woitcen hakija selwitti asian, sa-
noi: „talosta tuolta minulle se orit aunettiin ajetta-
waksi ja omani jätin siihen lepäämään".

Emäntä kun tämän kuulla ja tietää sai, pa-
netti heti pojan hcwosen tanhuaan ja heinää, kau-
raa runsaasti eteen, josta sitte wieraan itsensäkin
rawitsi ja syötti, juotti kylläiseksi. Wieläpä antoi
hänelle matkaan lähtiessä oman wereksen hewosen-
sakin ajettawaksi ja sanoi neuwoen: „kuu nyt sem-
moisen ja semmoisen matkan tästä kulet, niin tulee
mahdottoman suuri kaupuuki ja siinä on komea,
linnankaltainen kartano, jonka wiidennessä kerrok-
sessa on ylen kaunis ja miellyttäwä neitinen, jolla
ikkunalla olemassa putelissa on sitä silmiwoidetta,
jota isäsi tarwitsec. Sitä paitsi on hänellä häkki-
lintu semmoinen, joka haastaa ja ilmoittaa kaikki,
mitä tarwitaan. Se silmi-woide sekä se lintu pi-
tää sinun saada siltä ueitiseltä otetuksi. Waan
wielä on toinenkin seikka. Linnaan tnllessasi neiti-
nen tosin makaa raskaasti eikä tiedä sinun siellä
käynnistäsi; waan jos silmiwoiteen ja häkkilinnun
säätkin salaa anastetuksi, niin liunalta pois lähti-
essäsi on esteenä pihamaan ja kartanon poikki we-
detty nuora, jossa ou useampia kelloja ja tiu-
kuja. Jos nyt hewosesi »voisi sen nuoran ylitse
hypätä siihen wähänkään koskematta, niin sitte ei
neitinen heräisi, waan sinä pääsisit hänen tietämät-
tänsä pakenemaan ja woifit isällesi silmiwoiteen tuoda".

Poika pani neuwon mieleensä ja läksi emän-
nän antamalla wereksellä hewosella ajamaan, joten
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ei wiikkoa »viipynytkään, ennenkuin tuli siiheu suu-
reen kaupunkiin, jossa »viidennessä kartanon ker-
roksessa oli se kaunis neiti, josta hänelle oli pu-
huttu. Siellä käwi kaikki, niinkuin oli ennustettu.

Wartiat sekä se kaunis neitinen itsekin oliwat
nukuksissa kaikki, ja poika sai sekä silmiwoide-astian
ikkunalta, että häkki-linnnnkin taiteensa korjatuksi,
wieläpä wenyi jonkun aikaa neitisen wieressäkin
hänen makuu-huoneessaan, kun ei niin werewästä
ja ihanasta tyttärestä raahtinut heti paikalla luo-
pua; waan kun siitä lähtöä wiimeinki teki ja saa-
tuine tawaroineen hewosensa selkään nousi, se kyllä
hyppäsi uuoran ylitse, »nutta siinä häntä-jouhet kui-
tenkin hewosen hypätessä kapsahtiwat nuoraan kiinni
ja samassa rupesiwat kaikki kellot, tiu'ut soimaan,
josta neitinenki heräsi. Tämä, joka heti paikalla

keksi, että jo on sekä silmi-woide wiety, että lintu
»varastettu, ja wielä muutenki tunnusteli, että kyllä
häueu luonansa on joku käynyt, läksi warasta luo-
ttansa käynyttä ajamaan Mesta, minkä ennätti.
Poika puolestaan pakeni hänen edellä, minkä kerkesi.

Tuli siihen taloon, josta »viimeisen hewosen
oli saannt, jätti sen siihen ja otti sen hewosen siaan,
jolla siihen oli tullut, semmoisella kiireellä, ett' ei
tulvassa malttanntkäydätaän. Samoin »vaihtoi taas
hewosia toisenki sisaren talossa, josta sai isänsä an-
taman oman oriinsa, ja ajoi sillä aina siihen tien-
haaraan, jossa oli ne kolme patsasta. Siinä »vasta
seisottui hän ja katsoi jälelleen, waan kun ei ke-
tään nähnyt takaa ajawaksi, neitonen kun ei näet
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samalla hewosella woinut saamuttaa häntä, joka
yhä »vereksillä hcmosilla ajoi, luki hän uudelleen
tauluissa olcwat kirjoitukset ja »lietti mielessään:
„tuo»ne ne narrit, mun toiset »veljeni warmaanki
owat lähteneet, jossa hewonen on nälällä, mies
kyllällään". Tähän luuloon tultuansa läksi sitte
hänkin ajamaan samaa tietä ja tuli samaa» taloon,
jonka pihamaalla sitoi helvosensa samaan paaluun,
jossa seisoiwat toistenki tvcljein orihit. Meni siitä
tupaa» ja teki siellä olemalle »»orclle »eiliselle
hywän päilvän, niiukuiu taloon tullessa tapana on.
Neitinen rupesi kohta puhuttelemaan häntä, niin-
kuut toisiakiu »veljiä oli haastatellut, ja kysyi niin-
kuin heiltäkin: „oletko, »vieras kulta, syönyt, oletko
juonut, oletko kylyssä käynyt eli nnoren «eili-
sen keralla ma'ammt? Poika kun »vastasi, ett'ei hän
kiireen matkansa teon tautta ollut ennättänyt syödä,
juoda eikä muuta tehdä, syötti, juotti ja kylmetti
neitinen hänet ja rupesi siitä miela hauen »viereensä
maata, tuumaten hänellekin samoin tchd!i, kuin hä-
nen wcljillensä. Mutta poika, joka ei ollut »viinoja
rakastama eikä cuempää nautinnut, kuin minkä
ruumiinsa wirkistämisekfi tarwitsi, ei nukkumittaan
»nukuin toiset »veljensä, maan pysyi lvalweella,
»vaikka suotta aikojaa» oli makaaminansa. Neiti,
joka pojan luuli nukkuneeksi, rupesi »varastamaa»
häntä, »iinkuin hänen »vanhempiakin »veljiänsä, ja
»nieli makaatuaista sillan alla olemaan hautaan heittää,
»vaan poika, joka ivaan koiran makasi unta, ei an-
tanutkaan rahojansa, »vaan tempasi petollisen neiti-
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sen ja heitti hänet itsensä siihen kuoppaan, jonka
hän muille oli kaiwannt. Haudan sywyyteen upottu-
ansa alkoi neitincn rukoella poikaa niin kauniisti
kuin suinkin osasi ja pyrki haudasta ylös, luwaten
olla pojalle iäti kiitolline», jos hänet sieltä nos-
taisi; waan poika, jonka sydämeen äkä ja wiha
kerran oli päässyt, ei hänen suloisista rukouksistaau
enää lukua pitänyt, mutta sanoi: „knta kauniimpi
ja sanoiltaan sulawampi nainen, sitä »vähemmin
on hän uskottawa, ennen toki harakan naurua
kuuntelen, kuin »viekkaan »vaimon sanoja. Anna-
han ensinnäkin mun molemmat »veljeni sieltä hau-
dasta pois ja kaksi tuhatta ruplaa heidän kerallansa,
niin fitte kenties armahdan sinua". Neiti antoi
silloin sekä »veljien ruumiit että rahatkin pojalle
haudasta takaisin, japoika oli jo ihastuksissaan nostaa
neitisenki haudasta ylös, waan kun näki, miten
»viekkaat ja wiehättäwäiset silmät sillä oli, sanoi
hän, jota neitisen silmän iskut »vähällä itseäänki
oli lumota: „cn totta sinua sieltä haudasta laske,
kuu et antane kauniita, mutta »viekkaita silmiäsi
so'aista; sillä jos et minuakaan petä, niin pettäisit
monta muuta nuorukaista, jotka luonnoltaau owat
herkempiä". Sillä puheen pakeni hän koko paikalta
pois ja otti »veljiensä ruumiit korjuusen. Ne elivät
muun puolesta olleetkaan maatuneita eikä muuttu-
neita, mutta se »uaa», että silmänsä olirvat kelmci-
set ja tummat uiinkuin kuolleilla ainakin. luoh-
tui tuosta mieleensä, että onhan hänellä sitä
isällensä tuotawaa silmi-woidetta koko putellinen,
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niiil otti höyhenen päällä sitä woidetta wähäisen ja
pyyhkäisi sitä kuolleiden weljiensä silmiin. Tuskin
oli hän sen tehnyt, niin elppyiwät kuolleiden silmät
uudelleen ja weljet kumpikin wirkosiwat eloon.

No, tuostakos nyt ilo nonfi; Nllorin weli sy-
leili eloon heränneitä weljiänsä ja ne samate häntä,
ja ystäwiä oltiin olewinaan, kaikki lapsuuden pienet
riidat jäiwät llnhotuksiiu.

Lähdettiin sitte kaikki kolme weljestä yhtenä
ajamaan kotiin päin ja tultiin matkalla sileälle
niitylle, niin tahtoiwat wanhemmat weljet siinä
hewosiansa syöttää, ne kun oliwat nälästä kuole-
massa. Nuorin weli, jolla Miellä oli kotoa otettua
ewästäkin tallella, syötti siitä myöskin weljiänsä sekä
söi itsekin, jonka jälkeen nukkui nurmelle rnskaasen
uueen, kun ci näet wiimeisfä yönä ollut ensinkään
unta saanut. Toiset weljet taas, jotka kcmau kyllä
oliwat herwotoilina maanneet, eiwät nukklmeetkaan,
waan pysyiwät walweella ja alkoiwat keskenääll
tuumia: „kun tälle jälelle olemlne joutuneet, tappaa
meidän pitää »veljemme, ett'ei hän isällemme kieli
ja kerro, miten olemme asiamme huonosti toimitta-
neet". Asialta näin sowittuansa leikkasiwatkin ma-
kaamalta wcljeltänsä kaulan poikki ja weiwät raa-
don lehtoon, sinne puiden, risujen alle peittiwät
sen; waan itse nousiwat hewoistensa selkään ja ajoi-
wat kiiruusti paikalta pois.

Mitäpä tuosta? Sattui painien lehmillensä
käwelemään sen lehdon kautta, niin häkissään istuwa,
pojan neitiseltä salaa ottama lintu alkoi lehdossa
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laulaa ja haastella: „tuohou tapettiin taanoin mies
ja sen pää on puun juurella tuossa; ota se siitä
ja pane ascmellensa, kyllä mies »vielä elohon saa-
daan". Paimen teki niinkuin oli neuwottu ja
asetti pään paikoilleen. Lintu sanoi miehelle laulel-
lessaan sitte: „ota nyt kuolijan lakkausta woidepu-
teli ja woida häneu kaulaansa sillä woiteella, niin
saathan nähdä, mikä tapahtuu". Paimen kuuli neu-
ro oa ja kun sillä woiteella wähäsen waan kuolleen
kaulaa hiweli, niin poika wirkosi ja nousi eloon
kohta ennistänsä ehonipana. Täinän ihmetyöu ai-
kaan saatuansa antoi paimen woideputelin eläwäksi
wironneelle pojalle takaisin. Tämä ei tästä hywästä
kiittääkään tiennyt, korjasi waan woideputelin sekä
lintu-häkin ja laittaufi matkalle. Hänen jo hewo-sensa selkään istuessa alkoi lintunen häkissä laulaa
ja kyseli: „tiedätkö missä tilassa sinä tämän paime-
nen tähän tnllessa tuolla nurmella olit?" „Kyllä-
hän sen tiedän, minä makasin", sanoi poika. „Gt
sie ma'annut", sanoi lintli laulaen. „Weljesi tap-
poiwat sinun; waan tuli tämä paimen ja minä hä-
nelle neuwoin, niihin pääsi oli »viskattu, ja hän kun
sitte minun käskystäni putelissasi olewalla »voiteella
kaulaasi hiweli, niin sinä paranit ja eloon wirkosit".

Nyt »vasta ymmärsi poika weljiensä wiekkau-
den ja jouduttihe kiireinimittäin isänsä kotiin, jossa
ensi pnheekseen kysyi: „toi»vatko poikasi »natkalta pa-
lattuaan sinnlle filmiwoidetta?" „Giwät ole tuo-
neet, siltansa palasiwat kaksi »vanhinta kotiin, nuo-
rin missä lieneekään", »vastasi isä, ei näet sokeana
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tuntenut kyselijätä pojakseen. „Tiedätkös »morim-
»nasta pojastasi mitään?" kysyi poika. „Gi ole
tnonpäiwäistä hänestä kuulunut", »vastasi isä. „Ker-
ran läksi kotoa »vanhempia »veljiään etsimään, eikä
ole sen kowcmmin hänestä tietoa ollut, missä raukka
lieneekin nyt". Poika silloin ei pidemmältä malt-
tanut mieltänsä, »vaan sanoi: „tässä on nyt nuo-
rinki poikasi kodissa, tässä seisoo sinun edessäsi".
Isä ei tahtonut sitä uskoa, sanoi: „kyllä se ei ole
kodissa, luultawasti on jo hänellekin tuho tullut".

„Usko pois, isä kulta", sanoi poika, „tässä minä
sinun nuorin poikasi olen, kuin olenki. Toiset wel-
jet tosin aikoiwat minun tappaa, »vaan erinomaisen
sattuman kautta wirkosin eloon kuitenkin ja olen
nyt, rakas isä, sinuu Monasi taaskin". Siitä otti
hän nyt silmiwoidetta s -telistään ja kun sillä isänsä
silmiä hi.reli, niin ukko sai näkönsä jälleen, hyppäsi
pojallensa kaulaan ja likisti häntä, mutta tätä teh-
den itki hän itkemistään niiu kau'an ja niin paljon,
että wihdoin kciwi kuiivaksi kuin haapa-kanto ja
heitti kuin heittikin henkensä, syleillen knollessaanki
»vielä rakasta poikaansa. Toiset »veljet, jotka tätä
syrjästä katsoiwat, pakeniwat kodistansa pois ja läk-
sitvät mieron teitä kuleksimaan. Siellä lienewät
»vieläkin. Sen pituinen se.

Tunain selityksiä: I, äin paljo, 3, lyly --- sauna,
3, stpaiii halaili, 4, tanhuaan talliin, 5, mieion maailman.
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11. Kultalinnusta ja elämänwedestä.
Satakunnasta.

Oli ennen kuningas ja silla oli kolme poikaa.
Hänen linnassansa oli hedelmikkö, jossa kaswoi
muun muassa kultaisia omenoita. Kerran aamui-
sella hawaittiin yhden näistä omenoista olewcm »va-
rastettuna. Kuningas, jolle tämä Warkaus teki pa-
han mielen, kysyi silloin pojiltansa, mitä tuon asian
suhteen olisi tehtäwä, ja wanhiu poika lupasi yöllä
hedelmiktöä wartioida, ett'ei semmoista wahinkoa enää
tapahtuisi. Siinä tarkoituksessa jäikin hedelmikköön
yöksi, waan jouten istuissa tuli hänelle uni ja hän
nukkui nurmelle. Kun siitä aamulla halvattiin, oli
taaskin yksi omena kadonnut. Kuningas knn tätä
taaskin oli pahoillansa, tarjousi toinen poika hcdel-
mikköä tulewana yönä wartioimaan, waan häneltä
ei tämä toimitus tullut sen paremmin täytetyksi.
Uön sydämellä yksin istuessaan nukkui hänkin, ja
aamulla oli taaskin kulta-omena puusta wietynä.
Nyt pyrki nuorin poika hedelmikköä wuorostaan
yöksi wartioimaan; waan kuningas ei mielellänsä
olisi häntä tämmöiselle asialle laskenut, sillä hän oli
wielä hywin nuori ja lapsellinen. Miten poika
kuitenki anoi ja Pyyteli, sai hän wiimeinki isältänsä
luwan mennä hedelmikköä yhdeksi yöksi wartioimaan.
Uön tullen istui nyt poika pyssy kädessä omena-
puun alle, wahtia pitääksensä, eikä koivin kaukaa
siinä istunutkaan, niin näki taiwaalta laskeutuwan
komean, kotkan-kaltaisen linnun, jonka siipilöistä le-
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»vesi semmoinen hohde, että koko hcdelmikkö oli ikääu
kuin lystitulilla walaistn. Omena-puuta lähestyes-
sään otti se muutamalta oksalta uoukallausa ome-
na»! ja mieli saaliineen mennä matkaansa, mutta
poika tapasi pyssynsä ja ampui lintua. Tätä ei kui-
tenkaan hengen paikoille osannut, tähtäjan silmä lie-
nee pettänyt; yksi ainoa höyhen pntosi waan linnun
pois lentäessä häneu fiiwistään maahan, waan tämä
oli niin kiiltäwä ja korea, että kaikki kukat ja pen-
saat alkoiwat siinä tienossa sen walosta kiiltää ja
wälkkyä. Sen höyhenen wei sitte poika aamuisella
isälleeu ja kertoi koko asian, miten kaikki oli tapah-
tunut. Kuningas kummasteli höyhenen kauneutta
ja sanoi sitä katsellessaan: „e» tiedä kuinka suuren
palkinnon sille miehelle antaisin, joka sen linnnn
pyytäisi, mistä tämä höyhen on lähtenyt".

Wanhin poika oli nyt kärkäs tälle asialle läh-
temään ja kulkikin sitä kattishöyhenistä lintua etsi-
mään, maan wiipyi matkallansa kuukanden, wiipyi
toisen eikä kotiin tllllutkaan. Siitä läksi keskimäi-
nen weli samalle asialle, waan ei onnistunut hä-
nenkään matkustuksensa, hän jäi sille tiellensä. Nyt
käwi nuorin poika, joka sillaikaa oli mieheksi kaswa-
nut, isänsä puheelle ja sanoi: „siunaa minua isäni,
minä lähden sitä kullan hohtawata lintua etsimään,
ja jos ei kuolema ennen aikaa minua kohdanne, niin
minä sen linnun sinulle tuon". Isä ei kyllä aino-
asta pojastaan olisi mielellään luopunut, waan kun
näki, miten tämä oli lähtemään halukas, suostui hän
wiimeinfi hänen tuumaansa ja sanoi: „no, mene
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poikaseni kun menet, ota talosta ewästä, minkä tar-
witset, ja tallista se hewonen, mikä sinusta on mie-
luisin, ja palaa wanhan isäsi luoksi, jos et hauta-
maasi löytäisikään".

Poika tämän tulvan saatuansa otti muonaa
mukaansa ja käwi sitte talliin isänsä hewosia tar-
kastamaan. Täällä oli oritta, täällä tammaa, täällä
ruunaa, ja kaikki oliwat näöltään komioita, waan
kun heille selkään nousi, »e kaikki oliwat niin woi-
mattomia, että maahan lankesiwat. Wiimein löysi
kuitenkin wanhan, sodassa jo sitä ennen käyneen
ruunan, joka hänet kantaa jaksoi ja läksi sillä aja-
maan. Jonkun matkaa kulettuaan tuli hän muuta-
maan paikkaan, jossa oli kolme tienhaaraa jakussa-
kin tienhaarassa erityinen patsas osoketauluineen. Gnsi-
mäisessä seisoi: „joka tätä tietä kulkee, saa henko-
selleen ruokaa, waan saa itse nälkää nähdä". Toi-
sessa seisoi: „joka tätä tietä ajaa, saa itsellensä ruo-
kaa, waan ei saa hewosellensa"; ja kolmannessa
taulussa oli suurilla kirjaimilla kirjoitettu: „joka
tälle tielle lähtee, sille käy warsin ounettomasti".
Joka tauluun oliwat myöskin kaikkein niiden nimet
kirjoitetut, jotka niitä teitä oliwat kulkeneet. Siellä
näki wanhempienki weljiensä nimet ensimäisessä ja
toisessa taulussa, waan ei hawainnut heidän palan-
neen wielä. Asiata arweltuaan päätti hän silloin
lähteä sitä tietä ajamaan, jota taulussa sanottiin on-
nettomaksi, miettien mielessään: „jos en minä mat-
kaltani palaja, niin eiwäthän toisetkaan weljeni ole
olleet sen onnellisemmat". Päiwäyksen siitä nyt
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eteenpäin päästyänsä tuli hä» ihanalle - kilkkiä kas-
»vcUvalle kedolle. Tässä päätti hän syöttää hetuos-
tansa ja itsekin wähän tervata; laski helvosensa syö-
mään nurmelle ja nousi itse suurelle kilvelle istu-
maa»:, jossa alkoi ewäspussistaau rauhassa ruokaella.
Siinä istuessaan näki hän näöltään ercskummaisen
elälvän lähestymän, jota hän ei oikein tuntenutkaan.
„No, limuksi häntä en tiedä arwata, kuin sudeksi",
arlvcli poika »uiimeinkin ja hliusi samassa: „tule
tänne sinä suden serkku, niin saat hywää ruokaa
pnssistani!" Susi tuli ja poika syötti hänet niin-
kuin oli Kuvannut. Syötyänsä kysyi fitte susi:
„mintähden läksit, poika rukka, tälle onnettomalle
tielle?" Poika selitti matkustamisensa syyn ja ky-
syi sudelta, jos hän tietäisi, miten se kultaliutu löy-
dettäisi, jota hän oli hakemassa. Snsi wastasi: „sen
tiedän hywästi, missä haettawasi lintu on; tule-
han mun selkääni, niin minä wicn sinnt sillne".

Poika oli lähtemään »valmis ja susi, jolla oli
pojatkiu mukana, sanoi lähdettäissä heille: «katsokaa
nyt hewosta sen aikaa, kun matkalla wiiwymme, ja
ruokkikaa se hywästi".

Nämä sanat sanottuaan läksi susi juoksemaan
oikein parasta »vauhtiansa, kantaen poikaa selässänsä.
Tämmöistä kyytiä mentäessä rupesi pojan silmistä
juoksemaan »vesi, jonka tähden hän liinan otti tas-

kustansa pyyhkiäkseen silmiänsä, mutta kiirccu hom-
massa sattui liina putoamaan hänen kädestänsä.
Poika silloin huusi sudelle: „seisahdu susi, silmälii-
nani putosi maahan, korjatkaamme se!" Nytkö
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wasta sitä muistuttelet?" sanoi susi, „liinasi on jo
kymmenen penikulman päässä". Kun poika tämän
kuuli, ei häu sutta enää pyytänytkään seisahtumaan,
»vaan riensi hänen selässään edellensä, kunue tuliwat
sen linnan portille, josta kultalintu oli saatawa.
Susi neuwoi nyt poikaa siinä ja sanoi: „ »vartioista
sinä kyllä pääset ohitse, sillä ne makaawat kaikki ei-
wätkä sinua uäe, waan kun tulet siihen huoneesen,
jossa linnan haltijan tytär asuu, »uin ole »varoillasi,
»vaikka hänkin kyllä on nukuksissa. Kun näet ikku-
nalla kultaisen häkin ja linnun, niin ota hiljaa lin-
tunen häkistä, waan jätä häkki paikallensa; sillä jos
häkin otat, niin nousee lintu ääneen, wartiat herää-
wät ja panewat sinun kahleisin. Minä sillä aikaa
odottelen sinua palaawaksi täällä pensastossa, näin
asiasi toimitettua lähdemme sitte yhdessä takaisin, niin-
kuin yksissä tulimmekin".

Poika lupasi suden neuwoa seurata ja pääsikin
»vartioiden keksimättä huoneesen, jossa näki kulta-
linuun häkissänsä. Otti linnun hiljaa kouraansa
siitä ja »nieli jo kääntyä jälelleen, waan alkoi siitä
arwella: „jos »ninä kädessäni tämän linnun Wien,
niin putoaa se matkalla niinkuin liinakin tullessani".
Ei siis suden kieltoa pitänytkään, mutta otti ikku-
nalta kultahäkinki; waan tuskin sai hän sen käteensä,
ennenkuin liutu rupesi semmoisella ilweellä huuta-
maan, että wartiat heräsiwät unestaan, ottiwat po-
jan kiinni ja paniwat hänen kähkänään Susi
odotteli sillaikaa pensastossa yhä, waan kun ei poi-
kaa näkynyt takaisin tulewaksi, ymmärsi hän jo, mi-

Suom, tannoita, 4
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ten sille oli linnassa käynyt ja oikein itki suruissaan,
päiwitellen sitä, ett'ei poika hänen neuwoansa totel-
lut. Kuitenkin jäi hän wielä wartomaan siihen,
nähdäkseen, woisikohan jollakin tawalla wielä poikaa
auttaa.

Aamulla puhuttiin kohta sille kuninkaalle, jol/a
linnaa hallitsi, että waras oli linnassa käynyt kulta-
lintua warastaaksensa, waan että pahantekijä nyt oli
kahleissa. Kuningas käski silloin tuoda se rohkea
waras hänen eteensä ja kun sai pojan nähdä, luin
kysyi kohta, niistä hän oli ja kuinka hän oli sem-
moiseen työhön joutunut. Poika kertoi koko asian
alusta pitäen ja sanoi, että hänen isällänsä oli höy-
hen, jonka hän siitä kultalinnusta oli ampunut, kun
se hedelmikköä käwi warastamassa, ja että hän sen-
tähden isänsä käskystä oli lähtenyt koko lintua saa-
maan. -- Kuningas, jolle kultalintu oli erinomat-
tain rakas, tuomitsi eusi kiiwaudessaan pojan kuole-
maan, siitä että hän oli wamstaa koetellut; mutta
poika wastasi wakaasti ja pelkäämättä: „jos minut
tapetaan, niin on kultalintukin kuoletettawa, sillä se
on samate rikoksen alainen, koska minun isäni lin-
nasta on hedelmiä käynyt warastamassa".

Kuningas tämän knnltuansa sanoi pojalle: „no,
saat jäädä henkiin, kunhan toisesta »valtakunnasta
tuot minulle kuninkaan oriin, joka on niin taitawa
ja wiisas että se puhuu ja haastelee kuin ihminen".

Poika otti asian toimittaaksensa ja pääsi sillä
lupauksella irralleen. Käwi siitä nyt matkatoweriaan
etsimään ja tapasikin pensastossa snden, joka surusta
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ja pelosta itki ja wapisi. Tälle kertoi nyt kohta-
lonsa, miten hänelle oli linnassa käynyt ja kysyi
sitte, jos susi tietäisi, mistä ja miten se orit saataisi,
jota kuningas halusi. Susi tuskiu tämän kuuli-
kaa», niin sanoi iloissaan pojalle: „nousehan sel-
kääni, kyllä minä tiedän missä se mainio orit on".
Poika teki, niinkuin oli käsketty, ja kun jonkun ai-
kaa oli mentynä, tuliwat taaskin erään linnan por-
tille, johon susi pysähtyi ja ncuwoi poikaa, sanoen:
„ tässä linnassa on se orit, ja kyllä sen tallista säät-
kin otetuksi, mutta älä waan marhamintaa koske,
sillä jos sen otat, niin rupeaa hewonen hyppimään,
telmämääu, josta wartiat heraawcit ja sinun käy
niinkuin entisessäkin paikassa".

Poika läksi neuwou mukaan linnaan ja pääsi-
kin esteettä talliin, sillä wartiat oliwat uneen »vai-
puneet; mutta eipä tuessakaan suden käskyjä täyt-
tänyt. Kun hewosen sai, rupesi hän marhamintaa-
kin ottamaan, waan tästä alkoi hewonen hirnua,
potkia ja wartiat heräsiwät; josta waras otettiitl
kiinni ja kuletettiin kuulukaan eteen tutkittawaksi.
Kuningas tuomitsi hänet kuolemaan, mutta leppyi
siitä kuitenkin ja sanoi: „no, jos tuot minulle sen
kuuiukaau tyttären, joka maailmassa on kaunihin,
niin pääset kaikesta rangaistuksesta ja saat wielä
oriinki palkoistasi". Poika otti asian toimittaaksensa
ja meni suden luoksi wiidakkoon, jossa kertoi sille,
minkä hän nyt oli tehdäkseen ottanut. Susi loh-
dutti häntä ja sanoi: «no, elä huoli, kyllä siihenki
neuwon tiedän", otti siitä pojan selkäänsä ja juoksi
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juoksemistaan, kunne tultiin suureen kaupunkiin, jonka
portilla pysähtyi taaskin ja sanoi: „ tässä asuu nyt
se kaunis kuninkaan tytär, waan taitaa wähän aikaa
wiipyä, ennenkuin sen saamme maltaamme. Minä
tähän kanpungin portille toimitan nyt kauppapuodin;
käy sinä myyjäksi siihen, minä isännäksi rupean".
Samassa hcittihe susi kolme kertaa maahan, siinä
ikään kuin piehtaroi, ja paikalla syntyi tuosta sille
paikalle kauppapuoti, jossa löytyi erinomaisen kau-
niita tawaroita, ei sitä laatua maailmassa, ett'ei siinä
sitä näyttinä ollut. Poika rupesi nyt tässä myy-
mään tawaroita ja kaupungista tuli paljon ihmisiä
ostamaan niitä, sillä niin koreita kaluja eiwät muu-
alta löytäneet. Sai tästä kauppiaasta sillä tarvoin
kuninkaan tytärkin kuulla ja tuli hänkin siihen puo-
tiin kauppaa tekemään. Kun nyt kuninkaan tytär,
jota koko joukko palwelijoita seurasi, tuli puotiin ja
näki siellä niin ylen kauniita tawaroita, joita ei ol-
lut ennen eläessään nähnyt, ihanteli hän niitä ja
osteli kaikenlaista; waan kun siinä tuli nyt itseänsä
tawaroiden myyjää katsomaan, pääsi lemmen tuli
hänen sydämessään syttymään, sillä semmoista niin
kaunista poikaa ei hän tiennyt ennen koskaan näh-
neensä. Samoin käwi pojallekin. Hän tuskin tiesi,
minkälaatuista tawaraa hän näytti ja ostettawaksi
tarjoeli, silmänsä senrasiwat waan ostajata itseänsä,
silmiänsä muuauue mihinkään räwähtämättä. Os-
tokset tehtyänsä kysyi kuninkaan tytär sitte pojalta,
mistä hän oli ja kuinka hän kauppiaaksi oli joutu-
nut. Wartioiden kuulematta puhui poika silloin
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tyttärelle totuuden ja kysyi häneltä »viimein, jos hän
tahtoisi lähteä hänen kanssansa. Kuninkaan tytär,
joka, niinkuin sanottiin, jo oli mieltynyt poikaan,
ei kaukaa arwellutkaan, waan lupasi lähteäksensä,
niin pian kuin waan wartioittaan pääsisi. Näin
tuumaten läksi hän puodista pois ikäänkuin kulkeak-
seen kotiinsa, waan pysähtyi äkkiä tiellä mennessään
ja sanoi wartioille: „nyt jäi minulta rihma kuitenki
ostamatta, odottakaa wähän aikaa tässä, niin minä
palaan puotiin takaisin". Wartiat jäiwät nyt keske-
nään haastelemaan kadulle; waan kuninkaan tytär
palasi puotiin ja sanoi olewansa walmis lähtemään.
Kun puodiu isäntä, joka sudesta oli kauppiaaksi
muuttuuut, tämän kuuli, wiskausi hän puodiu lat-
tialle ja heitti kolmeeu kertaan kuperinkeikkaa siinä,
niin koko puoti tawaroineen päiwineen samassa ka-
tosi ja itse muuttui häu sudeksi niinkuin ennenkin,
käskien pojan ja kuninkaan tyttären nousta hänen
selkäänsä. Toiset tekiwät niinkuin käsketty oli ja
susi läksi juosta wilettämään, minkä ennätti, jättäen
wartiat kuninkaan tytärtä odottamaan. Häntä alet-
tiinki etsiä, kun niin kauan rihman ostolla wiipyi,
waan kun lähdettiin häntä knulustamaan, niin puoti
ja kaikki oli kadonnut, eikä ymmärtää woitu, niihin
kaikki oli joutunut. Ihmeissään palasiwat wartiat
silloin linnaan takaisin ja ilmoittiwat asian kunin-
kaalle. Tämä kyllä koki jos jollakin tawalla tie-
dustella tytärtänsä samoin kuin kaikki muutkin kau-
punkilaiset tässä toimessa cmttoiwat häntä; mutta
asiasta ei koskaan selwää saatu.
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Poika ja kuninkaan tytär kulkiwat sillä wälin
suden selässä matkaansa yhä, waan kuin wiimeinki
alkoi jo sen kuninkaan linna näkyä, joka kaunista
kuninkaan tytärtä oli pyytänyt, alkoi pojan mieli
raskaaksi käydä ja suru nousta sydämeen, sillä hän
ei mielellänsä olisi enää luopunut matkatowerinaau
olemasta tyttärestä. Tämän hawaitsi susi ja sanoi
hänelle, ett'ei kuninkaan tytär kuullutkaan: „elä poi-
kaseni sure, kyllä minä neuwon tiedän; sinä annoit
kerran ruokaa minulle pussistasi, jota wastaan joku
toinen sun siassasi kukaties olisi tappanut miuun;
senpätähden tahdon nyt kostaa tämän hywän työsi
ja saatan tämän kauniin tyttäresi omaksesi". Kun
tultiin siitä sittc kaupungin portille, sanoi susi taas-
kin pojalle: „minä muuttaudun nyt nuoreksi neito-
seksi, wie minut myötäsi kumukaan luoksi, niin saat
häneltä sen ihmeellisen oriin, ja palaa sitte rakkaan
matkatowerisi luoksi takaisin; mutta waroita kuitenkin
kuningasta, että hän antaa minnn käydä ulkona jal-
kailemassa, että saan tilaisuuden päästä hänen lin-
nastansa karkuun".

Poika pyysi nyt kuninkaan tytärtä odottamaan
häntä linnan ulkopuolella olemassa lystimetsässä,
josta, kun susi taaskin maahan heittäytymällä oli
tyttäreksi muuttunut, hän sen kanssa meni kunin-
kaan linnaan. Kuningas howinaisineen ihanteliwat
tyttösen kauneutta ja ilo nousi linnassa suuri, kun
nyt kauan toiwottu, kuninkaan kaipaama neito lin-
naan saatiin. Ihastuksissaan antoi kuningas pojalle
sen ihmeellisen oriin, jonka oli luwannut, ja muita
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lahjoja wielä päälliseksi. Poika otti nöyrästi »vas-
taan mitä hänelle annettiin, lähtien linnasta pois,
ja tytöksi muuttunut susi pantiin linnan komeisin
huoneisin asumaan. Tässä hän ei kauan kuitenkaan
wiihtynyt, waan käwi surewau näköiseksi ja pyysi
hnomista päästä johonkuhun hauskaan puistoon
ilmailemaan. Sitä ei kuningas knmmeksinut, koska
ymmärsi outojen ja wierasten parissa olemisen käy-
wän nuoren ihmisen mielestä ikäwäksi; laittoi hänet
siis palwelijoiden seurassa kanniiseen hedelmikköön
ilmailemaan ja toiwoi hänen mielensä siitä käywän
iloisemmaksi. Wartioistaan ja seurastaan oli nyt
tytöksi muuttuneella sudella paljon wastusta, sillä
nämä eiwät usein häntä jättäneet silmistänsä, mutta
muutaman tiheän pensaan suojassa ennätti hän ker-
ran kttitenkin heittäytyä maahan ja kolmasti pyö-
rähtää ympärinsä, josta samassa undelleen muuttui
sudeksi ja »vartioiden nähden hypätä loikahti yli
muurin ja heidän silmistänsä katosi. Siitä juoksi
sitte pojan ja kuninkaan tyttären piilopaikkaan, otti
heidät selkäänsä molemmat ja lätsi »viemään heitä
toiseen kuninkaan linnaan, jolle poika sen älykkään
ja ihmeteltäwän hewosen oli hankkia Kuvannut, joka
nyt tyhjänä juoksi heidän jälessänsci. Linna alkoi-
kin jo etäällä näkyä, ja poika taaskin käwi surulli-
seksi muistellessaan sitä, että hänen nyt täytyi hy-
wästä, suurella waiwalla ja waaralla hankkimasta
oriistaan erota; mutta susi lupasi apunsa tuohonki.
„Kuu tullaan linnaan", sanoi hän, „niin minä taas-
kin muutan mnotoa ja rupean hewoseksi, ja sinä
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saat jättää minut sinne, kyllä millä sieltä jollakin
tawalla taas pakoon pääsen. Muistuta kuitenkin
kuningasta, että hän wuorokauden päästä wiimeis-
taänki päästää minut pihalle jaloittelemaan". Poika
jätti nyt kuninkaan tyttären ja hewosensa taas leh-
dikköön odottamaan hänen palaamistansa ja ajoi
oriikfi muuttuneen suden selässä linnaan, jossa oriin
antoi kuninkaalle. Tämä tästä ihastui suuresti, sillä
orit puheli niinkuin ihminen, hyppi ja näytteli mo-
nenlaista mahtia ja täydellistä taitoa. Lupansa mu-
kaan antoikin kuningas sentähden pojalle kultalinnun
häkkinensä ja wielä muuta hywyyttä päälliseksi, jonka
kanssa poika palasi kuninkaan tyttären tuoksi lehdik-
köön, niinkuin oli luwannut. Kau'aksi ei oritkaan
linnaan jäänyt, sillä kuin huomeissa päiwänä pääs-
tettiin ulos pihalle, laskeusi hän piehtaroimaan piha-
maalle ja pyörähti kolmasti ympärinsä, niin samassa
muuttui taas sudeksi ja soilahti yli muurin linnasta
pois. Siitä sitte lehdikköön tultuansa, otti hän
taas matkatowerit mukaansa, joiden kanssa riensi
edelleen, kunne wihdoin tultiin samalle kedolle, jossa
poika ensin oli tawannut suden. Siellä oli pojan
ewäslaukku wielä kiwellä ja wanhan hewosensakin
löysi hän heinää syömästä nurmella. Gwäslaukus-
taan syötti poika nyt sutta niinkuin ensikerranki, jol-
loin tutuiksi tuliwat, kiitti häntä kaikesta hywyy-
destä ja awun osoittamisesta, jonka jälkeen jätti hy-
wäiset, kuninkaan tyttären kanssa laittautuakseen mat-
kalle. Susi, joka tänne jättämät poikansa löysi,
teki samate, mutta neuwoi poikaa wielä lähtiessänsä
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ja sanoi: „kun matkalle lähdet, niin istu itse ivan-

han sotahewosesi selkään ja anna kuninkaan tyttä-
ren istua nuoren, kauniin ja älykkään oriisi selässä.
Waro myöskin, ett'et matkalla missään lepää ja wii-
wyttele, josko olisitkin wähän wäsyksissä, ja wältä
warsinki sitä, ett'et nuku, sillä jos nukut, woipi on-
nettomuus wieläkin saawuttaa sinut ja tuottaa si-
nulle surman ja kuoleman". Poika lupasi neu-
won pitää mielessänsä, sanoen sudelle kerran wielä
kiitokset, ja istui itse wanhan sotahewosen selkään,
mutta kaunis kuninkaan tytär istui, lintuhäkki kä-
dessä, sen nuoren ja komean oriin selässä, jonka
poika oli kuninkaalta saanut. Kun jonkun aikaa
näin oli kulettu, tultiin siihen tienhaara-paikkaan,
jossa ne kolme taulua oliwat. Näistä näki poika,
että hänen »veljensä wielä oliwat matkallansa, koska
heidän nimiänsä ei wielä tauluissa näkynyt. Tuosta
ei kuitenkaan paljoa huolinut, kirjoitti nimensä on-
nettoman tien tauluun, että sieltä hän on palannut,
ja läksi ajamaan edellensä. Tiellänsä tuli sitte kau-
niille wiheriäiselle wainiolle, jossa hewoistansa päätti
lepuuttaa ja itsekin towerinensa tuuhean puun sii-
meksessä wähän aikaa istua. Nukkua hän ei kui-
tenkaan aikonut, waikka kyllä oli matkastaan wäsy-
nyt, mutta huomaamattansa alkoi uni painaa häntä
ja silmänsä ummistuiwat. Sattuiwatpa silloin wan-
hemmat weljensä kotiin mennessään kulkemaan siitä
ohitse ja kun näkiwät, mikä saalis heidän weljellänsä
oli, kuninkaan tytär oli myöskin uinahtanut po-
jan olkapäätä wasten nojaten päänsä, tappoiwat
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he makaaman »veljensä sekä hänen ivanhan sota-
hewosensa, leikaten päät kummaltakin poikki ja hcitti-
»vät kuolleet raadot hautaan, jouka hylvästi uininis-
ti»vat; inutta »veljensä morsiamen samoinkuin kultn-
liuuunki ja oriin ottiwat he »nyötänsä ja pakoittimat
kuni»:kaan tyttären malalla »vannomaan, ett'ei hän
heidän isällensä ilmoittaisi heidän rikostansa, mutta
sanoisi heidän sekä hänet, että kultalinnunki ja he-»vosen suurella wailvalla ja »vaaralla ausainneensa.

Kun wihdoinki »vanhemmat »veljet täten isänsä
kotiin palasiwat, käwi »vanha kuningas ylen iloiseksi,
Marsinkin kun sai kultalinnun häkkinensä ja sittc
»vielä sen kauuiin tyttären ja komean oriin keksi.
Gi muuta, kuin alkoi häitä »valmistuttaa »vanhim-
malle pojallensa, joka kuninkaan tyttären sanoi saa-
neensa. Waan eipäs käynytkään kaikki, niinknin po-
jat olimat toiwoneet. Kuninkaan tyttär muuttui
surulliseksi ja alakuloiseksi, kultalintu lakkasi laula-
masta ja hetvonm haastelemasta sekä ilmeitään te-
kemästä, eikä saatu tätä surunälaisuutta millään ta-
»voin poistetnksi. Susi, joka sillä aikaa kaukaisissa
maissa »vaelsi, alkoi hänkin mielessään aalvistella,
että kyllä pojalle hauesta erottua on jollakinlamalla
pahasti käynyt, ja päätti sentähden undestaan etsiä
hänet, mistä maan löytäisi. Gi aikaakaan, niin
jo matkallaan tulikin sille kedolle, johon poika he-
»vosineen oli knoppaan haudattu. Tästäkös uyt
susi raukan »nieli karwaaksi käwi. Kynsillänsä heitti
hän soran ja mullan haudalta pois, aukaisi helvosen
»vatsan ja meni sinne snremaan ja murhehtimaan.
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Hänen jonkun aikaa siellä oltuansa tuli korppi poi-
kinensa haaskaa noukkimaan ja asettui istumaan he-wosen mahalle. Susi sai tuossa yhden korpin po-
jan jalasta kiinni siepatuksi ja korjasi sen luoksensa.

laske, jollet minulle sitä eläwätä wettä tuo, joka hen-
gettömiä henkeen saattaa". „Kyllä minä tahtosi
täyttäisin, waan milläs minä sitä wettä tuonkaan,
kun mulla ei ole astiata", wastasi korppi. Oli po-
jan takissa sitte isoja waskinappia, niin susi otti
yhden niistä, kiskoi siitä kuoren irti ja sitoi sen kor-
pille kaulaan, sanoen: „tnoss' on sulle astia, lähde
nyt matkaan ja joudu kiiruusti takaisi»". Korppi
otti käskyn korwiinsa, lähtien lentämään heti eikä
kowin kaukaa poikessa »viipynytkään, kun tuli jo
matkaltaan takaisin ja sanoi: „nyt on minulla elämää
wettä napin kuoressa, anna jo poikani minulle".
Susi ei siihen wirkkanut mitään, waan katkasi kor-
pin pojalta kaulan poikki. „Miksikäs nyt poikani
tapoit?" sanoi suruissaan korppi, „senkö minulle
palkkaa annoitkin?" „Glähän huoli", sanoi susi,
„onhan sinulla eläwää wettä, anna se tänne, niin
koetan, kelpaako tuo mihinkään". Sai siitä napin
kuoren korpin rinnasta ja woiteli cläwällä wedellä
kuollutta korpin poikaa, weden woimaa koittaaksensa.
„Klank", äänsi korpin poika samassa ja läksi lentä-
mään. „No, hywäci on wesi", wirkkoi tämän kuul-
tuansa susi, „jo sen nyt näen, että weden olet oi-
keasta lähteestä tuonut". Otti sitte kuolleen pojan
haudasta, asetti sen nurmelle makaamaan ja woiteli
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kaulaa elämällä wedellä. Tuosta wirkosi kuollut
elämään, ja susi, kun tämän näki, woiteli Heinoista-
kin samalla tawalla, että sekin eloon heräsi, josta
sanoi pojalle: „niinkuin edeltäpäin pelkäsin, jouduit
minusta erottuasi uudelleen onnettomaksi; mutta minä
en raskinut sinua wielä awutta jättää, wielä saatin
hengettömän ruumiisi eloon. Kule nyt kiireimmit-
täin kotiisi; eikö jo unetettane paraallansa häitä siellä
sun morsiamellesi; jos mielinet estää hänen naimis-
tansa, niin älä wiiwyttele. Minua et wasta enää
tarwitse, sillä onnettomalle tielle et toiste enää läh-
tene". Tämän puhuttuaan katosi susi yht'äkkiä, mi,

hin lienee kadonnut, ja poika nousi hewosensa sel-
kään ja ajoi kotiinsa matkalla missään wiipymättä.
Täällä isänsä linnassa pidettiin paraallansa häitä,
niinkuin susi oli ennustanut; mutta kaunis kunin-
kaan tytär oli aina wielä murheissaan, lintu ei lau-
lanut eikä hewonen puhunut. Äkkiä tuli muutos
kuitenkin koko kuninkaan kartanossa. Nuorin poika
kun astui owesta sisään, käwiwät kaikki iloisiksi.
Morsian unohti surunsa, hymyillen niinkuin ennen-
kin, kultalintu alkoi häkissään laulaa wiserrellä ja
hewonen hyppi, hirnui pihamaalla, niinkuin entinen
tapansa oli. Kun wanha kuningas tätä kummas-
teli, alkoiwat sitte kaikki yht'aikaa selittää ja kertoa,
kuinka asian laita oikeastaan oli ja miten wanhem-
mat weljet oliwat petoksella nuoremman weljensä
kaiketta syyttä tappaneet ja maahan knopanneet. Ku-
ningas, tämän kuultuansa, wihastui kauheasti ja
määräsi jo wanhemmat poikansa hengen rangaistuk-
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seen, waan kuin nuorin weli samoinkuin kuninkaan
tytärkin anoiwat rikonalaisillc armoa, leppyi isän sy-
dän siksi, että ei poikiansa kuitenkaan kuolettanut,
waan ajoi heidät kotoa pois maata, maailmaa kier-
tämään. Nuorin poika sai nyt monen waiwan ja
wastuksen perästä kauniin kuninkaan tyttären mai-
nioksensa, ja kun isänsä, ikänsä paiwät päätettyään,
kuoli, pääsi hän hänen siaansa kuninkaaksi. Sen
pituinen se.

S. s, 1, kähkänä - »vankihuone.

X. Mies kuningasta katsomassa.
(laattimalta),

Dli ennen wanha talonpoika, warakas ja työs-
sään toimellinen mies; mutta waikka hän oli rikas
ja kaikki häntä kohteliwat kunnialla, ei hän kuiten-
kaan missään walloissa wieraana käynyt, eli waan
omin woiminsa kotonaan. Kuninkaasta oli hän kui-
tenkin niin paljon puhuttawan kuullut, että wiimcin
alkoi mielensä tehdä tätä hallitsiataan kerran maail-
massa nähdä. Te'etti siis talkkunajauhoa koko reel-
lisen, wiedäkseen muka kuninkaalle jotakin lahjaksi,
ja läksi ajamaan siihen kaupunkiin, jossa kuningas
asui ja eli. Sinne tultua ajaa fitte katua myöten
hiljalleen, niin tulee kuninkaan upsieri häntä was-
taan ja kysyy: „mitä sinulla kaupan, talonpoika?"

„Gi niin mityyttä", wastasi mies. „No, mi-
täs sinulla tuolla re'essäsi on?" kysyi upsieri. „Talk-
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klinajauhoa on", wastasi mies, „ne antaisin ja he-
woseni päälliseksi, jos ken saattaisi minun tämän-il-
maista jumalaa näkemään, hänestä kun ikäni olen
kuullut niin paljon puhuttawau". Upsieri, joka
luuli miestä hupeloksi taikka taas ylen wiisaaksi wei-
tikaksi, ei sauonut jontuwausa häntä liehtaroimaan
ja läksi muuta wirkkamatta edellensä astumaan.

Mies ajaa taas katua myöten edelleen, niin
tulee muutamassa kohdin kentmali wastaan ja ky-
syy niinkuin upsierikin: „mitä sinulla kaupan, talon-
poika?" „Gi mitään ole kaupau", wastasi ta-
lonpoika, „waau uänlä talkkunajauhot, «litkä rees-
säni on, ja hewoseni wielä päälliseksi antaisin sille,
joka minun saattaisi tämän-ilmaista jumalaa näke-
mään". „No, tänä päiwänä sen saat nähdä",
sanoi kentmali ja wei miehen kotiinsa, jossa talk-
kunajauhot korjattiin aittaan ja hewonen talliin.
Sitte läksi keutraali miestä saattamaan ja wei hänet
linnan portille, josta kuningasta odotettiin kirkkoon
lähtewäksi, sanoen: „tässä tämän nyt kohta sillaan
näemme". Samassa ajoikin kuningas portista ka-
dulle ja kentraali näytti, osoitteli häntä miehelle ja
sanoi: „tuo, tuo se nyt kuningas on! katso häntä
tarkkaan nyt!" Mies koki katsoa, waan tuskin
ennätti wähän Kulaukselta nähdä koko kuningasta,
cnneukui» se jo oli pitkän matkan päässä. Tätä
pahoillaan sanoi Hall kentraalille: „ei tälliä katsanto
ollut hywä ja mieltäni tyydyttäwä, näin pitäisi saada
Hälliä katsoa, kuin tässä nyt sinun silmiisi katson".

„No, kuu et sillä katsannolla ole tyytywäinen,



X, Mies kuningasta katsomassa. 63

niin käykäämme häntä tarkemmin katsomassa", sa-
noi kentraali ja wei micheu siihen kirkkoon, johon
kuningaskin oli mennyt.

Kun siellä nyt mies kuninkaan kerran muista
eroitti, katsoi häu kuuiukaaseu kaiken Jumalan pal-
welusajan, itse ei jumalanpalwelusta pitänyt We-
näeksi eikä Ruotsiksi, katsoi waan yhtäänne päin,
ett'ei silmät muuanne rämähtäneet. Kuningas näki
sen. Kuitenkaan hän ei jumalanpalwelukscn nikaua
ollut siitä ollaksensa; waan kun jumalaupalwelus
sai pidetyksi, »lleui häu miehe» luo ja sanoi: „min-
tähden sinä et Jumalaa palwele et Suomeksi etkä
Wenaeksi, minuhun waan kaiken aikaa katsot?"
Pelästymättä wastasi »nies: „ka tuonilmaista lunia-
laa minä i'än kaiken olen palwellut ja kerkiänhän
minä sitä »vieläkin pälwella; mntta täänilmaista ju-
,nalaa wasta tänäpäiwänä ensi kerran näin, min
sitä piti katsoakseni". „Mistäs sinä minun tun-
sit?" kysyi kuningas. Minulle yksi kcntraali Tei-
dät osoitti", »vastasi mies. „Dttiko tuo mitä oso-
tantaa?" kysyi kuningas. „Gi otta»ut äiää, talk-
kunajauhoa re'en ja he»vosen waan", »virkkoi mies.

Kuningas, jonka mielestä miehen »vastaukset
oliwat »viisaita ja somia, »vei hänet kotiinsa, jossa
tarkemmin tutkiakseen hänen älyänsä kysyi häneltä
kolme kysymystä. Gnsiksi: „

kuinka ylhäällä on tai-
was?" „Gi ole kowin ylhäällä", »vastasi mies,
„kaikki kuuluu sinue, mitä haastat, haasta kuinka
hiljaa tahdot". Toinen kysymys oli: „kuin sywä
on maa?" „Tywä taitaa olla, sywä", »uastasi
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mies, „minulta poika on jo kaksitoista wuotta kuol-
lut, waan ei ole wielä niin mityyttä wiestiä hänestä
tullut". Kolmanneksi kysyi kuningas: „kuin lewiä
on maa?" Talonpoika pyörähti kuninkaan edessä
huoneen lattialla ympärinsä ja sanoi: „minä sitä wii-
saammaksi en saa."

Tämä tutkinto kun oli päättynyt, noudatti ku-
ningas kaikki kentraalinsa kokoon ja ilmoitti heille,
että jos kuka heistä ei woi niitä kyselmyksiä wastata
niinkuin ukko, niin siltä tuli wiisikymmentä ruplaa
rahaa maksettawaksi ukolle, joka talkkunajauhonsa
ja hewosensa kaupungissa käydessään oli kadottanut.
Kentraalit kyllä oliwat wastaamisen hommassa kaikki
ja aprikoimat ajattelijat, mitä muka kuningas ky-
symyksillään tarkoitti, waan mitäs siitä läksi, eihän
niistä yksikään woinut oikein wastata, jonka tähden
jokaisen täytyi määrätty rahasumma toimittaa ukolle,
kuten kuliinkaan käsky oli. Kun raha niin oli ko-
koon saatu, kysyi kuningas ukolta wiimeinkin: „kuka
kentraali sinulle minua osoitti?" Mies meni sen
kentraalin luo, jota häntä oli kirkkoon saattanut, ja
sanoi: „tämä, tämä herra se osoitti". Ukko tuskin
sen sai sanoneeksi, niin lentta jo samassa rewäis-
tiin kentraalin kaulasta pois ja kuningas pani sen
ukon kaulaa», sanoen: „tämän-ilmaista jumalaa pi-
tää osoittaa jokaiselle ilman talkkuna-jauhotta ja he-
wosetta, ei pidä kenenkään siitä palkkaa ottaa niin-
kuin tämä kelwotoin kentraalin kekkula teki". Sen
pituinen se.

S. s, l, lentta silkkinauha.
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XI. Ei hywä teko hukkaan joudu.

Aähän werrattawa talina on Tanskalaisilla, Katso Andersin
Ewentyi og Forwlliger, kertomusta: „Reisekameraden".

I. Kauppias ja kolmisarwiset naiset.
Kaijalasta.

Oli ennen kauppias ja sillä poika. Kuoli sitte
isä ja pojalle jäi äiän hywyyttä perinnöksi. Hän
elää siinä isänsä wanhassa talossa hywästi, ei ole
hänellä huolta, surua inistään. Kuitenkin käypi ai-
kansa pitkäksi näin yhä yksin eläessänsä, jonka täh-
den meni muutaman tietäjän tuoksi ja sanoi: „ mie-
leni tekisi naida, mistähän päin tuota hywän wai-
mon kohtajaisin?" „Se on sinulle yhden tekewä,
kunnepäiu kosimaan lähdet, sillä syntymä-hetkenäs
on jo sallittu ja suotu, että sinun pitää naida kolmi-
sarwinen akka". „Mintähden minä en saa sar-
wetointa naista, klln minulla elonainetta ja tawa-
raa on kyllin, wieläpä enemmän kuin tarwitsenkaan
koko elinaikanani?" sanoi kauppiaan poika. —„No,
siitä sinä et pääse, semmoinen nainen pitää ottaak-
scsi", makuutti tietäjä. „No, nythän on kumma",
arweli kauppiaan poika, möi kaikki kodit, konnut,
elot, elämiset ja läksi toiseen maahan, arwellen läh-
tiessään: „tulenhan minä toimeen muuallakin, kun
rahaa on muassani kyllin".

Ulkomaalle tultuaan hyyräsi hän huoneen itsel-
leen ja piti kauppaa siinä; isältään perimillä rahoil-

Suom. tarinoita. 5
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laan näet warusti itselleen kaikenlaista tawaraa run-
saasti. Mnutamana päiwänä sitte päätti hän siellä
nudessa asumaseudussaau kirkkoon mennä, jossa ei
wielä ollut käynytkään. Klm nyt kirkon owelle tuli,
min siinä kuollut oli kirkon seinään naulattuna, ja
kaikki rahwas, mikä siitä kulki, sylkee kuollutta sil-
miin. Pidetään jumalanpalwelusta jonkun aikaa
kirkossa sitte, niin poislähtiessä taaskin kaikki sylke-
wät sitä ruumista silmiin, niinkuin kirkkoon menncs-
säkin. Tämän nähtyänsä kysyy mies kirkosta tuli-
joilta: „mikä mahti tämä on tässä maassa, kun
kuolijata näin pilkataan?" Wäki wastasi: „se
oli kauppamies tämä kuolija, joka welkaa määrättö-
män summan mieroon jätti". Mies sanoi: „no,
eikö tuota pantaisi maahan niinkuin muitakin kuol-
leita, jos ken hänen welkansa maksaisi?" „Kenpä
ne maksanee! waan kyllähän se maahan pantaisi,
kun joku hänen welkansa maksaisi", wastasi wäki.

„No, kun niin lienee", sanoi mies, „pankaa kuo-
lija maahan, minä maksan ja suoritan hänen wel-
kansa".

Kuolija haudattiin nyt, mintuin ruumiit aina-
kin, ja mies tawi hänen welkojaan maksamaan.
Siihen tuodaan, tuodaan kirjoja yhä, joita kuolija
eläessään oli meloistaan antanut, ja mies lunasti
ne kaikki; waan siihen menikin koko hänen omai-
suutensa, jonka isältään oli perinyt. Wiimein möi
wiimeistä welkaa suorittaakseen jo hewosensakin, eitä
jäänyt enää kuin yhdeksän hopeakopeekkaa itsellensä.
Tästä tulee mies pahoille mielin, sanoo: „kaikki
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isiini hankkimat elämiset olen nyt menettänyt, hupsu
kun tänne tulinki! parasta lienee, kun lähden omaan
maahani". Lähteekin astumaan siitä, niin yhtyy
matkalla häneen muunu toweri, sanoo: „minne sinä
menet mies?" „Niin ja niin on asia", selwitti
kotiinsa menijä ja kertoi toiselle, mitä oli tapahtu-
nut. „No, ota milma kasakaksi", sanoi toinen.

Mies wastasi: „millä minä, weikkonen, kasakan
elättäisin? ei ole itscllänikään kuin yhdeksän hopea-
kopeekkaa oman henkeni elättämiseksi". „No, ota-
han knmminkin, elännne me sillä", sanoi toinen ja
pyrki waan palwclijaksi. Mies wiimein suostuikin
tuumaan, ottaen toisen seuraansa, ja lähdettiin siitä
nyt yksissä astumaan. Päästiin sillä tawoin muuan
päiwäys, niin kauppias jo ruu'an ja woiman puut-
teesta waipui tielle. Sanoo silloin kasakka hänelle:
„makaa sinä tiepuolessa tässä, minä lähden ruokaa
hankkimaan". Sillä puheen erosikin isännästään.
Astuu wähän matkaa, niin siinä onkin kylä ihan
»vierellä, waikk'eiwät he olleet sitä keksineet. Siihen
meni hän, tuli kestikievariin ja sanoi isännälle:
„laitas hywä ruoka sekä juomatkin kuunolliset, ulko-
maan herra on ikään tulemassa". Kestikiewari sil-
loin lampaan tappaa, piiraat te'ettää ja ruu'an toi-
mittaa mitä parahimman. Tämän ruu'an laitta-
misen toimeen saatuansa palaa matkatoweri kaup-
piaan luo ja sanoo: „uouse pois, siellä jo ruoka on
walmis, meitä waan odotellaan". Käydäänki kah-
den miehen kestikiewariin siitä, waan kauppiaalla
kun oli huonot waaterytäleet päällä, niinkuin köyh-
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tyneellä ainakin, kysyy kestikiewari siltä hänen towe-
riltaan: „tässäkö sinulla herrasi onkin nyt?"
„Siinä sitä herraa täksi kerraksi on kyllältä", »vas-
tasi matkatoweri talon isännän närkästyksestä lukua
pitämättä. Käydään siitä syömään sitte ja syötyä
sanoo matkatoweri kauppiaalle: „No, anna nyt
kolme kopeekkaa, niin ruu'au sekä juomat maksamme".
Kestikiewarilta taas pyytää kappaa, sanoen sitä tar-
»vitsewansa, ja kappa kun tuotiin, »viskasi ne kolme
kopeekkaa siihen. Tästäpä tulikin kappa täyteen ho-
peata, jolla maksaa ruu'at, juomat ja lopuskan pa-
nee salkkuun tallettawaksi. Siitä yön makasiwat
»vielä talossa ja aamulla läksiwnt matkalle taas.

Matkattiin päiwä, niin jo iltapuoleen kauppias
»vaipui »väsyksissä maahan, niinkuin ensimäisenäkin
päiwänä, ja matkatowerin taaskin täytyi kylästä
hankkia ruokaa ja syömistä wirkistääkseen isäntänsä
»voimia. Sanioin käwi wielä kolmantenakin päi-
wänä; mutta waikka ruu'ista ja juoinista kussakin
kohdassa aina hywä maksu annettiin, hopeat eiwät
sillä wäheimeet, ne waan pussissa turposiiuat. Nel-
jäntenä päiwänä lähdettiin astumaan taas ja pääs-
tiin wiimcinki kauppiaan omaan taloon, josta hän
oli kotoisin. Siinä kun yötä oli maattu, sanoo
matkatoweri isännälleen: „matkalla olen sinulle apuna
ollut ja sinut onnellisesti kotiin saattanut, waan nyt
pitää sinun «aidaksesi kolmisarwinen nainen, st on
kerran sinulle niin sallittu, etkä muuten kyllä toi-
meen tulisikaan". „No, kun kerran kaikki elot,
elämiset owat häwinneet, niin sinun olkoon waltasi.
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waikka minun minne wiet". „Niinpä lähdemme
kuninkaan tyttären sulhaisiksi", sanoi matkatoweri,
„ siellä on kolme tytärtä ja kaikki on kolmisarwisia.
Kun linnaan tulemme, kuningas ensin tuopi »van-
himman tyttärensä katsotukseen. Sillä on pitkät
sarwet ja kun waan tupaan tulee, hönkäsee hän kohta:
„ota milma!" waan sinä sanot wakawasti: „en
ota silmä". 2) Siitä tuopi kuningas luoksesi toisen
tyttärensä, jolla on »vähäistä lyhemmät sarwet. Se
sanoo niinikään: „ota milma!" waan sinä älä sitä-
kään ota. Wasta nuorin kun tuodaan, jolla on
lyhyiset, pienet sarwet waan, ja se kun hiljakkali
wienolla, hywin kauniilla äänellä sanoo: „ota milma!"
niin sinä ota se".

Näin asiasta sowittua mennäänki kuninkaan lin-
naan ja kysytään tytärtä kuninkaalta. Kuningas
sanoo: „en tiedä, miksi näkynee, kunhan taassa le-
päillään, tlmmaillaan ensin". Niin tehtiinki ja kun
jonkun aikaa oli pakinoitu, toi kuningas ensin van-
himman, sitte toisen tyttärensä katsotukseen. Nämä
oliwat käytöksessään semmoiset, knin matkatoweri
edeltäpäin oli sanonut, ja sanoiwat kauppiaalle hön-
kyen kumpikin: „ota milma!" waan kauppias ei heitä
ottanut. Siitä tuli wiimein nuorin tytär, lähes-
tyen hänkin sulhaista kuiskasi wienolla, hywin kau-
niilla äänellä: „ota milma naiseksesi!" Kaup-
pias ottikin sen nuoremman tyttären, niinkuin oli
tuumattu, josta lähdetään »vihille kirkkoon ja hää-
pidot laaditaan, joita kesti wiisi päiwäci pääksytyste.
Kun sitte häät oliwat loppumaisillaan, sanoi se matka-
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towcri, joka kofioimiessä oli ollut, sulhaisclle: „mene,
käy metsästä hienoja witsoja tukkunen". „ Miksipä
niitä?" kysyi kauppias. „Menehän waan, tarwi-
taan ne znorsiamesi kanssa maataksesi", sanoi kosioi-
matkatoweri. Käskyä kuullen kciwi sitte kauppias
metsästä hakemassa yksiwuotisia, ohuita warpuja,
pehmeitä ylen ja hywiä ja toi ne matkatowerillc.
Kohta sen jälkeen weikin jo kuningas nuoren paris-
kunnan morsiushuonecsen ma'ata, ja kaikki wieraat
hälweniwät. Tulipa silloin se sulhaiscu niatkatoweri
sinne, hän kun näet kofioimiessä oli ollut, ottaa seit
isäntänsä nuoren, mutta sarwikkaan naisen ja alkaa
niillä warwuilla häntä selkään panna, pani, hauteli
häntä niin, ett'ei wiimein kuin wähäu werta waan
jäänyt jälelle. Sen weren nosti miekkansa terällä
sulhaisclle wiereen sitte, ja tuskin olikaan sen ennät-
tänyt tehdä, kun sulhaisen wiereen ilmestyi ylen
ihana ja kaunis neiti, sarwet oliwat kadonneet kaikki
ja muotonsa sekä muu wartalonsa oli niin wiehät-
täwäinen, ett'ei maalla moista.

Kuningas, joka yöllä oli tämän metelin mor-
fiushuoneesta kuullut, sanoi aamulla herättyänsä:
„annas, lähden nuorta parikuntaa katsomahan, jo-
han se sulhainen taisi tyttäreni tappaa tykkönänsä".
Tulikin huoneesen tuosta, maan kun niin ylen kau-
niin mutson 3) näki morsiuswuoteella wenywän, ihas-
tui hän wäwyynsä niin, että hänet kohta ylimäiseksi
kentraalikseen korotti. Kosioimies puolestaan katosi
samassa, ett'ei huomattukaan. Jumala oli näet itse
köyhälle kauppiaalle kosioimieheksi ruwcmmt ja aut-
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tanut häntä elämään, kun hän syyttömästi pilkatun
kuolijan edestä »velat maksoi ja hänet kunnialla
haudatti.

S, s, 1, milmo minut. 2, silmä sinut. 3, mutso nuorikko.

11. Tuhlari-kuningas.
Wiitllsaoielto.

Dli ennen tuhlari-kuningas, joka ylellisyydellä
ja juonnilla menetti toko »valtakunnan käsistään
pois, »vaikka hän »vielä oli ihan nuori mies. Hä-
peissään pakeni hän sitte toiseen »valtakuntaan eikä
ollut hänellä enää muuta omaisuutta jälellä, kuin
kolme markkaa ja wanha tammahewoncn. Siinä
kaupungissa oli sitte semmoinen tapa, että kun köyhä
kuoli jättämättä jälkeensä tawarata, niin se sai maata
kadulla jokaisen jaloissa. Köyhä kuningas, joka kau-
punkia katsellessaan näki näitä runmiita montakin
kadnilla, surkutteli niitä ja haudatti yhden kuolijoista
niillä kolmella markallaan. Nyt kun oli wiimeiset-
kin rahansa menettänyt, läksi hän surullisena sillä
»vanhalla tammallaan pitkin tietä ajamaan. Tulipa
tuossa huonoihin ryysyihin puettu, kaswawa poika
hauelle »vastaan ja kysyi: „kukapa ja kusta olet?"

„Kuningas olen", »vastasi tammallaan ajaja.
„Kuinkas kuningas niin yksinään ajaa?" kysyi »vas-
taantulija. „Minä olen niin köyhä, ett'en woi
palwelijoita pitää", sanoi kuningas. „No, ei ku-
ninkaallisen miehen kumminkaan sowi ihan yksinään
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matkustella; ottakaa minut palwelijaksennc, minä
lähden mielelläni". „Sinäpä tarwitset ruokaa ja
palkkaa, mutta minulla ei siihen ole waroja", sa-
noi kuningas. „ Kyllä minä ruokaui itse katson
ja kyllä me palkasta sorvimme", tuumasi poika ja
tarjoutui yhä waan palwelijaksi. „No, seuraa,
jos seuraat", sanoi kuningas wiimeinki, „ waan kyllä
minusta pian erkanet, kunhan nälkä tulee, sillä mi-
nulla ei niin markkaa ole taskussani".

Ajettiin aina iltapuolelle päiwää yhdessä sitte,
niin sanoo illan tullessa kuningas: „iltakin tulee,
iltakin tulee! Minkähänlainen yöfiakin säätänee".
„Glkää hätäilkö", sanoo poika, „kyllä minä neuwon
tiedän, tässä on kylä ihan lähellä, minä lähden
edeltäpäin sinne yösiaa ja ruokaa »valmistamaan
teille". Sillä puheen erosikin poika kuninkaasta,
jättäen hänet huonolla hewosellaan kulkemaan Mesta,
meni kylään ja poikkesi muutamaan taloon, jossa
owesta tultuaan sanoi kohta: „hywä ilta, isäntä;
saadaanko tässä yösiaa? minun herrani tulee jä-
lestä". „Mikä mies se on?" kysyi isäntä.
„Se on etäinen kuningas", »vastasi poika toimes-
saan. „Di, oi!" sanoi isäntä, „kuinkas me otamme
niin isoa wierasta wastaan? Gi ole meidän »vieras-
huonekaan puhdas eikä lämmin". „Kunhan waan
yösian lupaatte, kyllä minä saan huoneen puhtaaksi",
sanoi poika isäntää lohdutellen; lämmitti, lakasi ja
hawutti huoneen, josta juoksi herransa »vastaan maan-
tielle, wei hänet majataloon, riisui hewosen ja toi-
mitti hywästi kaikki.
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Talon isäntä, jonka luona nyt kuninkaallinen
mies ensi kertaa käwi »vieraana, sanoi kahden kesken,
kuninkaan kuulematta, pojalle: „kyllä meillä, hywä
wieras, olisi kaikenlaista ruu'an ainetta, mutta emme
osaa niistä semmoisia ruokia laittaa, kuiu kunin-
kaalliset owat tottuneet syömään". „Autakaa awai-
met minulle", sanoi poika, „kyllä minä run'at »val-
mistan, olkaa huoleti". Awaimet annettiinki kunin-
kaan palwelijalle ja tämä laittoi herralleen kauniin
ruokapöydän iltaseksi, teki siitä tilan ja toimitti kai-
ken passnnn hywästi ja jalosti. Aamulla laittoi
niinikään taas eine-run'au ja toimitti herransa tielle,
waan itse jäi wielä taloon sopimaan yösiasta isän-
nän kanssa. Tulikin isäntä saapumille tuosta, niin
kysyi isännältä poika: „mitä yösia maksaa?" „Woi,
wieras kulta", sanoi isäntä, „kninka waan olette
tulleet toimeen, niin sillä olen tyytywäinen".
„Hywästi on toimeen tultu", sauoi poika. „No,
ei se maksa teille mitään", sanoi silloin isäntä, „mutta
minä olen maksawa teille, kun olette niin korkean
wieraan sillä lailla palwellunna, ett'ei talolle häpeätä
tullut; mitä nyt tahdotte, niin sen annan mielelläni".

„Käydäänhän tuonne aittaan", sanoi poika.
Isäntä wei hänet sinne, käski siellä olewista tawa-
roista walita, mitä mielensä teki. Oli hywin
wanha huopahattu aitan naulassa siellä ja muitakin
uusia hattuja oli paljon, niin poika osoitti sitä wan-
haa hattua, sanoi: „tuon minä tahtoisin". „Mitä
turhaa!" sauoi isäntä, „onhan tässä uusiakin, otta-
kaa näitä", waan poika ei uusista huolinut, pisti
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sen wanhan hatuu päähäusä siitä ja sanoi isännälle:
„suuri kiitos, jääkää hywästi!" Meni siitä matkalle
sitte, tapasi herransa ja sanoi hywillä mielin: „jo
minä siellä isännän sowitin". „Se hywä", sanoi
knningas, „waan milläs sinä sen sowititkaan?"
„Kaikki on hywällä pohjalla", sanoi poika, „wieläpä
antoi minulle isäntä tämmöisen hatunkin päälliseksi".

Kuningas katseli hattua, sanoi: „eipä tuosta
paljon ole, kun olisi edes paremmankaan antanut,
kun kerran antamaan rupesi". Poika puolestaan
oli lahjaansa tyytywäinen ja sanoi: „kyllä se pai-
kassaan paljonki maksaa, olkaa huoleti!" johon tau-
kosi sillä kertaa heidän puheensa.

Matkustiwat siitä toisen päiwäyksen, niin ilta-
sella kuninkaalle taaskin tuli huoli, minkälaiseeu yö-
paikkaan nyt satuttaisiin. „Kyllä ininä taas menen
edeltäpäin yösiaa tiedustamaan, olkaahan huoleti",
sauoi palwelija, nuui kylää», jossa keksi hywästi
raketull talon, ja wirkkoi sinne tultua isännälle:
„ löytyykö talossa huonetta wieraalle?" — „On huo-
netta siksi", sanoi isäntä, „mikä mies teidciu her-
ranne on?" „Se on kuningas", wastasi poika
toimessaan. „Oho! kuiukas me scnlaista wierasta
saatalnme wastaan ottaa; meillä kun on siiwotto-
mat huoneet ja muut warat laittamattomat", tuu-
masi talon isäntä. „Glt'ää hätäilkö", sanoi poika,
„kyllä minä huoneet siiwoau ja ruokawarat laitan,
walmistelcn". „No, jospa te niin hywä olisitte",
sanoi isäntä; „tässä on awaimet, ottakaa talon wa-
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roista waikta lnitä, että tuo noin ylhäinen wieras
täällä oloonsa tyytyisi".

Poika, kun tämän wallan isännältä sai, läm-
mitti, lakasi ja siiwosi huoneet kaikin puolin wält-
täwästi, josta juoksi jo herransa wastaan maantielle
ja ajoi hänen kanssansa sieltä taloon. Täällä lait-
toi herralleen hywän iltaisen sitte, mikäs laitta-
essa, kuu kaikki talon warat oliwat hänen hoteel-
lansa. Talon wcikcci ei näkynyt, ei kuulunut, ne
oliwat näin ylhäisen wieraan tuloa pacuncct toiseen
taloon kaikki.

Uötä talossa oltua waljasti poika taas aaimm
tullen henallellsa hewoscn ja toimitti hänet edeltä-
päin tielle; waan itse jäi isäntää odottamaan kotiin
tulewaksi, sopiakseen hänen kanssansa maksusta.
Odottaa, odottaa jonkun aikaa siinä, niin jo näkee-
kin isännän tulewan kylästä ja käypi puhuttelemaan
häntä, sanoo: „herrallani oli kiire matkalle, se läksi
jo ajamaan edeltä:" mitä nyt, hywä isäntä, olemme
welkaa niin yösiasta kuin muustakin?" „We-
lassa ette ole missääu", sanoi isäntä kohteliaasti,
„kunhan waan olisitte hywin tonnccil tulleet mun
wähäisessä majassani; waan mitäs saan minä nyt
teille maksaa siitä, kun ylhäisen herranne olette »mn
puolestani wastaan ottaneet ja passmmcct, sillä siiuä
olette waiwaa nähucct paljonkin?" „No, käy-
täämlnchän tuonne aittaanne, koska niin on tah-
tonne", sanoi poika, „kenties löytäisin sieltä jotakin
»luistoksi otettawaa, jota ehkä itse ette hawaitse-
kaan".
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Katsasteltiin aittaa sitte. Siellä riippui kolme
sapelia seinällä ja muuta tawaraa oli myöskin paljo,
mutta yksi sapelista oli katkeunut ja ruosteessa hy-
win. „Tuou aste» minä tahtoisin", sanoi poika,
osoittaen wanhaa ruostunutta sapelia. „Mitä sou-
tamia", wastasi isäntä, „ ottakaa tästä parempi ja
ehyempi". „Kyllä tämä on minulle hywä", sa-
uoi poika, otti sen wanhan sapelin, kun ottikin, jätti
isännälle hywäistt ja läksi herraansa tatuoittamaan.
Tämä kun puolestaan oli odotellut maantiellä häntä,
niin pojan ei pitkälle tarwinnut kulkeakkaan ennen-
kuin jo keksi herransa, jolle iloissaan puheli: „nyt
on taas majatalossa kaikki maksettu, ja tuommoisen
sapelin wielä sain isännältä päälliseksi". „Woi,
poika parka", sanoi kuningas, sapelia katsellen, „mitci
sinä tuolla teet? kun olisi edes parempi ollut!"
Poika ei herrausa moitteesta huolinut, „kyllä se pai-
koissa paljonki maksaa", sanoi hän waan ja sitoi
sen sapelin wyöllensä, että hän näytti miehuulliselta,
niinknin kuninkaan palwelija ainakin.

Kulkiwat siitä kolmannen päiwäyksen yhtenä
niinkuin ennenkin, niin kuningas illan pimetessä al-
kaa jo yöpaikasta olla huolissaan, kuten edellisinä-
kin iltoina, ja sanoo snrullisua: „ missähän tätäkin
yötä wietettänee?" „Olkaahan huoleti, ehkä tässä
wiclä hywänki yösian löydämme", tuumasi poika;
„minä käyn teidän tässä lewätessänne semmoista
paikkaa tnolta kylästä tiedustamaan". Sillä pu-
heen taksikin sanotulle asialleen ja tuli unmtamaan
taloon, jossa käwi puhuttelemaan isäntää, sanoen:
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„muuau herra pyytäisi yiisiaa, tokko isäntä sitä an-
tamaan suostuisi?" „Mikä herra se on?" kysyi
talon isäntä. „Ompahan etäältä matkustawa ruh-
tinas", »vastasi poika.
toiseen taloon", sanoi tämän kuultuaan isäntä, „ei mei-
dän käy semmoista wierasta wastaan ottaminen".

Mitäs teiltä puuttuu?" kysyi poika. „Huo-
nect owat kylmät ja ruu'at walmistamattoluat".
„Antakaa waan »ninulle awaimet, niin kyllä minä
ruu'at ja muu»i kaiken »valmistan", sanoi poika.
Isäntä antoi awaimet mielellään ja läksi itse kaiken
perheensä ja wäkensä kanssa kylään näin ison ja
mahtaman wieraan tieltä pois. Poika silloin siiloosi
huoneet, teki tilat ja »valmisti kaikki hywästi, että
herransa oli siinä hauska ja hupaisa yön seutua lviet-
tää. Aamulla toimitti herrausa taaskin matkalle,
waan jäi itse taloon odottamaan isäntää kotiin tu-
lewaksi, ja tämä kun aikanaan kylästä joutui, niin
käwi hänelle wastaan ja kysyi: „mitä, hywä isäntä,
yösia maksaa?" „Gi, »vieras kulta, se teille maksa
mitään", »vastasi tämä, „mutta minä olen teille
welkapää maksamaan, mitä waan palkoistanne tah-
dotte; tulkaa mun kanssani aittaan tuonne, kukaties
siellä jotakin mielenne mukaista tawaraa löytyisi".
Poika seurasi isäutää ja katseli aittaan tultua ym-
pärilleen: siellä on tawaraa kaikenlaista, mutta sei-
nällä riippuu kolme silkki-kukkarota; yksi »vanha, waan
toiset oliwat uusia. Poika osoitti sitä wauhaa silkki-
kukkarota, sanoo: „tuon minä tahtoisin, tuon".
„Onhan täällä uusiakin, ottakaa niitä", houkutteli



11. Tuhlari-kuningas,78

isäntä, »vaan poika otti sen »vanhan kukkaron, kiitti
ja läksi tiehensä. Matkalla pani sitte kukkaron käsi-
»vartceusa riippumaa», josta juoksi hcrrausa luoksi
ja huusi iloissaan: „kas tuommoisen lahjan minä
isännältä taaskin sain". „Woi mies rukka, kim
olisit edes paremman saanut", sanoi kuningas sää-
lien; mutta poika oli yhtä iloinen »vaan ja sanoi:
„ kyllä se mun kukkaroni paikoissa paljonki maksaa,
saattchan nähdä".

Neljännen päiwän matkattuausa pääsiwät siihen
kaupnnkiin sitte, jossa sen »valtakunnan kuningas
asui. Kaupunki oli muutoin kaunis ja komea, mutta
kuninkaau linna oli mustalla weralla peitetty. Tätä
ihmeissääu meni tuhlari-kuningas loivennee» muu-
tamaan kallpungin ulkopuolella oleivaan taloon, jossa
oliwat yötä aina huomeneen.

Aamulla »vasta, kun matkastaan oli lewännyt,
meni poika kuulukaan linnaan tiedustamaan, niinkä-
tähden se niiu oli mustaksi peitetty. Siellä kuuli
holvipalwelijoilta, että julma pitkäkarwainc» ja moni-
sarlvilicu peto, jota ei näkynyt muuten kuin yöllä,
uhkasi häwittäci koko kuninkaallisen linnan, ellei ku-
ningas antaisi tytärtään hänelle »vaimoksi. Tähän
»vaatimukseen ci kuningas eikä tyttärensä »vielä ol-
leet suostnneet, waan joka ilta pimeän tultua täytyi
kumukaan tyttären aina jonkun aikaa käydä häntä
puhuttelemassa ja rukoella, ett'ei Hall uhkaustaau
»vielä täyttäisi. Tämän tiedon saatna meni poika
wiiwyttelculättä kuninkaan eteen ja puhui siellä suo-
raan, että hän oli »vieraan »valtakunnan kuninkaan
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palwclija ja että herransa mieli tulla kuninkaan ty-
tärtä naimaan. Kuningas tämän kuntinaan käski
pojan kutsumaan isäntäänsä, sitä »vierasta kuningasta
siksi päiwää päiwälliselle. Poika toimitti kutsnnmk-sen herrallensa, ja tämä läksi puolipäiwäu aikaua
linnaan, jossa ruokapöydässä istuttaissa sclwitti asi-
ausa, että hän muka aikoisi kuninkaan tyttären naida,
jos kuninkaallinen perhe hänet wäwykseen ottaisi.
Wanhemmat kyllä suostuiwat siihen, mutta tytär
pudotti sormuksensa lattialle ja lanoi sulhaiselle:
„jos tämän sormuksen huomenna tähän ruokapöytään
tuot, niin sitte sinä minun saat". No, eihän se
kuninkaan poika julennut sitä sormusta sieltä pöy-
dän alta kurkistella eikä etsiä, se jäi sinne ja kunin-
kaan poika palasi majataloonsa. Täällä kysyi pal-
welija: „mitä nyt kuninkaan linnaau kuuluu?"
„Kuuluuhan sinne hywää sekä pahaa", wastasi tuh-
lari-kuningas: „kyllähän minä siellä olisin naimis-
kaupan toimeen saanut, mutta tytär pudotti sormuk-
sensa pöydän alle ja se pitäisi minun nyt löytää ja
huomenna ruokapöytään tuoda".

Huomenna ci olisi kuninkaan pojan mieli teh-
nytkään päiwälliselle linnaan mennä, kun ei hänellä
sitä sormusta ollut, mutta palwelija-poika kehoitti
häntä lähtemään, sanoi: „menkää waan rohkeasti
ja knn sormusta kysytään, miu koittakaa waan lak-
kananne!" Tuhlari-kuningas meni nyt, kuin meni-
kin linnaan, jossa kohta rumettiin rnn'alle. Syö-
mästä päästyä koitteli hän lakkanaan, löysi sieltä
sormuksen ja laski sen kaikkein nähden kuninkaan
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tyttären pöydälle. Kuninkaan tytär otti sen, waan
sanoi samalla: „no, sitte sinä minun saat, jos huo-
menna tänne päiwalliselle tullessasi sanoa woit, kel-
len minä tänä iltana ennen maata mentyäni suuta
annan".

Huolissaan meni wieras taikka tuhlari-kunin-
gas tämän kultltuansa majataloon palwelijansa luoksi.
Tämä kysyy niinkuin wiimeinkin: „mitäs kuninkaan
linnaan kuuluu?" „Kuuluupa sieltä hywää sekä
pahaa", wastasi tuhlari-kuningas, „kyllähän sormus
lakkaristani löytyi, waan nyt pantiin toinen temppu
eteeni; pitäisi umka huomeneen arwatakseni, kellen
kltninkaan tytär tänä iltana ennen maata menemis-
tään wiimeiseksi suuta antaa". „Se ei ole mi-
kään waikea asia", sanoi palwelija-poika, „ketäshä»l
niuita suutelisi kuin wcmhempiansa; mutta woin
minä asiasta paremman selwän saada. Se wanha
huopahattu, jonka niajatalon isännältä lahjaksi sain,
on semmoinen näet, että sen kun päähänsä panee,
niin kulkee näkymättömänä waikka missä, minä läh-
den sen muulla asian laitaa tiedustamaan". Sillä
puhccu pisti häu sen wanhan huopahatun päähänsä,
josta kohta käwi näkymättömäksi, ja läksi kuninkaal-
liseen linnaan. Siellä oleskeli kaiken päiwää sitte
näkymättömässä tilassa ja seurasi kuninkaan tytärtä,
mihin ikään hän meni, nähdäkseen kaikki, mitä hän
teki ja toimitti, waan ei mitään erinomaista huo-
mannut. Wiimein iltasella myöhään erosi hän kui-
tenkin muusta howiwäestä, lähtien linnan suuresta
salista ulos. Poika silloin pistäytyi hänkin huo-
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neesta ulos, nähdäkseen, jos kuninkaan tytär wan-
hempiaan suutelee lewolle mennessään, waan tämä
ei sitä tehnytkään, mutta kulki suoraan linnan edus-
talla olcwaan saarni-puistoon, johon hetkeksi seisah-
tui. Samassa alkoi maa järistä kauhealla tawalla
ja sen sisuksesta nousi julma ja hirmuineu peto,
jolla oli pitkät pahannäköiset korwat ja monihaa-

raiset sarwet päässä. Tämä lähestyi nyt kuninkaan
tytärtä ja syleili, suuteli häntä. Poika, jolla oli se
matkalla saama sapelin tynkä ja wanha silkki-kukkaro
muassa, lähestyi näkymättömänä petoa, silpaisi sa-
pelillaan häneltä pään poikki ja pisti sen kukka-
roonsa, jonka wei kotiinsa ja pani taiteensa. Aa-
mulla antoi hän sen kukkaronsa herralleen sitte, ja
sanoi: „kun linnaan tultuanne teiltä kysytään, kelle
kuninkaan tytär illalla suuta antoi, niin tyhjen-
täkää kukkaronne pöydälle ja sanokaa kuninkaalle:
„tuossa on sen pedon pää, jota tyttärenne illalla
suuteli!"

Tuhlari-kuningas teki niinkuin palwclijansa oli
ncuwonut, ja kun päiwällisellä oltiin linnassa, plt-
disti hän pedon pään kukkarosta pöydälle. „No,
tuostakos nyt ilo yleinen linnassa nousi! Kuninkaan
tyttären oli näet wastcn tahtoansa täytynyt käydä
sitä petoa suutelemassa, ett'ei se suuttuisi ja koko
linnaa häwittäisi, mutta nyt ei hänestä enää pelkoa
ollut, kun pää kerran pyödällä makasi. Kuningas
laittoi heti miehiä katolle mustaa peitettä wetämään
pois ja siihen wedettiin uusi punainen werka fiaan,
josta laitettiin tuhlari-kuninkaalle ja hänen pelasta-

Suom, tarinoita, L
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malle morsiamellensa suuret ja komeat häät, joita
kesti monta päiwää perätyste.

Palwclija-poika pysyi siinä nuoren kuninkaan
ja hänen kauniin waimonsa palwelukscssa aina eteen-
päin wielä, kunne heillä jo oli iso lattialla käwe-
lewä lapsi. Silloin tuli häu herransa puheelle ker-
ran ja sanoi: „nyt alkaisi aika olla minun lähteä
pois". Kuningas sanoi: „no, sitä en siuulta
kieltää woi, waikka kyllä mielelläni pitäisin sinua,
kun niin hywästi minua olet palwellut; waan koska
niin on, että erota tahdot, niin puhukaamme nyt
palkastasi". „Saankos minä palkoistani, mitä
tahdon?" kysyi poika. „Saat", wastasi kunin-
gas. „Niinpä palkoistani lyön tuolta lapseltanne
kaulan poikki", sanoi poika. „Kyllä paljon tah-
dot, mutta paljon olet ansainnutkin", wastasi ku-
ningas mielipahoissaan. Poika silloin löi samassa
lapselta kaulan poikki, joka knllä näytti hirmuiselta,
ja sanoi: „jääkciä hywästi;" mutta sc oli waan äkki
silmäin muutos, lapsi jäi terweeksi ja elämään kui-
tenkin. Nuori kuningas, waikka hän omaisuu-
teusa oli tuhlannut, oli näet semmoisen suojclus-
hengen saanut awukseen, kun hän siinä kaupungissa,
johon hän ensin tuli, ainoalla rahallaan sen kuoli-
jan haudatti, joka turwatoinna kadulla makasi kaik-
kein jaloissa. Nyt kun ci häntä enää tarwittu, ha-
roisi tämä henki taas pois ja tuli entiseen olentoonsa.
Sen pituinen se.



XII. Taiwassalolainen. 83

M. Taiwassalolainen
el.

Mies, jolla oli hupakko waimo.
Tämä tarina on maassamme laweatta tunnettu, niin muistel-

laan ja kenotaan sitä: Sawossa ja Kaijalassa, Satakunnassa ja Poh-
janmaalla, waikt'ei kaikissa tienoin yhtä täydellisenä. Sitä paitse
olemme jokseenki yhtäpitäwiä cli paikka paikoin tähän wiwahtawia ta-
rinoita löytäneet seuraamilla ulkomaiden kansoilla:

Schleswig-Holsteinilaisilla. Katso: Kall Mullenhoff
Sagen, Mäichen und Licder der Herzogthiimer Schlcswig-Holstein und
Laucnvurg, Kiel 1845/siwua 413 ja senjälkeisiä, kertomusta: „Die
dummste Frau".

Turjalaisilla, 1, Katso: Asbjorsen og Moe, Norske Folke-
ewentyr, Ande» udgawe, Christiania 1852, N:o 10,kertomusta: „Somme
Kj«rri»ger ere siige", siw. 54—60, 2, Katso: Udwalgte Ewentyr og
Fortlellinger wed C. Molbeck, kertomusta „Manden fta Ringerike", si-
wuja 2N—l5.

Tanskalaisilla, I, Katso: Nyerup, allmindelig Moerstabs-
wsning, siw. 262.2. Katso: Tidsfordrif eller en lystig Selstabsbog,
Kjedenhawn 1788, 23:tta kertomusta, jossa muuan teini yksinkertaiselle
talonpojan waimollc kertoo tulemansa Pariisista, joka eukon mielestä on
yhtä kuin Paratiisista, Luullen teinin oleman taiwaasta kotoisin antaa
emäntä hänelle maatettu ja rahaa mieswainajalleen wietäwäksi.

Italialaisilla, 1, Katso: Kletke H. Märchensaal, Berlin
1845, 1 Bd. N:o 4, siw. 16, jossa eräs kohta muistuttaa lehmän kaup-
paa meidän tarinassamme,

Walakkilllisilla, Katso: Walachische Mäichen von Arthur
und Albert Schott. Stuttgart und Tubingen 1845, N:o 43, siw. 291—293
„Die Botschast vom Himmel",

Arapialaisilla. Katso: Tauscnd und eine Nacht, Deutsch
von Häbicht, von der Hagen und Schall, siw, 52 ja sen jälellisiä, ker-
tomusta „Geschichte des Gärbers und seincr Frau."

Oli ennen talonpoika, joka muutamalle kaupun-
gin porwarille oli luwannut lehmän myyda. Aikoi
siis lähteä sitä ostomiehelle wiemään, mutta waimo,
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joka oli wiisas olewinansa, nurisi tätä ja sanoi:
„sinä waan rahasi kulutat sillä matkallasi, parasta
kun itse lähden lehmääni myymään". „No, kun
mielesi tehnee, lähde waan", sanoi mies nnrkumattci
eikä ollut asiasta milläänkään. Waimo ei ollut
ennen kaupungissa käynyt, waan luuli kuitenkin
siellä toimeen tulemansa ja osasikin kun osasi sen
porwarin taloon, joka lehmän oli tingannut.
„No, itsekö nyt emäntä kaupunkiin tuli?" sanoi hä-
net nähtyään porwari. „Niinhän mä tulin",
wastasi emäntä, „en laskenut isäntää lehmääni myy-
mään, se niin paljon kuluttaa aina kaupungissa käy-
dessään, ett'ei koskaan kaikkea rahaa kotiin tuo". —

Porwari, joka hywin tiesi, että isäntä oli vlen tarkka
mies eikä koskaan matkoillansa liikoja kulutellut,
päätti akalle tehdä pienet kepposet, koska se niin wii-
sas oli mielestään eikä omaa miestänsä uskonut.
Näissä mieli» laitatti hän hywät, herkulliset ruu'at
wieraallensa ja samoili tuotatti makeita miinoja run-
saasti hänen juotawaksi. Emäntä, josta niin
ruu'at, kuin juomatkin oliwat warsin hywiä, nau-
litsi kumpiakin hywällä halulla, wieläpä liianki ha-
lukkaasti, niin että wiimein käwi juowuksiin ja nuk-
kui pöydän ääreen penkille, jossa makasi tunnotoinna,
niinkuin kuollut lawalla. Isäntä riisutti nyt talon-
poikaiset waattcet hänen päällänsä pois japuetti hä-
net sitte komeisin waltawäen waatteisin, josta läksi
itse huoneesta pois jättäen hänet makaamaan.

Kun emäntä sitte, aikansa maattua, wiimeinki
heräsi, koitteli hän itseänsä kummastellen ja luuli
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silmänsä käännetyiksi. Kun ei asiasta muuten sel-
wää saanut, meni hau porwariu tykö ja kysyi: „ tie-
dättekö, kuka ja mistä minä olen, sillä nyt en tunne
itseäni?" „Tcitä en tiedä, en tunne", »vastasi
porwari. „Gi minulla pitänyt näin komeita waat-
teita oleman", puheli emäntä, „minä toin tänne
kaupunkiin lehmän myytäwäksi enkä tiedä nyt, niissä
se onkaan edes; oletteko te sitä nähneet jossakin?" --

„Gn ole lehmääsi nähnyt", wastasi porwari. Nyt
rupesi emäntä itkemään ja sanoi: „tokko lieueu sama
ihminenkään, kuin ennen, koska minulla näin oudot
waatteet on päälläni; minulla olisi pitäuyt musta
hewonenki olla, mutta inistä sen nyt löydänkään,
olisikohan tuo tcidäu tallissanne?"
maalaistelt hcwosia paljon, joita suinkaan en kaikkia
tunne", wastasi porwari. „No, siitä minä tiedän,
jos minä olen se, mikä cnucn", tuumasi emäutä,
„kun menen talliin hewoscn luo, niiu jos nimiksi
olen muuttumaton, se ci minulle ole wihainen, inutta
wierahille on se hywin äkäinen". Sillä puheen me-
nikin talliin, mutta siellä oli paljon muidenkin matka-
miesten hewosia, niin hänen täytyi tunteakseen omansa
odottaa siksi, kun kaikki muut inatkamichct lätsiwät
hewosincen pois. Sittc wasta lähestyi Hall jälellc
jäänyttä hewostansa; mutta tämä, josta emännän
puku oli outo, hyppäsi kohta kahdelle jalalle ja oli
tulla emäntänsä päälle. Waimo taaskin itkemään
ja sanoi: „cn totta tiedä, jos olen sama ihminen-
kään kuin ennen, waan kun asiata oikein arwelen,
woiuhau siitä kuitenkin tietoon päästä; meillä on
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kodissa koira, joka on ylen äkäinen kaikille wierahille,
mutta ei koskaan mulle; jos nyt kotiin menen ja
se ei minua tullessani hauku, miu tuutec se minut
omaksi emännäksensä; ja jos en siitäkän tietoa saisi,
niin onhan minulla paljou lapsia kodissa, ne ujos-
telemat kaikkia wicraita ja hyppääwät niiden tullessa
pata-loukkoon, sängyn kujaan ja mihin ikään pääse-
wät; mutta minua tulemat ne aina iloissaan ter-
vehtimään; ja jos en siitäkään wielä omasta olos-
tani selwää saa, niin onhan minulla hywä ja lep-
peäluontoincn mies ja minä kun kylästä kotiin tu-
len, se kohta ottaa minut polwellensa, mutta wiera-
hille hän ei paljon mitään pnhu".

Näissii tuumin taksikin emäntä matkalle, waan
kun tuli kotipihaan, niin koirat oliwat hänen tykkä-
nään repiä, ja kun työn tuskin siitä kuitenkin tu-
paan pääsi, niin lapset kohta juoksiwat pataloukkoon
ja sängyn kujaan piiloon häntä. Kun sitte isäntä
huoueesen tuli, istui hän nyrryksissään penkille eikä
wirkkcmut sanaakaan mainiollensa. Tästä rupesi
waimo taas itkemään ja sanoi: „en kyllä liene se
ihminenkään, mikä ollakseni pitäisi, Hywä Isä, mikä
minut on muuttanut!"

Isäntä kyllä oli kohta tuntenut waimonsa,
waiwei sentähden kohta puhunut mitään, kun se oli
niin oudoissa pukeissa, waan kun wähitellen huo-
masi, missä hulluuden wimmassa eukkonsa oli, otti
hän hänet polwcllensa ja sanoi: „kyllä tämä sun
kutisi on ja kyllä sinä olet mun waimoui!" Waimo
ei kuitenkaan tahtonut uskoa sitä, kuu ci omat lap-
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sensakaan tulleet hänen tykönsä, mutta isäntä sanoi:
„kuinka lapset tnntisiwat sinun, kun olet niin ou-
doissa »vaatteissa, mistä olet sinä ne saanut?"
„Sitä en ainakaan tiedä", »vastasi »vaimo, „kun
kaupungissa käwin ja siellä unestani heräsin, niin
näinä waatteet oliwat päälläni, enkä suinkaan tiedä,
jos olin sama ihminenkään kuin kaupunkiin lähtiessä".

„Ole maiti", sanoi isäntä, „kyllä sinä minun
»vaimoni olet, waan missäs sinun hewosesi ja leh-
mäsi oivat?" „Gn surmakseni sitä tiedä, mihinkä
ne siellä joutuiwat, porwarin talossa tarjottiin mi-
nulle makeita ruokia ja miinoja. Niitä nautittuani
nukuin ma sikeesti, ja kun wiimeinki heräsin, en
tuntenut itseänikään, sen »vähemmin sain selwää
muusta omaisuudestaui". „No, aika hupakko si-
nua onkin", sanoi mies, „ja yhä hupsummaksi tai-
dat tulla;" mutta mielessään arweli hän: „ei tämän
wnimon kanssa toimeen tule, pitää lähteäkseni maata
mieroa kuleksimaan, jos siellä näen ja löydän muita
yhtä hupsuja waimoja tuin oma eukkoni on, niin
sitte palaan takaisin; muuten jään sille tielleni iäksi
päimäksi".

Näissä «nelin lähteekin kotoansa ja tuli jonkun
aitaa käweltyänsä muutamaan taloon. Tässä kysyy
emäntä, joka oli puusniekka taikka toisessa naimi-
sessaan, tupaan tulleelta »vieraalta, mistä hän oli
kotoisin. Mies ivastasi: „Taiwassalosta". Emäntä,
joka oli wähäkuuloinen eikä oikein miehen »vastausta
eroittanut, sanoi: „wain Taiwaan salista! no, olet-
kos tuolla mun mieswainajata nähnyt?" „Kyl-
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lähän sen siellä olen nähnyt ja hywä tuttu olenkin
hänelle". „Onkos tuolla minkäänlaisia puutteita
sielläkin?" wirkkoi emäntä. „Kyllä siellä on puut-
teitakin", wastasi mies. „No, olisitkohan hywä
ja »veisit hänelle täältä lahjaa, mitä antaa woin?"

„Kyllähän se muassani menee", wastasi mies.
Emäntä sen kuultuansa antoi nyt miehelle syömisen
puolta, niin paljon kuu tämä kantaa jaksoi, ja sanoi
wielä antaessaan: „kyllähän minä sille mieswaina-
jalleni rahaakin lähettäisin, jos sinä ne hänelle wei-
sit". „Kyllä minä Wien, jos niin tahdotte", sanoi
mies; ja emäntä antoi nyt hänelle rahaa niin pal-
jon kuin talossa oli, jonka jälkeen wieras läksi mat-

kaansa, sitä hywyyttä muka emännän micswaina-
jalle »viedäksensä.

Eipäs aikaakaan, kun tuli talon isäntä kotiin,
niin emäntä kohta kertoi hänelle asian, sanoi: „täällä
käwi muuan mies taiwaan salista; minä annoin
sille ruoka-aineita ja kaikki mitä talossa rahaa oli,
ja se lupasi ne wiedä myötänsä mieswainajalleni
taiwaasen". „Woi, sinua hupakko! kuka taiwaasta
tänne tulee?" sauoi isäntä, otti samassa parhaan
oriinsa ja läksi ajamaan takaa sitä miestä. Tämä
kun hawaitsi isännän tulewan, nakkasi pussinsa met-
sään ja läksi astumaan jälelleen takaa ajajatacm
wastaan. Isäntä kun kohtasi hänet, kysyi heti: „tu-
liko mitään miestä wastaasi tawaraa kulettaen kans-
sansa?" „Tuli, nmtta kun kuuli rattaiden jyti-
nän jalestänsä, niin läksi metsään tuonne", ivastasi
mies ja osoitti ihan toisaanne päin, kuin hän pus-
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sinsa oli wiskaunut. „No, pidä weli kulta wä-
hän aikaa tätä mun hcwostani tässä, ininä lähden
jalkaisin ajamaan häntä perästä", sanoi isäntä hä-
dissänsä ja juoksi sen puheensa metsään. Mies
puolestaan, jäätyänsä yksikseen tielle, otti pnssinsa
tiepuolesta ja läksi mencmääu hewofineen päiwineen
paikalta pois. Isäntä taas, kauan aikaa tyhjään
juostuausa metsää, tuli maantielle takaisin, waan kun
ei hewostaan nähnytkään siinä, läksi hän jalkaisin sen
wiejää »vuorostaan tawoittamaan. Pitkältä hän ei
kuitenkaan jaksanut juosta, sillä mitcu olisi hän he-wosen saawuttaa woinut; täytyi siis jättää koko ta-
kaa-ajaminen sillensä ja kulkea kotiin, maikka mie-
lensä kyllä oli paha ja hän päälliseksi wielä häpesi
omaa tuhmnuttausa. Kotona kysyi emäntä: „no,
missäpä hewoscsi on?" „Kun minä oikein sain
asian kuulla, että totuudessa se täällä käynyt wicras
oli, niin minä wielä hewonsenki annoin hänelle tai-
waascn wictäwäksi", wastasi isäntä wakawasti ja
toimessaan. Emäntä silloin hyppäsi miehensä kau-
laan, halaili häntä ja sanoi: „nyt minä wasta si-
nua oikciu rakastan, kun wielä muistat ensimäistä
miestäni Pekka wainajatakin".

Mies, joka akkaansa oli pakoon lähtenyt ja
nyt wiimeinki toiselta hewoscn wienyt, matkustaa
siitä edelleen ja tulee muutamaan taloon, jossa on
wasta rakettu, ulisi tupa, waan jossa ei ikkunaa
ollut yhtäkään, jonka wuoksi huoneen sisällä oli pil-
koisen pimeä. Tätä wikaa parantaakscnsa oli emäntä
te'ettänyt nahkaisen säkin. Sen kanssa juoksi hän,
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minkä ennätti, pihalla yhä ja paistatti päiwää sen
sisälle niin paljon kuin siihen sopi, josta sitte säkin
suun kipakasti wetäisi kiinni ja säkin töytyytti tu-
paan. „Mitäs emäutä tuossa tekee?" kysyi taloon
tnllnt mies. „Minä Maan wähäiscn päiwää kan-
nan uuteen tupaamme, »vaan e» oikein tajna, mikä
tässä on wikana; kun pihalle menen, saan kyllä an-
ringo» paistetta pussiini, mutta kuu tupaan tulen
on päiwä pnssista poikessa, ja kuitenkin oli wan-
hassa tumassamme, jossa ennen asuimme, päiwää
kyllin, waikk'en sitä pihalta koskaan kantanut. Kun
joku «iin wiisas olisi, että siihen neuwon tietäisi,
miten tähän uuteen tupaan anringon waloa saataisi,
sille minä satamäärän suorittaisin". „Ehkä tuo-
hon minä keinon keksin", sanoi mies, otti kirween
käteensä ja hakkasi tnwan seinään ikkunat, joista tuli
huoneesen waloa kyllin. Iloissaan tuli nyt emäntä
kiittämään häntä ja antoi hänelle rahoja satamää-
rän paikoista.

„Gi tämänkään talon cniännällä tunnu mieltä
ja ymmärrystä liiemmäksi olcwan, hullu hupakko
ou häukiu", mietti mies mielessään. Dttihan kui-
tenkin emänuäu antamau paltiunou luastaan ja kulki
siitä edelleen. Onpas tieu warrella sitte rikas linna,
tuo suuri herrashowi senniloinen, jota seisahtuu kat-
somaan. „Gläs hnoli", arwclce hän, „lähden tnos-
takin koctteleuiaan, omatko siinä ihmiset niin hulluja,
kulu oma elikkoni on", ja lähenee hoivia. Siinä
sattuu sika olemaan pihalla, niin lankeaa kohta sen
eteen polwilleen ja sanoo rukoilemalla: „Anni ar-
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mas ainoiseni, täti Tiina tuttuiseni, lähde meille
kestiin". Sitä tehden haastattelee hän sikaa rukoi-
lemilla sauoin yhä, kunne tuli howin piiat tätä hei-
dän mielestään hullua miestä katsomaan ja kysyi-
wät: „mikä mies sinä olet, joka tuolla tarvoin sikaa
kunnioitat ja rukoilet?" Siihen ei mies »vastannut
mitään, jonka tähden piiat meniwät asiasta puhu-
maan emännälle, sillä herra ei itse kotiin sattunut.
Tulee tuosta rouwakin pihalle, katselee syrjästä
miestä, kuuntelee hänen puhettansa ja kysyy tuosta:
„mikä mies sinä olet?" Mies ei puolestaan wirka
hänelle mitään, waikka kyllä kysymyksen kuuli, haas-
tattelee waan tätiänsä. Tästä närkästyen sanoo
ruowa, sikaa osoitellen: „no, koska hän on tätisi,
niin wie hänet kotiisi kestiin". Sen sanoi hän kat-
soakseen, mitä mies tekisi, kun sian sai; mutta tä-
tiään haastattelija sieppasi samassa sian ja läksi aja-
maan, minkä ennätti. Ajoi wähän matkaa maan-
tietä, niin jo poikkesi puutielle metsään, pani siellä
toiset waatteet päällensä, hänellä muka oli waat-
teita keralla niin hywiä, kuin huonojakin jätti
hewosensa sinne ja tuli maantielle takaisin. Käwelee
wähän matkaa ajatuksissaan siinä, niin keksi sontiai-sen maantiellä matelewan. Heti sieppasi hän hatun
päästänsä, pani sen sontiaisen päälle ja rupesi itse
keppi kädessä sen wiereen wartioimaan.

Sill'ail'aa oli howin herra kotiinsa tullut ja
rouwansa oli ensi puheekseen hänelle kertonut: „täällä
käwi poikessa ollessasi hupelo-mies ja wei meiltä
sian". „Woi teitä, kun sian annoitte!" sanoi
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howin herra ja läksi sian »viejää ajamaan perästä'.
Jo keksiikin tiellä ctsittäwänsä; waan täniä, joka
keppi kädessä yhä wiclä hattunsa ääressä seisoi, »viit-
taili jo kaukaa howin herralle, ikään kuin käskien
hänen hiljaa tulla, ett'ei hatun alla olewa saalis
säikähtäisi. „Mitä sinä siinä wahdit?" kysyi ho-
win herra likelle päästyänsä.
heninen lintu lentämään tästä, niin minä sen saa-
wutin ja hattuni alle peitin; sitä tässä wartioin",
sanoi wakawasti ja toimessaan mies. „No, kul-
kikos tässä mitään miestä sun ohitsesi?" kysyi ho-
win herra. „Kulki tästä tuo huonoissa waatc-
kutalcissa olewa mies semmoinen, joka ajoi sikaa
re'essä", sanoi mies. Herra, waikka tämän kuuli,
M kuitenkin sitä lintua ostelemaa» siihen, se kun
on herroista kallis semmoinen eläwä, ja sika mieh-
itti hänen mielestään pois. „No, mitenkä se lintu
sieltä hatnn alta saataisi, ett'ci se lentoon pääsisi?"
kysyi hän mieheltä. „Ku» olisi uuo werkot sem-
moiset, jotka ympärille panisi, äsken sen warmaan
sieltä korjuusen saisi", wastasi mies. „Niinpä
mene sinä, käy werkot tuolta mu» howistani, minä
sen aikaa wartioin sun saalistasi tässä". Mies
lähteekin käsketylle asialleen heti, tulee herran howiin
ja sanoo: „woi rouwa rukka, mikä nyt tuli! Ros-
wot saiwat teidäu herranne kiinni, se on siellä hei-
dän wankinaan; waan minut kun näki siwu kulke-
wan, niin lähetti minut tänne teiltä rahoja käy-
mään, joilla hän päänsä, henkensä lunastaisi".
„Mit'ä lienet petturi samanlainen, kuin sekin, joka
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wasta täältä sian wei", »vastasi roulva hänelle.
„Ka, en ole mikään petturi", »virkkoi mies, „näet-
tehän, että minulla on herran hewonen ja wärkit
ajettawina". Roulva knn tämän todeksi näki,
läksi rahaa hankkimaan kohta, keräsi kaikki, mitä ta-
lossa oli, »vieläpä lainasi rengiltään, piioiltaan, ka-
sakoiltaan ja mistä suinkin sai, wieden kaikki, niitä
oli koonnut, herransa lähettämälle asiamiehelle. Tämä,
rahat saatuansa, lähtee ajamaan heti, poikkeaa sinne
puutielle omöisensä tuoksi, »valjastaa kaksi hewosta
eteensä ja kiirehtii hywää kyytiä kotiinsa päin.

Howin herra sillaikaa pysyy hatun ääressä
maantiellä yhä, »vahtii siinä, »vahtii tuokion aikaa,
waan eihän sitä »verkon käwijciä kuulukaan ja odot-
tajalle alkaa jo »vilu ja ikäwä tulla. Wiimein ei
herra enää malta mieltänsä, waan nostaa jo hattua.
Ohoh! täällä ei muuta hatun alla, kuin tmuallinen
sontiainen, josta päälle päätteeksi paha haju höy-
rähtää hänen nenäänsä. Petetyksi nähtyään it-
sensä lähtee howin herra nuiwalla nenin, omaa tuh-
muuttaan hälveten, kiireimmittäin kotiinsa wiikompaa
wiiwyttelemättä. Siellä rouiva tulee iloissaan häntä
wastaan ja sanoo; „woi toki kuin oli hywä, että
roslvojcn käsistä pääsit ystäwäiseni". „Misfä ros-
woloiden käsissä minä olen ollut?" kysyi herra.
„Ka, täällä käwi mies, sinun omaa hcwostasi ajaen,
se kertoi sinun roswojen käsiin joutuneesi ja wei
täältä rahaa pääsi lunastimeksi". „No, niinhän
tuo onnettomasti käwi", sanoi howin herra häpeis-
sään eikä puhunut koko asiasta sen enempätä.
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Gmäntätään pakoon lähtenyt mies, joka niin
howin herralle, kuin muillekin oli nämä leppoiset
lystiksecn tehnyt, tuli sillä aikaa rauhassa kotiiusa
ja sanoi omaan tupaan päästyänsä: „täällä elän
tästä lähtien oman akkani keralla, tosin on hän wä-
hän hupsu ja hupakko, waan ompa noita muitakin
niin hupsuja, wieläpä hupsumpiakin, kuin hän".
Sen kowemmin ei isännän ja emännän wälillä mi-
tään riitaa ollutkaan, waan eliwät rauhassa ja rak-
kaudessa kaiken ikänsä yhtenä, kunne heidät karwas
kuolema wiimeinki kohtasi. Sen pituinen se.

Jälkimaine, Tätä lannaa kenotaan wähän eiitawalla en
seuduissa maatamme, niin csimeikiksi muistellaan tätä kertomusta Toho-
lammin kappelissa Pohjanmaalla seuiaawassa sadun katkelmassa.

1. Mdcllä miehellä oli härkä ja härkin-kuorma,
jota läksi kauppiaan tawalla kulettamaau, tienatak-
seen härkimillään jotakin, sillä hänellä oli ruu'asta
puute. Tällä matkallaan tuli hän muutamaan ta-
loon, jossa emäntä alkaa puhutella häntä ja härkki-
mien paljoutta ihmetellen kysyy: „minne noita tuom-
moisen joukon kulctat?" „Taiwaasen", wastasi
mies. „No, eihän tnolla ruokaa tarwittane tai-
waassa", sanoi emäntä. „Woi hywäinen aika!
ei sielläkään ruu'atta eletä enemmän kuin muualla-
kaan; tuoiUvertaiset härkkimet eiwät kaukaa toki kes-
täkään, sinne kun paljon karttuu wäkeä". No,
emäntä kun tästä tunsi wieraansa wiisaaksi mieheksi,
haastatteli häntä yhä ja sanoi: „minulta on kaksi



XII, Toiwassalowincii, 95

tytärtä kuollnt, olisitkohan niitäkin sattunut siellä nä-
kemään?" „Hywäi!lcn aika! joka päiwähän minä
ne olen nähnyt", »vastasi mies. Emäntä arwclee
asiata, sanoo: „»uaiu näet sinä ne useinkin siellä; me-
nisiköhän tuonne suu myötäsi, jos mitä »vähän täältä
heille laittaisin?" „Miffi ci, kyllä minä myötäni
Wien, niitä ikään lähettää tahdottc". Tätä ihastui
emäntä, kokosi kuormallisen kaikenlaista tawaraa, ruo-
kaa sekä rahaa ja antoi miehelle kaikki tailvaasen
wictälväksi.

Kohta miehen lähdettyä tuli isäntäkin kotiin,
niin alkoi pariskunta keskenään tnnmata, että oliko-
han tno nyt totta, mitä »vieras täällä käydessään
kertoi ja puheli, ja »viimein läksi «kko papiu luoksi
asiau perustusta tietämähän. Pappi sanoi kohta:
„se on ollnt suuri petturi se teillä käynyt »vieras,
ci taiwaasen ruokaa eikä rahaa »viedä, se ou mahdo-
tointa". lsäntä sen kuultuansa läksi uyt miestä
ajamacm perästä, »vaali tämä oli jo tämän arlva-
nnt edeltäpäin, että kyllä Hälliä kohta tawoitellaan,
jonka tähden oli kuormansa tieu wiereeu »varustanut
ja hewosclta hännän. K»m sitte isäntä
tnli pettäjätä tawoittamaan, oli mies maantiellä,
siinä hyppieli, werinen häntä kädessä, ja hoki hoke-
mistansa: „kuupahan pääsisin, kunpahan pääsisin!"

„Mihinkä pääsisit?" kysyi isäntä karsaasti.
„Ka, tailvaaseu, taiwaascil!" »vastasi mies, „ tästä
jo kuormani meni ja itsekin sain hetuosen hännästä
kiinni yht'aikaa mennäkseni, mutta häutä käteeni kat-
kesi". lsäntä sen knultuacm läksi tyytylväisenä
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kotiinsa ja sanoi siellä waimolleen: „kyllä ne sun
lähettämäsi tawarat jo owat perillä, ole huoletta,
eukkoseni!" Sen pituinen se.

2. Ilmeksen pitäjästä Kaijalassa on niinikään saatu seuiaa-
wainen tähän keitomutsem ftweltuwainen sadun katkelma:

Muuan laahtari läksi lehmän ostoon maalle ja
tuli taloon, jossa ei ollut muuta kuin emäntä ko-
tona. Tältä tinkasi nyt lehmän määrätystä hin-
nasta, waan ei siitä rahaa antanut, sanoi: „minä
kun näin hywän hinnan olen tarjonnut, antakaa
minulle pantti, niin sitä wastaan käyn sittc teille
lehmän hinnan suorittamassa". Emäntä, josta laah-
tarin tarjooma hinta oli runsas, antoi lehmän ja
pantin wielä päälliseksi. Kun sitte ostomiehen
talosta lähdettyä isäntä tuli kotiinsa ja waimoltaan
kuuli, mitä oli tapahtunut, arwasi hän petoksen ja
päätti lehmänsä periä takaisin millä keinon hywänsä,
sanoen itseksensä: „no, jos hän oli kaupungin laah-
tari, joka »teiltä wei lehmän rahatta panttia was-
taan, minä rupean sitte taiwaan laahtariksi, niin
saadaanhan nähdä, mitenkä wielä käypi". Näissä
mielin ottikin pitkän wawan käteensä ja läksi kau-
punkiin. Sinne tultuaan alkoi sitte pitkin katua
astua ja häilytteli sillä wawallaan toiselle ja toiselle
puolelle katua, sanoen itsekseen niin että muutkin
kuuli: „auttaahan toinen, jos ei toinen". Muu-
tamassa kaupungin kartanossa istui ikkunassaan sen
laahtarin rouwa, joka miehen waimolta oli lehmän
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wienyt ja wielä pantin ottanut päälliseksi. Tämä
kun näki miehen pitkin katua astuwan ja pitkää
wapaausa kahdakätcen heiluttawau, sanoi ikkunas-
taan: „eilein tapasi mun mieheni hupsun akan, waan
nyt näen mä wielä hullumman miehen".

Mies, kun kuuli sen, ajatteli mielessään: „siel-
läpä se onkin mun lehmäni tuon rouwan tallella,
siltä se kuuluu hänen puheestansa", eikä muuta,
maan meni sinne sen rouwan taloon. Täällä kysyy
häneltä rouwa: „mikä mies sinä olet?" „Mmä
olen taiwaan laahtari", wastasi mies, „tällä wa-
wallani karjaani ohjaclen".— „No, elähän mitään!
wain sieltä sinä olet, hywä wieras, oletko sattunut
siellä näkemään mun poikaani? sen on ruumis jo
kauan mullassa wirunut". Mies wastasi: „useinki-
han minä sen siellä näen". „Tokkohan tuo tuolla
miten jaksaa ja elää?" kysyi taas rouwa. Tähän
wastasi mies: „poika eläisi kyllä hywästi siellä, kun
wacm hywin lihaa ja rahaa olisi, waan niistä tah-
too olla puute". „Me saimme eilein lehmän hy-
wästä hinnasta ja pantin wielä päälliseksi," sanoi
tämän kuultuaan rouwa, „minä annan sen lehmän,
wie se mun pojalleni sinne". Päälliseksi keräsi hän
kaikki rahat, mitkä talosta löysi, ja laittoi nekin mie-
hen myötä, sanoi: „wiehän nämäkin, kyllä me
saamme toista, mieheni on toimellinen ja tawaraa
hankkiwa mies". Wieras meni siitä nyt saaliineen
matkaansa, kulkeakseen kotiinsa.

Gipäs aikaakaan, niin tuli kaupungin laahtari
kotiinsa ja meni suorastaan lciäwään eilein saatua

Suom, tcmnoiw. 7
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lehmäänsä katsomaan, waan tätäpä ei enää siellä
ollutkaan. Käwi siitä rouwansa puheelle ja sanoi:
„minnepä meidän lehmämme sai?" Rouwa selitti
nyt miehelleen, mitä hänen poikessa ollen oli tapah-
tunut, että hän muka oli lähettänyt lehmän jakaikki
mitä talossa rahaa oli taiwaan laahtarin kanssa
poika-wainaallensa taiwaasen. „Woi sie hupsu, kun
annoit pettää itsesi", sanoi laahtari kohta ja läksi
lehmäänsä sekä rahaansa etsimään. Toinen kun jo
etäältä kuuli, että herra ajaa häntä perästä, wei
lehmänsä lehtoon, pani sen puuhun kiinni ja leikkasi
hännän poikki, josta mmi maantielle taas ja hcittiin
siihen selällensä, lehmän häntä kädessä, jota hän
piti taiwaasen päin pystyssä yhä.

Herra, kun pääsi paikalle ja miehen siinä näki
semmoisissa tilassa, kysyi häneltä: „mitäs naapuri
siinä te'et?" Mies wastasi: „hupsu maankulki-
jain, mikä lienee ollut, wei tästä lehmää taiwaasen;
minä estääksem sitä tartuin häntään kiinni, mutta
häntä käteen katkesi, tähän jäin selälleni makaa-
maan". „No, sepä se sitte olikin taiwaan laah-
tari, joka meidän lchmän wei", sanoi kaupungin
laahtari ja Mnchi häpeissään kotiinsa päin. Tai-
wtmn laahtar: puolestaän kääntyi kotiinsa hänkin ja
ajyi lehmänsä lääwään, waan ei sitä taiwaasen ime-
nytkään. Sen werta sitä.



XIII, Kuningas ja mökin poika. 99

Xlii. Kuningas ja mökin poika.
Wiitasaaielta.

Weitaele tähän: «Kanteletar taikka Suomen kansan wanhoja
lauluja ja wilsiä, Helsingissä 18L4. Wiisilauluja n:o 59siw, 316—318
„Wiisastunut".

Metsällä käydessään ajoi kuningas muutamaan
mökkiin ja olisi hcwosineen painuneen tullut' sisälle
tupaan, waan oli owi niin ahdas ja alhainen, että
täytyi kumarruksissa ollen owen kohdalla seisahtua,
pää waan huoneen sisällä. Tästä kurkisteli nyt tu-
paan ja kysyi: „onko täällä ketään huoneessa?"
„On puoli toista miestä ja hewoscu pää", wastasi
samassa mökin poika, joka sattui yksin olemaan ko-
dissa. „No, missäs sinun isäsi on?" kysyi kunin-
gas. „Se on wähästä paljoa pyytämässä",
wastasi poika. „Gntäs äitisi, missä se on?" kysyi
kuningas. Poika wastasi, sanoen: „se on menneen
wuotisia leipiä leipomassa" „No, missäs weljesi
on?" kysyi taaskin kuningas. „Se on metsällä",
wastasi poika, „ja sen linnun, jonka saa, sen heittää
metsään, waan jota ei saa, sen hän tuo kotiin".
„Missäs sun sisaresi on?" tiedusteli kuningas yhä.
Poika wastasi toimessaan: „sc on menneen wuotisia
naurujaan itkemässä".

Kuningas, joka ei näitä wastauksia ymmärtä-
nyt, waan puuttuwaista älyään ei kuitenkaan tahto-
nut ilmoittaa, oli pojan selityksiin tyytywinänsä ja
ajoi mökistä matkaansa; mutta kotiinki tultua arwe-
luttiwat nämä pojan »vastaukset kuningasta yhä,
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jonka tautta päätti kutsnttaa pojan luoksensa sanois-
taan selwää tekeinään. Pojan täytyi nyt lähteä lin-
naan, jossa kaikki howin wiisaammat miehet kutsu-
muksesta oliwat koolla, ja kuningas, käskien pojan
eteensä, kysyi häneltä: „missä sinun isäsi silloin oli,
kun se wähästä paljoa oli pyytämässä?" Poika
wastasi: „se oli naurista kyntämässä; kun siemeniä
muutamankaan lusikan sylkee, niin niistä jo monta
hewoistuormaa tulee nauriita nosto-aikana syksyllä".
Kuningas kysyi taas: „missäs sun äitisi silloin oli,
kun hän menneen wuotisia leipiä oli leipomassa?"
Poika selwitti asian, sanoi: „meidän otettiin mennä
wuonna leipiä »velaksi, niin niitä on nyt äitini siaan
leipomassa". „No, mitenkäs", kysyi kuningas,
„sinuu weljesi silloin metsää käwi, kun sen linnun,
jonka sai, metsään heitti, waan jota ei saanut,
sen kotiinsa toi?" Poika wastasi: „se kampasi
päätään ja sen täin, jonka sai, sen tappoi hän ja
metsään heitti, waan jota ei saanut, sen toi hän
päässänsä kotihin". - Kuningas kysyi taas: „ mis-
säs suu sisaresi silloin oli, knn se menneen wuotisia
naurujaan oli itkemässä?" Poika sanoi: „se
mennä wuonna nauroi ja oli iloinen, waan tuli
raskaaksi, niin nyt itkee ja walittelee, kun on lapsia
saamassa".

Kuningas sanoi siitä nyt pojalle: „ sinun ku-
jeelliset ja kicrtelewäiset wastcmksesi wihastuttiwat
minua suuresti ja aikomukseni oli sinua siitä ran-
gaista; waan jos nyt wielä taidat oikein siihen ky-
symykseen wastata, minkä eteesi panen, niin annan
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tylyn puheesi sinulle anteeksi. Sano nyt, päiwäku
on »valkoisempi, »vain maito?" - „Päiwä »valkoisempi
on kuin maito", »vastasi poika. „Gtpäs nyt tien-
nytkään oikein wastata, jos päiwän-paiste näkyy
tuwau lattialla ja toiseen kohtaan taas maitoa on
laitahtänyt, niin maitohan ainakin näyttä »valkeam-
malta", sanoi kuningas ja panetti pojan tulewaksi
päiwäksi pimeesen huoneesen, johon ei annettu hä-
nelle kuin »vähän maitoa waan kaukaloon ruu'aksi.
Aamulla läksi sitte kuningas poikaa katsomaan sinne
huoneesen, waan kun owen aukaisi, hän ei pimeässä
tiennytkään olla Maroillansa, mutta astui maito-kau-
kaloon, jonka poika oli täysillään asettanut kynnyk-
sen eteen pyöriwille puu-kapuloille, ja kaatua räis-
kähti siihen selällcnsä. Kuninkalle näin käytyä sanoi
poika: „ ettekös nyt nä'e, että päiwä on maitoa »val-
koisempi? Jos olisi päiwä ollut, niin ette, armolli-
nen kuningas, olisi maito-kaukaloon astuneet".

Mitäs, eihän se kuningas totuutta tämmöisen
wastustajan suusta suwainnut, waan käski pojan
linnastansa pois, sanoen: „nyt minä tylystä pu-
heestasi panen eteesi semmoisen rangaistuksen, että
sinun pitää tulla mun linnaani niin että et tule
päilvällä etkä yöllä, et tietä etkä tien wiertä, et he-
wosella etkä jalan, et waatteissa etkä alasti, et si-
sään etkä ulos".

Käskyä kuullen läksi nyt poika linnasta pois
ja teki »vuohen nahoista itsellensä peitteet, ett'ei ollut
waatteissa eikä alasti, josta päätti koetella kunin-
kaan pyyntöä täyttää. Kulki muka linnaan men-
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nessään maantien ojan pohjaa, niin hän ei silloin
kulkenut tietä eikä tien wiertä, ollen toisessa jalassa
hänellä seula, toisessa harja, ja wasta, kun päiwä
rupesi hämimään aamulla, meni sitte kuninkaan ku-
jasta pihalle. Unesta herättyään tuli kuningas lin-
nastaan ulos ja keksi oudot jälet pihamaalla, kun
oli pitkin matkaa näet seulan ja harjan jälki. Ou-
dostuen sitä käydä kierrätteli kuningas jälkiä myöten
ja tuli sillä tawoin wiimeinki aina porstuaan. Täällä
seisoi poika porstuan owella, toinen jalka sisällä,
toinen ulkopuolella. „No, kuinkas nyt tänne olet
tullunna?" kysyi kuningas pojalta. „Minä tulin
nelin ryömin maantien ojan pohjaa", ivastasi poika,
„niin silloin en tullut jalan enkä hewosella. Ia
sitte kun tulin ihan päiwän waletessa linnaa lähes-
tyin, niin en tullut pciiwällä enkä yöllä; ja kun
taas oli semmoinen tuomio, ett'en sisässä enkä ulkona
saanut olla, niin seison tässä seinän kohdalla, toinen
jalka rappusilla, toinen sisäpuolella". Tällä lailla wa-
pautti poika itscusä ja kuningas käski hänen mennä
tiehensä, mutta huomenna tulla takaisin. Poika tuli-
kin huomeis-aamuna linnaan Mensa ja kuningas
oli marsin päästänyt kahlekoiransa irti niillä hä-
tyyttääkseen häntä, jonka wuoksi portin wartija kiel-
sikin poikaa lähestymästä, sanoen: „elä tule, koirat
repiwät, tappawat sinun;" mutta poika, jolla oli
nuttunsa alla waroilla jänis, wastasi: „käydä käske-
tyn pitää", ja kun linnan pihalle tuli ja koirat hä-
nen »vastaansa töytäsiwät, päästi hän nuttunsa alta
jäniksen pihamaata hyppäämähän. Koirat kohta
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unohtiwat koko pojan ja läksiwät ajamaan jänistä,
joka juoksenteli heidän keskellänsä, hypäten pienem-
pien ylitse, isompien alatse, kunne siitä wiimeinkin
semmoinen ilwe nousi, että kuningas tuli asiata kuu-
lustamaan ja kysyi: „mitä ne nuo koirat ajamat?"

„Sitä, joka edellä juoksee!" huusi poika kunin-
kaan puhetta wastaten. „No, mikäs se on, joka
edellä juoksee?" kysyi kuningas. „Se, jota koirat
jälestä ajamat", sanoi poika nauraen ja meni koko
linnasta matkaansa.

XIV. Neljät kysymykset.
Wiitasaaielta.

Ennen aikaan liikkui piispa muutamassa syr-
jänpuoleisessa pitäjässä, jossa piti lukua ja tutkintoa.
Kannettiinpa sitte kappalaisen päähän useammasta
rikoksesta, samoin kuin siitäkin, johon kyllä oli
syytä, että hän oli warsin wähä-tictoinen ja ty-
perä. Nähdäksensä, oliko tässä syytöksessä perää,
pani sitte piispa kappalaiselle neljä kysymystä, sanoen:
„jos et huomciseen päiwään Moi näihin wastata, tu-
let sinä wirastasi eroitetuksi". Tämän kuultuansa
kulki kappalainen alla päin, pahoilla mielin kotiinsa,
armellen itsekseen, että kyllä hänelle nyt huomenna
pahoin käypi. Oli sattumalta sitte hänen luonansa
suutari. Tämä kun keksi, miten kappalainen näytti
alakuloiselta, kysyi häneltä: „minkätähden olette niin
surullinen?" „Woi, weikkonen!" sanoi kappalai-
nen, „kyllä minulla on syytä murheellisna olla,
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piispa kun pani minulle neljä kysymystä, joihin
olisi minun wastattawa, waau joista en ymmärrä
yhtäkään". „No, minkälaisia kysymyksiä ne sitte
owat?" kysyi suutari. Suruissaan scmoi kappalai-
nen: „ensimäinen kysymys oli se, „kuinka sywä meri
on;" toinen, „kuinka paljon taiwaasen on matkaa",
kolmas, „kuinka paljon terwahaudasta sawua tulee",
ja neljäs, „mitä piispa ajattelee, kun näitä minulta
kysyy".

Kysymykset kuultuansa sanoi suutari: „mitä
kirkkoherra minulle maksaa, niin minä kaikki ne ky-
symykset wastaan huomenna?" „Minä maksan,
maikka mitä", sanoi pappi. „No, toimittakaa
minulle papilliset waatteet", sanoi tnosta nyt suutari,
„niin minä menen teidän edestänne piispalle was-
taamaan". Pappi ihastui tätä tarjousta, lainasi
suutarille papillisen waate-asuu sekä muuta, mitä
hän tarwitsi, ja toimitti hänet määrä-aikana mat-
kalle. Tämä kun piispan howiin pääsi, piispa kohta
otti hänet tutkintoon ja kysyi ensiksi: „kuinka sywä
meri on?" „Kiwen putoama", wastasi suutari,
„kiwen kun mereen heittää, kyllä se pohjaan pääsee,
jos ei tänään, niin huomenna". „Oikein was-
tattu", sanoi piispa, „mutta sanopas nyt, kuinka
paljon matkaa taiwaasen on". „Silmän nä-
kemä", wastasi suutari arwelcmatta. „No, oikein
siinäkin wastasit", myönti piispa, maan kysyi kol-
manneksi: „kuinka paljon terwahaudasta sawua tu-
lee?" Suutari wastasi: „Kun pnut punnitse-
malla hautaan pannaan ja sitte niiden poltettua
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taaskin punnitaau tuhka ja hiilet, kuiuka paljou ke-
wcämmät ne jalkipcrät ensimäistä painon määrää
omat, niin siitä näkee, kuinka paljon sawua koko
haudasta on lähtenyt". „Oikein wastattu", sa-
noi piispa, mutta kysyi wielä wiimciseksi: „ticdätkö
niitä minä näitä sinulta kyscllcssäni ajattelen?"
„Piispa luulee papin olewan hänen kysymyksiinsä
wastaamassa, waan ei se olekaan kuin suutari, joka
tässä seisoo". „Oikein sinä siihenkin wastasit",
sanoi piispa, „ja se on synti, että sinä olet suuta-
rina, sinusta pitää tehdä pappi, kuu sinä olet niin
»viisas mies; minä annan nyt sinulle suuressa seu-
rakunnassa kirkkoherran wiran".

Suutari muuttui nyt tällä tawalla papiksi ja
läksi uuteen kirkkoherrakuntaansa, waan oli siitä
murheellinen, mitenkä hän papin wirassa toimeen
tulisi, kun hän opista oli aiwan tyhjä. Minnein
keksi hän kuitenkin keinon, joka auttoi hänet häpe-
ään joutumasta. Kun muka saarnawuoronsa lähes-
tyi, sahuutti hän unikolla rengillään saarnas-tuolin
jalan poikki, ja kun pyhä tuli, niin nousi saarnas-
tuoliin, luki muutamia wirren sanoja, jotka jo lap-
sena oli oppinut, muuta häu ei tainnutkaan, ja tcr-
wehti siitä sitte seurakuutaa ja sanoi: „minnt on
korkea efiwalta lähettänyt teille kirkkoherraksi tähän
seurakuntaan, mutta jos minun tässä pyhässä siassa
pitää työtä tekemän, niin tapahtuu ihmeitä. En-
sinnä saarnas-tuoli kaatuu, sitte kirkon katto putoaa
maahan, sitte tässä kiiwastui jo kowasti ja löi
nyrkillänsä saarnastuoliin, että se poikkinaiselta ja-
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laltaan kaatui; itse kyykistyi hän alas, ett'ei
konkkautunut.

Tässä käwi jo ensimäinen ennustus toteen, ja
seurakunta ja toiset papit sanoiwat sen nähtyään:
„ei sitä miestä enää pidä päästää saarnastuoliin,
me olemme hukassa, jos kirkon katto päällemme pu-
toaa, ja warmaan käypi toinenki ennustus toteen,
koska saarnastuoli jo kaatui, niinkuin oli sanottu".
Tässä pelästyksessään kirjoittiwat toiset papit omasta
ja seurakunnan puolesta piispalle: „meille kirkkoher-

raksi wasta asetettu pappi woipi olla hywinki kel-
wollinen mies, waan se on intoon tultuansa niin
kiiwas, ett'ci sitä tohdi panna saarnaamaan. Hä-
nen ennustuksestaan tapahtui jo yksi ihme, siten että
saarnastuoli kaatui hänen saarnatessaan, ja toisen
wielä hirmuisemman ihmeen on hän ennustanut,
jota me kaikki kauhistuksella odotamme tapahtumaksi".

Piispa kun tämän kirjan sai, lähetti uudelle
kirkkoherralle apulaisen, joka kaikki wiran työt teki
ja toimitti, ja niin sai suutari joutilasna waan olla

kirkkoherran Mirassa ja sen arwoa nautita, waikk'ei
hän ollut miksikään papiksi oppinut. Wieläpä kuoli
wiimein rowastina. Sen pituinen se.

Toisinto.
Wiipurin läänissä kerrotaan tätä tarinaa wähän en-
tämällä. Siinä tekee kuningas piispalle kolme ky-
symystä, joita tämä ei tajua. Kun siitä pahoillaan
nyt kotiinsa kulkee, tulee häntä ivastaan sikopaimen,
joka ottaa kuninkaan kysymyksiin piispan edestä was-
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tatakseen. Ihastuksissaan, kun tällä tawoin hädäs-
tään pääsi, antoi piispa waatteensa sikopaimenelle,
joka niissä kulki kuninkaan eteen ja sanoi: „tässä
sitä nyt, armollinen kuningas, olen". Oli ikku-
nasta näkywä lampi linnan alla sitte, niin kysyi ku-
ningas: „onko monta korwoa wettä tuossa lam-
missa?" „Gi kun yksi korwo waan", wastasi
sikopaimen, „ mutta sen korwon pitää olla niin suu-
ren, että siihen kaikki wesi mahtuu". „Oikein was-
tattu", sanoi kuningas, waan kysyi taas: „ onkos
idän ja lännen wäliä äiän matkaa?" Sikopaimen
wastasi: „yhden päiwän matka". „Kuinkas niin
on?" kysyi kuningas. Sikopaimen sanoi: „eikös
idästä päiwä nonse ja taas länteen laskekse".
„Oikeassa olet", wastasi kuningas ja kysyi wielä
kolmannen kerran: „onko hywän ja pahan onnen
wäliä äiän?" „Sitä ei ole kuin yksi yö", sanoi si-
kopaimen. „Kuinka niin?" kysyi kuningas. Si-
kopaimen wastasi: „eilein olin minä sikain paimen
ja tänä päiwänä wastaan millä piispan waatteissa
kumukaan kysymyksiin". „Niinpä saat sinä tästä
päiwin piispana ollakin ja piispa olkoon sikopai-
melina, koska hän on tiedossaan niin typerä", sanoi
kuningas ja kysyi wielä neljänneksi sikopaimenelta:
„ paljonko minä waltani ja wirka-istuimeni kanssa
sinun mielestäsi maksan?" Vastaukseksi wirkkoi piis-
paksi ylennyt mies: „maailman wapahtaja maksoi
kolmekymmentä hopeapcnninkiä; tottahan sinä mak-
sanet yhtä wähcmmin". „Se on oikein", sanoi
kuningas, ja siihen loppuikin se tarina.
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XV. Onneloin matkustus.
Lipeiistä.

Läksin kerran Wenäjän maalle kulkemaan ja
tulin muutamaan kaupunkiin, mutta niin myöhään
iltasella, ett'en päässyt mihinkään taloon sisälle,
silla kaikki portit oliwat kiinni. Minä tuossa kot-
wan aikaa käwelen, tietämättä mitä tehdä pitäisi,
ilma kun on huono ylen ja sataa minkä kerkiää.
No, ei muuta kuin kapusin muutama» kauppapuo-
din päälle, nostin pari kolme katto-lautaa pois ja
menin siitä sisälle. Täällä oli hylvä kyllä yötä »viet-
tää ja nukuinki hylvästi, kuu matkastani olin »vä-
syksissä. Aamulla olisi pitänyt pois lähteäkseni, »vaan
en päässyt samasta rei'ästci takaisin, josta olin tul-
lut, se kun oli lii'an korkealla. Tässä täytyi nyt
minun »vankina olla, minkäs siihen taisi; mutta
päiwän tultua tulee jo kauppias puotiinsa toimit-
taakseen ta»vallisia töitänsä. Minä kun hänen tu-
lonsa kuului, pistäysin owen pieleen suuren tynny-
rin taakse, ja kauppias kun owen aukaisi, minä sa-
malla anMsiime kadulle ja aloin mennä miilustaa,
minkä kerkesin; mutta puodin haltija, jokakeksi mun
lähtöni, alkoi huutaa korkialla äänellä: „»varas,
waras! ottakaa kiinni!" Katuwartijat paikalla mi-
nuun kiinni ja wei»uät samaan puotiin takaisin, josta
olin lähtenyt. Tässä isäntä katsastaa, onko mitään
puodista poikessa, »vaan kuu ei löydä mitään kadon-
neeksi, ei hän kumminkaan minua lyönyt, mutta
otti kakfipohjaiscn tynnyrin, pani sen sisään minut
ja wei »valtamaantien haaraan, jossa naulasi tynny-



rin pohjat kiinni ja wahwat »vanteet tynnyrin ym-
päri. Siellä sain nyt istua kököttää nina laucm-
tai-iltaan asti syömättä, juomatta. Silloiu toki
kulki kirkkornhwasta samaa tietä. Nämä katseliwat
tynnyrin rei'ästä sisään ja kun kcksiwät siellä olewan
ihmisen, niin alkoiwat tynnyrin rei'ästä minulle mät-
tää piirakalta syötäwäksi; waan eiwät kuitenkaan
päästäneet minua pois, waikka kyllä sitä Pyysin ja
rukoilin.

Tulipa yö sunnuntaita wastaan, niin sattui
muuan susi siitä kulkemaa». Sc tulee tynnyrin
tuoksi ja alkaa nuuskia sitä ympäri. Wiimcin löy-
tääkin rei'än ja koettelee työntää päätänsä siitä si-
sälle, waan ei sopinut. Kääntyy silloin takaisin,
waan miten lienee siinä pyörähdellyt, niin sattui
häntänsä hanikan rei'ästä tulemaan tynnyrin sisään.
Minä samalla koppasin hännän käsiini ja ärjäisin,
minkä jaksoin. Susi raukka säikähti tätä ja alkoi
mennä podistaa, minkä ennätti. Se kun nyt hä-
dissään mäkilöitä, louhikoita myöten juoksenteli, sär-
kyi tynnyri ja minä pääsin sen sisältä pois. Tästä
läksin nyt astua huppuroimaan ja osasin wiimeinki
muutamaan taloon. Tässä oli portti kiinni ja ta-
lonwäki jo lewolla. Minä koputin akkunaan. Tästä
talon emäntä heräsi ja kysyi minulta: „mistä sinä
olet?" „Sieltä, josta sinäkin", sanoin minä.
„Wain sieltä, Main sieltä", sanoi emäntä ja laski
minut kohta sisään. Siellä minut kutsuttiin nyt
ruu'alle ja suuri summatoin kaaliwati kannettiin
mun eteeni. Isäntä ja emäntä rupesiwat lähelleni
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istumaan ja syömään ruwetessani »varoitti jo isäntä,
että kaali piti kaikki syödäkseni, muuten paha minut
perisi. Emäntä puolestaan alkoi mun syödessäni
kysellä yhtä ja toista entisen kotitalonsa elämästä ja
kaikenlaista muuta semmoista, kun muka kuuli mi-
nun olewan sieltä kotoisin, josta hänkin. Ensiksi ky-
syi hän minulta: „

wieläkö se lampi on siinä koti-
talon pellon päässä?" Minä: „eikö mitä emän-
täiseni, jo se poutawuonna paloi". Emäntä:
„wain niin, wain niin, wain jo se soma ja kaunis
lampi paloi, niinhän se illoin aamuin höyrysikin pa-
laaksensa, palaaksensa; haasta wielä wierahaiseni,
syö kaalia tuo tyttö maitoa wieläkö se suuri
kiwi on siinä kotitalon pellolla?" Minä: „eikö
mitä emäntäiseni, jo sen pienet linnut wciwät kir-
koksensa". Emäntä: „wain niin, wain niin, wain
jo weiwät kirkoksensa, niinhän ne illoin aamuin sen
päällä sikersiwätkin kirkokseen wiedäksensä, kirkokseen
wiedäksensä. Haasta wielä wierahaiseni, syö kaalia
tuo tyttö maitoa wieläkö se suuri sika on siinä
kotipaikalla?" Minä: „eikö mitä, emäntäiseni,
se pääsi jo pakariksi". Emäntä: „wain niin, wain
niin, wain jo se pääsi pakariksi; niinhän se illoin
aamuin palasuussa kamelikin pakariksi päästäksensä,
pakariksi päästäksensä. Haasta wielä wierahaiseni,
syö kaalia tuo tyttö maitoa wieläkö se suuri
kissa on siinä kotipaikalla?" Minä: „eikö mitä
emäntäiseni, se pyrki ja pääsi jo woudiksi".
Emäntä: „wain niin, wain niin, wain jo se pääsi
woudiksi; niinhän se illoin aamuin woudattikin wou-



diksi päästäksensä, woudiksi päästäksensä. Haasta
wielä wierahaiscni, syö kaalia, tuo tyttö mai-
toa wieläkö se kukko on siinä kotipaikalla?"
Minä: „eikö mitä emäntäiseni, se jo mennä wuonna
luki ja pääsi lukkariksi". Emäntä: „wain niin,
wain niin, wain jo se luki lukkariksi; niinhän se
illoin aamuin lukertelikiu lukkariksi päästäksensä, luk-
kariksi päästäksensä;" ja niin loppui meidän pu-
heemme pito. Isäntä sillä wälin wahti ja walwoi
sitä, ett'en kaalia saisi muualle mättää kuin omaan

suuhuni syödäkseni, ja tuossa oli minulla hywäkin
hätä, kun ei kaali ollut mahaani mahtuakseen, waan
kun isännän silmä wähänki wältti, silloin mätin
minä kaalia waatteiden sisälle ja niin sain kaaliwa-
din wiimeinki tyhjäksi.

Syömästä päästyä sanoi isäntä minulle: „nyt

sinun pitää tanssia minun kanssani yhdessä, niin on
meillä tapana". No, ei auttanut muuta kuin
aloin minä isännän kanssa tanssia löyhytcllä; mutta
samalla alkoi kaalikin waatteiden sisältä wuotaa lat-
tialle. Tästäpä suuttui isäntä, alkoi haukkua mi-
nua markaksi ja panna kepillä selkään. Minä
kiitin kinttujani, kun pääsin käsistä pois, ja aloin
juosta siimottaa pitkin tietä. Juoksin, juoksin, min
aikaa lienen juossutkin, niin tulin muutamaan ta-
loon. Tässä taas en päässyt sisälle, waan täytyi
mennäkseni saunaan. Tänne tultuani kuulin jotakin
saunan karsinassa kupisewan, josta tulin siihen luu-
loon, että tässä oli piruin ja pahalasten asuma-
paikka. Minä silloin kawahdin uunin päälle, ja
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aloin sieltä syytää kiwiä saunan karsinaan, jota te-
koani tein, kunnes ei enää kuulunut mitään kupi-
naa karsinassa. Sitte rupesin ma leivolle ja maka-
sin rauhassa aamuun asti.

No, mitäpä tuosta? Ncmwlla tulee emäntä
saunaan, näkee minun makaaman penkillä, uunin
hajallaan ja lehmän wasikat kuolleina karsinassa,
näitä nä'et olin, heitä pirniksi luullen, uunilta ki-
mittänyt. Hawattnansa asian ärjäsi emäntä samalla:
„cchas roisto, kun wasikat tapoit!" meni sen kanssa
pois ja pani saunan oluen salpaan. Minulle tuossa
hätä kätecu, miten päästä pakoon. Saunassa oli
pieni akkuna. Minä tuosta pyrkimään pois ja»vii-
mein pääfinki ulos, mutta suurella wcnwalla; kaikki
läksi nahka kylkiluiltani pois. Nyt taas juoksemaan
tästä enkä tohtinut seisahtua ennenkuin muutamain
wirstain päähän, jolloin nousin muutamaan taloon
kowasta juoksustani lepäämään. Tässä ei muita
kotona kuin emäntä. Minä rupesin hänelle tntukfi
puhutellen häntä kohteliaasti, sain sillä tawalla ruo-
kaa ja olin hywnnaikaa siinä. Minun tässä näin
istuessani läksi emäntä lastensa »vaatteita pesemään
kaiwolle ja käski minnn katsoa lastansa, joka oli
kätkyessä. Minä lupasin niin tehdä ja emäntä meni
työllensä. Kuluu wähän aikaa tuosta, niin jopa
hyppää kissa kätkychen ja alkaa raapia lasta. Minä
kun pöydän päässä istuessani keksin tämän, otin
suuren puupalasen käteeni ja wiskasin kissaa sillä;
waan kalikkapa sattuikin lasta päähän, joka tästä
meni tainnuksiin. Noko miuä hädissäni taas juosta
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podistamaan enkä uskaltanut juokfussaui tau'ota,
ennenkuin pääsin omaan maahani; mutta wielä tä-
näkin päiwänä owat kylkeni kipeät, kun saunan ak-
kunassa niin pahasti hankautuiwat. Sen pituineu se.

XVI. Petturi.lussi.
Viitasaarelta.

Jussi oli nuoruudestaan asti sekä isänsä kanssa
että itsekseenki käynyt tawaraa kaupitsemassa Wenä-
ellä, waan tämä kaupanteko oli heille pikemmin wa-
hingoksi käynyt, kuin miksikään hyödyksi; sillä wie-
raan maan kieltä ja puhetta kun eiwät oikein ym-
märtäneet, niin heidät aina kaupassa petettiin. Tätä
päätti Jussi mieheksi tultuaan kostaa, miettien mie-
lessänsä: «eiköhän Suomalainenki wiekkaudcssa woifi
muukalaiselle puoltansa pitää, jos tuota wiisanden
haaraa kerran maikkapa suotta aikojaan ja huivik-sensa harjoitteleisi". Näissä mielin läksikin mat-
kalle heti ja petti, kun kerran pettämään rupesi,
kaikki Wenäjän »valtakunnan miehen puolet, ett'ei
ollut pettämättä muuta, kuin kaksi pappia, Miisalta
wiettelyksiä kumpikin. Nämä, joille Jussi jo oli mai-
neesta tuttu, läksiwät marsin wasten uhalla tiedus-
tamaan häntä ja tarjoutuakseen hänelle petettciwiksi.
Jussi puolestaan, joka myöskin tarkoin tiesi, ett'ei
ollut muita pettämättä, kuin ne kaksi papin wei-
tikkaa waan, oli samate ikään etsimässä heitä, jonka
wuoksi papit eiwät päässeet peninkuormaakaan koto-
ansa, ennenkuin Petturi-Jussi tuli heitä wastaansa.

Suom, tarinoita, 8
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Papit kohta keksiwät, että tuo on joku erinomainen
mies, sillä Petturi-Jussi piti aina Wenäjälla mat-
kustaessaan narrinwaattcet päällänsä. Kysyiwät siis
häneltä: „tiedätkö, missä Petturi-Jussi tätä nykyä
asuu ja oleskelee, wain oletko sinä se sama, koska
olet melkeen narrin näköinen mies?" Jussi sa-
noi: „minä se olen, mutta joko te tahdotte paikalla
pettämään, wain olisiko parempi mennä teidän ko-
tiinne". Papit wastasiwat: „kyllä se on parempi,
että menemme meidän kotiimme, koska niin likellä
sinut tapasimme". Jussi ikäänkuin arwelee asiata
tarkemmin ja sanoo wiimcinti: „en minä nyt jouda
lähtemään, ininä juoksin niin kowasti entisiä petok-
siani, että petturi-wakkani putosi, ja minun täytyy
mennä sitä etsimään". Papit kysyiwät: „joko
sinä pitkältä juokfit, olisikohan tuoune mimmoinen
matkaa, jonne tuo putosi?" Siinä oli likellä
mökki, joka uäkyi neljänneksen wirstan päästä, niin
Jussi wastasi: „toinen werta tuosta mökistä eteen-
päin, kuin tästä tuonne mökkiin". Papit silloin sa-
noiwat Jussille: „niinpä sinä joudut siewemmästi,
jos otat tämän hewosemme; me odotamme sinua
tuossa mökissä". Jussi otti pappicu hcwosen ja kar-
rit, ewäät, tawarat, mitä heillä matkassa oli, ett'ei
heille jäänyt muuta, kuin waatteet päälle; läksi aja-
maan ja ajoi wenäjän wirstan werran, niin käänsi
jo hewosen pappien kotia kohdin takaisinpäin. Pa-
pit eiwät olleet mökkiin wielä ehtineetkään, kun jo
näkiwät Jussin tulewan takaisin. Wanhempi pappi
sanoi silloin nuoremmalle: „mene nyt sen puheelle,
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sillä kyllä se komia »varastaa meidän hewosemme".
Jussi ajoi niin loivasti kuin se, joka tahtoo pa-

koon päästä; »vaan nuorempi pappi ennätti kuitenkin
tiepuolesta maautiellc ja kysyi Jussilta: „jokos löy-
sit petturi-wakkasi?" Jussi »vastasi: „jo »vakka
löytyi, eikä nyt enää tarwita kuin terwaksia sclwään
nähdäksenne, että olette petetyltä".

Papit odottilvat siinä mökissä sittc Jussia tcr-
wasten kanssa tnlelvaksi, mntta Jussi ei palannut-
kaan, waan ajoi pappien kotiin ronwain tuoksi, en-
sinnä »vanhemman papin ja sanoi rouwallc: „pappi
laittoi minun hakemaan kaikki, mitä kotona löytyy
rahoja. Se tuli minua »vastaa» peninknorman
päässä tästä ja sanoi: minä läksin Petturi-Jussia
hakemaan ja nyt sain kuulla, ett'ei se enää Wcnä-
jän waltäkunnassa olekaan, mntta minä haen hänen
»vaikka Nnotsista; nonsi siitä niuutainaan mökkiin
itse ja antoi minnllc hcwosensa merkiksi, että woi-
sitte uskoa hänen laittaneen minua rahoja hake-
maan". Nonwa kun näki, että miehellä on pa-
pin hewonen ja karrit, uskoi hänen puheensa, kokosi
kaikki, mitä hänen ja papin tallella oli, ja antoi ne
papille wietäwäksi Jussille. Rahat pantiin pieneen
kirstun», jonka Jussi ja rouwa yhtenä kantoiwat
karriin. Nouwa, kun tässä näki miehensä reisu-
tvaatteet, ewäät ja kaikki, mitä matkalle oli warus-
tettu, sanoi: „te olette rehellinen mies, maikka niinä
olen peläten näitä rahoja mukaanne laittanut. Tul-
kaa nyt, hy»vä isäntä, ja ottakaa lämpönen ryyppy,
ennenkuin matkalle lähdette". Jussi arweli ihas-
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tuen: „hywä on ryyppy, jos rahatkin", ja meni
iloissaan rouwan jälessä, joka huoneesen tultua an-
toi hänelle hywän ryypyn. Jussi kun juodessaan
kohotti päätänsä saadakseen ryypyn pannuksi pohjaan,
älysi kiwäärin ja sapelin riippuwan naulassa seinällä
ja sanoi kohta rouwalle: „woi tuitenki, jos minä
läksin pois ennenkuin te minua kielsitte; pappi kun
käski minun tuoda nuo aseet pitkän reissunsa mä-

räksi". Rouwa tämän kuultuaan antoi kohta sa-
pelin ja kiwäärin Jussille ja saattoi häntä kärryihin
asti. Jussi asettuu kärryhin, sapeli toisessa kädessä,
toisessa kiwääri, ja pappilan työwäki, joka tätä kat-
seli, ihmetteli, kuinka nöyrä rouwa nyt oli, ei se
nyt piikainsa eikä renkiensä kanssa joutanut toru-
inaan. Muiden näin puhellessa sanoi muuan renki
päälle päätteeksi: „ nöyrähän se aina onkin narri
narrin edessä". Jussi, joka kyllä nämät sanat
kuuli, teki lähtöä matkalle, pannen kiiwäärin oike-
alle puolellensa ja sapelin kainaloonsa. Äkkiä kysyy
silloin rouwa: „mikä teidän on nimenne, että minä
teitä oikein osaisin kiittää, kun mieheni kotiin tulee?"

Jussi sanoi: „lussi mun ristintänimeni on,
kyllapähän töistään itsekullekin sukunimeä tulee: hy-
wästi nyt hywä rouwa, ei teille suinkaan pahemmin
käy, kuin nuoremmankaan papin rouwalle". Sen
puheen ajoi hän suorastaan nuoremman papin rou-
wan luoksi ja sanoi: „pappi laittoi minun täältä
kärryjä ja hcwosta noutamaan ja panemaan kaikki
rahat mukaan, mitä kotona löytyy". Rouwa ar-
iveli asiata, sanoi: „kuinka minä niitä sinulle us-
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kallan antaa?" Mutta Jussi sanoi: „Mt'äa ja kat-
sokaa, täällä o» wanhcmman papin hewonen ja kär-
ryt, jotka antoi merkiksi minulle, pyytäen minua ha-
kemaan pitkälle reissulleen enemmän ewästä, sillä pa-
pit oliwat kuulleet, että heidän matkansa tulee euem-
mäksi, kuin kotoa lähtiessään tiefiwätkään, koska
Pettnri-lussi on Ruotsiin paennut, jounc nyt hei-
dänki sen tantta täytyy lähteä". Nouwa, näh-
tyänsä wanhemman papin hewoscn ja kärryt, joissa
keksii oman miehensä pciallyswaattcet, ihastun heti
ja sanoo: „kyllä näen, että olette rehellinen mies,
sillä ei mieheni koskaan kelwottomia ihmisiä usko;
tulkoo tänne hywä isäntä, minä tahdon mielelläni
tehdä, niinkuin mieheni on käskenyt". Näin puhuen
antoi rouwa kaikki rahat, mitä oli miehensä tallella,
Petturi-Jussille käteen ja sanoi: „olkoo nyt niin
hywä, kunniallinen isäntä, että joka äyrin näistä
kaikella mokomin wiette mun mieheni käteen, että
häneltä kotiin tnltna kiitokset saisin".

Jussi rahat saatuaan, sanoi: „ei tässä nyt muu
auta, pitää matkalle joutua, sillä herrat odottamat
minua". Rouwa kuitenki muistaa Jussin ensimäistä
puhetta, että pyysihäu se hewostcckin ja sanoi siis:
„entci, hywä isäntä, hewonen ja kärryt?" Jussi
siihen: „ei se ole minun asiani, hywä rouwa, teitä
yhä muistutella; minä otan minkä annatte; olkoon
se teidän asianne, jos annatte taikka ci". Nouwa
sanoo hädissään: „ei Jumalan tähdcu pidä men-
näksenne ennenkuin hewonen ja kärryt, täältä laite-
taan kanssanne".
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No mitäs; Jussi läksi ajamaan omallansa ja
rouwan renki toisella hewosella ja niillä kärryillä,
jotka rouwa oli toimittanut. Jonkun wirstan wer-
ran ajettuaan, kysyy sitte renki Inssiltä: „kuinka
pitkälle minun pitää ajaman?" „No, kunne pää-
semme pappien lnoksi", wastasi Jussi, mutta piti
rnunan snitsia suoraan Rii'au kaupunkia kohden ja
kysyi sinne päästyään kohta: „ missä on tästä lniwa-
hamina?" Hamina ncuwottiin hänelle ja siitä
kun laiwa ikään oli lähtclnässä, nousi Jussi sille
laiwalle ja sanoi rengille lähtiessään: „te'e sinä työtä
tässä kaupungissa, niin kauwan kuin minä tällä
laiwalla lystäilen, ja pidä pappieu hclvoset hywästi,
kyllä unnä kahden wiikon päästä tulcu takaisin". Laiwa
läksi liikkeelle ja Jussi luisti sitä tietänsä Ruotsiin,
jonka pääkaupunkiin laiwa oli mencwci.

Kahden wiikon päästä arweli papin renki: „ ei-
köhän se mies ollut roswo, jonka kalissa ininä tänne
tulin", ja meni siitä ja jutteli kaikki reissut, temput
ja asiat, mitkä hänen ja Jussin Riikaan tullessa
oliwat tapahtuneet, sen kauppiaan palwelijalle, jonka
luona hän ne kaksi wiikkoa oli työtä tehnyt. Tämä,
kuultuaan kuinka papin rouwat oliwat tawaraa lait-
taneet Jussia myöten miehillensä, löi käsiään yh-
teen ja sanoi: „se oli se sama perhana, joka mei-
dänti herran petti! Isäntämme on lnwcumut kaksi
sataa hopeata sille, joka sen ilmi-autaisi".

Asiasta annettiin nyt lohta kauppiaalle tieto,
ja tämä läksi höyrylaiwassa ajamaan Jussia perästä
ja tapasi hänet Tukholmissa Ritariholman kirkon
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scinnkselta, jossa hän oli kaiwamassa hautaa sille
tawarallecn, jonka hän papilta oli saannt. Herra
kyllä tunsi hänet niin pian kuin näki, mutta kysyi
kuitenki: „

mikäs »virkamies sinä olet?" „Minä
vlen haudankaiwajan apulainen, jonka ei tarwitse
muille hautaa kai»uaa, kuiu porwarille ja papille;
mun incstarini kaiwaa kaikille muille". „Ketäs
warten tämä hauta on, jota nyt kaimat?" „Tämä
hauta", »vastasi Pcttnri-lussi, „on eräälle porwarille,
jonka muuan Petturi-Jussiksi mainittu narri We-
näjän maalla, kuulemma, on pettänyt". Porwari
ajatteli: „mitäs sinulle uyt pitäisi tehdä? Kyllähän
sinut nyt kiinni saisin, mutta kukas nuo sun juonesi
tietää, koska tuommoisia puheita wielä pidät; jos
ma sinut kiinni panen, niin woipi hyivinki tuo hauta
olla minua wasten, sen se tuo sun puheesi ilmoit-
taa". Meni hän kuitenkin kaupungin siesumestarin
luotsi ja pyysi lupaa kiinni panettaakseen erästä
miestä, joka oli mainio Wcnäjän maalta karannut
wanki, Siesumestari kysyi: „missä se mies on?"

„Se on Ritariholman kirkon seinuksella hautaa
kaiwamassa", wastafi kauppias, ja lähdettiin siitä
nyt kahden miehen mainitulle paikalle, jossa Jussi
jo oli saanut hautansa »valmiiksi. Siesumestari ky-
syi: „mikä mies sinä olet ja mistä kotoisin?"
„lussi minun on ristintänimeni", »vastasi haudan
kaiwaja, „kyllä hän itse kullekiu töistänsä sukunimeä
tulee". Tästä wiisastelemisesta ci siesumestari lu-
kua pitäuyt, »vaan Jussi otettiin kiinni. Arweli
siesumestari sittc, mitä tälle miehelle pitää tehtä-
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män; mutta kauppias kuu jutteli kaikki hänen eleensä,
mitä hän Wenäjän maalla oli tehnyt, kauhistui
siesumcstari hänen töitänsä ja sanoi: „tälle ei tar-
witse enempätä oikeutta hakea, minulla on nusi nahka-
säkki, pankaamme mies siihen ja upottakaamme me-
reen".

Niin tehtiinki. Jussi pantiin säkkiin ja suuta-
rilla nenlottiin säkin suu pikilcmgalla lujasti kiinni.
Sitten kysyi häneltä kauppamies: „ eikös nyt jo muistu
mieleesi, mikä eteesi astuu?" „Kyllähän se mun
mielessäni on ennenkin ollut, mikä nytkin; merihän
wanhempi onkin maata, mitäs minä maasta pidän
mitään". Tästä tylystä puheesta suuttui kauppias,
sanoen: „koska niin on, kyllä sinne wälcen pääset",
pani miehen rekeen ja läksi meren jäätä ajamaan.
Noin puolen peninkuormaa ajettuaan, mieli hän Jus-
sin upottaa merceu, »vaan ei ollutkaan asetta, millä
jään olisi puhaissut. Kääntää kauppias silloin he-
wosensa, pudottaa Jussin säkkinensa tien wierccn
jäälle ja lähtee tuuran hakuun kaupungista. Hänen
sillä matkalla ollen sattui sitä tietä kulkemaan majan-
muuttaja, joka edellään ajoi suurta lehmikarjaa.
Jussi potki säkissään tienwieressä siinä, ja majan-
muuttaja, joka älysi sen, kysyi kohta: „ mikäs sinä
olet, säkissä kimpuilija, ja mitä siellä te'et?"
„Minä opettelen täällä puhumaan kahtatoista kieltä",
wastasi Jussi, joka piti ääntä siellä säkissänsä.
„Opeta welikulta minuakin", sanoi majanmuuttaja.

„Opetan kyllä, jos sinä sätin snun ratkot auki,
että ääneni oikein kuulet. Waan ei niiu monta
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kieltä kukaan ihcm äkkiä opi haastamaan. Kunkin
kielen tantta pitää wähintäänki kaksi tuntia tässä
nahka-säkissä olla, että ajatukset ennättäjät wicraan
kielen rataa tottua juoksemaan".

Majanmuuttaja, kun tämän kuuli, päästi kohta
säkin suun auki, josta Jussi samassa hyppäsikin
wäljälle ja »vuorostaan pani majanmuuttaja» säkin
sisälle, jonka suun sukkelaan ompeli kiinni, jättäen
kielen opettelijan ajatuksiausa taiwuttelemacm. Siitä
kulki sitte toista walta-tictä kaupunkiin takaisin,
iloisena ja huolctonna majanmuuttajan lehmikarjaa
edellänsä ajaen. Kauppias sillä aikaa ennätti jo
tuuransa kanssa jäälle, jossa näki nahkasäkin wiela
olewan paikallansa. Gi siis muuta, waan teki tuu-
rallansa rei'än jäähän, upotti säkin awantoon ja
ajoi takaisin kaupunkiin. Tänne tultuansa näki hän
kaikkein ensimäiseksi lehmikarjan tuleman wastaansa
ja kun niiden kulettajata tarkemmin katseli, tunsi hän
kohta, että Petturi-Jussi niitä olikin ajamassa. Sitä
kummastellen kysyi häu: „kenenkäs karjaa nyt ku-
letat ja mistä sen sait?" „Ka, enemmän tawa-
ran haltiaksihan te panittekin minut, kuin ennen
olin; jota sywempään olisitte wieneet, sitä suurem-
man karjan olisin sieltä tuonut". Tämän kuultu-
ansa sanoi kauppias: „no, myy nyt tämä karjasi
edes minulle huokeaan hintaan kaikesta siitä wahin-
gosta, minkä minulle tehnyt olet". Jussi puoles-
taan wastasi: „wähäinen tämä karja olisi teille pal-
kinnoksi, ei minun käy sitä antaminen; waan jos
lähdette mun kanssani ja minä siitä teidän awan-
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nostanue kaksi »virstaa etcmmäksi tc'en »vielä a»uan-
non ja te kerran »vaan päätänne kastatte ja kuulu-
malla äänellä bundattc: „ptui kirjoa, ptui kirjoa,
ptni haikeata halllnaa!" niill sieltä tulee karjaa
enemmän kuin Tukholmin kauppa-torille sopii".

Kauppamies mielestyi tnumaan ja läksi Jus-
sin kanssa ajamaan jäätä. Kun sitte siitä cuvan-
nosta, joka Jussia »vasten oli tehty, »vielä kaksi
»virstaa oli merelle päin kulcttu, tehtiin toinen awanto
jäähän, josta kauppamiehen piti muka karjaa itsel-
lensä huutaa. Tätä Marten rupeaakin tämä aman-
non reunalle polwillensa ja pistää päänsä meteen.
Jussi silloiu tapasi kauppamiestä sääristä kiinni ja
upotti hänet sywcmmälle, sanoen: „huutakaa, huu-
takaa hylvä herra ja kaupuugin raati, että odotet-
ta»ua karjalmc kunlisi". Siinä tnkchtui kauppias
huutaessaan »veteen, ja Jussi ajoi häueu hemosellansa
kaupnnliin takaisin.

Ne papit taas, jotka Jussia oliivat lähteneet
hakemaan, loysitvät hänen Nitariholman kirkon sei-
nukselta hantaa kaimamassa, säiliöin kuin kauppias-
kin hänen oli tawannut, ja sanoiwat iloissansa: „jo-
pas, liarri, sinut tapasinnnc!" Mutta Jussi »vastasi:
„ johan narri teidät ennen tapasi, kuin te narrin,
maikka häntä warsin wasten olette etsineet". Papit,
jotka hywin tiesiwät, että Jussi oli »viisas ja kai-

kissa »vehkeissään warowa mies, sekä samalla kamala
ja petollinen, alkoiwat nyt hywin sanoin puhutella
häntä ja maksua »vaatia kaikesta »vahingosta, minkä
hän heille tehnyt oli. Petturi-Inssi oli siihen suos-
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tuwaincn, kulki pappien kanssa muutamaan maja-
taloon, jossa tilasi huoneen itsellensä ja sanoi pa-
pille, jotka niin ikään jäimät siihen asumaan: „ hank-
kikaa nyt minnllc menneen-kesäinen hewoscn marsa,
niin sen kautta toimitan teille semmoisen rikkanden,
että sitä kestää niin kauwan kuin te ja teidän lap-
senne elätte". Papit tckiwät niinknin Jussi tahtoi
ja hankkimat hcwosen warsan huoneesen, josta kaikki
ascttuimat lewolle. Jussi heräsi kuitenkin pappia
ennemmin, pisti muutamia hopearuplia warsau hän-
nän alle ja käwi siitä pappia herättämään, sanoen:
„tutkaat nyt, hywät pastorit, katseinaan, minkä rik-
kauden aarteen minä teille olen hankkinut!" Pa-
pit kun rikkaudesta puhuttaman kuuluvat, kawahti-
wat puoli torkuksissa jaloillensa nähdäksensä, minkä
kuminan nyt Jussi heille näyttäisi. Tämä taputti
hiljaa maan warsau lautaista ja samassa tippuiwat
hopearuplatkin hännän alta pappien ihmeeksi ja ihas-
tukseksi, jotka ciwät se» kowemmin wanhaa wihaansa
muistaneetkaan, waan ottiwat warsan Jussilta ja
sanoiwat: „toimcssa näyt, mies, wiimeinki olewan
meille suurta wahinkoamme palkitsciilaan; jääköön
nyt entiue»! waino ja wiha unhotuksiin". Siitä te-
kiwät sitte Jussin kanssa kirjallisen sowinnon, jossa
tullnustiwat, ett'ei heillä enää ollut Jussilta mitään
saamista eikä häntä wastaansa mitään walittamista.

Jussista erottuaan tuli papille kuitcuki siitä
seikasta riita, kumpiko beistä ensiksi saisi warsan ho-
teellensa. Asiasta sopimat keskenänsä wiimeinki niin,
että kukin aina wuorokauden pitäisi warsan luonansa



ja että wcmhcmpi pappi saisi cnsi wuorokauden olla
warsan oinistajana. Ku» asiasta näin oli sowittu,
otti wcmhcmpi pappi itsellensä omituisen huoneen,
syötteli warsaa ruusaasti, että se muka sitä parem-
min tämän kaiken hopeassa maksaisi, ja odotteli
unettomin silmin aamun tuloa, jolloin hän nähdä
saisi, mimmoisen hopea läjän warsa hänelle toimit-
taisi. Tässä hopussaan nousikin jo päiwcin wa-
letessa wuotceltacm, meni warsan lnoksi ja alkoi
warsan lantaista taputtaa ja silitellä, niinkuin oli
nähnyt Jussinkin tckewän; mutta warsalta oli ho-
pean teko tyrehtynyt, se ci enää rahaa aikaan saa-
nut, waan toimitti sitä runsaammin tawallista myut-
ticinsci, johon luonnostaan oli harjauntunnt, mar-
sinkin kun häutä min hywästi sitä ennen oli ruo-
kittu. Wanhempi pappi, knn tämän hawaitsi, ar-
wasi jo asian, että Petturi-Jussi hänet nytkin on
pettänyt, ei wirkknnut koko rahan mynttciyksestä sa-
naakaan, waan wei warsan toiselle nuoremmalle pa-
papillc, sanoen: „pidä nyt tämä hopean mynttääjä
sinäkin wuorosi, uiintuiu puheemme oli". Tämä
taas syötti warsaa hywästi niinkuin toinenki ja warsa
puolestaan toimitti hänelle samassa määrässä sitä
ainetta, jonka tekoon oppinut ja tottunut oli. Toi-
wossaan näin petyttyä meni nuorempi pappi aa-
mulla wcmhemman wirkawcljensä luotsi ja sanoi:
„ei semmoisesta hopean tehtaasta ole hiiteenkään,
kuin se, jota minä tänä aamuna hywissä toiwoin
käytin ja koettelin; warsa ci yhtäkään hopea-ruplaa
minulle aitaan saanut, waan sitä wastaan pelkkää
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pirua ja perkelettä". „No, mitäs luulet sen mi-
nulle tehneen?" sanoi toinen, „parasta kun emme
koko asiasta sen pitemmältä puhele". Sen pituinen se.

XVll.
Hähän weriottawll tanna on tietääksemme Seiwialoisilla. Katso
ja wertaile: Vuk Stepanowitsch Kaiadschitsch, Volksmälchen der Sei»
bcn, Ins Deutsche iibeischt von dessen Tochtei Wilhelmine, Vel-
lin 1854.

I. Rikastuneet weljet.
Pohjois Sawosta,

Oli ennen muinoin köyhä mies, joka kuolles-
saan jätti kolme orpoa poikaa maailmaan. Weljet
jakoiwat keskenään nyt, mitä wähän heille isänsä
omaisuudesta tuli osaksi. Niin tuli wanhimmalle
weljelle jauhinkiwet, keskimäiselle wanha kantele,
uuorilninallc kela, wäännin ja kyynärä köyttä. Alla
Mn, pahoilla mielin läksi nyt wanhin wcli, joka
oli jauhinkiwet osakseen saanut, millä kiwillänsä et-
simään elatustansa; pani kiwet takawitsaan selkäänsä
ja läksi astumaan. Kotwan aikaa kulettuansa
löysi hän metsässä rosmojen luola» taikka asunnon,
joka muuten rakennukseltaan oli ikäänkuin riihi.
Tänne meni hän nyt sisälle ja kun siellä ei sitä ny-
kyä ollut asukkaita ketään, nousi hän kohta parsille
ja pani kiwet siellä päällityste ikäänkuin jauhaak-
sensa. Jonkun ajan siellä istuttuansa keksi hän
miehiä tulewan riiheen. Ne oliwat roswoja, jotka
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pitiwcit majaansa siinä ja nyt tuliwat keskenänsä
jakamaan, mitä maailmalta oliwat saaneet waras-
tetuksi. Olipa näiden joukossa mnll'an nuorempi,
ruumiiltansa bcikompi mies, joka ci toisille pitänyt
luonnissa, ja kun knkin saaliista osansa otti, eiwät
toiset olisi sille miehelle antaneetkaan niin paljon,
knin itse osakseen ottiwat. Tämä rupesi hnutamacm
Jumalan kostoa toisten päälle ja sanoi: „kun ette
miuulle osaani antane, niin millä rukoilen lunia-
laa taiwaasta pudottainaan sullrcn kiwcn teidä» pääl-
lenne, jotta siihen joka ainoa kuolette". Poika,
joka parsilta näki ja kuuli kaikki, mitä rosmot al-
haalla tckiwät, jyrähytti nyt kiwiänsä näiden näin
keskenään riidellessä. Säikähtäen sitä, että nyt
putoaa kiwi heidän päällensä, pölähtiwät roswot rii-
hestä ulos ja jnoksiwat tiehensä, yksin sekin, joka
oli rnkoillnt Inmalaa taiwaasta kiweä toisten päälle
pudottamaan. Poika waan jyryytti kiwiänsä par-
silla, että niiden jyrinä kuului yhä ja roswot, jotka
pelkäsiwät Jumalan kostoa kaikista heidän ilkeyksis-
tänsä, eiwät tohtineet tulla siihen takaisin; mutta
kaikki niitä oliwat keränneet rahaa, tawarata mat-
koillansa, se jäi riihen lattialle. Poika laskeusi nyt
parsilta maahan, korjasi rosmojen rahat ja mnut
tawarat taiteensa ja läksi kotiinsa. Sinne tultuaan
sanoi hän weljillensä: „tarwitseisinpa nelikkoa, mis-
tähän sen saisin?" Weljet kysyiwät: „,nitäpä
sillä tekisit?" „Rahojani mittaisin", sauoi toinen
ja kertoi weljillensä, minkä tawaran paljouden hän
oli saanut.
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Kun nyt keskimäinen wcli näki ja kuuli, mi-
ten hänen »vanhin »veljensä äkisti oli rikastunut,
että jo nelikolla rahojansa luittasi, Maikka hänellä
matkalle lähtiessä ci ollut muuta kuin »vanhat jau-,
hinkiwet, tuli hai: siitä marsin pahoille »nielin ja
alkoi aprikoida, mitenkä hänkin perinnöltään jotakin
»voittaisi. Suruissaan otti hau miimciuki Manhan
pcritm» kanteleensa ja läksi sen kanssa matkaamaan.
Waelsi kotwau aikaa sitte maata, maailmaa, niin
tuli »viimein tien warrella olemaan autioon, huo-
nccscn. Tähän »neni hän nyt lepäämään, laitteli
otueeu »morat, joilla saattoi milloin tahtousa wc-
däistä sc»i kiiu»»i, sieppasi kautelcei» käteensä ja ka-
pusi kattoon orsille istumaan. Humikscusa, kun ei
hänellä muutakaan tekemistä ollut, rupesi hän uyt
laulamaan ja soittaa rumftutti kantelettaan aika ta-
»valla. Samassa kulki suuri susilauma siitä ohitse
ja kuu knuliwat soiton huoneesta, niin luulitvat
sitä porsaan ääneksi ja tnliwat katsoniaan, n»ikä ro-
niiua siellä kälvi. Alussa scisoimat »vaan oluen

sliussa ja kuunteliMsst soittoa, »uutta »viimein töytäsi
toto lauma huoneeseu. Mies parsilla samassa re-
päsi köysillään o»ue»t kiinni, ja sudet jniwät kaikki
huoneesen. Näinä siiliä uliscuiaan, tappelemaa»» ja
huutamaan, »uutta mies Maan soitti kantelettansa
parsilla istuessaan eikä ollut susien ilmeestä millän-
säkään. Sattuipa markkinoille matkaamia kaup-
pioita suuri matkue kulkemaan siitä siwuitse. Nämä
kun kuulilvat susien illveen ja kanteleen soiton huo-
neesta, tuliwat siihen ja aukaisimnt omen katsoak-
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sensa, kuka siinä autio-huoneessa semmoista rymäk-
kätä piti. Sudet silloiu owesta pihalle ja sieltä
metsään sitte. Mies orsilla alkoi huutaa kaup-
pioillc: „woi, moi mies parat, minkä nyt teitte,
kun laskitte mun alio-suteni täältä pois; ne oliwat
erään suuren herran syöttiläitä, joita millä täällä
opetin kanteleen mukaan tanssimaan, ja te nyt tu-
litte ja laskitte joka ainoan metsään. Nyt te ihan
warmaan joudutte joka ainoa i'jäksi päiwäksi wan-
keutccn, kun semmoisen pahan teitte, waan jos mi-
nua woisitte hywästi palkita, niin kärsisin rangais-
tuksen teidän edestänne, ett'ci koko mies parwi huk-
kaan joutuisi". Kauppiaille hätä käteen. He lu-
pasiwat miehelle, mitä ikään waatisikin, kun waan
ottaisi koko asian yksin päällensä. Mies wastasi
siihen: „no, kopistakaahan taahan tuman lattialle
rahanne, kukin kukkarostanne, että saan nähdä, minkä
werta noita on". Matkamiehet tyhjensiwät sil-
loin kauppaa Marten täytetyt kukkaronsa kanteleen-
soittajan eteen, että sille karttui mahdottoman snuri
rahan paljous, ja palasiwat tyhjinä kotiinsa, kiittäen
wielä miestä, joka heidät semmoisesta ahdingosta ja
pälkäästä päästi. Näin tuli keskimäinenki weli
kanteleellansa rikkaaksi, meni kotiinsa ja sanoi met-
sillensä: „missähän olisi nelikkoa, jolla rahojani
mittailin?"

Tästä käwi nuoremman weljen mieli pahaksi
ja hän arweli: „mikä nyt neuwoksi tulee, kun muut
weljeni jo owat saaneet paljon tawarata ja pääs-
seet rikkaiksi ja minulla ei wielä ole muuta kuin



tämä kela, wäännin ja köyden palainen". Wiimein
otti hän nämät kolme kalua kanssansa ja läksi hän-
kin »vuoronsa waeltamaan. Jonkun aikaa kulettu-
ansa tuli hän muutaman järwen rannalle, jossa kas-
woi puita ihan weden reunassa. Siinä otti hän
wääntimensä, wäänsi sillä petäjään rei'än, johon pani
kelansa kiinni ja köyden kappaleen kelan päähän riip-
pumaan. Alkoi sitte kelata minkä ennätti ja hoki
kelatessaan yhä: „kelaan, kelaan tämän järwen tui-
miin". lärwestä nousi silloin Wetehisen poika, ko-
hosi ruohokosta rannalle ja kysyi: „mitä mies tässä
te'et?" Kelaaja wastasi: „minä kelaan tämän
järwen tuimiin, weden kaikki wäännän
Wetehiset nyyrrän nyrttyyn". Wetehisen poika
sanoi siihen: „sitä et saa tehdä, isäni käski minun
sinua kieltämään". Kelaaja ei ollut pojan pu-
hetta kunlewinaankaan, teki waan työtänsä yhä ja
hoki niinkuin ennenkin: „kelaan, kelaan tämän jär-
wen kuiwiin". Wetehisen poika meni nyt sano-
maan isällensä: „kelaa se mies kuitenki, ei se huoli
kiellosta ei mistään; kuuluu kelaaman järwen kui-
wiin, wääntäwän weden kurttuun ja meidät nyyr-
täwän nyrttyyn". Wetehinen kun kuuli, että yhä
se mies kelaa siellä rannalla, antoi pojallensa suuren
kulta-wasaran ja sanoi: „menepä sen kelaajan kanssa
wcikiwasarata kilwalla heittämään, kumpainen teistä
siinä on wäkewämpi". Poika palasi nyt sen
isänsä kulta-wasaran kanssa rannalle. Siellä mies
kelasi yhä, että hurisi kela mennessään, ja kun näki
Wetehisen pojan tulewan, niin sanoi hänelle: „katso

Suom, tarinoita. s
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niin jo menee mesi tuimiin että hurisee waan!"
Wetehisen poika sanoi kelaajalle: „ lakkaapa mies ke-
laainasta ja tnle »uinun kanssani kilpaa wäkiwasa-
rata heittämään, kumpainen sen ylemmäksi saa, sen
olkaan woitto". -- Keluumiessanoi: „no heitähän
sinä ensiksi!" Wetehisen poika heitti silloin isänsä
antamaa wasarata, niin että pikkuisen waan näkyi
taiwaalta toisen silmiin ja että se pudotessaan upposi
sywälle maahan. Kelaaja kaiwoi wasaran maasta
ja sai sen työn tuskin itseänsä wastaan pystyyn,
mutta ei kohottaa jaksanut sitä ollenkaan, seisoihan
waan wasara kädessä ja katsoi taiwaalle. „Mitäs
siinä arwelet?" kiirehti Wetehisen poika, „heitä sinä
wuorosi ja rikineesti!" Kelaaja sanoi: „minä
odotan tuota pilwen naulaa tuleiuaksi, niin heitänsen päälle". - Tätä säikähti Wetehisen poika ja
rukoili: „elä, weli kulta, heitä isäni kultawasaraa
pilwen päälle, siitä tulisi summatoin wahinko".
„Gnkä heitäkään, ennenkuin pilwen naula wcihän lä-
hestyy", wastasi kelaaja. Wetehisen poika silloin
tempasi kuritan kelaajan käsistä ja juoksi isällensä
sanomaan: „en ininä sille miehelle pidä, se oli heit-
tää sinun kultawasarasi pilwen päälle, waan ininä
kuitenkin sain hänet siitä estetyksi".

Wetchinen laittoi nyt poikansa toista koitosta
kelaajan kanssa tekemään, kuka heistä muka kowem-
min jaksaa huutaa. Poika meni kohta kelaajan
tuoksi rannalle ja sanoi: „rumetkaamme nyt kilwalla
huutamaan, kuka meistä jaksaa kowemmin". - Ke-
laaja käski halien huutaa ensiksi, sanoen sitte itse
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huutawansa. No, tämä parkasi niin, että toisen kor-
wat meniwät lumpeuksiin ja yksin käwytkin kuusista
tippuiwat maahan. Kun sitte kelaajan wuoro tuli
huutaa, rupesi hän ensistään witsaa wääntämääll ja
nauloja meistämään. „Mitä sinä nyt te'et?" ky-
syi Wetehisen poika. „Sitä, että wäännän wit-
sapannan pääsi ympärille ja sen nauloilla suuditsen
kiinni, ennenkuin wuorostani rupean huutamaan,
muuten pääsi halkeaa ja kuolet siihen paikkaan",
wastasi kelaaja toimessaan. Wetehisen poika wäit-
teli, ett'ei hän anna panna pantaa päähänsä, ja meni
taas isänsä luotsi ja sanoi: „en minä järwen ke-
laajalle pitänyt puoltani, se olisi witsapannan pää-
häni wääntänyt ja sen nauloilla suudiunut, ett'ei
pääni halkeaisi, kun hän wuorostann rupeaa huuta-
,naan, waan en kuitenkaan antanut hänen sitä tehdä".

Sillä aikaa mies waan kelasi järwen rannalla
ehtimiseen ja hoki niinkuin ennenkin: „kelaan, kelaan
tämän järwen kuiwiin". Tulee siitä Wetehisen poika
taas isänsä luota ja pyytää kelaajata kanssansa juok-
semaan kilpaa, kelle heistä siinä koitoksessa woitto
tulisi. Kelaajata likellä wesakossa makasi jänis,
niin sanoi mies kelatessaan Wetehisen pojalle: „neljä
ajastaikaa nuorin weljeni makaa tuolla ha'on war-

pcnsäkossa, menehän ja koeta sen kanssa woi-
miafi ensin, pidätkö juoksussa sille, se ei minulle ol-
lenkaan pidä. Et tarwitse muuta kuin lyöt käsiäsi
waan ja kerran kiljaiset, niin kyllä se lähtee juokse-
maan". Wetehisen poika silloin pamantti käm-
meniänsä ja liljasi kowasti juoksua alottanksensa;
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mutta jänis samassa simahti pensaasta jn läksi hyp-
päämään minkä ennätti. No, mitäs se poika jänik-
selle juoksussa piti, hän ei kohta sitä enää nähnyt-
kään, jonka wuoksi hänen täytyi tulla kelaajan tykö
ja sanoa: „en minä weljellesi juoksussa pitänyt-
kään". „No, mitä sinä sitte minulle pitäisit, kun
et nuorempaakaan weljeani juoksussa woittanut, sillä
hän ei ensinkään pidä minulle! Niinpä en itse wiih-
dikään sinun kanssasi lähteä koettelukseen".

Poika, jonka mielestä kelaajan puhe oli totta,
heitti kilwanjuoffun sillensä, meni isänsä tuoksi ja
sanoi: „ei sen miehen kanssa auta kiistäminen, en
edes nuoremmalle weljelleenkään pitänyt juoksemassa,
sillä oli korwatkin kuin wiikatteet ja silmät semmoi-
set suuret muljat päässä". Wetehinen neuwoi
poikaansa, sanoi: „mene nyt jarupea kelaajan kanssa
painisille, nähdäksemme, mitenkä hänelle tuossa käypi,
muuten se ehkä kelaa järwen kmwiin ja meidät nyrt-
tyyn nyyrtää".

Poika kun tuli kelaajata painisille pyytämään,
wastasi tämä: „kukapa sinun kanssasi rupeaisi pai-
nia heittämään, kowin olet kunnotoin; Maan tuolla
metsässä on yhdeksän kymmen-wuotinen taattoni, koe-
tahan sen kanssa ensin, pidätkö sille. Ukko tosin on
wähän kuuro wanhoillansa, mutta potkaise häntä
wähän kylkeen taikka riuhtaise tukasta, niin kyllä se
fitte kuulee".

Sepä olikin karhu, jota' kelaaja sanoi taatok-
sensa, ja kun Wetehisen poika nyhtäisi sitä karmoista,
niin se suuttui kohta ja paiskasi hänet kerrassaan
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maahan, että pojalta kylkiluut katkesiwat. Karhu
kun siitä käwi kuoppaa kaiwamaan pannakseen saa-
listaan sinne, poika onnekseen sillä aikaa pääsi pa-
koon toki, juoksi woiwotellen isänsä tuoksi ja sanoi:
„ei sille miehelle pidä painissakaan. Itse hän ei
wiihtinyt tulla koettamaankaan, waan käski minun
wanhan taattonsa kanssa woimiani koetella, ja sekin
kun tarttui minuun kiinni, niin tappaa oli wähällä,
mutta jos waan mies itse oli, niin tappoi tuk-
kunansa".

Isä sanoi: „no, kun ei muusta apua liene,
niin pyydä kelaajata sowinuolle ja tarjoa hänelle ra-
hoja, jos hän herkeää järweä kelaamasta". Poika
menikin samassa kelaajan luotsi ja kysyi, mitä hän
waatisi, jos herkeäisi järrveä kuiwiin kelaamasta;
mutta tämä wastasi, ett'ei hän taida huolia mistään,
kelaa hän, kun kelaakin sen järwen kuiwiin, niin
enemmän sen pohjalta rikkautta lähtee, kuin minkä
hän muuten saisi. Vetehisen poika rukoeli kui-
tenki häntä yhä waan sopimaan ja lupasi wiimein
antaa niin paljon rahaa, kuin kelaaja kantaa woisi,
jos hän waan herkeäisi järweä tyhjäksi kelaamasta.

„No, olkoon sitte", sanoi kelaaja, „en minä ole
riitaisa, kunhan waan sen werran rahoja annat, kuin
sinä tähän kantaa jaksat, huonompihan sinä kuiten-
kin olet minua, niin minä sowin sun kanssasi ja
herkeän järweä kuiwaamasta". Vetehisen poika
juoksi iloissaan isänsä tuoksi, otti sieltä niin suuren
raha-kuorman, kuin waan kantaa jaksoi, ja toi sen
siihen miehelle. Se herkesikin kohta kelaamasta ja
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kulki rahoinensa kotiin. Siellä kysyi sitte, niinkuin
toisetkin weljensä, nelikkoa, ja näytteli, minkä raha-
kuorman hän oli saanut, ett'ei hänkään muka ollut
perin köyhä. Näin joutuiwat kaikki kolme weljeä
rikkaiksi, waikka ei perintönsä isänsä kuoltua näyttä-
nyt suinkaan suurelta.

11. Köyhät pojat ja weden emäntä.
Kaijalasta,

Oli kolme köyhää weljestä, joille isänsä kuol-
tua ei muuta perintöä jäänyt, kuin puoleksi punottu
nuora, kissa jakeritsimet. Läksi wanhin näistä wan-
hasta kodistaan ja päätyi lammin rannalle, jossa
Meden emäntä ikään kiwellä istuu siinä päätänsä
harjaa, silittää ja selwittelee. Poika ei tätä ole kek-
siwinäänkään, asettuu waan lammin rannalle jaru-
peaa nuoraa punomaan itsellensä kukkaron suu-nau-
haksi, sillä hän oli päättänyt matkallansa paljon ra-
haa kerätä ja rikkaana kotiin palata. Kun weden
emäntä tämän näki, kysyi hän kohta: „mitäs siinä
punot?" „Kukkaron suu-nauhaa", wastafi poika.
„Mitäs sillä te'et?" kysyi weden emäntä. „Tämän
lammin panen kukkaroon", wastafi poika, „ja sa-
malla korjaan ja pyydän myöskin kaikki wedessä asu-
waiset olennot", „Waatisitko äiän rahaa, jos et
lampia panisi kukkaroon?" kysyi weden emäntä.
„Tämän huopahatun täyteen kun rahaa kantanet",
sanoi poika, „niin jääköön lampi kukkaroon pane-
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matta", ja samassa puhkasi hatustaan pohjan ja
asetti sen onnen puupölkyn päähän. Weden emäntä
tämän wastauksen saatuansa meni järwcen ja sanoi
pojallensa: „mics rnoja rannalla tuolla uhkasi meitä
ja sanoi koko järwcn korjaaman kukkaroonsa, mutta
kenties sanoi hän niin suotta aikojansa maan, me-
nepä ja katso, onko tuo wielä nuoran punomisen
toimessa". Poika käwi katsomassa ja tuli sieltä, sa-
noi: „yhä se mies kukkaron suunauhaa näkyy puno-
man, niin oli työssään totinen, ett'ei minuun katso-
nutkaan". „No, mie hänelle sitte yksi takallinen
hopeata", sanoi meden emäntä, „ tottahan tuota tuossa
kyllin lienee". Poika, äitinsä käskyä kuullen, kan-
toi nuoran punojalle kannalmuksen hopeita ja kaa-
toi ne pölkyn päässä olemaan hattuun; maan eihän
se siitä täytynyt, rahat juoksimat onnen pölkyn si-
sään, ett'ci niitä näkynytkään. „Wähät owat ho-
peasi", sanoi silloin nuoran puuoja, „t'äy kotiisi, tuo
sieltä toinen kannalmus". Poika totteli käskyä, toi
kannalmukseu, toipa wielä kolmannenki. Kun siitä
wiimeinki hopeat alkoiwat hatussa näkyä, sanoi mies:
„no, nyt on kyllin hopeeta tuota, nyt jääköön lampi
kukkaroon panematta, maan hankihan wielä minulle
hewonen, jolla mä kotiin kulen". Weden wäki toi-
mitti senkin wielä ja nuoran punoja wcti hopeat ko-
tiinsa, sanoen weljillensä: „tämmöisen hywyyden minä
olen koonnut, koetelkaa wuorostanne tekin onneanne".

Nähtyänsä, mimmoisen rikkauden wanhin weli
oli matkallaan saanut, läksi toinenki keskimäinen weli
kodistaan kulkemaan ja joutui siihen maahan, jossa
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ei ollut keritsimiä, waan lampaita hywin äiän. Tuli
muutamaan taloon, niin siinä parhaillansa kerittiin
lampaita weitsellä. Tätä katsellen sanoi mies: „mi-
nulla on kapineet, joilla saapi lampaista willat pal-
joa paremmin lähtemään, ostakaa ne minulta".
„Paljonkos niistä tahdot?" kysyttiin mieheltä. Tämä
waati keritsimistään hatullisen hopeita samoin kuin
wanhinki weljensä, sai sillä lailla suuren rikkauden
ja palasi kotiinsa.

Arwelee tuosta kolmas weli: „ei minunkaan
auta kodissa istuminen, kulkea sitä pitää jonnekin",
ja läksi kissoinensa hänkin matkalle. Kotwan ku-
lettuansa tuli hän sitte wieraasen maahan, jossameni
muutamaan taloon ja pyysi isäntä-wäcltä lupaa ol-
lakseen siinä yötä. „Olisi meillä huonetta »vierai-
takin warten, waan ei käy muissa suojissa kuin tässä,
jossa itse makaamme, yötä oleminen, kun on muu-
alla niin äiän hiirtä, että syöwät ihmiset tukkunansa".

„Wähät siitä", sanoi mies, „on minulla kon-
tissani semmoinen eläwä, joka hiiret häwittääpi".
Kun isäntä wäki tämän kuuli, käskiwät he miehen
toiseen tupaan maata, waan oliwat kuitenkin pelois-
saan, sanoiwat: „kunhan eiwät hiiret sinua söisi, ole
mies parka waroillasi". Mies puolestaan oli
huoletonna, laski tupaan tultuansa kissan kontistaan
lattialle ja rupesi itse lawitsalle maata.

Aamulla tulee talonwäki katsomaan, wieläkö
mies on hengissä, ja auaistaan owea peläten, ett'ei
muka se miehen tuoma eläwä silmille hyppäisi ja
heitä repisi; waan kun sisälle päästään, täällä ei hä-
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tääkään, mies makaa rauhassa penkillä, kissa pöy-
dällä wirutteleksen ja hiirtä on lattialla suuri ruko.
Nostatetaan siitä nyt mies ja rumetaan kissaa hä-
neltä ostelemaan. Mies ei tahtoisi kissastaan luo-
pua, sanoi: „parasta lienee, käwelen kissani kanssa
maailmaa niinkuin ennenkin, sen awulla olen aina
hywästi toimeen tullut ja ansainnut elatukseni;"
mutta isäntäwäki ei häntä päästänyt sillä, waan sa-
noi: „ota hänestä rahaa äiän, ota mähä, kunhan
otat, meidän se on saatawa mistä hinnasta hy-
roänsä". Mies silloin otti heiltä huopahattunsa
täyden hopeita, niinkuin toisetkin weljensii oliwat teh-
neet, ja palasi rikkaana kotiinsa. Sen pituinen se.

111. Weljesten perintö-tawarat.
Kaijalasta,

Oli ennen kolme weljestä, kahta manhempaa
pidettiin älykkäinä ja toimellisna, kolmatta sanottiin
Tuhkimoksi ja uunilla makaajaksi. Heille isänsä
kuoltua ei jää perintöä muuta, kuin yhdelle keritsi-
met, toiselle kissa, Tuhkimolle parkki-tukku, niillä
pitää heidäu toimeen tulla ja elonsa saada.

Lähtee nyt wanhin weli keritsimien keralla kä-
melemään ja tulee tien »varrella olemaan taloon,
jossa akka lammasta kirweellä keritsee lattiata wasten
Milloja leikaten. Sanoo silloin poika: „annapa tuo
lammas minun käsille, eiköhän tuo työ joutuisi mi-
nulta paremmin". Saikin lampaan hoteellensa ja
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kun tuosta keritsimensä käteen otti, ei ollutkaan kuin
ykskaks, niin lampaasta oliwat liikawillat poikessa.
Akka tämän nähtyänsä sanoo pojalle: „no nepähän
kapineet somaisct owat, annapa noilla minäkin koit-
telen, tokko noilla minä mitään aikaan saan". Poika
antoi keritsimensä ja akka, kun koittelee niitä, sanoo
taas ihastuen: „ no, nämäpä kalut on, etkö myö
noita minulle?" „Moisin", wastasi poika, „waan
ne eiwät minulta jouda, minä kun niillä päätäni
elätän". „Myö pois", sanoo toinen houkutellen,
„minä näistä annan sinulle ikuisen leiwän". „No,
kun näiden keritsimien korkuuaisen ko'on hopeata an-
tanet", wastasi poika, „niin annan minä nämä kui-
tenkin". „Saat", sanoi akka ja antoi keritsimistä
niiden korkunaisen ko'on. Poika taas kun hopeat
sai, ei pitemmältä sima wiipyuyt, waan kulki hy-
willä mielin kotiinsa. Siellä toiset weljet kysywät
kohta: „miten sinä sen joukon eloa sait?" „Neu-
woilla sain", wastasi kotiin tulija, ei selittänyt millä
oli saanut.

Wuorostaan lähtee nyt keskimäinen weli kissan
keralla käwelykseen, elon saantaan hanti. Astuu,
astuu edelleen, niin tulee taloon ja pyytää siinä yö-
siaa. „Kyllä tässä on tilaa", wastattiin talossa,
„saat yötä olla, waan rotista on elämätön elo, kaikki
syödään ruu'at, waatteet, mitä waan on". —„No,
nunä heidät häädän, kun jonkun aikaa tässä olen",
sanoi niies wakawasti. „Jospa semmoinen wie-
ras olisit ja heidät häätäisit, kyllä me sen maksai-
simme", wastafi talon wäki. „ Missä huoneessa
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heitä on enimmän?" kysyi poika. „Aitassa on enin",
wastattiin siihen. „ Niinpä minä sinne menen yöksi",
sanoi poika ja meni kissansa keralla aittaan, jossa
kattautui hywästi ja rupesi maata. Ei kaukaa siellä
ollut, niin tuleekin hiirtä, tulee summatoin joukko;
waan kissakin samassa rupeaa tappamisen työhön ja
kokonaisen ru'on mylhysi heitä owen suuhun, josta
itse tuli isännän ryntähille lepäämään yöksi, rotat
kun jo rupesiwat wähenemään aitassa.

Tuli aamu tuosta, niin talon wäki alkaa ar-
wella keskenään: pitäisi käydä katsomassa, wieläkö-
hän tuo wieras lienee hengissä; ja käwiwät aittaan
kaikki, nähdäkseen, kuinka siellä oli miehelle käynyt.
Au'aistacm aitan owi, katsotaan sisälle, niin wieras
onkin ihko-terweenä eikä hätää hänellä minkäänlaista.
Seljallaan makaa, korsnoaa lawitsalla, kissa ryntä-
hillä. Tätä ihmetteli talon wäki ihmettelemistään
ja wiela kummempaa oli heistä, kun sen rotan pal-
jouden keksiwät, mikä yön aikana oli tapettu. „On-
pas tähän owinurkkaan rottaa mylhytty", sanoiwat
he makuukseltaan herääwälle miehelle, „miten sinä
nämä tapoit?" „Onhan minulla tappaja, metsi-
mies mainio", wastasi hän kissaa osoitellen, „tämä-
hän ne kaikki saattoi hengeltä". Kun talon wäki
tämän kuuli, alkoi heidän mielensä tehdä sitä rotan
tappajaa omakseen saada, jonkatähden sanoiwat mie-
helle: „ole weikkonen, moinen wieras, niin hywä,
että myöt tuon eläwäsi meille, koska se semmoinen
on, että hiiret, rotat talosta häätää". Eipä tämä
joutaisi minulta myödä, minä sillä päätäni elätän,
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waan kun hänen korkehuisensa ko'on kultaa, ho-
peata antanette, myön hänet kuitenki, kun myonki".

„No, min pyydät, sen annamme", wastasi talon
wäki, ja annettiin miehelle siitä kissasta sen korku-
nainen koko kultaa hopeata.

Kissastaan semmoisen hinnan saatuansa lähtee
mies eloksiensa keralla kotiinsa. Tänne kun tuli ja
rahojaan käwi mittaamaan, kysyiwät toiset weljet:
„milläpä sinä semmoisen elo-tukun sait?" „Neu«
ivoillahan mies ainakin saa, waan sinä et kehno
konsana mitään", sanoi hän, kääntyen Tuhkimo Muu-
ritsaan. Tuhkimo Muuritsa, joka tähän päiwään
saakka uunilla waan oli köllöttänyt ja parkkia kui-
waellut, arwelee nyt tuosta: „annas, lähden minä-
kin onneani etsimään". Niissä tuumin ottikin kohta
parkkitukun kainaloonsa ja läksi kodistaan maata,
mieroa käwelemään. Astuu, astuu, min astunee-
kin, niin tulee lammin rannalle. Gi muuta; alkaa
siinä nyt parkkitukkuacm kostella, liotella. Keksiipä
Vetehisen poika tuou ja tulee lammista maalle, ky-
syy mieheltä: „mitä sinä tässä raadat?" „Näistä
parkista arwelen nuottaa tehdä, jolla lammista we-
dän kalat sekä Vetehiset perehineen päiwineen, koti-
neen kontuineen kaikki, ett'ei kynttäkään jää jälelle".

„Glä weikkonen wielä taaton, maammon kotia
häwitä", rukoeli Wetehiscn poika ja meni siitä ko-
tiinsa ja sanoi taatolleen, mitä mies raataa arweli.
Isä sanoo siihen: „no, mimmoinen mies hän ollee,
kun hän niin käkeää tehdä; jos häntä olisi koetella,
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onko hänellä wäkeä äiän; mene poikani hänen ke-
rallansa painisille".

Isänsä käskyä kuullen nousi Wetehisen poika
lammista rannalle, jossa meni Tuhkimo Muuritscm
puheille ja sanoi: „ emmekö rupea wäen koettelukseen,
kumpiko meistä on wäkewämpi?" „Käteni on
kipeä, sen weitsellä wähän wikautin", wastasi Tuh-
kimo Muuritsa, „en nyt kehtaa painisille ruweta,
waan tuolla on weli minulla metsässä, joutilaana
käwclee siellä; mene, koettele hänen kanssansa, se kun
pitänee sinulle, niin pidän minäkin, sillä hän on
milmaa') huonompi". Menee nyt korpeen We-
tehisen poika nuotan tekijän weljeä etsimään eikä ai-
kaakaan, niin tulee karhu hänelle »vastaan siellä.
Tätä luuli nyt Tuhkimo Muuritsan weljcksi ja lä-
hestyi häntä, sanoen: „tulepa kuomaseni painisille",
ja rupesi karhun kanssa sylekkciin painisille. No, ol-
laan kaksi wahwaa nyt siinä, wäen koetusta tehdään;
waan ei sitä leikkiä kauan kestänyt, sillä karhu kun
Wetehisen poikaa kaikin woiminsa kouristi, niin sa-
malla jo sorti hänet sammaleen ja siihen katti, sam-
malti tukkunansa. Dli siellä sitte Wetehisen poika,
min aikaa lienee ollutkaan mielimuutoksissa, niin jo
tointui wiimeinki, nousi sammal peitostaan pois ja
meni kotiinsa. Siellä kysyy isä: „ jokos nyt sen mie-
hen kera mäkiä koettelit?" „Gi lähtenyt itse",
wastasi poika, „kättänsä sanoi kipeäksi; mutta met-
sässä oli wanhempi weljensä, niin sen kera rupesin

) milmaa minua.
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painisille, waan tämä murti minut kohta maahan ja
oli tappaa peräti, waikka jo oli wanhanläntä ja
elähtänyt. Totta olisi minulle wielö pahemmin käy-
nyt, jos olisin painisilla ollut toisen nuoremman wel-
jen kera, joka itseään sanoi wielä wäkewänlmäksi."
Isä Wetehinen kuultuansa tämän sanoi ihmeissään:
„no, mies se täydelleen on se nuotan tekijä, kun
niin on wäkewä; menepäs nyt ja pyydä häntä
juoksemaan, onko tuo yhtä wahwa juoksija, kuin
painisilla-olija".

Wetehisen poika, joka isäänsä totteli kaikessa ja
miehelle mielellänsä tahtoi etewyyttään näyttää, kulki
Tuhkimo Muuritsan luotsi ja sanoi: „ tähkäämme
nyt kilpaa juoksemaan, kumpiko meistä on riipe-
ämpi". Tuhkimo Muuritsa wastasi: „en minä työl-
täni jouda; mene tuonne waaran alle, siellä on we-
sakossa minulla nuorin weljes, kun sen ensinnä woit-
tanet, sitte minä wasta kilpaan lähden kerallasi".

Wetehisen poika meni siitä nyt wesakkoon ja
siellä päätyi olemaan jänis, waan tämä kun riskeen
kuuli, alas juosta, alas juosta, min ennätti. Toi-
nen lähtee perästä, juosta könkkyyttää hanki, waan
mitäpäs hän jänikselle pitäisi. No, kun ei saawu-
tettawaansa yhdyttänyt, palasi hän Tuhkimo Muu-
ritsan luo ja sanoi: „muuten olisin weljellesi juok-
sussa pitänyt, waan koukkua kun löi, niin sillä jä-
tätti". „Niinpä kun et nuorimmalle weljelleni
juoksussa pitänyt, joka on jaloilleen minua paljon
hitaampi, en sitte kehtaa kerallasi kilpaan ruweta".
Wetehisen pojalla ei nyt muuta neuwoa ollut, waan
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täytyi kotiinsa lähteä, jossa haastoi isälleen, että
niin ja niin hänelle kilpaellessa oli käynyt. „No,
sehän wasta mies on, kuu ei häntä missään woita",
sanoi isä Vetehinen, „mcne sinä nyt, ota tuo ku-
rikka ja pyritä miestä sitä lyttäämään, tokko hän
saa kurikkata etähälle wiskatutsi".

Poika ottaa kuritan ja tulee Tuhkimo Muu-
ritsan luoksi, sanoo: „sinä jo inuissa portsaissa woi-
tit minun, koetellaanpas nyt kurikkata lykätä, kum-
piko sen ctemmäksi saa". Tuhkimo Muuritsa kuun-
teli hänen puhettaan ja wastasi: «lykkää sinä ku-
rikkata ensin, sitte minä lykkään häntä". Wetehisen
poika otti nyt kurikan ja lykkäsi sen syltä kolme-
kymmentä eteen päin, jonka tehtyänsä sanoi Tuh-
kimo Muuritsalle: „no, menepäs nyt sinä, nouda se
kurikka ja wiskaa tänne mun luokseni". Tuh-
kimo Muuritsa meneekin kurikan luoksi ja rupeaa
nostamaan sitä, mutta ei saanut kuin wähän wartta
waan kohoamaan. Pitäähän kurikkata kuitenkin kä-
dessänsä, kohottelee wartta wähän aina ja katsoo
taiwaalle. Mitä sinä taiwaalle katsot?" kysyi
Wetehisen poika kummastellen tätä. „Tuota odo-
tan pilweä tuolta", sanoi Tuhkimo Muuritsa, „se
kun nousee tänne mun kohdalleni, niin sille nakkaan
tämän sun kurittasi". „Glä weikkonen taaton,
maammon kalua hciwitä", rukoili silloin Wetehisen
poika peloissaan eitä antanut kurikkata wiskata, waan
sieppasi sen Tuhkimolta pois ja meni kotiinsa, jossa
sanoi isälleen: „pilween oli se mies kurikan lykätä,
waan en antanut hänelle waltaa toki". „No,
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kyllä on mies, kun onkin se rannalla olija",
tuumasi ukko-Wetehinen, „ei nyt muusta apua,
waan mene hänen luoksensa ja rukoele, eikö hän
läksisi pois siitä wirkailemastaan. Lupaa hänelle,
min tahtoneekin, kunhan menee matkaansa".
Käskyä kuullen kulki Wetehisen poika taas Tuhkimo
Muuritsan luo rannalle ja sanoi rukoellen: „mene,
welikulta, pois täältä irweilemästä, ota mitä tahdot,
kunhan lähdet". „Lähden", sanoi Tuhkimo Muu-
ritsa, „kun tämän hatullisen kultaa, hopeata saa-
nen". „Saat, saat", wirkkoi Wetehisen poika,
mennen samalla kotiinsa, ja käwi sieltä kulta- sekä
hopea-rahaa seulalla hakemassa, täyttääkseen toisen
waatimusta, mutta Tuhkimo Muuritsa oli sillä ai-
kaa hattunsa asettanut onnen kannon päähän, ja
kun Wetehisen poika tuosta nyt luoda solahutti ra-
haa hattuun, se ei wielä täytynytkään siitä, wasta
wähän pohjalla näkyi rahoja. Tuosta ei Wetehisen
poika kuitenkaan ollut millänsä. Haki uudelleen ko-
toansa rahaa, jolla täytti koko hatun sisuksen ja sa-
noi siitä Tuhkimolle: „joko nyt tyydyt tähän?" „Io
nyt tyydyn", wastasi Tuhkimo Muuritsa, „waan
tule nyt saattamaan kotiini, nämä elot kanna mi-
nulle walmiiffi, äsken tästä lähden, sillä wahwalla
lupauksella, ett'en tule enää elinpäiwinäni enkä wettä
maista isäsi ja äitisi lammista". Päästäkseen
Tuhkimosta, suostui Wetehisen poika tähän tuu-
maan mielellänsä ja kantoi rahat Tuhkimon kotiin.
Sinne tultaessa sattui hansia olemaan riihimaalla,
niin Wetehisen poika, kummastellen sitä, kysyi: „mikä
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st tuo on?" „Se on mun äitini pirta", ivastasi
Tuhkimo Muuritsa. „Wain pirta", sanoi Wete-
hisen poika itsekseen, ja kulettiin taas wähäu matkaa
siitä, kunne tnltiin saunapihaan, niin siinä on tuo
wanha i'änikuinen ruuhi semmoinen, joka oli hylyksi
heitetty ja maalle wedetty. „Mikäs se on tuo?"
kysyi Wetehiscu poika. „Se on mun äitini
kenkä", wastasi Tuhkimo. „Kylläpäs sinulla aika
äiti lienee, kun hänellä on semmoinen pirta, knin se,
minkä tullessa nä'imme, ja taaskin tämmöinen kenkä,
kuin tämä", sanoi Wetehisen poika matkatowerillecn
ja kulki hänen kera aina tupapihalle. Täällä taas-
kin oli sunrcnlainen myllynkiwi tnwcm seinuksella,

miten lienee siihen jätetty, niin sekin oli We-
tehisen pojasta outo kalu, jonka tähden hän ihmeis-
sään katseli sitä ja kysyi: „mikäs se sitte tämä on?"

„Se on mun äitini wärttinän kehrä", wastasi
Tuhkimo Muuritsa; „ne kapineet kaikki ininä lähties-
säsi lahjoitan sinulle". Tämä oli Wetehisen po-
jalle mieleen tämmöinen lupaus. Hän kantoi Tuh-
kimon elokset aittaan kaikki ja rupesi sen tehtyään
kotiinsa lähtemään ja saamia lahjojansa imemään
kerallansa, ivaan nämä oliivat hankalat kulettaa hä-
nen. Tuhkimo Muuritsa otti silloin ensiksi tuivan
seinukselta myllynkiiven ja riipusti sen Wetehisen po-
jan kaulaan. Siitä asettaa sitte sen »vanhan ruuhen
hänelle kengäksi kaulaan ja nostaa tviimeikfi kolman-
nen kalun, sen haasicm hänelle niskaan, sanoen:
„ tuolla tawoin ne kannat huokeasti kaiketta wai-
ivatta".

Suom, tarinoita, 10
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Nämä antimet saatuansa mennä könkkysi We-
tehisen poika näissä waljahissa lammille, waan kun
weteen tuli, siinäkös pulaan joutui. Kaulassa olewa
myllynkiwi painoi häntä pohjaan päin, johon mat-
kansa olisi ollutkin; mutta haasia taaskin ja ruuhi
pidättiwät häntä weden pinnalla. Tässä hädässään
ei hän tiedä, mitä neuwoa pitää, waan huutaa siinä
ja parkuu, läiskää, räiskää pahanpäiwäisesti, kunne
isänsä Ukko Wetehinen kuulee äänen ja tulee tähän
hätään pelastamaan poikaansa, jonka riisuu kaikista
Tuhkimon antamista kaluista, sekä jauhinkiwestä,
että ruuhesta ja haasiasta. Täten pääsi Tuhkimo
Muuritsa rikkaaksi, ja äiänkö oli ensinnä elämistä
hänellä?! Sen pituinen se.

Sotamies, Kersantti ja Kapraali.
Kihtelyswaaiosta,

Oli ennen kolme weljestä, yksissä eliwät, waan
sattui wihan aika tulemaan, niin wietiin he sota-
wakeen. Oli heistä siellä sitte yksi raakana sota-
miehenä, toinen kapraalina, kolmas kersanttina. Pan-
tiinpa kerran tuosta heidät »vahtimaan. Tässä toi-
messa ollen sanoo nuorin weljes toisille: „woi kun
on tuima, laskekaa weikkoset, tuosta talosta ryypyn
käyn ottamassa". Toiset laskiwat, luwaten wah-
dinnasta pitää huolta, mutta ryypylle lähtenytpä jäi-
kin sinne, ei tullutkaan heti takaisin. Lähtee silloin
toinen keskimäincn weli häntä hakemaan ja pyytää
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taloon tultuansa nuorinta weljeänsä tulemaan ke-
rallansa pois, häntä kun wahdintapaikassa tarwit-
tiin. Toinen, joka oli talossa oloon mieltynyt, sa-
noi: „ryyppäähän weliseni sinäkin, sitte lähdemme".

Kapraali ryyppäsi kerran, siitä toisen, kohta wielä
kolmannenki, ja kohta ei juohtunutkaan enää wah-
dinta mieleen. No, hän kun matkallaan wiipyi
kauan, tulee jo wanhin weli, kersantti siihen ja sa-
noo: „minkätähden te rupesitte juomaan ja minun
yksinäni heititte wahtia seisomaan?" „No, ryyp-
pää sinäkin, sitte lähdemme", sanoiwat toiset.
Kersantti, waikka kohta oli wähän nyreissään, ryyp-
päsi kun ryyppäsikin, ja kun kerran makuun pääsi,
ei ryyppäämästä herennyt, ennenkuin entinen juoma
loppui, eikä siihenkään tyytynyt, mutta osti wielä
toista, ja niin unohtui koko wahdinta hänenki mie-
lestä. Olipa sillä aikaa kapteini sotawäen keralla
mahtiin tullut, waan täällä ei wahtia olekaan. Tä-
män nähtyänsä kulki hän taloon wahtimiehiänsä et-
simään. No, heitä rikoksestaan olisi epäelemättä
lyöty, räähkätty, jos waan olisi kiinni saatu; waan
nämä kun kapteinin näkiwät, ala' lähteä kiireimmittäin
toisesta porstuan owesta pakoon. Kulkiwat sinne
asti sitte, kunnekka tuli pimeä yö, terwankarwainen
ihan. Tuli silloin heinikko-niitty semmoinen ivas-
taan heille ja kun ei nähty, minne mennä yöksi, niin
päätettiin ruweta tähän. Tehtiinki tuosta nyt tuli
ja ruwettiin niitylle yöksi, kersantti, wanhin weljes,
wahtimaan, toiset makaamaan.
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Tuli yöllä korwesta sitte iso yksipäinen käärntc
ja sanoi kersantille: „mitkä täintappajat te olette tä-
hän tulleet? Minä tapan teidät tähän ja nielasen
»vatsaani". Sen sanottuaan tatuoitti käärine hampail-
laan sitä kersanttia pnrrakseen; waan kersantti ci pe-
lästynyt, mutta hakkasi ennättämiseen sapelillaan
käärmettä, kunne tämä wiimeinki alkoi jo waipua
ja sanoi rukoilemalla äänellä: „clä kcrsautti kulta
tapa, niinä annan pnrstostani sennnoisen kiwen, joka
maksaa puolen »valtakuntaa". Kersantti ei tnosta
huolinut, sanoi »vaan: „elä räähkä tyhjiä pakise,
saanhan minä sen kiwen, jos kaulanki leikkaan si-
uulta", ja samassa siwaltikin kääriueeltä kaulan poikki,
jonka tehtyään »veti raadon korwen laitaan ja otti
kalliin, puolen »valtakuntaa maksawan kiwen sen
purstosta. Nostatti sitte keskimäisen weljensä kap-
raalin wahtilnaan ja itse rupesi ma'ata.

Oli wähän aikaa kapraali »vuorostaan »vahtina
walwonut, niin tulla pöyhähti häntä wastaan suuri
kaksipäinell käänne, sanoen: „ mitkä täintappajat te
olette tänne tulleet; minä tapan teidät ja nielasen
»vatsaani". Samalla tawoittikin kapraalia hampaillaan
pnrrakscnsa, mutta kapraali lyödä siwnlsi häntä ris-
tiin rastiin sapelillansa, minkä kerkesi. Tästä waipui
käärme »vähitellen ja sanoi rukoilemalla: „jätä,hywä
kapraali, minut henkiin wielä, minä annan sinulle
purstostaui semmoisen kiweu, joka maksaa kolmatta
osaa wajaau »valtakunnan". „ Saanhan »ninä sen
kiwen »nnntoinki", »vastasi kapraali, löi käärmeeltä
pään poikki ja otti sen purstosta kiwen. Sen teh-



tyänsä nostatti hän nuorimman weljensä, sen raa'an
sotaniiehen wuorostaan wahtimaan ja itse rupesi tu-
len ääreen lewolle.

Nuorin weli jäi nyt wartiaksi, waan hänelle
käwi samoin kuin toisillekin. Kolmipciinen käärme
tuli hätyyttämään häntä ihan samoilla sanoilla kuin
hänen wanhempia wcljiänsä, uhaten syödä hänet;
mutta poika leikkasi käärmeeltä kulkun poikki ja al-
koi wetciä raatoa korpeen, otettuaan kiwen sitä en-
nen purstosta pois, waan kullipa lii'an loitolle, ei
malttanutkaan matkallaan tau'ota, ennenkuin oli jo
korpeen eksynyt, ett'ei osannutkaan enää niitylle wel-
jiensä luoksi, waan jäi heistä erilleen. Kulkihan
kuitenki yhtä hywin edelleen, tietäinättä suuntaakaan,
niin oli kumpu siellä korwen keskessä, josta näkyä
tuijotti tuli. Hywillä mielin ineni hän sinne jatuli
siellä saunamökkiin, jossa oli kolme wanhaa akkaa
asumassa. Hän sen keksittyään ikkunasta asettui sii-
hen kuuntelemaan. Uksi akka sanoi: „olisiko minun
poikani kodissa, tuossa olisi sapeli, jolla woittaa puo-
len wältakuntaa". Toinen akka sanoi: „olisiko
minun poikani kodissa, tuossa olisi pyyhe, tuo les-
sinkinen tuommoinen, jonka kun hajottaa, niin se
sikiää kaikenlaista hywyyttä täyteen". Kolmas akka
sanoi: „olisiko mun poikani kodissa, tuossa olisi ki-
wäärti, jolla osaisi seitsemän wirstan päästä kärpä-
sen ampua". Poika, kun kuuli sen, hyppäsi sau-
naan, löi akoilta kaulat poikki, otti sapelin wyöl-
leen, lessinkisen huiwin taskuunsa ja kiwäärrin olka-
päälleen. Lähtee siitä uyt sauuasta pois, ja kulkee,
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kulkee, mm aikaa kulkeneekin siellä pimeässä korwcssa,
jossa kyllä olisi jo nälkään kuollut, ellei hauella
olisi sitä akoilta saamaa liinaa ollut. Tietämättä,
minne hän meni, tuli hän wiimeinki korkealle, josta
hän seitsemän wirstan päästä näkee tuli-rowion,
jossa kolme jättiläistä on härkää paistamassa, ja
yksi heistä ikään repäsee härän jalan ja pistää sen
kulkkuunsa koetellakseen, onko tuo kypsi. Sotamies
silloin sieltä seitsemän wirstan päästä ampua pau-
kaisi sen härän jalan jättiläisen suusta pois. Suut-
tuen tästä tämmöisestä sanoi jättiläinen tomeril-
leen: „minkätähden te paasi-siprun wiskasitte minulle
suuhun?" „Gmme ole wiskanneet", wäittiwät
toiset, „kuka lienee muualta wiskannut". Jätti-
läinen rupesi nyt toisen kerran härän jalkaa syö-
mään, Maan sotamies niin ikään taas samassa am-
pui lihan häneltä suusta pois. Minkätähden te
kiwellä lihan suustani wiskasitti?" ärjäsi jättiläinen
Unhoissaan toisille. „Cmme ole wiskanneet", sa-
noiwat nämä, „tuo pieni mies tuolla korwessa,se sinulta lihan suustasi ampuu". Jättiläinen
silloin suuttui silmittömäksi, tempasi ison terwaksisen
kuiwan hongan, pisti sen tuleen, sytytti siinä, läksi,se palawa honka kädessä, miestä kohdin astumaan.
Seitsemällä askelella saikin jo miehen kiinni japani
hänet ampukaluineen taskuunsa, josta kun taas seit-
semän wirstaa jälelleen kulki, niin tuli toweriensa
luoksi takaisin, jossa söiwät sen härän suuhunsa. Läk-
siwät sitte yhtenä astumaan, seitsemän wirstaa kul-
kiwat, niin tuliwat erään kaupungin portille, waan
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tämä oli kiinni ja Wallilla haukkui äkäinen koira.
Jättiläiset pelkäsiwät sitä, se kun siinä rähäi ja ha-
risi, ja kysyiwät siis pieneltä mieheltä, jota yksi heistä
kantoi taskussaan: „jokohan ylettäisit ampua tuon
rakkikoiran Wallilta?" „Gnköpä ylettäne", was-
tasi pieni mies, joksi häntä jättiläiset sanoiwat, ja
kun kiwäärtinsä sai ja kerran waan laukasi, niin
koira pudota pökeltyi Wallilta maahan.

Kun ei koirasta enää pelkoa ollut, teki jätti-
läisten mieli Wallin yli nousta, mutta mies sanoi
heille: „elkää nousko, siellä tykillä ammutaan teidät,
nostakaa ensinnä Wallin yli minut, niin minä pa-
nen kaupungin wäen makaamaan ja tuon sieltä orat,
jolla kaiwan rei'ät Walliin, mistä kaiketta waiwatta

pääsette kaupunkiin". Jättiläisistä oli tämä tuuma
hywä ja he nostiwat pienen miehen Wallin yli.
Tämä kun kaupunkiin pääsi, pani kaikki wäen ma-
kaamaan, niinkuin oli luwannut; meni siitä kaikkien
nukuttua kuninkaan linnaan, jossa rupesi kuninkaan
tyttären wiereen maata ja sepäsi, halaeli häntä. Kun
wiimeinki linnasta läksi, tuskin olisi näet lähteä
raahtinutkaan kun ylen oli hywä hänen siellä
ollaksensa, suuteli hän kuninkaan tytärtä kerran wielä
hywäisiksi, otti orat ja muut aseet, mitkä hän tar-
witsi, kanssansa, ja kaiwoi niillä kaupungin Walliin
reiän, josta sanoi ensinnä yhdelle jättiläiselle: „tule
nyt tuosta reiästä!" Jättiläinen teki niinkuin
käsketty oli, waan kun sai päänsä rei'ästä sisään,
„pieni mies" samassa leikkasi pään häneltä poikki ja
wetäsi ruumiin siitä reiä'stä sisään. „loko se



sai sisääu?" kysyi toinen jättiläinen. „Io se on
täällä", wastasi mies. Tämän kuultuna» pisti toi-
nen jättilaille» niin ikään päänsä Wallin reiästä si-
sään, waan mies taaski» silpasi häneltä pään poikki
miekallansa ja wetäsi ruumiin Wallin sisäpuolelle.
Samate käwi kolmaunellekiu jättiläiselle, ja kun so-
tamies oli kaikki kolme tappanut, leikkasi hän kielet
heidät suustansa ja pani ne talteensa. Siinä kau-
pungin liki-tienoossa eli hän sen lessinkisen liinansa
awulla sitte, kun ei näet kotiinsa osannut ja mie-
lensä muutoinki teki kuninkaan tytärtä kerran wielä
tawata.

Kului jonkun aikaa tuosta, niin kuninkaan ty-
tär tulikin raskaaksi. Tästä hätä käteen kumukaan
linnassa. Keksi kuningas kerran sitte niiden jätti-
läisten raatojen siinä kaupungin ulkopuolella röh-
jöttäwän ja «lietti mielessään: „nuo ne owat salaa
kaupungissa käyneet ja siellä pillojaan tehneet, hen-
geltä ne pitää saada;" luuli näet jättiläisten ma-
kaawan. Itse ei kuitenkaan tohtinut lähestyä heitä,
ne kun näyttiwät niin julmilta; waan kuulututti
kaupungissaan, että joka jaksaisi heidät tappaa, sen
hän panisi kentraaliksi ja antaisi hänelle tyttärensä
waimoksi. No, oli muuan kapteini sitte, uros muka
mielestänsä, joka jo tiesi, että ne pelättäwät miehet
oliwat kuolleita, niin hän tarjousi turvatusta palkasta
heitä tappamaan. Tämä kuninkaasta mieleen, kun
hän nyt pahantekijöille heidän ilkeyttään kostaa saisi,
jonka wuoksi hän koko perheensä kanssa seurasi kap-
tciuiä kaupuugiu Wallin luo, jossa kapteiui urhok-

152 Sotamies, Kersantti ja Kopiaali,
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kaasti käwi miekallaan hakkaamaan »liitä kuolleita
raatoja, kun nä'et tiesi, ett'ei niitä tarwinnut pelätä.
Muut kaikki uskoiwatkin, että kapteini oli koko ih-
me-työn tehnyt; mutta kuninkaan tytär, joka heti
paikalle tultua uäki, että päät oliwat ruumiista eril-
länsä, sanoi: „ei sinussa ole niiden tappajata etkä
sinä ole heitä hengeltä saanut, eu minä sinulle ru-
pea, ennenkuin minun sormukseni sormessasi näytät".

Kuningas ei tähän ollut aiwan tyytywäinen,
maan »ci kuitenkaan tahtonut tytärtään mäkisellä nai-
miseen pakoittaa. „Tyydytän mä hän kaptcinin muulla
tawalla", ajatteli hän, ja asia jäi sillensä.

Kuninkaan tytär siitä lähtien ei enää kuiten-
kaan oikein isänsä linnassa wiihtynyt, kun ei kaptei-
nia suwainuut nähdäksensä, ja kun hänen isällänsä
kuninkaalla kaupungin ulkopuolella oli howi, niin
muutti siihen asumaan pahalle päiwälle. Sattuipa
tuosta sotamies, joka sillä aikaa ikäwissään oli kul-
kenut, missä lienee kulkenutkin, käwellessään tule-
maan siihen samaan howiin, jossa kohta tunsi kunin-
kaan tyttären. Nöyrästi terwehtien lähestyi hän
kohta häntä, otti taskustaan jättiläisen päätä kolme
ja näytti sormessaan olewan sormuksen. Tuosta
uäki nyt kuninkaan tytär, että tuo se onkin jättiläis-
ten tappaja ja se, joka minun kanssani sormuksia
waihtoi. Terwehti siis sotamiestä, niinkuin sulhais-
taan ainakin, ja laittoi asiasta isällensä kirjan, että
niin ja niin on muka asia ja se ja se hänen sulhai-seusa ou. Knningas taaskin kun kuuli sen, pani
raa'an sotamiehen ylimmäiseksi kentraalikseen ja tyt-



tärcnsä kanssa naimiseen; inutta kapteinille ja hänen
uros-työllensä, kun hän kuolleita raatoja miekallaan
hakkasi, nauroi kaikki kaupungin asukkaat. Sen
pituinen se.

Matti ja Piru.
Tätä luultawasti ikiwnnhaa satua ei muistella ainoastansa ylensi

koko Suomessa, waan myös useammilta wieicultakin kansoilta on se
laajalta tunnettu. Niin on melkecn yhtäpitäwäinen satu Ruotsalai-
silla. Katso G. O. Hyltön-Cawallius och G. Stephens, Swmska
Folk-Sagoi och Äfwentyi, Stockholm 1844, s. l—li. „Wall-Pojken
och lätten".

Matti Pirulla palwelyana.
Hämeestä saatu.

Muinon oli kolme weljestä. Ne kun oliwat
köyhiä hywin, täytyi heidän lähteä palwelukseen työl-
länsä elatusta hankkimaan, ja wanhin weli läksi
siis ensiksi paikan hakuun. Matkalla tuli häntä
wastaan Piru ja kysyi: „minnekäs, mies, menet"?
„Paikan hakuun", wirkkoi poika. „No tule sitte
minulle!" sanoi Piru, „minä tarwitsen palwelijan".
„Mit'si ei, knn ottanet", sanoi poika ja oli kohta
walmis lähtemään. Piru ehdotteli sitte pojalle: Ostaak-semme joutawia riitoja ja toraa keskenämme, teh-
käämme nyt heti semmoinen kauppa, että joka meistä
ensiksi suuttuu, siltä saakoon toinen antnra-nahan
selästä ottaa". Poika suostui siihenkin ja läksi pai-
kalla Pirun kanssa hänen kotiinsa palwelijaksi.

154 Matti ja Piiu.
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Aamulla kysyi poika isännältänsä työtä, ja Piru
käski häntä ranka-läjälle poltto-puita hakkaamaan.
Poika menikin työllensä ja rupesi hakkaamaan, waan
ei saanutkaau kirwestänsä puuhun pystymään, waikka
hän kuinka olisi heilunut. Tästä suuttui hän kohta,
jätti koko työn sillensä ja läksi talosta karkuun.
Mutta kauaksi ei päässytkään, sillä Piru tuli jälestä,
esti hänen pakenemasta ja otti pojan selästä antura-
nahan, niinkuin heidän wälipuheensa oli.

Läksipä sittc nuorin weli taas paikan hakuun,
ja kulki tietä pitkin, niin tuli taas sama Piru ivas-
taan ja otti hänenkin palwelijaksensa, samalla ehdolla
kun weljensäkin, että joka suuttuu ensiksi, siltä pitää
antura-nahka selästä otettaman. Taloon tultua, pani
Piru taas palwelijansa puita hakkaamaan. Poika
menikin lastukolle ruwetaksensa työhön, waan ei
siltäkään tirwes pystynyt puuhun, niin se suuttuisamassa ja läksi tiehensä. Pahanen silloin läksi pe-
rästä, tapasi palwelijansa matkalla ja otti häneltä
antura-nahan selästä pois.

Nyt läksi keskimäinm weli, Matti, wuoronsa
työpaikan hakuun, ja kohtasi taas hänkin tiellä Pi-
run, joka pyysi häntä palwelijaksensa. Matti oli
siihen walmis, ja tehtiin taas samanlainen kauppa,
kuin entistenkin weljien kanssa, että joka ensiksi suut-
tuu, siltä tuli autura-nahka otettawaksi selästä. Karta-
nolle päästyä, pani Piru Matin taas niitä yksiä
rankoja hakkaamaan, joita jo toisetkin weljet oliwat
koitelleet. Matti otti rangan esiin hakataksensa ja
helisti siihen kirweellänsä, minkä jaksoi, waan kir-
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ween terä ci ottanutkaau pystyäksensä. Hawattu-
ansa, mitenkä asian laita oli, rupesi Matti ranka-
läjää hajottamaan, löysi sieltä kuopan ja siitä kuo-
pasta harmaapään kissan. Siltä kissalta löi hän
kohta kirweellänsä pään poikki ja heitti sen puu-lä-
jältä pois; sitte kun uudestansa taas koitti kirwes-
tänsä, niin se pystyi puuhun hywästi, ja hän sai
kaikki rangat pieniksi. Knn sitte Matti tuli työs-
tänsä pirttiin, kysyi Piru kohta: „jokos sait puut
hakatuiksi"? Mene katsomaan"! wastasi Matti.
Piru käwi katsomassa, tuli pirttiiu takaisin ja kysyi
Matilta: „no löysitkö sinä ranka-läjän alta mitään"?
„Löysinhän minä sieltä harmaapään kissan, ja sen
heitin minä puu-läjältä pois", sanoi Matti. Piru
oli ystäwällisesti puhuwanansa ja sanoi: „ eihän,
weli kulta, niin olisi pitänyt tehdäksesi". „No, no,
isäntä kulta, ethän tuosta suuttune"? kysyi Matti.
„Gmmähän tuosta suutukaan", wastasi Piru, ja
asia jäi silleusä.

Toissa päiwänä lähetti Piru palwelijansa kah-
della härällä metsään rankoja tuomaan, ja mustan
koiransa pani mukaan sanoen Matille: „kun sinä
metsästä palaat, niin sinun pitää samasta läwestä
tulla, kusta koirakiu edellä juoksee". Matti kun oli
saanut puukuormansa täyteen ja palasi Hartillensa
metsästä kotiin, juoksi koira edellä ja hyppäsi aidau
läwestä pihaan. Mutta muistaen isäntänsä »va-
roituksen, että hänen oli samasta läwestä tultawa,
mistä koirakin edellä meni, heitti Matti ensinnä
kaikki rangat aidan läwestä pihaan, sitte särki re-
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kcusä pirstaksi ja heitti senkin samaa tietä; wiimeiksi
tappoi wielä härät, leikkeli ne pieniksi palaisiksi, että
mahtuiwat siitä läwestä menemään, ja syyti kaikki
tyyni pihaan. Sitte meni hän siitä samasta reiästä
itsekin pihaan ja astui tupaan. Piru siellä kysyi:
„joko nyt on kuorma pihassa"? „Mene katso-
maan"! sanoi Matti. Piru kohta juoksi katsomassa
pihalla, tuli sieltä pirttiin ja kysyi Matilta kowasti:
„kuinkas sinä niin teit"?
sanoi Matti, „niinhän minä tein, kuin käsky oli".
Pahanen ei tohtinut näyttää nuhaansa, mutta sanoi:
„eminähän tuosta suututaan", eikä sen kowemmin
puhuttu koko asiasta mitään. Mutta akallensa sa-
noi Piru salaa: „tappakaamme tuo Matti ja ime-
käämme yöllä järween, koska se niin kurjanjuoniseksi
rupeaa". Sattuipa Matti itse kuulemaan tämän
heidän puheensa, ja yöllä kun Piru ja hänen wai-
monsa nukkniwat sikeästi, kantoi hän Pirun ämmän
omaan lawannsn, ja rupesi itse Pirun wiereen, josta
sitte wähän aian perästä herätti makun-knmppalicmsa
sanoen: „ nouskaamme nyt tappamaan Mattia hänen
maatessansa"! Piru kun heräsi unestansa, sieppasi
seinältä suurcu piilunsa, ja mentiin sitte yhdessä sii-
hen, missä Matin »vuode oli, johon Piru iski sillä
suurella piilullansa, että makaaja kerran älähti waan,
kun weri turskahti seinälle, ja kuoli; sitte toinen otti
toisesta päästä lawaa, toinen toisesta, ja weiwät
ruumiin järween. Heitettyä kannettawansa sinne,
rupcsiwat kumpanenkin maata taas ja nukkuiwat
sikeästi. Mutta aamuisella, kun Piru heräsi, rupesi
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hän kaipaamaan muijaansa ja kysyi wiimeiu Matilta,
jonka hän nyt ihmeeksensä keksi oleman eleillä.
Matti sanoi: „itsehän sinä weit sen yöllä minun
kanssani järween, mitä sinä sitä minulta kysyt"?
Piru kun huomasi asian, tuli siitä sangen surulli-
seksi ja silmäili wihasesti Mattia, maikka ei sauoissa
wirkkanut muuta kuin: „ eihän, weli kulta, niin olisi
pitänyt tehdäksesi". Mutta Matti sanoi waan:
„ethän tuosta, hywä isäntä, suuttune toki"?
Piru sanoi siihen: „empähän tuosta, weli kulta,
suututaan", ja oli unohtawanansa koko asian.

Kuluipa aikaa wähäsen, niin Piru läksi nai-
maan toista waimoa, kun entinen muijansa niin
onnettoman lopun oli saanut, ja käski lähtiessänsä
Matin punata kartano sillä aikaa, kun hän naima-
teillänsä on. Matti kun arwasi isäntänsä tuleman
kotiin, pisti huoneet palamaan, ja käwi isännällensä
wastaan. Piru kohta kysyi: „joko sinä teit, niin-
kuin minä lähtiessäni käskin"? „Io", sanoi
Matti wakawasti. Tultiin sitte yhdessä pihaan, niin
oli Pirun kartano tulessa. „Kylläpä on kartano
punaisena"! sanoi Piru. „Punaisena on ja punai-
semmaksi pitäisi tulla wielä", »vastasi Matti.
„Eihän, weli kulta, niin olisi pitänyt tehdäksesi",
sanoi itkussa silmin Piru. „Ethän tuosta suut-
tune"? sanoi Matti maan, eikä ollut millänsäkään.
Piru, joka muisti pidetyn wälipuheen, rupesi naura-
maan ja sanoi: „no enhän tuosta, weli kulta, suu-
tutaan".

Muutaman päiwän päästä, läksi Piru taas



Matti Puulla palwelijllna. 159

morsiamensa luona käymään, ja käski Matin sillä
aikaa tehdä kolme siltaa salmen poikki, ett'ei tehnyt
niitä puusta, eikä limestä, eikä raudasta, eikä mul-
lasta. Matti ei työtänsä säikähtänyt; tappoi kaikki
Pirun karjan, teki yhden sillan eläinten päistä, toi-
sen jaloista ja kolmannen kylistä. Piru kun tulee
kotiinsa ja näkee Matin työt, kysyy: „kuinkas sinä,
weli kulta, niin teit"? „Gthän tnosta, isäntä
kulta, suuttune"? sanoi Matti, „itsehän sinä käskit
siltoja rakentamaan, siitä minä tein, kusta minä
sain". „Niin mainen, weli kulta" sanoi Piru, „emmä-
hän tuosta suutukaan".

Nyt piti Pirun lähteä häitänsä pitämään ja
hän sanoi siis Matille lähtiessänsä: „tule jälestä-
päin, sinäkin Matti, sinne silmäämään"! Matti totteli
isäntänsä sanaa, tappoi härän nawetassa, otti sen
weriset silmät mukaansa ja läksi häihin. Tultuansa
yää-taloon, oli Piru juuri morsiamensa wieressä hää-
ruokia syömässä. Matti, joka oli pysähtynyt owen
suuhun seisomaan, heitti sieltä Merisellä härän sil-
mällä isäntäänsä poskeen. Piru kun keksi Matin
owen suussa seisoman ja armasi sitä härän silmää
hänen wiskaamaksi, tuli Matin tykö ja sanoi kii-
waasti: „kuinkas sinä niin teit"?
kutsuit silmäämään", sanoi Matti ja heitti toisella-
kin härän silmällä wielä Pirua »naamaan. Suuttu-
maisillansa Piru taas kysyi: „minkätähden sinä niin
teit"? „Ka ethän tuosta suuttune? kaksi silmäähän
minulla onkin", Masiasi Matti. „No empä tuosta
suutukaan", sanoi taas Piru, ja oli olemanansa war-
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sin ystäwällinen Mattia kohtaan. Mlltta tuotuansa
uuoren waimonsa kotiin, haki Piru kaikella wäen
Mattia tappaa, ja keskusteli salaa waimonsa kanssa.
Mattipa, joka oli kuullut heidän tuumansa, että
häntä aiottiin wuoteelle tappaa, tiesi olla «aroillansa
eikä mennytkään sinä yönä wuoteellensa makaamaan;
waan asetti wuoteellensa kirnun, siihen pani kiwen
pääksi, peitti ne hywästi nahkasilla, että oli olcwa-
nansa siellä peitteiden sisällä, ja meni itse uunille
yöksi. Sydänyön aikana kun Piru luuli Mattia
nukkuneeksi, tuli hän piilu kädessä huoneesen ja
tapasi lyödä makaawata Mattia siinä wuoteellansa
kaulaan; mutta piilu luiskasti kiweltä nahka-kääryi-
hin, niin että kolahti. „Kylläpä on juuttaalla kowa
kaula", sanoi Pahanen katsellen piiluansa: „oikein
terä tylsyi hänen niskaluuhunsa, waan elähän huoli,
kun paiskaan toisen kerran ja paremmasti, niin
ehtahan tuosta wiimeinkin loppu tulee". Samassa
kohotti toisen kerran piiluansa ja pudotti kaikella
woimin Mattia päähän. Siitäpä tuli löyhähti lyö-
dessä, kun piiln käwi kiween, ja Piru säikähti, niin
että hän ensi hädässänsä takana silmin hyppäsi huo-
neen owelle; mutta kohta peräytyi hän sieltä taas ja
paiskasi wielä kerran Mattia mahaan, niin että kir-
nun wanteet lenteliwät pitkin seiniä. „Nyt taisi
kuolla ruoja wiimeinkin, koska kylkiluut seinillä len-
teliwät", sanoi Piru itseksensä ja meni taas wai-
monsa wiereen sanoen: „et sinä uskoisi, kuinka luja
Matti oli! Gnsi kerran kun löin, niin ei piilu pysty-
nyt ollenkaan, ja knn toisen kerran häntä otsaan
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lasketin, niin tuli maan luusta löyhähti; mutta
kolmannen kerran kun paiskasin, niin kylkiluut waan
seiniä pitkin lenteliwät, lieneeköhän nyt Matti kuol-
lut wiimeinkin".

Aamulla kun Piru heräsi unestansa, oli hän
erinomattain hywilla mielin, luullen nyt iäksi päi-
wäksi päässeensä Matista erillensä; mutta mitäs
ollakaan, Matti, joka uunilla oli ma'annut yönsä
rauhallisesti, tuli kohta suurukselle pirttiin, niinkuin
ennenkin, eikä ollut tietäwänänsä yöllisistä asioista
mitään. Piru kohta kysäsi häneltä: „kuinkas, weli
kulta, tänä yönä unta sait"? „Hywin waan
käwi makuu", wastasi Matti, „olihan ikäänkuin
kirppu muutamia kertoja olisi puraissut ruumistani,
muusta en tiennyt mitään".

Nyt pitiwät Piru ja hänen akkansa taas tuu-
maa keskenänsä, millä kurin Matti saataisiin hen-
geltä pois, kun siitä heille niin paljon wastusta ru-
pesi olemaan. Wiimein sanoi akka miehellensä: „koska
siihen ei muu pysty, niin pankaamme Matti riiheen
makaamaan ja sytyttäkäämme yöllä riihi tuleen,
niin sillä siitä pääsemme ruojasta wiimeinkin".
Tämä neuwo oli Pirusta mieleen, ja Matti pan-
tiin riiheen yöksi maata. Mattipa, joka taaskin
oli kuullut, mitenkä häntä tuumattiin tappaa yöllä,
meikin lamansa pois riihestä muualle, ett'ei ollut-
kaan siellä riihessä, kun Piru pisti sen tuleen; mutta
kantoi wasta jäljestäpäin, kun riihi jo oli palanut
hiiliksi, lamansa taas samalle paikalle, kun ennenkin,
ja oli makaamanansa siinä, kun Piru aamulla tuli

Suom, lannoita. 11



162 Matti ja piiu.

katsomaan. „Mitenkäs, weikkonen, yöleposi on ol-
lut?" kysyi Piru. „Warsin hywä muuten", wastasi
Matti, „mutta tahtoi olla wähän kylmä waan".

Kun ei nyt muulla päässeet Matista erilleusä,
päättiwät kaikki Pahaset yksituumasesti muuttaa yöllä
saareen, että Matti sillä lailla jäisi heistä pois.
Mutta Matti kuuli taas tämänkin tuuman edeltä-
päin, ja peittäysi Pirun mäkuu-waatteisin. Uöllä
sitte soutiwat kaikki Pahakkaat saarelle tawaroinensa
Mattia pakoon, ja kun aamulla oliwat suuruksella,
sanoi isäntä-Piru toisille: „jopahan nyt Matti
kumminkin meistä jäi"! „Tääll' on mies tallella
wielä!" huusi samassa Matti nousten peitostansa,
ja astui suurukselle muiden kanssa yhdessä.

Ehtoolla puhui taas Piru muijallensa: „millä
meidän nyt pitää saaman tuo Matti kuoliaksi, ett'ei
se enää edes tässä uudessa asunnossamme olisi meille
wastuksekfi? ci se hywällä meistä kuitenkaan er-
kane". „Gn minä siihen muuta neuwoa tiedä",
sanoi muija, „kuin että yöllä lyömme häneltä pään
poikki maatessa, niin tottahan siihen jää". Mattipa
kuuli tuuman, ja kun Piru ja hänen waimonsa oli-
wat sikeästi nukkuneet, kantoi hän Pirun muijan
omalle »vuoteellensa, ja rupesi itse Pirun wiereen
ma'ata. Siitä herätti sitte isäntäänsä wähän ajan
päästä ja sanoi: „menkäämme nyt Mattia tappa-
maan, jo se on nukkunut"! Piru silloin siwalsisuuren piilunsa seinältä, ja löi sillä pään poikki
omalta muijaltansa, jota hän aina waan piti Mattina.
Mutta aamulla kun Piru heräsi unestansa, rupesi
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hän kaipaamaan muijaansa, jota hän nyt ei keksinyt-
kään, ja kysyi wiimein Matilta, jonka hän ihmeek-
sensä wielä keksi eleillä. Matti sanoi: „itsehän sinä
yöllä tapoit muijasi, miksi sinä sitä minultakysyt"?
Piru nyt ei woinut enää kärsiä sitä, että Matti
häneltä toisenkin akan oli saattanut hukkaan, waan
suuttui Mattiin kowasti ja alkoi häntä haukkua.
Mutta Matti ei ollut siitä millänsäkään, waan
tarttui Piruun kiini, otti häneltä antura-nah'an se-
lästä ja läksi tiehensä. Niillä Pirunnahka-anturoilla
käydä lipottaa Matti wielä tänäkin päiwänä. Sen
pituinen se.

v. Matti ja Pirun poika koittelewat
»voimiansa.

Hämeestä saatu.

Metsässä oli Wuori, jonka ympärillä oli erino-
mattain suuria ja ihania niitty-maita; mutta wuo-
ressa asui Piru, ja sen wuoksi ei kukaan ihminen
niillä laitumilla tohtinut käyttää eläimiänsä, waikka
ei muualla liki- maillakaan ollut eläimille ruoka-
maata paljon missään. Likellä tätä Pirun asuntoa
asui muudan köyhä mökkiläinen, jolla ei ollut muuta
perhettä kuin yksi ainoa poika, joka käwi isänsä lam-
paita paimenessa. Kun ei ollut mökin seudussa enää
lampaille ruokaa, päätti poika, joka oli nimeltänsä
Matti, mennä lampaillensa Pirun karja-laitumelle,
ja otti waan muutamia nauriita ewääksensä. Waan
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tuskin oli hän tullut wuoren näkywiin ja saattanut
lampaansa parhaimpaan ruoka-paikkaan, kun Pirun
poika keksi hänen siinä ja wihastuneena tuli häntä
wastaan sanoen: „niitä sinä tällä minun isäni laitu-
mella te'et"? „Ruokaa etsin lampailleni", wastasi
Matti. „Näitä maita et saa lähestyä lampainesi",
sanoi Pirun poika, „ja jos wasta rohkenet tälle
laitumelle tulla, niin minä puserran sinun niinkuin
taan kiwen". Samassa otti hän maasta suuren kilven
ja muserti sen ihan palasiksi. Matti ei säikähtänyt
sitä, oli myös ottalvanansa maasta kiwen, mutta
sieppasi sukkelasti lakkaristansa nauriin ja pusersi
sen niin, että siitä wesi kursui ulos, sanoen Piru-
laiselle: „elä sinäkään lähesty minua, muuten minä-
kin puserran sinun niinkuin taan kiwen kädessäni".
Pirun poika kun näki Matin olewan niin wäkewän,
heitti hänen lampaillensa sillä kertaa rauhaan, meni
kotiinsa ja sanoi isällensä: „Matti on mies, wäke-
wänlpi minua, se pusersi kiwen, niin että wesi sor-
mien wälistä juoksi maahan". Isä sanoi: „no jos
hän wasta tulee meidän maallemme lampaillensa,
niin pyydä häntä minun kulta-nuijaani kilwalla
heittäämään taiwaalle, kumpanen sen korkeammalle
saapi".

Tulipa Matti huomenna taas lampaillensa Pi-
run karja-laitumelle, niin Pirun poika käwi häntä
wastaan kohta ja sanoi: „kyllä minä eilein jo näin,
että korvat kourat sinulla on, mutta oletkos yhtä
wahwa heittämäänkin? Koitelkaamme nyt heittää
kilwalla tätä kulta-nuijaa taiwaalle, kumpauen sen
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ylemmäksi saa"! Samassa heitti hän nuijan niin
korkealle, ett'ei näkynyt kun wähän waan toisen sil-
miin; sitte käski Matin wiskata wuoronsa. Matti
joka tuskin jaksoi nostaa sitä nuijaa, seisoi waan ja
katsoi taiwaalle. Pirun poika sanoi: „mitäs sinä
katsot, heitä jo"! Matti sanoi: „minä odotan,
kun tuo pilwen patsas tulee, niin heitän sen päälle".
Pirun poika silloin sanoi: „en minä anna heittää
isäni kulta-nuijaa sinne", sieppasi Matilta nuijan
ja meni kotiinsa. Siellä puhui isällensä: „en minä
Matille pitänyt heittämisessäkään, se olisi wiskannut
sinun kulta-nuijasi pilwen päälle; mutta minä en toki
antanut". lsä sanoi pojallensa: „no pyydä
sinä sitä Mattia meille palwelijaksi, koska se niin
wäkewä on, niin siinä saamme paraitse hänen woi-
mansa nähdä".

Huomenna kun Matti taas ajoi lampaansa Pi-
run laitumelle, tuli Pirun poika häntä siihen pu-
huttelemaan ja sanoi: „ etkös läksifi minun isälleni
palwelijaksi, kun sinä niin luja ja wäkewä olet"?
Matti wastafi: „jos minä taan hatullisen hopeita
saan palkastani, niin sitte tulen". Toinen lupasi
sen, minkä Matti waati; Matti heitti lampaansa
metsään ja meni towerinsa kanssa yhtenä Manhan
Pirun kotiin.

Aamulla sanoi Pirun poika Matille: Mäh-
käämme nyt metsään woimiamme koittelemaan, kuka
meistä wahwempi on puita kaatamaan"! Matti sa-
noi: „tähkäämme waan, siinä se miehen woima
tunnetaan". Tultiin sitte metsään, Pirun
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poika walitsi kaksi yhtäsuuria honkaa, jotka seisoiwat
lähetyste, ja sanoi Matille: „koitelkaammepa nyt,
kumpanen meistä honkansa ennen maahan saapi"!
Käwiwät nyt kumpanenkin työhön käsin; mutta
Matti, joka hakatessa kohta keksi, että Pirun poika
olisi ennemmin puunsa kaatanut, ärjäsi hänelle ko-
wasti: „pois alta sukkelaan, puuni kaatuu päällesi"!
Pirun poika silloin oikasi syrjään, ja Matti sai
sillä wälillä puunsa maahan. „Kylläpä nä'yt ole-
wan wahwa kaatamaan", sanoi Pirun poika Ma-
tille; „mutta oletkos yhtä luja kantamaankin? Koi-
telkaamme kulettaa tämä sinun kaatama honkasi ko-
tiin; kanna sinä latwasta, minä kannan tywi-puo-
lesta"! „Gi", sanoi Matti, „käy sinä waan
latwaan, kyllä minä tyween rupean, sitä et sinä
kuitenkaan woi kantaa; mutta ta'aksesi et saa katsoa,
muuten minä heitän kirweellä päähäsi". Pirun
poika suostui siihen, ja kun kantamaan ruwettiin,
istui Matti waan tywellä ja laulaa loilotteli; mutta
Pirun poika weti honkaa wastakynteen latwasta,
että oikein wesi kaswoilta tippui, waan ei yhtähy-
win uskaltanut katsoa taaksensa pelaten, Matin
heittäwän kirweellä tywestä. Wiimein kun kanta-
minen alkoi käydä hänelle kowin waikeaksi, huusi
hän latwasta ähkäen Matille: „eikö, weli kulta, si-
nua jo ala wäsyttää"? - „Gllös sitä pelätkö"!
wastasi Matti, «nythän minulta wasta kantaminen
alkaa oikein käydäkin, kun tottumaan rupean". Pi-
run poika ei jul'ennut Matille ilmoittaa wäsymys-
tänsä, waan weti honkaa yhtä haawaa kotiin asti,
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että oli siihen paikkaan katketa. Sitte pihaan päästy-
änsä heitti hän hongan olattansa maahan; mutta
Matti oli juuri wähäistä ennen hypännyt tyweltä
poikkeen, ja oli nyt kantamanansa honkaa tywestä.
Pirun poika, joka väsymyksestä wähällä oli waipua
maahan, tuli nyt Mattia katsomaan ja sanoi: „kyllä
kalkitse sinulle, joka tywestä kannoit, raskaaksi käwi,
kun minullakin latwaa kantaesfani semmoinen helle
tuli". „Mitäs se aikamiehelle tekee", sanoi Matti,
„yhdelle tuossa paraaksi olisi ollut kantaa". Pirun
poika sitte meni puhumaan isällensä, mitenkä kanta-
minen oli käynyt, ja sanoi wiimeiksi: „mies on
Matti, jos minäkin, tyweä kantoi ja lauloi".

Toissa päiwänä mmi Pirun poika askareillensa,
minne lienee mennyt, ja kaski Mattia siimoinaan
lasta. Matti ankasi lapselta mahan, purki sisukset
kaikki pois, huuhtoi lapsen jo'essa ja pani sitte sei-
nälle naulaan kuiwamaan. Tulipa Pirun poika
kotiin, niin kysyi kohta Matilta: „joko sinä lapseni
siiwosit"?
nenköhän oikein puhtaaksi saauut", ja rvei samassa
isäntänsä katsomaan. „Gihän, weli kulta, niin olisi
pitänyt tehdäksesi", sanoi Pirun poika. „Ka niin
minä te'in, kun käskitkin", wastasi Matti, „ puh-
taaksi minä ko'in sinun lastasi saada". Pirun
poika, joka yhtäkaikki arwasi, Matin tahallansa lap-
sen tappaneen, meni isällensä walittamaan ja puhui
sille, kuinka Matti oli tehnyt. - Mattipa meni
perästä kuuntelemaan, mitä wanha Piru sanoo.
Se käski poikansa lyömään Matilta ma'atessa pään
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poikki, sillä tawalla kostaaksensa lapsensa murhan.
Kuultuansa tämän, tiesi Matti olla Maroillansa,
pani iltasella lekkerin wuoteellensa, kaatoi sen wettä
täyteen ja peitti hywästi waatteilla; mutta itse meni
owen taakse piiloon. Uöllä tulee Pirun poika häntä
tappamaan ja paiskaa piilullansa lekkeriin, niin
että wesi roiskahti. Sitä menee sitte kertomaan
isällensä ja sanoo: „nyt on Matti hengettä, oikein
weri roiskahti seinälle minun lyödessäni". Mutta
Matti kun näki tappajansa menneen pois, rupesi
wuoteellensa maata, ja oli siinä wielä aamuisella,
kun Pirun poika tuli häntä katsomaan. Tämä säi-
kähti ja sanoi: „no wielähän sinä olet elossa nytkin,
waikka minä sinun yöllä olin tappajanani"!
„Mitäs se miehelle tekee", sanoi Matti, „jos werta
wähän wuotaakin", ja nousi wuoteeltansa ylös. Me-
nee Pirun poika taas isällensä sanomaan: „Matti
wielä on hengissä, ei sille auta mikään". „No
kun ei muu auta", sanoi isä, „niin pane yöllä
Matin huone tuleen, niin tottahan siihen palaa".
Matti kun kuuli tämän tuuman, ei ruwennutkaan
huoneesensa ma'ata, waan oli muualla pa'ossa, kun
huone yöllä poltettiin; wasta jälestäpäin meni hän
taas sinne, heitti wettä wähäsen hiilokselle ja rupesi
maata. Aamulla kun Pirun poika tulee katsomaan,
on Matti siellä elossa. Pirun poika hämmästyi
ja kysyi: „etkös sinä yöllä palanut"? Mitäs
se miehelle tekee, kuumensi tuo wähäsen kylkeäni",
wastasi Matti. Pahoillansa menee taas Pirun
poika isänsä luokse ja sanoo: „aina se Matti wielä
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hengissä on, ei sille auta tulikaan, kun minä tulin
katsomaan, makasi hän waan hiiloksella, waikka koko
huone oli palanut ympäriltänsä". „No pane
hänen sitte keskeltä wuoden palweluksesta pois, koska
hän niin häjynmoinen ompi", wastafi wanha Piru.
„No sen minä woin tehdä", sanoi poika-Piru, ja
meni kohta käskemään Mattia talosta pois. Matti
sanoi: „ tokihan minä taasta hennoan lähteä, kun
waan palkastani sen lakillisen hopeita annat, minkä
sinä tullessani minulle lupasit". Tätä ei Pirun
poika olisi rumennut antamaan, mutta lupasi kaiwa-
ta isällensä, ellei Matti hywällä hänestä erkaneisi.
Matti silloin meni metsään, leikkasi sieltä kuormalli-
sen koiwun witsoja ja kantoi ne Pirun elo-aitan
eteen. Niistä rupesi hän nyt takka-witsaa wääntä-
mään liittäen useampia witsoja yhteen, ja mittasi
aina toisinansa aitan ympärystä, tokko jo witsa ru-
peaa ylettymään. Pirun poika, joka oli keksinyt
tämän Matin tuumailemisen, tuli siihen Matin
luokse ja sanoi: „mitäs Matti nyt tekee"? „Tamma-
han takka-witsaa, että wien taan elo-aittasi men-
nessäni, koska et hywällä mieli palkaani maksaa",
sanoi Matti. „Glä, weli kulta, sitä te'e"l sanoi
Pirun poika, ja pyysi Mattia sowinnolle. „Woit
aikoja maksaa"! sanoi Matti, „paljonpa taassa työtä
on ollut näitä witsoja liittäessä, kunhan takka-witsa
rupeaa ylettymään, niin silloin aitta menee, että
wonkuu". Pirun poika aina rukoili Mattia sopi-
maan, ja sanoi: „ määrää itse palkkasi, se pitää si-
nulle maksettaman"! „No kun tuonet taan mi-
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nun lakkini täydeltä hopeita, niinkuin lupa oli", sa-
noi Matti, „niin jääköön riita sillensä". Pirulai-
nen juoksi kohta rahoja noutamaan, ja waroitti
wielä mennessänsä Mattia, ett'ei weisi aittaa sillä
aikaa". Mattipa Pirun pois ollessa puhkasi lak-
kinsa päälakeen rei'än ja asetti sen ontto-puun kan-
non nenään. Pirun poika koki siihen kantaa ho-
peita, minkä ennätti, mutta walitti wiimein, ett'ei
hän saanut lakkia täyteen. „No en minä ole rii-
tasa", sanoi Matti, „tyydyn minä yhtäkaikki siihen-
kin, mikä siinä jo on", otti rahat mukaansa, ja
meni kotiinsa. Siellä eli sitte isänsä mökissä monta
aikaa hywästi, josko elänee imeläkin, sitä en tiedä.
Sen pituinen se.

Matti ja Piru pitämät yhteistä halmetta.
Kaijalasta saatu.

Matti oli kerran metsässä kaskea kaatamassa,
ja kassaroitsi siellä yksinänsä. Piru, joka kuuli ou-
don jyskeen metsästä, tuli Matin luokse ja kysyi:
„mitäs, mies, puita rewit"? „Kaskea pitäisi kaataa
ja halmeesen jywää kylwää, että pääsisi puuron
syöntiin", ivastasi Matti. „No tehkäämme työ
yhtenä ja kylwäkäämme puolen halmetta kumpikin"!
sanoi Piru. Matti suostui tuumaan, ja Piru
rupesi heti metsää ruhtomaan ja puita kaatamaan,
niin että kaski pi'an oli walmis. Matti olisi nyt
mielestänsä heittänyt kasken kuiwamaan, mutta Piru
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ei antanut aikaa, waan pani kasken paikalla tuleen,
wiersi ja perkkasi sen hywäksi. Sitte kylwiwät sii-
hen puolet kumpikin, ja heittiwät halmeen kaswa-
maan. Mutta kun leikkuu-aika tuli, tahtoi Piru
olla ihmistä wiisaampi, ja sanoi Matille: „tämä hy-
wyys, mikä tästä halmeesta tulee, pitää joutuman
toiselle taikka toiselle; kumpanen waan wiisaamman
koneen näyttää, niin olkoon kaikki sille: koitelkaammepa
sitä konetta, kumpanen meistä, kalulla jos millai-
sella, wälemmin rei'än puuhun saa"! Matti tyytyi
siihen ja sanoi: „no koska se nyt on sinulta niin
sanottu ja määrätty, niin olkoon sitte minun sanani
jälkeen, ja niinkuin minä tahdon, kaikki muu mitä
siihen asiaan tulee. Tulkaamme huomenna tänne
metsään ja koitelkaamme kumpanenkin siihen puu-
hun, jonka minä määrään". Piru suostui taas sii-
hen, ja he erosiwat nyt kumpanenkin kotiinsa. Mutta
yöllä meni Matti yksinänsä metsään ja otti suuren
napakairin mukaansa, jolla hän kaiwoi rei'än suu-
reen honkaan. Toisesta puusta repäsi hän sitte
wähäsen kaarnaa ja pani sitä siihen hongan läpeen,
että siitä tuli niinkuin terwe puu eikä reikää näky-
nytkään. Tehtyänsä tämän, palasi hän metsästä
kotiinsa ja rupesi ma'ata. Mutta aamulla warain
meni hän Pirun kotiin ja sanoi hänelle: „jokos si-
nulla nyt on kalu katsottu"? Kalu on katsottu
ammon aikoja", sanoi Piru, „minä mies walmis
lähtemään". Meniwät siis yhtenä metsään, ja kun
tuliwat sen suuren hongan luokse, johonka Matti
läwen oli kaiwanut, määräsi Matti reikää siihen
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tehtäwäksi ja sanoi Pirulle: „koittakaammepa nyt
tähän, tee sinä reikäsi, kuhun paikkaan tahdot, minä
taas siihen, kuhun minä tahdon". No siinä kun
käytiin työhön käsin, niin Matti kun ankasi sen
entisen läwen, oli hänellä työ walmis, waan Pi-
rulla ei ollut wielä alullakaan. Matti katsoi sitte
Pirun työtä ja sanoi: „ka wieläkös sinulla on niin,
katso minulla on jo näin". Piru kun näki sen,
sanoi Matille: „no sinä sen nyt woiton sait tällä
kertaa, mutta jos sinä woitit tällä kertaa, niin woi-
tan minä toisella kertaa. Kunhan tulewat wiljat
korjatuiksi, niin kumpanen sitte waan ajaa oudom-
malla hewoisella ottamaan, olkoot wiljat sen kaikki".
Matti tyytyi siihenkin, ja he korjasiwat sitte yhtenä
wiljat halmeesta ja paniwat närtteesen. Sitte mää-
räsiwät he päiwän, jona heidän piti tulla lyhteitä
hakemaan, ja erosiwat kumpanenkin kotiinsa.

Määrättynä päiwänä antoi Matti aikaa enem-
män ja meni kummaa syrjästä katsomaan, että
millaisella hewosella nyt Piru närtteelle ajaa. Hänpä
näkikin Pirun harakalla ajawan, ja mietti mieles-
sänsä: „kustapas minä wielä kummemman asetta-
man saisin"? Wähän aikaa ajateltua itseksensä, läksi
hän kotiinsa ja luuli nyt hywän keinon keksineensä.
Otti muka oman akkansa, woiteli hänen terwalla,
tuppuroitti tuh'assa, hötysti höyhenissä, sitoi nuoralla
kelkan perään ja läksi sillä tawalla närtteelle mat-
kaamaan. Päästyänsä likemmäksi närtettä, käänsi
hän kelkan ja pani emäntänsä takaperin menemään.
Meni taas wähän matkaa, ja kun arwasi, että se
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alkoi näkyä Pirulle, miten hän ajoi, niin hyristi
hewosellensa, otteli sitä ohjaksilla ja pani ruoskalla
selkään. Akka siitä rupesi winkumaan, ja Pirulle
tuli pelko ja hätä. Wiimein kun Matti ajoi aina
likemmäksi, rupesi Piru huutamaan: „mies, mies!
pidätä hewostasi, syöpihän tuo minun tukkonansa",
ja läksi samassa juoksuun. Senhän Matti waan
näki Pirua, se meni omaa tietänsä; mutta Matti
wei wiljat närtteestä kotiinsa.

Piru kuitenkaan ei wielä mielinyt heittää asi-
ata sillensä, waan odotti sitä aikaa, kun Matti ru-
peaisi puimaan elojansa, niin tuumaili hänkin silloin
ottaa siitä osansa. Matille tulikin kohta elon puute,
ja hän ahtoikin siis uudis-wiljoilla riihensä, ruwetak-
sensa puimaan. Mutta kun Matti sai riihensä ah-
detuksi, wietiin wiljat aina yöllä riihestä pois.
Matti, joka arwasi Pirun käyneen niitä sieltä wa-
rastamassa, meni metsään, kiskoi siellä tuohia ja
teki niistä syltä-pitkät wirsut, jotka hän kantoi ko-
tiinsa. Sitte ahtoi riihen uudestansa, ja pani ne
syltä-pitkät wirsut riihen portaalle pystyyn. Jim
tultua, tuli Piru taas wiljan hakuun, ja mieli as-
tua riiheen, waan kun näki niin snuret wirsut rii-
hen portaalla pystyssä, rupesi häntä pelottamaan,
ja hän kääntyi riiheltä pois. Kotimatkalla tuliwat
toiset pirut, joita hän oli kutsunut awuksensa wil-
joja kantamaan, tiellä häntä wastaan ja sanoiwat:
„miksi sinä tyhjänä kotiin palaat, etkö sinä riihessä
käynytkään?" „Gi sinne uskalla mennä", sanoi
toinen, „ siellä oli niin suuri äiä riihessä, että sillä
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oli syltä pitkät wirsutkin". „Woipa häjyä"! sa-
noiwat toisetkin Pirut hämmästyksissä, meniwät
kaikki kotiinsa eiwätkä sen kowemmin enää käyneet
Matin riihestä eloja »varastamassa. Sen pitui-
nen se.

Wuoren>Peikko ja Helli.
Pohjois-Hämeestä,

Yhdenlaatuinm satu on Ruotsalaisillakin. Katso G. O. Hyl«
tsn-Lawallius och G, Stephens Swensta Folt-Sagor och Äfwentyi.
Stockholm 1844, ss. 19—45, ja Anmärkningar, ss. 25-28. „P°jken,
som stal lättens Dyr»gripai".

Samate on tähän wiwahtawa tarina Tuijalaisilla. Katso As<
björnsen och I. Moe, Norske Folkeewentyr, Deel. I. N:o !, ss. l—7,
„Om Askepot, som stjal Troldets Sslwlender, Sengeteppe og Guld»
harpe".

Toisella puolella lahden asui wuoren-peikko,
toisella Suomen mies. Oli kolme poikaa mie-
hellä, joista nuorin oli nimeltä Helli. Kerran pu-
hui wanhus pojillensa: „se on meidän tiellämme tuo
wuoren-peikko, mitenkään me saisimme se häwite-
tyksi?" „Kyllä sen minä häwitän!" sanoi Helli.
Mutta toiset weljet, jotka aina oliwat pitäneet Helliä
pilkkanansa, koska se oli heitä heikompi ja paljoa
nuorempi iältänsä, nauroiwat Hellin puheelle, mi-
tenkä hän nyt oli puheessansa urhoollinen ja uska-
lias. „Gi sinusta taida paljon apua olla", sanoi-
wat he; „ruaan lähkäämmehän kaikki yhtenä koette-
lemaan, jos woisimme jollakin tawalla wuoren-peik-
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koa petoksella häwittää". Helli suostui siihen, ja
he läksiwät nyt kaikki yhtenä wuoren-peikon majaan.
Tultuansa sinne, kysyiwät he wuoren-peikolta nöy-
rästi, jos he hänen asunnossansa saisiwat yötä olla.
Wuoren-peikko lupasi sen mielellänsä, ja sanoi:
„sepä oli hywä, kun tulitte, niin otan teidät wäwyik-
seni; sillä minulla on kolme naimatointa tytärtä".
Pojat eiwät tohtineet wastustaa mitään, waan tyy-
tyiwät siihen, minkä wuoren-peikko oli määrännyt.

Illan tultua, teki wuoren-peikko kolme wuo-
detta lattialle, ja asetti pojat morsiantensa wiereen
ma'ata: mutta pani punaiset lakit poikien päähän,
ja walkoiset lakit tytärten päähän, erottaaksensa yöllä
omat lapsensa pojista, jotka hän aikoi sinä yönä
tappaa muoteillensa. Hellipä oli salaa kuunnellut,
mitenkä wuoren-peikko tuumasi sitä wäwyjensä tappa-
mista ämmällensä, ja tiesi siis olla Maroillansa.
Uöllä kun kaikki muut oliwat nukkuneet, nousi hän
hiljaa wuoteeltansa, otti punaiset lakit meljiensä ja
omasta päästä, ja muutti ne tytärten päähän. Wai-
hettuansa lakit, rupesi hän maata »vuoteellensa, ja
odotti maan wuoren-peikkoa tulemaksi. Sepä kohta
tulikin, ja löi niiltä, joilla oli punaiset lakit päässä,
kaulat poikki tietämättänsä, että hän sillä tawoin
tappoi omat tyttärensä. Mutta Helli herätti nyt
weljensä, puhui niille asian, ja pelasti ne wuoren-
peikon luota kotiin, sillä wuoren-peikko ja hänen
waimonsa oliwat nukkuneet sikeästi. Pojat puhui-
wat nyt isällensä, mitä he wuoren-peikolle oliwat
tehneet, ja sanoiwat: „nyt me jo häwitimme tyttäret".
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Kului aikaa taas »vähäsen, niin sanoi Helli
isällensä: „ wuoren-peikolla on mahdotoin hywä he-
wonen, jolla on karwa kultaa, toinen hopeata, nyt
minä menen ja noudan sen sieltä pois". Isä
oli surullinen, että jos wuoren-peikko Hellin saa
käsiinsä, niin se sen tappaa, ja waroitti poikaansa
lähtemästä. Mutta Helli sanoi waan: „ei se minua
saa hengeltä pois", ja läksi noutamaan hewoista.
Toisten weljien ei enää tehnyt mieli lähteä mukaan,
waan jäiwcit isänsä luoksi kotiin. Hellin tullessa
wuoren-peikon asuntoon, oli ämmä waan yksinänsä
kotona, itse oli „wanhus" kul'ulla. Ämmä ihastui
tunnettuansa Hellin, ja koki wiiwyttää häntä siinä,
kunne wuoren-peikko tulisi kotiin, että se muka
kostaisi Hellin entisiä pahatöitä. Sentähden sanoi
hän nöyrästi Hellille: „ olisi meillä hewonen juo-
tettawa, waan minä en joutaisi ulkona käymään,
etkö Helli menisi sitä juottamaan?" „Kyllä
minä lähden juottamaan", sanoi Helli, meni talliin,
istui hewoselle selkään, ja oli rantaan ajawanansa,
mutta ajoikin sitä tietänsä kotiin. Tuleepa wuo-
ren-peikko kotiin itse, niin kysyy ämmältänsä: „missä
minun on hewoseni?" Ämmä selwitti: „Helli käwi
täällä, se sitä meni juottamaan, waan taisi häjy
wiedä hewosen mennessänsä". Wuoren-peikko torui
ämmäänsä kowasti siitä, kun oli laskenut Hellin
hewosen kanssa pakenemaan, juoksi samassa rantaan,
ja huusi poikki lahden Hellille, joka jo oli toisella
puolella: „oletko sinä wienyt minun hewoseni?"
„Olen minä senkin tehnyt", huusi Helli wastaan.
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Muutaman ajan kuluttua, sanoi Helli taas
isällensä: „wuorcn-peikolla on rahaa kowasti, pi-
täisi minun ne sieltä noutaa". Isä sanoi: „kyllä
kaiketse se hywä olisi, jos sinä wuoren-peikolta ra-
hat saisit, mutta katsohan waan, ett'ei se sinua kyn-
siinsä saa" „Glkäähän pel'ätkö!" wastasi Helli,
„kyllä minä tiedän olla Maroillani, ei se minua ensi
yritöksessä käsiinsä saa". Isä antoi nyt luwan,
ja Helli meni wuoren-peikolta rahoja noutamaan.
Wuoren-peikko oli itse taas poikessa, ja ämmä oli
waan kotona leipiä paistamassa. Se terwehti Helliä
nöyrästi, eikä ollut hänen entisiä petoksiansa mnista-
wanansakaan, sanoaksensa sillä tawoiu häntä siinä
wiipymään, kunne wuoren-peikko kotiin tulisi, että
se kostaisi Hellille kaikki hänen juonensa. Mutta
wuoren-peikko wiipyi kau'an, ja ämmä, joka oli
työstänsä wäfynyt, sanoi Hellille: „etkö sinä rupe-
aisi näitä leipiä paistamaan, minä heittäytyisin mie-
lelläni wähäksi aikaa lewähtämään?" „Kyllä ininä
senkin teen", sanoi Helli ja rupesi työhönsä; mutta
kun ämmä ennätti nukkua, rupesi hän katsastamaan
huonetta, ja silmäili joka paikan tarkasti. La-
man alla oli wuoren-peikon raha-laukku, niin Helli
sieppasi sen sieltä, meni hiljaa tuwasta, ja kantoi
laukun kotiinsa. Siellä kun au'astiin laukku, oli
se täynnä hopeita. Isä mittasi hopeat, ja niitä
tuli koko nelikollinen. Tulipa wuorcn-peikkokin ko-
tiinsa, ja kun ei nähnyt raha-lankkuansa, waan
kuuli ämmältänsä, että Helli oli heillä käynyt,
juoksi hän kohta rantaan, ja huusi poikki lahden

Suom. tarinoita. 12



Hellille: „olctko sinä minuu rahani »vienyt?"
Helli mastasi taas toiselta puolen: „olen minä sen-
kin tehnyt?"

Jonkun ajan päästä pnhni HM taas isällensä:
„olisi sillä muorcn-pcikolla kaunis sulkusta ja
kullasta kudottu peite, se olisi uyt sieltä noudettawa".
Isä maroitti ja sanoi: „kuuhan ci waan saavut-
taisi itseäsi?" „Glkööhän hätäclkö", sanoi Helli,
„kyllä niinä tiedän ncumotella". Hän läksi siis mat-
kalle taas, ja otti mintilän ja mähän hiiwaa mu-
kaansa. Tultuansa wuorcn-pcikou taloon, nousi Helli
kohta tuman katolle, ja kaiwoi wintilällä reijän sille
kohdalle, jossa muoren-peikon wuodc oli alaalla.
Siitä reijästä Moi hän nyt nähdä kaikki, mitä tu-
massa tehtiin. Illan suussa tuli wuorcn-peikko ko-
tiin, söi ensinuä hymän iltasen, ja rupesi sitte äm-
mänsä wiereen nia'ata, knllasta ja sulkusta kudottu
loimi peitteenä. Kuu nyt Helli arwasi niiden nuk-
kuneen, tipautti hän tuman lakasta hiiwaa muotcelle,
siksikun Muoren-pcikko heräsi. Tämä hawahti unes-
tansa, koetteli peitettä ja tunsi sen märäksi. Sa-
massa herätti hän myös ämmänsä, ja sanoi: „nouse
ylös korjaamaan muodetta, peite tuntuu märältä".
Akka koetteli silloin peitettä, ja sanoi: „tuman katto
»vuotaa, siitä se on peite kastuuut." „Gipä seu
katon pitäisi olla hataran", sanoi muoren-pcikko,
„eihäu siitä koskaan enueu ole »vuotanut, maan
on taitanut tuuli repiä sen, koska tähän on satanut,
siltä se uäyttää". Ämmä uousi uyt muotceltci,
heitti kultapeittee» oluelle kuimamaau, muutti toiseu
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peitteen wnotccllc, ja rupesi Peikon »viereen ma'ata
jällensä. Knn Helli näki heidän nukkuneen, isonsi
hän wähäsen wintilän reikää, ja kim peite oli or-
rella reikää likellä kuiwamassa, wcti hän sen rei-
jästä katolle ja wei kotiinsa. Isä ihastui ja sanoi:
„nyt sait sinä sulkusta ja kullasta kudotun peitteen-
kin jo, kaikki »vuoren-peikon rikkaudet oivat nyt
meillä". Mutta Helli wastasi: „wielä sillä on kau-
uis kulta-tiuku, joka kuuluu mainion kau'akfi, se
minun pitää sieltä »vielä hakea". Isänsä »varoittaa
häntä taas, ja sanoo: „kunhcm »vaan et joutuisi
hukkaan, kyllä se »vuoren-peikko sinua ei säästä, jos
roaau kynsiiusä saapi". „Gi ole hätiä", sanoi
Helli, „enhän minä ensi kertaa semmoisilla töillä ole".

Huomeis-acununa kuu »vuoren-peikko heräsi, ru-
pesi hän kaipaamaan kulta-peitettä, jota ci enää or-
rella ollutkaan. Kohta artvasi hän, että Helli oli
sen »varastanut, juoksi siis lahden rannalle, ja huusi
Hellille: „sinäkö minun sulkusta ja kullasta kudo-
tun pcittceni »varastit?" Helli »vastasi: „olen
minä senkin tehnyt". Nyt meni »vuoren-peikko ko-
tiinsa »varsin pahoilla mielin, ja sanoi ämmällensä:
„nyt on Helli »varastanut kaikki, mitä meillä oli
rikkautta, ctt'ci ole »muta kuin tämä kulta-tiuku
nyt enää, mutta jos hän »vielä senkin wiepi, niin
sittc häl» mies on". Tällä aikaa tuumasi lvaa»
Helli kotonausa, millä neuwon hän »vnorcu-pcikolta
klllta-till'nn saisi; »viimein otti hän sahan ja »vään-
timen mukaansa ja läksi matkalle. Kuiteukaan ei
Hall uskaltanut lähestyä wnorcn-pcikon kotia, en-
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ncnkuin pimeä tuli, waan iltasella, kun wuoren-
peikko jo oli nukkunut, käwi häu hiljaa seinwarrelle
ja wäänsi wääntimellä tiu'nn kohdalle seinään rei-
jän; sillä tiuku riippui fisä-puolella naulassa. Otti
sitte sahan, sai sillä pölkyn palasen seinästä irti, ja
rupesi nyt siitä reijästä tawottamaan tiukun; mutta
tiuku rupesi soimaan, ja wuoren-peikko pääsi siinä
Hellin käteen kiini, weti sisälle ja sanoi: „ahas
weitikka, jopa nyt sinun saawutin wiimeinkin, waikka
tapoit tyttäreni, weit hewoiscni, warastit rahani
ja sait kulta-pcittecni; nyt minä sinun tapan ja
syön paistikseni". Helli koki rukoella, minkä en-
nätti; waan ei auttanut mikään. Wuoren-peikko
sanoi ämmällensä: „minä menen hakemaan wieraita
pitoihin, lämmitä sinä sillä aikaa uuni, ja tee Helli
paistiksi". -

Ämmä lämmittikin uunin kuumiin, ja rupesi
Helliä paistamaan sanoen: „rupeapas nyt piakalle
istumaan!" „Gn minä nyt osaa rumeta siihen",
sanoi Helli, „emännän pitää itsensä ensinnä rumeta
siihen koettamaan". Ämmä rupesi nyt näyttä-
mään, mitenkä siinä ollaan, ja kyyristyi piakalle;
mutta Helli oli Maroillansa, työnsi samassa ämmän
uuniin ja tukki uinun suun. Kun muori oli
paistuuut kypsckfi, weti Helli sen uunista pois ja
asetti pöydälle. Mutta ämmän waatteet täytti hän
olilla, että siitä tuli ikäänkuin ihminen, asetti sen
waate-kääryn ämmän wuoteelle, ja läksi itse pois.
Wuoren-peikko kun tuli kotiin, oli paisti pöydällä;
mutta emäntää ei näkynytkään. Waan kun wuo-



ren-peikko näki olilla täytetyt waattcet lamalla, lunli
hän akkansa makaaman, ja sanoi wieraillensa: „ astu-
kaamme waan ruoalle, muori on näenmä wäsynyt
ja nukkunut lamalle!" Rumettiin nyt syömään,
ja wieraat, muu wuoren mäki, kiittimät paistia hy-
wäksi; mutta wuoren-peikko rupesi leikkaamaan pais-
tilta päätä poikki, niin weitsi käwi ämmän kaulassa
olemiin helmiin. Wuoren-peikko tunsi nyt akkansa
helmet, ja sanoi: „nyt on muori syöty, koska on
helmet paistilla kaulassa!" Wieraat hcimmästyiwät,
ja älppiwät syödessänsä, waan wanha peikko sanoi:
„pankaa waan kaikki loppuun, koska kerran alulla
on, ei siitä enää ole säästämistä!" Wasta syömästä
päästyänsä, meni wuoren-peikko rannalle, ja huusi
poikki lahden Hellille: „ oletko sinä minun akkani
paistanut?" Olipa aurinko ikään nousemassa silloin,
niin huusi Helli wastaan: „tuolta se tulee takaisin!"
No, Wuoren-peikon sen ei kuulu saawan katsoa
aurinkoon; mutta ei wuoren-peikko nyt sitä muista-
nutkaan eikä älynnyt, waan wilkasi aurinkoon päin,
ja räwähti samassa halki. Sen pituinen se.

Pieni Niilo ja Jättiläinen.
Hämeestä.

Yhdessä talossa oli kolme poikaa, joista kaksi
oli marsin wahwaa ja wäkewätä; mutta nuorin, ni-
meltä Niilo, oli waiwainen ja niin pikkuinen, että
tuskin saattoi kulkeakaan, waikk'ei iältänsä enää ollut
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lapsi. Toiset »veljet ciwät sentähden koskaan su-
wainnect Niiloa seuraansa, kun ei siitä heille ollnt
apua missään, waan pitiwät häntä waan pilkka-
nansa, missä ikään woiwat.

Kerrankin läksiwät wanhemmat weljet lintuun
eiwätkä olisi ottaneet Niiloa mukaau, waikka se
kyllä pyrki ja rukoeli; mutta Niilo, kun ei päässyt
muulla, meni toisten tietämättä wanhimman wel-
jensä konttiin. Sattuipa nyt niin, että weljet ek-
syiwät metsässä eiwätkä millään tawalla osanneet
kotiinsa. Wiimein hywän aikaa sinne tänne kuluttu-
ansa, tuli metsässä heitä wastaan suuri, hirweä
jättiläinen, joka koko päiwän oli etsinyt jotakin
syötäwätä, ja nyt ilolla tapasi pojat kimi, sanoen:
„nyt pääsen minäkin eineelle, olenkin jo kauan kä-
wellyt näl'issäni; kun teitä edes olisi kolme, niin en
hennoisi teitä tappaa, waan ottaisin wäwyikseni; sillä
minulla on kolme naimatointa tytärtä kotonani".
Nyt katuiwat weljekfet, ei ottaneensa Niiloa mukaan,
ja sanoiwat jättiläiselle: „olisi meillä kolmaskin weli
wielä kotona, laske meitä sitä hakemaan, niin
tuomme senkin tänne". Mutta jättiläinen ei pääs-
tänyt poikia irti, sillä hän arwasi, ett'eiwät enää
tulisikaan takaisin, jos kerran kotiinsa pääsisiwät;
waan kuletti heitä kotiinsa päin, ja sanoi: „parasta
on, kun kotiini teidät Wien, niin saan hywän pais-
tin eineekseni".

Tuliwat siis jättiläisen kotiin, ja jättiläinen
wei poiat pirttiinsä. Siellä oli näkywillä kaiken-
laisia murha-kaluja ja suuri weri-astia keskellä lat-



Pieni Niilo ja Jättiläinen, 183

tiata, »iin sanoi jättiläinen pojille: „ noilla aseilla
minä tcidätkiil tapan, ja tnohon sammioon teidän-
kin werenne pannaan". „Gi ole hätiä, täälläpä
Niilokin on!" huusi silloin pieni Niilo weljensä
kontista. Wanhin weli aukasi nyt tonttinsa, ja
Niilo otettiin sieltä wäkywiin. Jättiläinen katseli
Niiloa, nauroi ja sanoi: „onpa sinua koko mies!
Waan koska teitä kumminkin on kolme henkeä, niin
jätän teidät eloon, niinkuin lupasin, ja otan wä-
wyikseni".
heidät eri huoneisiu tytärtensä wiereen ma'ata; ulutta
Niilon, joka oli niin pieni ja »vähäinen, ett'ci hän
osannut sitä pelätä, pani hän nuorimman tyttärensä
kanssa omaan huoncesensa, jossa kaikki hänen ka-
lunsa ja aseensakin oliwat. Völlä kyseli Niilo lnor-

siameltansa uiitä jättiläiseu kapineita siinä huoneessa:
„mikä tämä on?" „Se on isäni miekka".
„Gntä taa?" „Se on isäni mäkewäis-leili,
josta hän juo itsensä wäkewäkfi". „Gntä jos
minäkin joisin?" sanoi Niilo.
sanoi tyttö nauraeu. No, Niilo joi sitte jättiläiseu
wäkewäis-leilistä woimaa, että tuli hywiu wäke-
wäksi, ja saattoi jättiläisen suurta miekkaa helposti
kulettaa.

Toissa päiwänä lneni taas jättiläinen kululle,
ja toi sieltä miehen tullessansa; pani sen rauta-häk-
kiin, ja sanoi: „tässä tulemat nyt suuret pidot kohta
pidettäwäksi, min säästäkäämme tämä mies siksi
ja tappakaamme hänet sitte paistiksi". Niilo,
joka kuuli seu, odotti siksi kuu jättilaille» uudelleusa
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meni metsään, sieppasi suuren miekan naulasta, ja
teurasi sillä sekä omansa että weljensä muijat, ett'ei
jäänyt muuta kun jättiläisen wanha ämmä eloon
waan. Weljet päästiwät nyt mies-raiskan rauta-
häkistä pois, ottiwat huoneista kaikenlaista tawa-
rata, sillä jättiläisellä oli rikkautta paljon, ja meni-
wät kotiinsa. Mutta tiellä muistui Niilon mie-
leen jättiläisen uljas orit, jonka hän oli nähnyt
jättiläisen tallissa. Hän palasi siis sitä oritta nou-
tamaan, ja oli ikään pois lähtemässä, kun jättiläi-
nen tuli metsästä ja huomasi mitenkä kotonansa
asian laita oli. Samassa juoksi hän talliinsa
ja tawotteli Niiloa kiinni. Niilo-parka hädässänsä
konttasi ylisille heiniin, mutta jättiläinen löysi hä-
nen sieltä ja pani rauta-häkkiin säästettäwäksi, siksi
kun hän pidot laittaa. Meni sitte itse pois wie-
raita kutsumaan, ja käski ämmänsä paistaa Niilo,
siksi kun hän wierainensa kotiin tulee.

Ämmä lämmitti nyt uunin hywin kuumaksi, ja
otti pienet rattaat lykätäksensä niillä Niiloa uuniin.
Niilo, joka hywin tunsi, että hän nyt oli joutunut
pahaan pulaan, arweli: „juonitella tässä täytyy, muu-
ten paha perii". Sanoi siis jättiläisen ämmälle,
joka kärtti häntä rattaile rupeamaan: „kowin minun
nyt on outo siihen ruweta, näyttäkää te, emäntä
kulta, ensin, mitenkä siinä on istuttama, kyllä minä
sitte rupean". Ämmä istui uyt rattaille näytiksi,
mitenkä siinä ollaan; waan Niilo oli heti walmis,
lykkäsi ämmän samassa uuniin ja paistoi hänen
siellä kypsiksi. Sitte pukihe hän ämmän waatteisin,
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kantoi paistin pöydälle, ja oli siinä emäntänä, kun
jättiläinen wierainensa tuli huoneesen. Nämä kun
paistin ääressä jo istuiwat pöydässä, sanoi Niilo:
„ka minä unohdin tuoda juotawaa, ehkä juoksen
noutamaan;" meni samassa talliin, istui oriille sel-
kään ja ajoi sitä tietänsä kotiin. Sillä kurin
tuli sitte weljeksille kaikenlaista tawarata, ja eliwät
kaiken aikansa hywin; mutta jättiläiset saiwat syödä
paistinsa ilman juomatta. Sen pituinen se.

Hiiden Mylly, Pöytä-Liina ja Pussi.
Pohjois-Hämeestii.

Wdenlaatuinen, waikka eri tawalla alkama tarina on Tanska-
laisilla. Katso Udwalgte Gwentyr og FortMingai, Wed C Molbech,
Kjobmhawn 1843, N!o3?„Dugm og Tasken, Et jydsk Ewentyi. Mundt-
lig foitalt, s;. 186-192.

Rikkaalla talon isännällä oli köyhä mökkiläi-
nen. Joulu lähestyi, ja mökkiläisellä ei ollut juh-
liksi itseltänsä fi'an lihaa, niin meni rikkaan isän-
tänsä luokse, ja pyysi siltä porsasta welalsi sanoen:
„et siitä wahinkoon tule, minä kaswatan sinulle yhtä-
suuren porsaan siaan". Rikas antoi kun antoikin,
ja mökkiläinen sai jouluksensa sianliha-paistin.
Tulewaffi syksyksi kaswatti hän toisen samanlaisenporsaan, ja wei sen rikkaan isäntänsä tykö, niin-
kuin puhe oli. Rikaspa ei siitä huolinutkaan, silläse oli hywin ylpeä, waan sanoi mökkiläiselle: „mene
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Hiiteen porsainesi!" Mökkiläinen läksi kohta por-
sastansa taluttamaan ja kulki kaksi päiwää. Toi-
sena ehtoona tuli innnan äiä häntä wastaan ja ky-
syi: „mihinkä porsasta kuletat?" „Minlln her-
rani ja isäntäni käski miuun wieuiääu tätä porsasta
Hiiteen", wastasi inökkiläinen, „ei wieras taida tietää,
mistä sinne tie menee?" „Kyllä olet oikealla
tiellä", neuwoi äiä, „ci tästä enää sinne pitkältä
ole, tosin on tienhaaroja: mutta menehän waan
sitä tietä, jota on »valkoisilla ristoilla kylwetty, niin
kyllä perille pääset". Mökkiläinen knlki nyt neu-
wottica tietä, ja pääsi kohta Hiiteen. Siellä oli
kaksi kuninkaan tytärtä oijeti owella; toisessa
owcn pielessä mahdotoin suuri miekka, toisessa iso
pnllo. „Ohoh!" sanoi mökkiläinen, „ »varsin snuri
miekkapa tässä onkin, knka sitä woipi liikutella?"
„Se on isännän miekka", sanoiwat tyttäret, „seryyppää
taasta pullosta aina kaksi kertaa, niin että hywin
jaksaa miekkaansa heilutella". „Vntä jos minä-
kin ryyppään?" sanoi mökkiläinen, „eht'ä rohkenisin
paremmin sitte astua isäntänne puheille". „Nyyp-
päa waan!" sanoiwat tyttäret. Mökkiläinen kun
ryyppäsi, tuli siitä miehuulliseksi ja meni edcllensä
monien suurten huoneiden kautta, siksi kun tuli
isännän huoneen owelle. Siinä oli owenlaskija,
joka kysyi häneltä: „mitäs, mies, tänne tulet?"
„Miuuu isäntäni ja herrani käski minnn tätä por-
sasta tänne tuomaan", wastasi mökkiläinen. „No,

s«) listoilla huntilla.
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kun sinä nyt tulet pääherran puheille", sanoi owcu-
laskija, „ja hän tahtoo siuulle jotakill lahjastasi
antaa, niin tiedätkö, mitä sinä siltä pyydät?"
„Gu" wastasi mökkiläinen. „Pyydä häneltä yhtä
myllyä!" neuwoi owculaskija. Mökkiläiueu meni
nyt porsaanensa Hiiden isännän pakeille, ja toimitti
asiansa sanoen: „mimm isäntäni ja herrani lähetti
minun tuomaan tätä porsasta teille". Hiiden isäntä
tuli siitä kohta hywilleusä ja sauoi: „kiitos, kuuma
isännällesi hänen lahjastansa; waan pyydä sinä nyt
tuoma-waiwoistasi, niitä paraitse mielesi tekee, ja
se pitää sinulle paikalla annettaman". „No, jos
minä anoa saanen", »vastasi mökkiläinen, „niin pyy-
täisin millä yhtä myllyä". Hiiden isäntä toi
kohta pienoisen käsi-myllyn ja antoi sen mökkiläi-
selle, joka kiitti ja läksi tiehensä. Kun nyt owen-
laskija näki, minkä lahjan mökkiläiueu oli saanut,
kysyi hän taas mieheltä: „ tiedätkö sinä, mitä teet
tällä myllylläsi, jonka olet saanut?" „Gn tiedä",
wastasi mies. Owenlaskija neuwoi: „kun sinulle
tulee nälkä ja jauhojen tarwis, niin pyöritä waan
myllyäsi, siitä siuulle apua tulee". Mökkiläinen
kiitti owenlaskijatakin hywästä neuwostansa ja
läksi walkoisilla ristoilla kylwettyä tietä palaamaan
kotiinsa. Mutta pimeä tapasi hänet matkalla, ja
hän meni siis muutamaan tieu »varrella olelvaau
mökkiin ja pyysi siinä yösiaa. „Kyllä", wastasi
mökin akka; „mutta ruokaa ci ole antaa, nälkä
tahtoo tulla itsellenikin". „Wähät siitä", sanoi
mökkiläinen, „pankaa waan puuro-wettä tulelle, kyllä
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minulla puuron aineita on, wielä siitä tulee teille-
kin". Akka pani nyt puurowettä kiehumaan, mökki-
läinen jauhoi myllyllänsä jauhoja, ja siitä keitettiin
puuro, josta sitte söiwät kumpanenkin yhdessä. Mutta
akka kun näki, mitenkä helposti mies myllyllänsä
jauhoja sai, rupesi hänen tekemään mieli saada
myllyä omaksensa, ja kun mökkiläinen oli nukkunut,
warasti akka yöllä sen myllyn ja pani toisen siaan.
Mökkiläinen ei tiennyt siitä mitään, waan otti aa-
mulla sen waihetun myllyn mukaansa ja läksi mat-
kalle. Kotiin tultuansa, puhui hän heti Maunollensa,
minkä onnen hän oli käsittänyt, ja sanoi: „ei mei-
dän enää tarwitse nälkää nähdä, katso nyt, mitä
minä porsaallani Hiidestä sain!" Samassa pyörittää
hän myllyä näyttääksensä sen tapoja, mutta myllystä
ei lähtenyt niin mitään. „Mitäs semmoisesta",
sanoi waimo, „wie Hiiteen takaisin mokoma mylly!"

Mökkiläinen, kun itsekin hawaitsi ett'ei myllyyn
tullut mitään, waikka hän kuinka sitä pyöritti, läksi
wiemään sitä Hiiteen takaisin; ja kun tuli owenlaski-
jan tykö, niin sanoi: „en minä taasta myllystä
huolikaan, kerran se jauhoi minulle puuro-jauhoja,
waan nyt siihen ei tulee enää mitään, jos sitä kuinka
pyörittäisi". Owenlaskija sanoi: „isäntä käypi
ehkä nuhaiseksi, kun sinä niin useasti täällä käyt,
mutta jos hän rupeaa antamaan, niin tiedätkö,
mitä pyydät?" „Gn tiedä", wastasi mies.
„Pyydä sinä siltä yhtä pöytä-liinaa, niin et kadu
kauppaasi", neuwoi owenlaskija. Mökkiläinen meni
nyt Hiiden isännän puheille, antoi myllyn takaisin
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ja pyysi pöytä-liinaa siacm. Hiiden isäntä toi kohta
miehelle, minkä hän oli pyytänyt, ja mökkiläinen
läksi pöytä-liinansa kanssa pois. Pois laskiessa ky-
syi häneltä owenlaskija: „

tiedätkös mies, mitä lii-
nallasi nyt teet?" „Gn", wirkkoi toinen.
„Kun sinulle tulee nälkä", neuwoi owenlaskija,
„lewitä se liinasi pöydälle, niin siihen tulee kohta
kaikkea, mitä ajattelet". Mökkiläinen kiitti owen-
laskijata hywästä neuwostansa ja läksi matkaamaan.
Tuli iltasella siihen mökkiin, jossa wiimeinkin yötä
oli ollut, ja pyysi yösiaa. Mökin akka taas Mas-
iasi: „kyllä yötä saat huoneessani olla, mutta ruokaa
ei ole antaa; sillä itsellänikään ei ole suuhun pan-
tawata". Mökkiläinen silloin lcwitti liinansa pöy-
dälle, ja siihen tuli ruokaa, mitä waan ajatteli.
Syötyänsä, rnpesi hän maata; mutta akka warasti
yöllä sen Hiidestä tuodun liinan ja pani toisen
siaan. Mökkiläinen ei tiennyt asiasta mitään, waan
kun heräsi aamusella, otti hän liinan mukaansa ja
läksi matkalle. Kotiin tultuansa, sanoi sitte Mai-
niollensa: „emme nyt enää tarwitse nälkää nähdä!"
ja lewitti liinan pöydälle, mutta ei tullutkaan
siihen mitään. Waimo sanoi taas: „ mitäs sem-
moisesta on, wie mokoma liina Hiiteen takaisin!"

Aamulla läksi mies kolmannen kerran Hiiteen
ja sanoi owenlaskijalle: „en minä taasta liinasta
huoli, sillä ci tee mitään". Owenlaskija sanoi:
„ johan sinä käyt täällä joka päiwä! Gi se nyt enää
taida isäntäni antaa sinulle mitään; waan jos an-
taisi, niin tiedätkö, mitä pyydät?" „En tiedä",
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wastasi mökkiläinen. Owenlaslija käski pyytämään
yhtä pussia, ja lnökkiläinen meni Hiiden isännän
puheille. Wähän ajan päästä palasi hän sieltä,
pussi kainalossa, ja lähestyi owenlaskijata. Se
kysyi kohta: „tiedätkös uyt, mitä pussillasi teet?"

wirkkoi toinen. Owenlaskija sanoi: „kun
sinulle tulee tarwis jokin, aukase maan pussin suuta
ja sano: „pois pojat pussista!" miu siitä tulee mie-
hiä pussista, jotka toimittawat sinulle, mitä ikään
tahdot; mutta sinun pitää niille aina työtä määrätä,
muuten repiwät ne sinua itseäsi". Mies kiitti owen-
laskijata hywästä neuwostansa ja läksi kulkemaan
kotiinsa. Tuli taas pimeä matkalla, niin meni sii-
hen mökkiin taas, jossa kahdesti ennenkin oli ollut,
ja pyysi lupaa yötä ollakseen siinä. Akka was-
tafi, niinkuin ennenkin, että kyllä hän yösiaa antaa,
wacm ruokaa ei ole. Mökkiläinen pani silloin
„pojat pussista" ruokaa toimittamaan, ja ne toi-
wat kohta kaikenlaisia herkkuja siihen, niin että oli
syödä wielä akallekin. Kun sitte mökkiläinen yöllä
nukkui, otti akka taas pussin ja waihtoi toisen si-
aan; mutta ei malttanut kau'an olla sitä koetta-
matta, waan sanoi kohta, niinkuin oli kuullut mökki-
läisenkin sanowan: „pois pojat pussista!" ja au-
lasi samassa säkin suun, ilman mitään työtä mää-
räämättä. Siitäkös nyt oikea melske nousi; pojat
tuliwat kaikki pussista, ja rnpesiwat repimään ja
kiusaamaan akkaa. Tuskissansa huusi akka kohti
kurkkuansa: „heretkää jo pieksämästä! annan minä
wähemmälläkin myllyn ja liinan takaisin". Tästä
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jyrinästä heräsi mökkiläinenkin, käski pojat pois
pnssiin, ja sai akalta myllynsä ja liinansa takaisin.
Niine kalnincnsa meni hän nyt kotiinsa ja sanoi
lvaimollensa: „katsohan nyt, mitä minä Hiidestä
sain!" Pyöritti myllyänsä, niin siihen tnli jauhoja;
lclvitti liinan pöydälle, siihen ilmestyi kohta kaiken-
laisia hcrtknja; nilkasi pussin suuta ja huusi: „pois
pojat pussista!" niin siitä nousi samassa pallvelijoita,
jotka toimittilvat kaikki hänen käskynsä.

Nyt ci akkakaan enää moittinut miestänsä,
luaikka kohta ei oikein ymmärtänyt, mitenkä kaikki
oli tapahtunut; mutta oli warsin hyluillänsä siitä,
kun niin helpolle elämälle pääsi, että työttä, lvai-
lvatta saatiin kaikkea, mitä ikään mieli teki. Äkisti
tuli nyt entisestä köyhästä mökkiläisestä luallan ri-
kas mies. Mielestänsä oli jo entinen asuntonsa ko-
lvin kehno ja »vähäinen; ankasi siis pussinsa suuta
ja sanoi: „pois pojat pussista kilvi-kartanoa raken-
tamaan!" Heti nonsilvat pojat pnssista ja tart-
tuivat kiiluaasti työhön käsin, niin että mökkiläi-
sellä kiluincn kartano kohta oli malmissa. Kun
nyt kaikki näin oli »valmistettu, kirjoitti mökkiläi-
nen kuninkaallensa kirjan, jossa pyysi nöyrimmästi,
että armollinen kuningas tekisi hänelle sen kunnian,
että kälvisi hänen nndessa kartanossansa ja olisi
siinä hänen kanssansa ruoalla. Kuningas kun sai
mökkiläisen kirjan, snuttui siitä kowasti ja sanoi:
„ olenko hänen nuttu-lueljeusä, että hän sillä talvalla
rohkeaa knningastausa luoksensa kutsna!" Haetti sa-
massa yhden sotaherroistansa ja käski sen lvälttä-
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mättömästi mennä mies-joukolla mökkiläistä hävyt-
tömyydestänsä kurittamaan. Mökkiläinenpä tiesi olla
Maroillansa, ja kun keksi sotawäen lähestywän kar-
tanoansa, ankasi hän kohta pussinsa suuta ja sa-
noi: „pois pojat pussista tuota kuninkaan sota-
joukkoa häwittämään! Päällikkö waan jättäkää
henkiin sanaa wiemään kuninkaallensa". Pussista
nousi silloin lukematoin joukko sotamiehiä, jotka wä-
hässä aikaa tuhosiwat koko kuninkaan sotawäen,
ett'ei jäänyt muuta kun päällikkö waan eloon. Sen
myötä kirjoitti mökkiläinen uuden waatimuksen, että
armollinen kuningas ei pahastuisi rohkeata anomus-
tansa, waan tulisi hänen kanssansa ruoalle.

Kuningas suuttui tästä aina pahemmin ja
laittoi toisen joukon wielä uljaampia sotamiehiä,
joiden piti mökkiläistä tylyydestänsä kurittaman.
Mökkiläinenpä ei säikähtänyt tätä; kun näki sota-
wäen tulewaksi, ankasi taas pussiansa ja huusi:
„pois pojat pussista isäntäänne puolustamaan! Tappa-
kaa koko kuninkaan sotajoukko, paitsi päällikkö jättä-
kää waan henkiin saattamaan kuninkaalle sanaa".
Siitä ilmestyi kohta mainion suuri joukko miehiä,
jotka pian snrmasiwat koko kuninkaan sotajoukon,
ett'ei muuta kuin päällikkö yksinänsä waan jäi eleille.
Sen mukaan pani nyt mökkiläinen kolmannen wielä
paremman kirjan, jossa pyysi nöyrimmästi kunin-
gasta luoksensa ruoalle. Mutta kuningas, kun kuuli
että koko sotajoukkonsa taas oli kaatunut, wihastui
mökkiläisen pyynnöstä wielä kowemmin, keräsi suu-
tuksissansa wiimeisetkin sotannet) ensä, mitkä hänellä
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wielä oli, ja laittoi ne mökkiläistä kukistamaan,
sanoeu: „ olenko kissan-poika tähkäpäästä kulctettawa,
että minun arwoani sillä lailla pilkataan!"

Sotamiehet läksiwät nyt uppiniskaista mökki-
läistä kurittamaa»!, waan se kun keksi heidät, ankaisi
taaskin pussin sunta, huutaen poikia awukscnsa, ja
saulassa oli kuninkaan sotawaki taasen tuhona, ett'ei
jäänyt koko joukosta muuta kuin päällikkö waan
henkiin. Sen laittoi mökkiläinen kuninkaalle takai-
sin, ja pani wielä kerran semmoisen pyynnön ku-
niukaalle, että olisi armollinen ja käwisi hänen luo-
nansa ruualla. Kuningas, jolla ci enää ollut sota-
wäkeä, millä olisi mökkiläistä kukistanut, suostui
Hiljankin mökkiläisen anomukseen ja läksi hänen ko-
tiinsa. Siellä tuli mökkiläinen jo kuningasta »vas-
taan, ja saattoi hänet kiwikartanoonsa. Nähtyänsä,
kuinka kaunis asuuto täällä oli, ei kuningas häm-
mästyksissänsä tiennyt »virkkaa mitään, »vaan seurasi
ääneti mökkiläistä, joka »vei hänet ruoka-pöytään,
ja lewittäcn siihen liinansa sanoi: „mitä ruokaa
waau armollinen kuningas tahtonee ja ajatella osan-
nee, sitä tulkoon nyt tähän pöydälle!" Samassa il-
mestyi pöydälle kaikenlaisia herkkuja ja hyvänma-
kuisia juomia, joita »vaan kuningas paraitse rakasti.
Siinä rupesiwat nyt yhtenä ruualle, ja kuuingas,
josta ruuat oliluat »varsin mieluisia, sauoi mökkiläi-
selle: „olisinhan ennemmin tiennyt, sinun näin hy-
wän rnuan pitäwäsi, niin en tosin olisi sotajoukko-
jani tyhjään häwittänytkään". Syömästä pääs-
tyä, kiitti kuningas wielä kerran 'isäntäänsä hywin-

Suom, tarinoita. 13
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pidättttästäusä, ilmoitti hänelle armollisen suosionsa
ja läksi kotiinsa.

Kuluipa aikaa »vähäsen, uiill tuli kuninkaalle
kowa sota, ett'ei tiennyt mitenkä »vihollista »vastus-
taa, ja oli siis hy»uin hädissänsä. luohtuipa wii-
mein mieleensä, kuinka jalosti mökkiläinen oli häntä
»vastaansa pitänyt puoltansa, ja kutsui siis tässä
ahdingossansa sitä awuksensa. Mökkiläinen kuuli
kuninkaansa käskyä ja tuli kohta pussinensa sotatan-
tereelle. Siellä oli tappelu Nihkeimmällänsä. Wi-
holliset, joita oli suuri summatoin joukko, ahdisti-
luat kuitinkaan wäkeä ko»vasti ja mieliwät sen uiies-
joilkolla piirittää; mutta silloin tuli mökkiläinenkin
kuninkaalle cuuukfi; ja se kun »vaan aukaisi pus-
siansa ja huusi: „pois pojat pussista »vihollisin tappa-
maan!" uiin samassa hätuisiwät kaikki »vihamiehet,
muikuin tuulen pyyhkäyksellä, ett'ei niitä sen lo-
ivemmin nähty ci kuultu. Kuningas, joka jo
oli pelännyt koko sotajoukkoucusa joutuwausa huk-
kaan, ihastui nyt tästä äkistä cuvusta suuresti; ja
mökkiläineu sai siitä hytvästä kartanoilsa »verotto-
maksi. Sen pituinen se.

Jälkimaine. Pihtiputaalta Pohjois-Hämeestä on kirjoiteltu Pieni
taiinainen, joka luonnoltansa on pian yhdenlaatmneu kuin edellisen
taiinan alku-puoli. Tätä taiinan katkelmaa, jota waimaan on josta-
kusta ehycmmästä sadusta lohaistu, kerrotaan seuraamalla tawalla.

Hiiden Mylly:
Köyhä mies meni rikkaalta naapuriltansa pyy-

tämään joulu-paistia; mutta rikas ei tahtonut au-
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taa eikä lumata. Köyhä rukoeli yhä ja sanoi:
„auua edes se, mikä tänä yönä aittasi katosta pu-
toaa!" Toinen kyllä tiesi sian jalkoja oleman
aittansa katossa riipuksissa, maan ei luullut sieltä
putoaman mitääu, kuu »e martaissa olimat, ja
lupasi Hiljankin köyhälle sen, mikä maan sieltä pntoaisi.

Köyhäpä käwi yöllä rikkaan isännän aitalla,
ja pudotti sieltä si'an jalan katosta lattialle. Aa-
muisella meni sittc isännän puheelle, ja kärtti siltä
aitan katosta pudonnutta si'an jalkaa, kuten cilciu
luwauuut oli. Toinen kyllä empi, ctt'ci muka an-
taaksensa wielä silläkään; mutta tuskastui »viimein
köyhän alituiseen kärttämisecu ja Miskasi sille Hil-
jankin si'an säären aittansa omclta, sanoen: „tuoss
on, he! juokse uyt seu kanssa Hiiteen!" Köyhä mies
teki, kuten käsketty oli; sieppasi si'an säären kaina-
loonsa, Mei sen kohta Hiiteen, ja maihctti sillä siellä
semmoisen myllyn, jolla käwi janhaa niitä tahtonsa:
ruokaa, rahaa ja mitä ikään ihminen tarwitsce.
Kotiin tultuansa, jauhatti mies kohta myllyllänsä
kaikenlaisia tarpeita ja talon Maroja, josta tuli niin
rikkaaksi, että kuului ympäri seutuja tawarausa pal-
jous. Saipa rikas isäntäkin kuulla, kuinka köyhä
uaapuriusa äkkiä oli suuresti tamaroilta hyötynyt, ja
tuli häneltä kysymään: „mitenkä sinä yhtäkkiä nyt olet
rikastunut, ja olit ennen niin köyhä?" Toinen selmitti:
„se si'an sääri, jonka aittasi omelta wiskasit, käskien
miedä Hiiteen, se minnn rikastutti". Samassa puhui
hän myös, minkälaisen myllyn Hiidestä oli saanut,
joka jauhoi hauelle kaikkea, mitä waan tarmittiiu.



Rikas isäntä alkoi nyt rukoella naapuriansa ja
sanoi: „ annapa minulle tuo myllysi wähäksi aikaa
lainaksi, niin saan minäkin koetella, mimmoinen tuo
on". Toinen antoi, mutta ci neuwonnt, mitenkä
sitä seisotetaan, sitä seisottaessa piti muka sanoman
ikäänkuin hewoselle: „fttru ptru!" Rikas isäntä
kuletti myllyn kotiinsa, ja kun teki mielensä sitä
paikalla koettaa, niin wei sen saunaansa ilman muun
perheen tietämättä. Työwäki sattni juuri olemaan
riihtä puimassa, niin käski myllyn jauhamaan puu-
roa riihimäelle ciuecksi. Mitäs tästä. Mylly kun
sai kerran jauhamaan, miu jauhoi koko saunau täy-
teen, että puuro joka rei'ästä kursin ulos, eikä
seisahtunut ulillaan taivalla. Wiimcin suuttui jo
isäntä myllyyn, kantoi sen pellollensa ja liljasi nu-
hassansa: „jauha tuolla hongikolta, kallioita, muu-
dan kapine!" Sepä totteli jauhattajansa sanaa, ja
jauhoi kohta rikkaan talon pellot hongikolta, kallioita
täyteen, ett'ci kohta ollut munta knin raunioita ja
sakeata metsää siinä, missä isännällä ennen wiljci-
maata oli ollut. Wiimcin täytyi isännän kutsua
uaapuriausa ottamaan myllynsä pois. Se hakikin
myllynsä kotiin, piti sen aina tallella ja pysyi kai-
ken aikansa rikkaana, ett'ei tarwmnut tehdä työtä
munta kuin hnwikseusa. Mutta naapurinsa, enti-
nen rikas isäntä, jolla ei enää ollut peltoa missään,
köyhtyi siihen paikkaan ja hciwisi häwiämistälisä
yhä. Sen pitnincn se.

196 Hiiden Mylly,
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