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TOutaufe*
Äuteu t>ffltt>ifet, fiteu fanfatfin terran omat olleet lap»

fuuben tä’Sfä. kertomia itimanbojen aitojen feifoista ja
tapabutfista moifi [anoa fanfan lapfuuben bistoriaffi. US=
fontanfa pufi tanfa taruihin, fetjintänjä fefä muun tietonfa
fanaulaStuiljin, ja mitä nt>ft)änj’ä fanoiftmme bistoriaffi, oli
jtiben aitaan tarinoita, Se oli luonnotlifnuben ja lap=
feliifen mi’attomuuben aita. £ofin eimät mnofifatojen to*
femnffet ohjanneet mielen juoffua ftHoin, maan näöstään
ei miefä tpbjäntäpoinen, ufeintin itfeenfä bämmentpupt mii=
faStelemuS rau’aiSfut ibmifen fienteä. ffj-ltänfä näti ja Ijct'
meffi tanfa täSfä laipfuuben iä’Sfä oflesfanfa fummallifia,
mielifumallifta if)me=olennoita. 3>-'fa muorefla ja laaffolla
oli omat eläjänfä, ja tuSfafin jo’eSfa fefä läfjteesfä afui
jofn jamafaHinen olento. Raitioita ja tpenfiä, biifiä ja fum=
raitofjta, peittoja ja piruja oli maailma täplinä. (Sanalta
fanoen: faifft luonnon mälifappalcet olimat fanfan filmisfä
elämiä.

Siistin oppi oli fe maailmalle loistama mato, jonfa
fäteitä eimät maniat tummentuneet luulot ja fumattnot tau’=
empaa fietäneet maan pafenimat pafcncmistanfa pbä, b«ib-
tuen ihmisten mielestä. @uft tpöffenfä fai uufi oppi pub-
bistamaau itjmifen] fpbäntä, fämi fiitä uubistamaau I)äneu
bcnfeänfä, ja on miimein päästämä taiten maailman ntis=



tätin pimenteistä, mitfä mietä, tumraeutamat jitä. SBaan
tänääntiu jittä matistufjen alatta, jotta npfpänfä olemme,
fuuntetemme mictuijasti ejimanpempiemme muinoista oloa,
peibän tapojanja ja etämätäujä pteifeen. SBarjinfiu miepät=
tämät meitä peibän ipanat, torfeamietifet ruuouja ja futotuom
toijet tariuanja, joisfa muofijatojen tututtua omituijetta, meitte
iä’tje rattaatta tietettänjä' mietä pauboistaujafin puputtete=
mat meitä.

Dmat fitS mannojen runot ja tarinat taltuta meille
muinoistiebon jupteen, maan cimät jeutäpbcn ote ainoas*
tanfa tuotteita mutnoiS jätteitä maan t’än taiten tppjtym äijiä
muistopatjaita, joiben juuretta fofimainen Runotar mietätin
matmo o”, funi tiitottinen tapji äitinfä pauhattu. Dmatifään=
fuu jimiStptjen tätftyroiä, ejiroanpempiemme latpjeltifia unet=
uita täynnä, fauuiita, fnmmastuttamia teoffta, joiben rafeiu
nutfeSja faufan omituinen tuonne ja penfi mietä ofotaiffe
täpbeSjä puptaubeSjanfa ja attuperäijeSjä termct)beSfäufäi
Stetifi mielemme [anoa runon ja tarinan, huti faffi fijärpstä,
ituifeSta jäännöstä afetetun taibetefoifen runoelman rinnalle,
futen täl)fiaitaifeu miehen micrette, faifiSfa elon mai=
Ejetsfa ja mimmoisfa muistuttamaan päutä oman tapjuutcnfa
mirpeettömptybeStä ja puhtaasta fainoubesta. fftiin jos lie=
nee, on mannojen runoilta ja tarinoilta mietä täuäänfin juuri
armouja, jatulemat maifuttamaan fotimaijen runoelman toto
maStaijeeu tuoutcejen, juuritun maroittamaifet äänet, jotta
eStämät jttä omaa luonnon taatuauja peittämästä o joitta*
matta jiltc oitcau fuuntanja, jota jeu tulee feurata, poiftea*
matta parpateitle.

SKitä ©uomataifltn runoihin tulee, tienemät jofjenjafiu
jo talttaan patti maan ferätpt, ja meiltä on Katemata ja

Kanteletar, joisja ne jäitpmät (suomen fanfalle ifuifefjt ilofjt;
maan tarinat, joita©uoraataijet niin juureSti rafaStamat ja
feSfinäifeöfa etoSjanja t)umi!fenfa fcrtoctcmat, omat täpän
a§ti otteet, joSfo ei ptenfatfeeSfa niin fuiteufin faufan juuSta
feräämättä ja ftis ptcijötte mettein tuntemattomat. 3«uri



tästä feifasta tpuljuu jo 1836 mu ob ett SOieliiläifeSfä muuta=
maSfa fotibin Söunrot, (aitoen montaan (tina ferrotnn tari*
nait jälfimaineesfa: „3lman on Suomalaina tarinoita tä=
fjän asti pien mätiä fo’ottu. Suitaifimat fuitenfi olla ftitä
armosta, että anfaitjijimat tulla fo’otuifjt famalla puolella,
fun moni muulin fanfa on tarinoitaan jälfimuistoon for*
jaellut. Hitistä maan olift fotmatfifin feräteSfä tpotä, (itiä
palti maan muistellaan niitä pi’an äärettömästi ja ufeim*
miten eritaatuifia it (e tulta fin paifada." Ulina ftitä afasia
faati on fuitenfin fanfan fuuSfa elämiä tammia afettu fuu=
remmasfa armoSfa pitää, ja ufeammat Suomen tieten ja
firjattifuuben ppmäelijät omat niitä miimetftnä aitoina at)=
feruubetta fofoedeet. Hftaitfe Sönnrotin SRcpiläifeSfå ilmat*
(emiä feräfi juuri famalla aitaa Ulfatemian oppilas perra 3.
gr. Vainonen ifott joufon SBenäjän karjalasta, ja fittera*
minttu on muofittain aina toipa tarinoita Suomen eri
maafunnista ferrättp. Hitin omat Suomalaifen kirjadifuu*
ben Seuran fustannnffcda oppilaat S). (g. SX (SuropaeuS,
51. ®. Dffanen, gr. Spolen ja maisteri £. 51. CReintiolm te*

ränneet niitä karjalasta, oppilaat 51. Ciotpman, 51. (g, Hip*
lanber ja tämän tarinafofouffen fommittelija Rämeestä.
SamaSfa tarlfeeSfa on £änft=Suomalaifen opplaiS*ofafun*
nan amulla oppilas 53.51. maeltanut Salatun*
naSfa ja oppilas D. qSalanber muutamien SBiipurilaifen ofa*
futtnan jäfenten toimesta fpämeegfä, -joiben fumptenfin to*
foelmat omat Suomalaifelle kirjadifuuben Seuralle lahjoi*
tetut. SBielä fitte on pitäjän mestari Olli karjalainen maSta
mainitulle Seuralle ppmäntaptoifesti låpettänpt muutamia
fiitotfen fietämiä tarinoita, joita itfe on terånnpt ja firjoi*
teHut totitienooltanfa Sipertstä.

Sftita npt alfoja myöten «(rammalta lataajalta näin on
fo’ottu, olemme Suomalaifen kirjadifuuben Seuran tatjbosta
foteneet tpfpmme mufaan fuunnitelfa ja painoon toimitetta*
maffi forjata; ja täöfa täfjtee npt enfimäinen ofa Suoma*
taifta tarinoita, Suomalaisten (uftjoiben Innraän mieli*



fuojtoon turnaten, enft fertaa liiffeeUe, omaa fyntttymnaatanfa
famoainaau; roaan joö ntyfytueit afunfa clift ifaånfun Ijatya
ja jtisttmatötn, eliöön Ma ttfoin paljaötnfo fltå, fe ei ole
ntatfaajan fyty toaan fen, jofa fen pulua ttefjen laittaegfa
fotjaelt.

#elftngt§ta Äefcifuun 15 påraänå 1852.

®ero (Salmelainen.
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ocppo Stmartfen foftnta»
Stunuffeita faatu.

llmarinen, tafoja ifuinen, oli pajaöfanfa,
rautaa pani ahjoon, ja l)iillutti. kulipa nainen pas
jän fpnnpffellc, pieni nainen piffarainen, fuuri nau
nen (uurufainen, ja mirffoi fepolle: »tietdifitftdn, fep*
po Ilmarinen, minun (anomani, et pani(i rautaa af>*
joon». SöaStafi tuohon (eppo Ilmarinen: »pieni nais
nen piffarainen, (uuri nainen (uurufainen! (anonet
t>pmdt (anomat, minä (inuöe tjpmdt laajat annan;
(anonet paf>at (anomat, minä (tuulle l>iilaroan rauhan
furffuuft ajan». »Sftdmd minun (anomani», mirfs
foi nainen: »,£ml)toin *) funinfaan tpttdrelten, mal=
feaan, maaliffoon, faunoi(een Katrinaan faf>het fo(t=
jät menimdt, menoilla (outircat».

Äuultuanfa moifet (anomat, (eppo Ilmarinen
rauhan fol>ta otti aftjoöta ja miettien micleS(dn(d laffi
pajasta fotiinfa. Ädmi äitinfd puheelle, ja (anoi:
»oi emoni fantajani, pannoö maPfinen fplp 2 ) (dm*
pcdmddn; |>iilamammaf(t lämmitä fyiilaroata rautaa,
fyiilamammafft f)iilamata fimed!» äiti (lita lam*
mittifin fplpn, ja fdmi poifaanfa fplpemddn. @a*
noipa taas (eppo Slmariucu: »anna, emoni fanta*

Suoni. tarinoita. 1



2 1. Seppo Stmarifcn rojutta.

jani, pettamainen paita päälleni, Eapoifet faatiot 3 )

jattaani!» Sliti fittoin paibat, Eaatiot tuopi poi‘al;
lenfa, ja feppo lähtee Eplppn. ätpllin (teliä Eplmet;
tpänfä, aPtuu jo EiiruuPti (teitä fotiinfa mpottömiffä
rangilla, Eengättömittä jupeitta, ja (anoo orjallenfa:

orja uPEottinen, maljaPtapa miljo, maljo marfa
EolmiEefäinen Eirjamiin Eorjiin, rautaifiin ral)Eeiftn,
maPEifiin maljaiftn teräEftftttä tinaifitta rin;

nuEfitta». Dttaa fiitä manl)a orja uPEollinen mil;
jon, maljon roarfan EolmiEefäifen ja rupeaa maljaP;
tumaan; maan ei (aa rinnuPta riuftbaiPtuEft. 3!ulee;
pa (illoin it(e (eppo Slmarinen mpöttömillä rungilla,
Eengättömittä jaloitta orjaanfa auttamaan,
rinnuEfen, ja piPtää marfan maljaiftn. (Siitä aPtuu
(ttte pirttiin, maatteupi (uEEelaan, ja peittää äibillenfä
jääl)t)mäi(et, (anoen: »oi emoni Eantajani, (tunaoP
minua mailalleni, Eoftin on npt lähteminen!»

«Saatuanfa emonfai fumauFfet, istuu jo feppo 3Hs

marinen firjaroiin . Forjttn, rautaiftin ral)Feiftn, t»a6Ei=
(iin rcaljaifm, teräFftftin of>ja?ftin roiljolle, roaljolle
roarfalle f o ImifcfötifcDf e, ja faapi fulaa merta ajaa
furafyuttamaan: ei Fa§tu Faroio, eifa tunnu Forjan jaTFi.
Sijaa ajettelee, min aiFaa ajaneeFin, niin jo tapaa ne
Fafjbet roenojen foutajut, jotfa nainen Janelle oii neu=
rconut, ja rupeaa toteen matFueefyen. Äatfoppa
meren taFaa «£mF>toin FuninFaan tötär, roalFea, toaa;

liFFo, faunia Katrina FolmanneSta Fartanon Ferraöta
merelle, FeFfit ftedd' matkaajat, ja fanoo taatollenfa:
»oi taattofeni, Folmet FoftosmielKt tuleroat,
FaFft n?enoitta foutaa, FolmaS forjalla ajaa». Gripd



1. Sfmarifcn tofmta. 3

alfaahan, niin pääfemät jo matfaajat peritte, ja tu*
lemat linnoille, joSfa tuningaS ottaa peität
jalosti maStaan ja [pottaa, juottaa faitenmoifella t>p*
mäSti. Spotpänfä, toimittamat miehet aftanfa, ja
[anomat fumarrellen funinfaaEe: »tulimme, funintai*
[emme, fofijiffi faunoifeen Katrinaan». ÄuningaS
[iitd määrää luille anfio*töitä, ja fpfpp enftfft: »fu 4)

teistä moinee minulle fäärmeljifen pellon fpntää fen=
gättömillä jal’oilla, paijatulla forfilla alastomalla t>U
miätlä?» »Äa, minä fpnnän peltofi», maStafi
feppo Ilmarinen rofyfeaSti; mutta toifet fafft eimät
turmenneet tpötjon rumeta, maan fumarfimat funin*
faalle, ja menimät tiet>enfä Soisten lät>bettr>ä,
feppo Ilmarinen fot)ta maljaStaa miljon, maljon mars
fanfa aatraan, ja faapi täärmefyiStä peltoa fpntämään.
Äal)ben fppnärän torteubella mabot futufimat pellolla,
lentäen alituifeen aatraSta ja [epoSta päällitfe, maan
eit)än pffifään fentäfyben toSfenut; feppo fai tpönfä
fypmästi tel)bpffi, meni rol)feaSti funintaan eteen, ja
[anoi: »npt on, funintaifeni, fäärmel)inen peltoft fpn*
nettp».

moifen tpön toimeen fait, moinetban tanlwelleni lam*
min laulaa, ftifyen fuuret taiat uimaan, pienet pirS=
famaan». ».fpllä mä fenfin laabin», maStafi feppo
Ilmarinen, ja meni epäelemättä Siinä fun
laulun lauloi maan, niin t>eti fpntpifin lampi tan=
tjueEe, ftifyen fuuria taloja uimaan, pieniä pirStamaan.
Siitä pääStpänfä, meni fitte funinfaan eteen taas, ja
[anoi fumarrellen: »npt on tefo tefytp, mi 5) määrät*
tiinfin». Sanoi tuosta tuningaS fepolle: »t)p*



4 1. 6c)>))0 Stmarifeu foftuta.

rodstt olet ttyän faati tpöff toimittanut: menehän npt,
tuo morftamelleft, faunoifelle Äatrinalle, meren ran*

naSta fotoinen lipaö, jofa on aifaa monta fiellä pei*
toöfa ollut».

SRitdS ftifien? @epon td»t»i lähteä fotoista
lipasta etftmddn, ja pddtöi meren rannalle.' @iind
ndfi fofme nuorta neitoa rannan mietteellä teturoan,
rupeft haastattamaan peitä, ja fpfeli: »oi neitifeni!
fuSfa on f>uomen[af>ja4ipaö faunoifen Äatrinan, tiebdt=
tefö?» »Uffo Untamoifen roallaefa on f»a'etta=
roaft, fanoiroat neitifet, »taasfa pirttinfd ndfö». Äå'»
fpfpmdSfd Janelta, rupeaiftfo fydn antamaan; roaan
ole faifin mofomin roaroillaft, did on ftfdli menn»t«
td, rodf>d tullutta». @eppo ftitd menifin Unta-
moifen pirtille, futen neuroottiin, ja fatfelt iffutfoieta
ftfdlle. ©telia uffo Untamoinen mafaa pmpdri
pirtin punatlufftefa, jal'at ja pää uffeefa 6). @eppo
ftHoin Riipien menee uffelle, ja fwrpaåtaa ftitd fuo=
raetanfa fanoen: »annas, uffo Untamoi=
nen, faunoifen Äatrinan f)uomenlaf)ja4ipaS!» Sa£=
taeli jtifyen uffo Untamoinen: »rooinet fielelldni pn=
fpd, ftind f>pppid, tanefta, dåfen 7) annan Jmcmen-
lal>ja4ippaan». @eppo ftlloin ei arroellut, roaan
laöfeufi Untamoifen fielelle, ja alfot ftind lappia;
mutta uffo Untamoinen famaSfa aroaft
ettd puolentoista fppndrdd oli fuu leroepttdnfd, f>am*
paat föwndrdn pituuttanfa, ja feppo Slmarifen (aU
naft 8) purentelematta roatfaanfa. Sdmdpä ei ftitd
roield t)dtdt)t»nfit, roaan peitti »aatteet pddltdnfd:
paibaötanfa laati 9) pajan, faatioiStanfa palfeet, ma*



1. ©cpve Stmarifcu fofxnta. 5

(emän polmen pani alaiftmeßfi, mafeman Bdben pif);
bißft, oißean Bdben paljaßfi, ja rupeft Untamoifen mat;

faSfa taßoa taputelemaan. otti maSßi;

fen fol’en, ja taßoi fiitd linnun, jolle laati rautaifet
Bpnnet ja terdßfifcn noßan. @en Bun fai malmiißfi,
laulun lauloi maan, niin fyengcn pani tybdmeen lin;

nulle, ja työnft fen Untamoifen matfaSfa lentdd re;

paßoimaan. Sintupa Bun pddfi (telia lentelemddn,
rautaifilla Bpnfilldnfd Batßoi matfaSfa fuonct Baißßi,
ja Bplßeen teßi terdßftfelld noßallanfa fuuren loußon 30

;

josta tuli üBBo UntamoifeKe femmoinen tuSßa, että
f>uuft fcpolle: »lähtenet feppo Ilmarinen,

matfaani fpömdStd, niin faat Baunoifen Äatrinan fyuo;
menlal)ja;[ippaan. 9Kenef)dn meren rantaan; BuSfa
nd’et Bolmc neitoa rannalla istuman, (tina on lipas
fyießßoan peitettynä».

@en Bun fuuli
linnun BaimamaSta BoloSta Untamoifen matfaSta ul’oS
ja IjarpaSti üßfeSta pihalle, laatien I>ett meren ram
taa astumaan, @ielld ndßi ne Bolme neitoa, mitßd
jo ennenßin, ja [anoi Reille: »oi Itymdt neitifeni, am
taßaa Baunoifen Äatrinan l)Uomenlafyja;lipaS, üBBo Un;
tamoinen fen jo minulle lupaft!» - »jDta, taaSfa
on fyießaSfa lipas! nosta, Banna!» mirßßoimat
neitifet, ja neurooimat fepolle, Bul>un oli lipaS peitet;
tynd. £dn (illoin lippaan Baimoi fyießaSta, Bantoi (en
Buninßaalle, ja (anoi: »tdSfd on npt Baunoifelle .Sat;
tinalle fyuomenlal)ja;lipaS, jota panit ctfimddn!» 3typ;
tyi jo BuningaS fepon teßotyin, Bun Botoifen lippaan
fai Untamoifelta lunaStetußfi; tyttdrenfd, malßean, maa;



6 I. Seppo 3lnum'fcu toimia.

Ufon, Faunoifen Äatrinan antoi panette naifeFft, ja
fiunafi t)eitä matFade.

Suosta istui jo feppo Ilmarinen natfenfa Fera
firjjan>iin Forjiin, mitjode, maljode marfade FolmiFefäd
fede, rautaifiin rat>feifin, maSFifiin matjaifin, teräFfd
ftin objaFfiin, tinaifiin rinnuFfiin, ja lafft futaa merta
ajaa furaf>uttamaan: ei FaStu Famio eiFä tunnu Forjan
jäjipi. 2ljoi, ajoi, niin jo 90 faaroutti mereltä.
@6990 fiitä tautoi tautun, niin famaSfa ftynttyi [aari
FeSFi=merede, Fut>un taSFiiFfe natfenfa Fcra maFaa=
maan. Semättiin [tina fen työtä aamuun faati, niin
feppo Stmarineu jo Ijerdft uneStanfa, ja Fatfafti Fu=
peedenfa, maan eipä naista enää näfyntytFään. 9iou|i
fifloin muoteettanfa, täFft faaren rantaa astumaan, ja
luFi fotFat FaiFFi faaren tympäriftä. hutipa pFjt fotFa
tiiFaa t)eti. @en Fun näFi, tautoi feppo tautun Fof>s
ta, ja fanoi: »etäS peittätybty, Äatrina, täsfä olet!»
ja famaSfa ftynttyi fotFaSta nainen jdr’it(enfd.
bettiin fiitä taas futaa merta ajaa furatjuttamaan, ja
Futattiin min aiFaa lienee FufettuFin, niin jo taas työ
faamutti matFalta. Sautoi fittoin feppo Stmarinen
tautun, niin faari ftynttyi merette, ja lasFeufimat ft'if>cn
lepäämään. Äutui fe työ fitte, ja aamu tuli, niin f»e;
rafi feppo maFaamaSta, ja miereenfä, maan
ei naista enää odutFaan. dioufi tuosta FiiruuSti
teeltanfa, ja FaiFFi puut faareSfa tuFi, niin tyFft puu
tiiFaa tuti. @ide tautoi t)än laulun, ja fanoi: »etäS
peittätybty, FauniS Katrina, täSfä olet!» ja tuoSfa
FaSfa ftynttyi nainen järMdenfä. SStui feppo St
marincn fiitä taas naifenfa Fera Firjamiin Forjiin, mit



1. Sevnjo 3truartfcn fofinta. 7

jolle, maljolle marjalle folmifefäifelle, ja faatiin futaa
mertä ajaa furaljuttelemaan. äfut’ettiint)an fen päi;
mää, funne pö faamutti, niin lauloi feppo Ilmarinen
laulun, futen ennenfin, ja merelle laatiutui u) faari
moinen, jol>on lasfiiffe naifenfa miereen mafaamaan.

Äuluipa pö, ja päimä rupefl malfeamaan, niin-
t>amaitfi feppofin uneStanfa ja fatfaljti fainaloonfa,
maan eipä naista ftinä ollutfaan. s£uoSta juuttui
jo feppo Simarinen naifcenfa,- fama£)ti muotcelta, ja
fai faaren rantaa fiertämään. ©iinä fämelleSfänfä-
fun fimet lufi faaren pmpärillä, niin pfji fimi taas
liifaa oli. »(Siä peittäpbp, Katrina, täSfä olet!»
fanoi l)än f)eti, ja fun laulun lauloi maan, fpntpi
nainenfin ennollenfa. ©iitä pul)ui feppo miljoiSfan-
fa: »minä ftnun ta’uttafl, fauniS .Katrina, äiän tpötä
te’in, äiän puolta nain, ja finä p£>ä minua pettelet;
niinpä menefin i’äfft päimäfft merelle afumaan!» ©en
fun fai feppo fanoneeffl, laulun lauloi l)eti, ja nai*
fenfa, malfean, maalifon, faunoifen .Katrinan firoft
fajamafft 12) merellä fätfe lentelemään.

SOJutta fämipä ifämäfft naifettafin eläminen, ja
feppo maSfeSta rupeaa itfeHenfä naista laatimaan.
Saulun lauloi enfimäifen, niin jo fpntpi ineljminen;
flitä lauloi jo toifen, niin fyenfi tuli fpbämeen nai=
felle. ©en oma=tefemän naifenfa miereen rupeaa
fltte mafaamaan; toifen fätenfä panee naifelfe pomeen,
toifen pistää omaan pomeenfa. ©iitä fun fjerää

aamuifella ja foettelee fäfiänfä, niin fu itfcllänfä
pomeSfa, fe lämmpt, maan fu naifen pomeSfa fe
luinen. s3afift tuosta feppo Ilmarinen, tafoja ifui*



8 2. Sipptr ja £apfo.

nen, noin itään: »Benßään elä laatimapa rcupta
ta, ota malmiS laabittu!» Snöloi fitte laulun toi-
fen, niin muuttui Bojaroa naifeßft jällenfä, malßeaßft,
maalißoßfi, Baunoifeßfi Äatrinaßft, Buten luonnoStanfa
olißin. @en Bera istui fitte miljolle, maljolle mar*

falle reßeen, ja ajaa Ban>af>utti Botiinfa, joSfa äiti
ppmäSti maStafi 13) miniänfä.

©etittytfiä: 1, piitjtcin = .piltein, .piiten? 2, fttty = fauna.
3, taatiot = fioufut. 4, fu = tuta. 5, mi = mifä. 6, utfeöfa =

otoesfa. 7, äsfcn = fitte »aSta. 8, lainaft = nietajt. 9, laati =
taittoi, teti. 10, toufon = toton, rei’än. 11, taatiutui = ftjntyf, il*
incSttii, tuli. 12, fajawafjt = tietitjl, falalotifjt, tiiratfi. 13, wastafi
otti n; as taan.

ja Sapfo,
stoniont(t§ta.

Sippo IhtßaS mies, metfämßämijä, Bafyben
rinfa Beralla ennen muinoin läßft petran ajantaan. ipäi=
män Bämimät metfää, niin tuli Reille pö fiellä, ja
nimät metfä=mößßiin pimeätä patoon. @en pbn ma*

Bafimat fiinä mößiSfä, ja Bun tuli toinen päimä, låh
ftmät liittämään taas, ja mbßiltä läl)tieSfänfä BoliSti

viistä fußfelle, toinen toifelte, BolmaS [aumalle». Susßin
pääfiwätßään liißßeclle, niin tuli I>eiflc Bolmet petran
jäfet, ja niitä jälßiä mpöten run l>iiß)titt>ät, löpfimät
Bolme petraa, Baßfi farroißßain, Bolmaö loitompana
irrallanfa. ©anoi Sippo toifille: »ppptäßää miehet
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nuo Baßfi, ne eroat teibän roavoille täl)än pannut p
minä läf)ben tuolle jäfeötä». SOicnißin,
ajoi, l)iil>ti fen päiroän iltaan aOti, ja Buitcnßaan ei
tatuoittanut petraa Biinni, roaißßa Bpllä oli liußaö fyiip
täjä. Suli roiimein talo eteen metfäbfä. s3etra juoßft
aituußfelten pihalle, ja Sippo meni perältä. Sfäntä
feifoo pihalla, roanlta üBBo, parta, f)iuffet Baißßi Buu=
fen naamalta. «Dftol)!» (anoo, »Ben lie Bonnan
poißa oriltini tänä päiroänä Itißeen ajanut?» - Sippo
tuli ftifron, terroel)ti üßßoa, ja tobiöti: »minähän fen
ajoin enßä tatuoittanut Buitenßaan, tänne pääft pis
haan». ÜBBo, joßa olißin Sapio, fanoi »no,
Bun olet iltaan pimeään orittani ajanut, niin Bäp tu=
paant pößft. Sippo menee npt Sapiolan pirttiin, ja
Batfoo; täällä on petraa, B)irroeä, täällä Barltua, re=
poa, futta ja Baißßea metfän riistaa, mitä roaan olla
faattaa. Sapio fpötti iltaifen hänellä ja hptuänä piti.

3lamulla fitte aißoi Sippo ruroeta pois mene=
mään, roaan eipä Ibptänptßään fußftanfa. Äpfpi) Sapis
olta fußfia, roaan Sapio fanoo: »etßö tahtoifi jääbä
roäropßft minulle, minulla pßft tptär roaan on?» Sip=
po roaStafi: »jäiftn Bpllä, mutta Böt>B>ä mies olen».
»sod! elä fiitä Ituoli», fanoi Sapio, »ei ole BbpfyppS
mißään roißa, meiltä faat, mitä mieleft teßee». 9tait=
toi tpttärcnfä hänelle, ja Sippo HußaS mieS, metfän=
Bäroijä, jäißin roäropßfi Sapiolle.

.Kolme roviotta futt oli Sapion roäropnä, jo poi’an
fai Savion tptär. Sippo fitte tahtoi mennä Botiftinfa
Bäpmään, ja pppfi roiemään itfeänfä finne.
Sapio [anoi: »fun te’et fußfet minulle mieltäni mpö*
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ten, niin fpllä pääfet». Sippo meni metfään, ja
rupeft fuffta tefemään. «Sielläpä tiainen puun offalta
istuu ja laulaa:

»SEti tii tiainen,
Söati futi roarpuinen:
s3ane offa olfafwfen, a)

afeta 2)»

Sippo mibfafi paatifatta tiaista, ja [anoi: »niitä, f>er=
ja, [tina mielä minguttelet?» 3tefi fuffet faifiHa fei=
noin foriPtetut ja miten maan parhain fai, ja mei
lapiolle. £apio foetteli fuffta, maan fanoi foljta:
»eimät ote fuffet pätemät minulte». Sippopa toifena
päimanä niin ifään meni fufficn te’entään. &aa&
tiainen fiettä iötuu, puun offalta lautaa:

»Sii tii tiainen,
SSSati futi rcarpuinen:
sPane offa olfafyafen,
s)dd afeta pdlfdfydfen!»

»Sofoö ftnäfin olet täöfä taaP pafifemaPfa!». [anoi
Sippo miljoiofanfa, ja peitti tiaista laotutta. © pm*
mdrtdnpt fen tiaifen fanan jälfeen laatia, maan tefi
futen meibänfin fuffet, ja toi ne lapiolle. »@i*
rodt nämä ote minun fuffeni», [anoi taaP Sapio.
s Jfo, ftitä fun fotmantena päimänä toietä metfään me=
ni, ja tiainen taaö tuli laulamaan:

»£u tii tiainen,
SBati futi roarpuinen:
sane offa olfafyafen,
sPdd afeta pdlfdf)dfen!»
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ajatteli Sippo: »jafFa te’en, Futen FäeFee, eiftätt tuo

turhaan Fäpne laulamaSfa!» SättiFin Itpmän meFa=
ran 3 ) fuFfen alle olFaafen, fen pääftän fatutti 4) päl=
Man, ja mei fuFfet lapiolle. »äFa, nämähän omat
minun fuFfeni!» [anoi Sapio, f’un Foetteli. iftpt pää*

fet pois Fotiift». SäFfi faattamaan Sippoa, ja (anoi:
»Fun npt ebellä l)iif>bän, feuraa fina minun jälfiäni
ja jaa fiifjen pöFft, joSfa aina jomman fian nä’et;
mutta te’e maja tarFFa, jotfeimät taitoaan täfbet lamitfe
paista». Siitä Fun läFfiSapio ebella cFfat
Itänen fuFflsfanfa piStimät jäPen, ja niitä jälFiä mpö=
ten Riitti Sippo naifenfa ja lapfenfa Feralla perästä.
SBaSta iltaifella näFpi enftmäinen fomman fia; ja
[liitä oli Rrmi paistettuna iltaifeFfi. SeFimät majan

le, ja metimät aßion, joSfa lapft oli, ftfään. «Siinä lepä*
[imät pon, niin läFfimät aamulla taaSFin Riittämään,
ja Rrmen liftaa ottimat emääFft Ferallenfa. SÖaSta
iltaifella taas fomman fian toifen löpftmät, joSfa oli
petra tapettu ja paistettu. SaaS famumtajan laatimat
pien tarFan, ja altFion lapfen Feralla fifään metimät.
2)ötä ftinä lemättpänfä, läFfimät aamulla taas ebeU
lenfä, ja iltaifella maSta Folmannen fomman fian löp=
firoät, niin ftinä metfo oli iltaruo’aFft paistettu f)p=
min. »iftpt, Fatfo, Foti loittona ei ole, Fun metfo
maan on paistettu», [anoi Sippo. Sftajan maan f>ar;
man laatimat, ja altFion lapfen Feralla ftfään pani?
mat. Sumettiin maFaamaan fitte, niin taimaS Fa=
joStui 5) pöllä, ja täftbet taimaalta rupefimat ftamu?
jen lämitfe paistamaan Ribän päällenfä, Fun fe maja
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niin f>arroa oli. 9louft aamulla Sippo maFaamaSta, niin
naista ei niin FuSfa ole; meni ul'oS Fatfomaan, maan
fuFfen jättiä' ei niin Funne ollut. (£i tietä w>t Sips
po, Funne mennä, Fun fuFfen latua ei nä'o; istuu
ftinä lapfenfa Feralla majan ebeSfä, Fatfefee, niin £ir«
voi juoFfee ftmuitfe mi)f>öttelee. SDfrtuta ei näFoni)t,
ilta jo tuli, ja Sipon täotw' (tilien jäämän,
mufla taaS metfo paistettu oli, ja f)irn>i taaS juoFfee
nikottelee ftrouitfe. Siinä Sippo monta muotta lap=.
fenfa Feralla eleli f>arou=majaSfanfa; metfo joFa aamuna
aina oli Reille paistettuna, ja f>irroi joFa päiroänä
ftrouitfe fiitä juoFfenteli. ÄaSrooipa lapftFin fuurem-
maFft, fiitä tuli poiFa »len tolFuFaS, niin FäSFi tfänfä
pillin femmoifen laatia, niin I>e pillistä fiitä
roat, onFo Foti loittona. Sippo jouteSfanfa teFiFin
pillin moifen poi'allenfa, ja fe Fun Fatfoi pillistä
roaan, fanoi f>eti: »emme oleFaan FobiSta loittona,
airoan olemme pellon aita=roiereSfä». 5a l>e ftitä
Fun läFftmät maan, niin pääftroät famaSfa Fotiinfa.
@iitä fe on Säpin a!Fa läf>tenut fiitä poi'aSta.
©en pituinen fe tarina.

©elitpffiä: 1, oifafiafcn = fuffcn olemaan juomaan.
2, iiälfäpfcn = jofan. jiaan. 3, mefaran = offan Saavutan. 4, fa=
tutti = afetti. 5, fajostui = tivfastui, felmeft.

3Mfdtt tyoifa.
3)t)bciif«ntuiftrt tuieraSfanfafta tarinoita on tietäåfjcmme:

©nffalrtifiKn: 1, Äatfo: ©eutfclje unb ©agcn. ©cfain*
raclt unb mtt Stnmerfungcn BcrauSgcgcbcn »on Sofiaim äßtlfidm Söotff.
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gcipjig 1845 9t:o 11, finnit 93—105, „®er fitpnc Sergeant,,. —2,
jtatfu: Jtinber= unb .pctusmätdjen. ©efammett burdt bic Sritber ©riimit,
©öttingeu 1850. 2 Sanb. fumit 33—38. 9i:o 91: „®at fitbmnnnc»
ten". QBuofrtlaifitla: ttatfo: Spnlnifdje SolKfagen unb 9Jiärdjcn.
9t«4 bem ifiolnffcpcit beä Ä. S. SBoncidi »on gtiebrid). Be»ejtout.
Setiin 1839, SDritter Sud), 9l:o 6, (imut 119—123, „®ic brei Sriiber".

I. SOliffo SJletfolaincn.
Jtomautfist.i.

DU ennen muinoin mies. ®e tuli rifoffen alah
fefft, ja pafeni metfään rifoStanfa piiloon. Siellä
olift miehelle el;fä tul)o tullut, hm oli paras fpbäm
taimen aifa; maan metfän impi fefft fyänet fiellä pii=
lemäsfä, ja mei omaan fotiinfa, mi oli Janella fau=
fana metfäSfä. 9JUef>en [telia oli fypmä olla; f>e afui=
mat fominnoSfa feSfenänfä, ja rupefimat pfytenä elä*
maan, futen mies ja nainen ainafin. @iitä fämi
metfän impi fol)tuifefft, ja fefän tultua fpntpi Reille
poifa, jolle SOUffo Sftetfolainen pantiin nimefft. 9J?ieS
[tiloin palaft metfäStä fotiinfa, ja mei poi’an ferah
lanfa; eif)än muuta rupefi laStanfa [pettämään,
[itä miefjeffi faSmattamaan. @e fun pääftfin täpft=
ifäifefft, ftitä tuli mies uljas ja oimallinen, etfei pa;
remmaSta apua. Sllfoi [illoin ifä tpötä tuumata poi’=
allenfa, ja pani l>änet £>uul)ban aiban panoon. £ä=
mä fun tpöllenfä meni, fe npf)ti fuuret petäjät
rinenfa, ja tefi niistä aiban moifen, että ifä fmufjballe

tutleSfanfa fäifäfiti poifanfa moimaa, ja Ijänellä fiinä
fuubefft miifoffi tpötä oli meräjätä Imultaan faabeS=
[a. Mietti tuosta ifä mielcSfänfä: «furmattama^an
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td mci tämmöinen fikiö on», paatti lähettää tydnet
pois kotoanfa, ettei Janesta fen komemmin maStuSta
olift, ja [anoi: »menepd, poikani, kdp kuninkaatta
metkani, feuta kultaa, feuta tmpeata!» tottcli
ifanfd fanaa, [ai f)eti matkaamaan, tuli kuninkaafen,
ja [anoi; »makfapa taattoni metka!» »Siedit mi=
nutta ole mitä metkaa», [anoi kuningas mitjaifeSti,
»mikä ftnd olet metkoja?» Suutta DJiikko kiisti pt)d,
ja [anoi: »makfa pois, mikä makfettama on!» @iitd
kuningas fuuttui ftlmittömdkft moifeen tpt)jdn melko=
jaan, ja pani kotme fataa fota=mdked ]

) t)dntd t«p=
pamaan. Die kun padftmat toratantereette, DJiikko
ätietfotainen rauta-faumaftanfa kerran ftmattutti maan,
niin kaikki otimat maasfa. @iitd kpfpi taas kunim
kaatta: »etkös makfa taattoni metkaa?» .Kuningas
fuuttui Seikon puheesta järsin patjemmakft, ja tpönfi
kuufi fataa fota=mdkea toratantereette; maan eihän
niiStdkddn lifdd lä£>tenpt. Söiimein tpönfi jo pf)bekfdn
fataa fota=makea Dflikkoa tplppbcStanfd kurittamaan,
maan t)dn nekin f'ok>ta löi. Dko, fttte tdptpi jo km
ninkaan antaa ratjaa, feuta kultaa, toinen hopeata;
ja Dftikko Dtietfotainen ratjat toi taatottenfa. oiitd=
pdS ifdtle taaS tauotta tuli, kun poika kotiin palaft;
ja kdkeft taaS tpöt)on laittamaan. Janetta oti kaura=
£)uut)ta, jota maakaWintu kami fpömdsfd, niin fttd
lintua kdSki poikanfa ampumaan. SDiikko fttlpin
fteppaft rauta;joufenfa, jotta Idfft ampumaan. tKnn
menee ftnne, ptjtpppd tammin rannatta toinenkin ,md=
kema, jotta mal)o lehmä on fdttdnd 2) ja kokko=t)cmka
mapana onfieefa. »Dletpa ftnd mdkema mies»,
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[anoi SSRikko. — »(£n minä mäkemä ote, SRikko 9Ret*
fotainen mäkemä on», magtaft ongittuja. »£äg=

fäpä [e onkin!» mirkkoi ftif>en SRikko.
olet tägfä», fanoi toinen ja lierkeft onkimagta, »niin em=
ntekö täfbe pfteen feuraan?» »sa, tähkäämme maan!»
fanoi ja faatiin pl)tenä matkaamaan. Äut=
kiroahan mätiän matkaa ebetle, niin pftpi tieifin kol=
mag mieg, joka kat)ta muorta toteen loukutti.
»Dtetpa ftnä makeina», fanoi Seikko, »kun kal)ta
kalliota luteen loukutat». »Qfn minä mäkemä ote»
fanoi muoren=toukuttaja, »Seikko mäkemä
on». Seikko ftttoin fänelle, ja muoren
loukuttaja täkfi kerättä. Äolmcn kegken kufettiin ftitä
npt ja ammuttiin fiellä maaka4intua,
kukin aina muorogtanfa; maan ci ofattu. Sumettiin
fti£>en fttte martioimaan, kunne uäkpift maaka4intua
takafi tulemakft; maan tulipa nälkä obottaegfa. -Dii

ftinä fuulitaa likeltä, niin tapettiin fiettä
mat)o tetjmä joukogta, että ruo’atle päägtäifiin. @e
ongittuja rupeft fitä keittämään, ja toifet filtä aikaa
martioimat t)uut)taa, Äeittää ftinä fe mieg kaltiolta
rokkaa; maan kun fai rokka matmiikft, nouft fiettä
kattiogta manlja akka, rauta=l)uiiintag, kämi keittäjän
tuokfe, ja fanoi: »anna, poika=rukka, tämä rokka mi=
nutte rpppätäkfeni, nälkä on!» »Dn tälle
kin fpöjiä» fanoi toinen, kägkien akkaa poikkeen;
maan tämä rupeft mäkifeltä Itäneitä rokkaa fpömään,
ja ftinä nottfi fyeibän mätittänfä tora. ISBiintein pääfi
jo akka moitotte, ja färpi rokan matfaanfa. SRietiefte
llätä käteen, at’a mettä käpbä ja luigta rokkaa keittää.
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tulimatpa toi[et tomerit [pomddn, niin FummeF[imat
ruoFaa, [anoen: »maFea ennen tuli madosta tefmidstd
roFFa, ei nain FolaFFa». SOJitäS [tilien; Fplldfidn
[e Feittdjd mi’an tieft, maan ei tohtinut mirFFaa
mitään.

tapettiinpa tcifeFfi pdimdFft toinen leljmd, japan=
tiin toinen mie#, muoremlouFuttaja, f eittämään. @ille
Fami famoin iFddn, Fun ongittajalleFin, ja lopuSFoiSta
luista al’a roFFaa uubeftenfa Feittamddn. tullaan
taas [pömddn, niin maistellaan Peittoa ja Fummeffi=
taan: »roFFa rojaFFa, tulihan ennen madosta leimasta
maFeampi roFFa». 2öuoren=touFut-taja [illoin fel=
mitti afian, ja tunnusti aFon fpöneen. 9Fo, tapetaanpa
taaSFin mafjo lefymd, ja SftiFFo SJJetfolainen itfe jddpi
FolmanneFft pdimaF[t Peittämään. heitti [lina, Peitti,
Funne [ai jo roFFa Pv)p[pmäift(lcn[ä, niin nou[t taas*
Fin [e [amainen aFFa muoren louFoSta, IdtieStpi l>dns
td, ja [anoi: »annapa, poiFa=ruFFa, tdmd roFFa mi=
nun rpppdtdF[eni!» SftiFFo SO?et[olainen ei rumennut
[itä aFalle antamaan, maan [anoi Far[aaSti: »on tälle
parempiaFin fpöjid». @iitd [uuttui jo aFFa, ja rupejt
toraamaan; maan eipä pitdnptFddn SD?iFolle, [e paiS*
Fa[i [en tuf)’aF[t Fallioon, ja tpön[t luut muoren louF*
Foon. tulimat [itte loi[etFin [pömddn, niin roFFa raS;

manen oli ja fypma, niinFun madosta lehmästä aina*
Fin. ©pbmdStd pddStpd mennään [ltd aFan raatoa
Fat[omaan, maan [e on jo Fabonnut. »@ld buoli,
[e mirFoft mield, ja meni Fallion Fotoon», [anoi SDZiF=
Fo; »maan et [d mield [tnncFddn [dilp, mield md [lnut
fleltäPin [aamutan!» BeF>mdn nat)’at, ne Folme ma*
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l>on naf>Faa, miillettiin seti remelifft 3), SRiffo paneu*
tui pofjuffaan, ja tomerit fairoat laåfemaan. »SaSs
fefaa maan», fanoi SKiffo toifille; »fonfa minä
nen, ftdoin noStafaa 9I06!» 9lO, laSfetaan, laåFe=
taan alemmafft niin Fof>taa ftelld toinen maaik
ma, faunia ja if>ana futen tylfyäälldFin. @aapi SDtifs
Fo SJtetfolainen outoja feutuja ftelld fatfa6tamaan,
niin taalla talo on, ja fiif)en fun menee, ftelld fau*
nt§ tyttö fanaaåta Futoopi; muuta ei nd'9 perhettä
mitdan. @ille laatii SftifFo 9fletfolainen terroeifer,
ja rupeaa nöyrästi puhuttelemaan; maan tyttö' fdi=
Ml) ti f)äntä, ja (anoi: »oi mieral>an maan mieg, fun
fa tdnne tulit, annahan maammoni tulee, fe tap*
paa ftnut». »Ori l)än jaFfa tappaa», fanoi SftiFFo
sPfetfo lainen mafaifeSti. SÖaan tyttö, jofa oli ifymis
[en fufua, t)läsmaailma6ta ennen maragtettu, neumoi
f)dntd, ja fanoi: »et find, poifafeni, maammolleni
toraSfa pioä, fe on mäfemä; maan f"un alfanee fc
nua rooittaa, niin tuoSfa on Janella aitaama wåfb
mettä, malau ftnä ftflä, ja Haba muuta mettä ftaan,
äSFen find f)änet moitat». dipä aiFaafaan, niin tuli
aFFa totiin, fe oli fe famatnen, jofa falliolla rofan
oli färpänpt, ja fun ndfi SSKifon, fdmi f>eri f)dneen
Fäftn, fa fanoi: »jofo tdnne tulit, fyeittio, maan fat=
foj>an, fnllä tddttd läf)bet!» 2ttifFo SSJietfolainen
lufafyteli jo polmilfenfa, niin pr;rfi fuulta pdimdltd
miimeifen ferran {»proäåtiä ottamaan, meni altaan
luoffe ja malautui fiind, Faaft muuta mettä ftaan, ja
tuli taaö foettelemaan. uubeftanfa toraan
maan, niin jopa SRopa lufafjteli polmillenfa.

©uom. tarinoita. 2
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hänFin muoroStanfa Fuulta, päimältä £>pn>äetid otta*
maan, ja malautui altaaSfa, maan fiinä mielä enem=
min huononi. Siitä Fun tuli toraan taas, eipä pibä
enää phtään; SWiFFo SRetfolainen hornan ruhtoo (ii;
hen paiFFaan, (anoen: »@thän npt enää mir’onne!»

(Siitä f)t tpton Feralla tuumaan,

tiin Baiffi remelin pohjaan. 3>t(e rupcfi
SKiFFo SÄetfolainen alimaifeen pohjuFFaan, pani fen
tptön mähän plemmäFfl, ja remeliä. Soifet
(illoin heitä metämään, noStimat, noStimat plemmäFfl
phä; maan Fun nähtiin fe tpttö ja hpwppö, FeiFats
tiin remeli poiFFi, ja nostettiin tpttö maalle. Se
SDIiFFo Sftetfolainen meni (tnne, fyuraljti läpi maan
piirin toifeen maailmaan. Siellä Fun Fämeli, phtpi
leSFisaFFaan, jolla ei ollut lapfta, ja rupeft ftlle ottos
poPaFft. Siinä maltaFunnaSfa annettiin joFa talosta
aina lapft ja lammas lohikäärmeelle. Sulipa jo Funin=
Faan tpttären muoro. SD?ifFo SKetfolainen fattui ul«
Fona Fämelemään, tuli Fotiinfa, ja Fpfpi: »miFä fe
on, maammoni, Fun puoli maltaFuntaa nauraa, tois
nen puoli itFee?» »ÄuninFaan tptär on lohikäärmeelle
annettama», fanoi leSFi=aFFa, »(itä puoli ■ maltaFun*
taa itFee, toinen nauraa». SäFft SÄiFFo (illoin
mieFFoinenfa flnnc, FuSta itFun Fuuli, tptärtä loi>u
FäärmeeStä pelastamaan. &pttö täältä istuu, lammas
fpliSfä, ja itFee, ottajatanfa muottelee. Siitä menee
SOiiFFo tptön luoFfe, rupeaa puhuttelemaan ja (anoo:
»FaimeleS, tpttö, päätäni, joS nuFFunen (pliift, (ano
mulle, Fonfa noufee Fäärme merestä ottamaan!» £pttö
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ottiFin poi’an pään fpliinfd, ja rupcft fttä Faimele*
maatta maan Fun näFi meben merebfä lenfuaman,
pcrätti jo fpliinfä nuFFunutta, ja puuft: »jo tulee
Folmipäinen Fäärme ottamaan, Folmelfa (piettä mprFFp
(unetta fuipFuaa!» SDftFFo Sftetfolainen (illoin noujt
tpttären polioilta, Fämi Fäärmeette maataan, ja [anoi:
»fatfoö Fäärme=ruFFa, Fun Fotift palaa!» .Käärme
Fopta Fääntpi (itä Fatfomaan, ja pän mieFalfa (imalft
[ilta FaiFFt päät poiFFi. S£pttb ftHd tamoin pääft
FäärmeeStä, Fiitti pelaStajatanfa, ja läFfi linnoille ta-
Faff, joSfa noufimat ilot (uuret, Fun npt ainoa tptär
elämänä Fotiin faatiin; maan SJiiFFo SOJetfolainen pa«
laft maammonfa luoFfe Fotiinfa. kulipa toinen
päimä. SO?iFFo Sftetfolainen taa§ meni pihalle, ja
Fuuli itFun (teitä, Futen eileinFin. Dtti mieFFanfa
mpbtte, läFfi ääntä FoF>ti FulFemaan, ja tuli meren
rantaan. Siellä tpttb istuu, lammas fpliSfä, ja it=
Fee taas. ».KaimeteS, tpttb, päätäni», (anoi SftiFs
Fo ja läpeStpi rannalla istujata, »Fonfa noufee Fäär=
me ottamaan, (ano minulle!» £ptblle ppmä mieli:
»tämähän tämä on eileinen mies!» istui häneltä
päätä Faimelemaan, ja 9J?iFFo uinahti tptbn poimitte.
Äopta näFi tpttb FuitenFin meben lenfaptcleman, ja
puuft äFFiä: »jo tulee!» SJiiFFo SSJZetfolainen Famapti
fiitä fcifattenfa, Fämi Fäärmeelle maStaan, ja (anoi:
»Fatfopa, Fun pääfi aurinFona merellä mieree!» .Käär=
me, jolla oli Fuufi eri päätä pFftttä partioilla, Fääm
tpi merelle Fatfomaan, ja SftiFFo fiitä filpoi pä=
neltä FaiFFi Fuufi päätä poiFFi. Siitä pääfi tpttb
taas manpempienfa luoFfe linnoille, joSfa tuli peitte
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|pmä mieleen; maan SDfiffo Sftetfolainen fiirel)ti fo*
tiinfa.

Suli folmaö päimä. Sfliffo meni
pikatie ftlmiänfä pefemään, niin fuuli taaeifin oubot
äänet ulfona, ja fämi maammollenfa faneinaan: »mifa
fe on, fun puoli maltafuntaa itfee, toinen nauraa?»
*“■ »@e tulee imelä ifompi, t>f>beffrpäinen lol)i=fäär=
mc funinfaan tptärtä ottamaan», (anoi maammo,
»falibeSti on jo tpttö=rauffaa meren rannalle Me*
tettu, maan minM lienee moiman fautta fäilpnpt;
npt taitaa tufyo tulla miimeinfin». Suåfin fuuli*
faan SOftffo SJietfolainen maammonfa fanat, niin
meni taaå mieffoinenfa tptön luoffe rannalle, ja pppjt
l)äntä päätänfä faimelemaan. SptöHe taaö lipmä
mieleen, fun tunfi entifen pelaötajanfa, fuoe-iui l>eti
poi’an pppntöbn, ja rupeft häneltä päätä etfimään.
Söliffo SÄetfolainen nuffui taafen ftifyen tpttären fpliin,
maan ei faufaafaan, fun näfpi jo fäärme tulemafft,
niin nostatti tptto poifaa, ja fyuufi: »jo tulee!» Sämä
fitloin famaliti uneStanfa, fämi fäärmeelle eteen, ja
filjaft: »fatfo, jäfin fuurempi peto jäPeotäfi tulee,
fpöpi finut!» SRo, fäärme fun fääntpi järellenfä fat*
fomaan, SD?iffo fKetfolaincn famaåfa farfi häneltä
faiffi pfybeffän päätä maahan, ja tappoi fiilien paif*
faan. Säötäfoö npt funinfaan tptär ihastui taa§,
typmitlänfä painoi formuffella merfin poi’alle otfaan,
jotta tuntifi, ja fiiref>ti linnoille; maan Sftiffo 2!}iet*

folainen meni maammonfa luo tafaft. kuningas
jftä miestä tiebuStelemaan, fu fäärmeet tappoi, jotta
f>än puolen maltafuutaa ja tpttärcnfä fille antaifl
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jofa fen pelasti. £efi linnoillanfa pibot, joihin tulee
fywää, Imonoa; maan et tunne tpttö. Slntoi mii*
mein fttte funingaS fuuluutoffen, että faifen tammaan
piti Mfea pl)ben portin läpi fyänen nät>bäffenfä.
£ulee rammasta taas fo’o(le, fufin portista futfee
muoronfa, maan ci al’a miestä näfpä. ÄuningaS

fiitä jo fuuttui tpttoonfä, fun et enää ollut muuta
fun ripeitä jäfellä, että; mittpinen 4) fe onfaan finu»
pelaStajaft! Sftiffo Sftetfolainen nä’et Reittiin mi|>o?
miimeifefft. £u(if>an mäntein fitte l>änfin portille,
niin funinfaan tpttö fiepfal>ti hänelle lautaan, fun?
ta, nenää antoi, ja (anoi: »täSfäpä tämä onfin mun
pelastajani!» »Sfto, finulle en faata muuta pallin*
toa antaa, fun tämän tpttäreni», (anoi funingaS
iloiSfanfa, ja termefyti SSRiffo SJletfo laista. sän fui*
tenfaan ei huolinut, [anoi ftllä maalla ei toimeen tn?
lemanfa, maan pppft Eotiinfa laittamaan. ftnua
ei ftnne faaba muuten», [anoi funingaS, »fun ei
pantane maafa=tinnun felfään». SJiiffo SOletfolainen,
jonla teli mieli fotiinfa, fuoStui fieti tuumaan, ja fu?
ningaS fäsfi maafa4innun faattamaan f)äntä Eoti=
maillenfa. oli fama maafa=lintu, jofa [oi fen ifän
faura=l)uul)taa, ja jota Sftiffo oli läl)tenpt ampumaan.
@ille fun nouft SÄiffo SÄetfolainen felfään, fe läfft
lentoon f>eti, ja noufi, nouft taimaalle pfyä, joSfa fps
fpi häneltä: »jofo meri fuurelta näpttää filmästäfi?»

»@i näptä enää, fun jaut)in=fimen fofoifelta»,
fanoi SÄiffo. Reittipä maafa4intu ftlloin f>änet firs
poamaan mereen, laSfi aina meren pintaan, maan
fiitä tempafi tafafaft, ja fpfpi: »fäifäl)bitfö?»
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»Äpttd fdiEdt)bin», maStaft StiiEEo, »joS olifi poiEEi
leikattu, ei otifi merta faatu». »odiEdt)binpd mi*
ndEin ennen, Eun ammuit Eaura=t>uut)baSfa, ja mafa*
ma meni tuosta Eupeitfeni», mirEEoi maaEa*lintu, otti
felEddnfd, nosti toifen Eerran jdr’in plemmdEfi, ja Ep*
fpi: »joEo npt ifolta meri näyttää fitmdStdfi?»
»@i ndptd enää, Eun Eimen ftlmdn fofoifelta», [anoi
SOliffo. SaSEi ftettd maaEa*tintu t)dnet fefdstdnfd td*
fyctle meben pintaa mereen putoamaan, että ennätti
md£)dn jo EaStuaj tempafi fiitd taEaft panEEanfa alle,
ja fanoi: »fdiEdl)bitEöS npt t>pmin?» »odiEdt)bin?»
fanoi SOliffo j »joS olifi Eat)beSta Eofybin poiEEi tpötp,
ei fitteEddn olifi merta faatu». »@difdfybinpd mi*
ndEin, Eun minua toifen Eerran ammuttiin», fanoi
maaEa*lintu, nosti SOfaEon fetEddnfd ja Eotmfi Eotman*
nen Eerran taimaalle, Epfpen: »ndpttddEöS npt ifolta
meri?» »@i ndptd, Eun mdrttindn Eetrdn EoEoi*
fctta maan» fanoi SftiEEo SRetfotainen, ja mapift.
Sintu filtoin taSEi E)dnet fiettd putoamaan, jotta puoti
EplEed jo meteen tuli; maan pisti fiitd ftipi=panEEanfa
alle taas, nosti ptöS, ja mei meren rannatte, EuSfa.
oli EaiEEea ruoEaa fypmdSti, fanoen: »fpö, tepdd, ote 5
maan eld juo, jos finua Enin juottuoon!» sdn
Eun oli ndtEdinen ja ndEi ebeSfanfd fyerEEuja EaiEen*
laifta, Edmi Eot)ta ruoEaan Edfin, ja atEoi fpöbd. obi,
föi, niin rupeaapa tdmd juottamaan. oiind oli tdt)*
bc tuo femmoinen EauniS, ifyana t)dntd liEettd, niin ei
muiStanutEaan maaEa=tinnun maroituSta, maan taS*
Eeufi miimcin taiteen reunalta juomaan. oiitdpd rauta*

EiSfa tarttui panette partaan, ja repi, repi fiitd, Eunne



repi fofo parran pote. SÄiBBo SÄetfolainen ftlloin
pddft paBoon; »aan tuli perotetä. 2ljoi,
ajoi jäfeeta niin SKiBBo Sftetfolaincn pddfi fepdn
pajaan piiloon, ja feppd löi o»en lußßoon. 9tautas
Btefa wuottaa o»en taßana. @eppd fof>ta tpons
taa rauta=l)arffoja tuleen, faa ne »artetetußfi, ja fa=
noo ulßona olijalle: »pane fuufi außi, ftlmafi fiinni,
niin md pateßaan miehen BulBBuufi!» S£dmd Bun
außaift fuunfa, toinen heti tpönfißin tulifen
Bon Janelle Bulßßuun, niin ei »uoteKut endd, loppui
ftil)cn. @itld tumalla pddfi »iimeinßin SJiißßo 9Jiet=
folainen l)dbdötdnfd, ja meni fiitd Botiinfa. Sfto,
ne toifet miehet, fe »uorcmloußuttaja ja ongitta}a,
eldmdt fielld pohattoina; »aan tpttö ei ru»cnnut
Reille, ennenßun »cti»dt [en joufen, joßa 9ÄiBBo Sftete
folaifclta jäi ftnne tamaroiben feßaan. SJiißßo 9ReU

folainen Bun tuli ftit>en, toifet pohatat ci»dt tunteneet
hdntd, »aan tpttö tunfi, ja ojenft hänelle joufen »e*

bettamdßfi. £dmd »ctißin f>eti joufen »ireefen, am?

pui, ja fanoi ftlle ongittajaUe: »mene, Bdp fe »afa=
ma!» SSeti fiitd toifen Berran, ampui taaö, ja
fanoi fille »uoren loußuttajalle: »mene, Bdp fe »afas
ma!» menimdt, ja fielld o»at tdndßin pdimdnd,
Söaan 50?iBBo SÄetfolainen fai fiitd tptön, ja pddötiin
phtend eldmddn. @en pituinen fe.

©etitlifffä; 1, fota=wäfeä = fota mieltä. 2, fdttäuä = täti)*
nä, fijöttinä. 3, remelifft = fyifnunfji, naufioiffi. 4, mittainen = mifc
tilien, mintätäinen.

23I. SDtitto SHetfolaiitcu.
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11. SWilfo SÖiicljclttinett.

Stunuffctta.

9JiieS pdimdn oli metfdd fdpnpt, ja laffi fpnh
fid faloja fotiinfa fulfemään. «Siellä tuli Sapiotar
dffid f>dntd maataan, ja fanoi: »lähtenet minun fe;
tallani, en tapa ftnua, maan et f>pmdlld lähtene,
pan paifalla». Sdifdfytden Sapiottaren puhetta, fun
niin foman elybon pani eteen, ei tohtinut mies maS*
tuotetta, maan tdptpi Idf)ted Sapiottaren feraöa fuh
femaan. Ädptiin fitte f>pmdn aifaa fpnffdd metfdd
pfytend, funne päästiin jo Tapiolaan, niin mei
piotar miehen fotiinfa, ja fanoi: »tdsfd faat npt {fan*
nöibd, futen ifddn mieleft laatinee, fun maan minulle
nöfollinen olet f maan jo 6 petollifeffi rumennet, että
foetat luotani pa’eta, niin paifalla finut fyengeltd
panen».

9ftie§ hm ei ndl>npt muu£tafaan apua oleman,
fuoStui Sapiottaren tuumaan, ja otti i)änet naifeffenfa.
©limat fitte aifanfa pfybcefd, niin jo fol)tuutui £apio=
tar ja teh poi’an, jolle pantiin SRiffo äßiefyelainen
nimefft. Se fun faSmaa fuuremmafft, tulee fydneStd
mie§ mafyroa ja mdfemd, etfei moi mirren meted,
faarnan fanoa. Dmatpa leimat Reillä fitte lopella
ferran, niin menee Sapiotar fpömiStd faamaan, ja
fanoo Idfytiegfdnfd: »lii?fua ei pibd poifeefa olleö;

fani pirtiltä funnefaan, muiStafaa fe!» Soifet lupa=
fimatfin fotona ppfpdffenfd; maan tuöfin enndttifddn
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Sapiotar talon tienoolta, niin tuli jo SJJiffo ifänfä
puf>eefte, ja fanoi: »fyimoittaa, taattofeni, omaa maata
naf)bä, läjäämme tästä fun fotimaitafi fatfelemaan!»

»£)i poifafeni!» fanoi ifä, »fyimoittaa minuafin
entistä fotiani näfybä; maan muilta äitift, mitä fa=
noi, fun fielfi meitä pirtistä minnefään menemästä».
SRiffo ei Ruotinut fiitä, maan fmufutteli pfyä ifään*
fä, funne mieltyi tjänfin miimein poifanfa tuumaan,
ja läfftmät itytenä pafenemaan. Söaan eipä faufaa,
fun palaft jo Smpiotar fpömifen fyau’Sta fotiinfa, ja
fun ei pirtisfä feffinpt fetään, niin armaft l>cti aft*
an, ja läfft pafcnijoita tatuoittamaan. 2Bäf)än
matfan pääsfä pfybpttifin jo miefyenfä ja poifanfa
tietä aStumaSfa, niin ftyppäft, famafyti eteen, ja fp*
fpi mtyaifeSti: »mintältben pafoon läffitte, enfö mä
teitä fieltänpt?» —• @iitä ifä ftätäptyi niin pal)an*
päimäifeffi, ett’ei tainnut mirffaa mitään; maan 9Rif=
fo astui roftfeaSti Sapiottarelle maStaan, ja filjafi
hänelle: »tie aufi!» ©uuttuipa fiitä Sapiotar,
että tarttui poifaanfa fäfin; maan SRiffo ei fumain*
nut fitä, maan iSfi fyäntä aitaa maSten, että tuosta
luu, tuosta nal)fa emolta pafoft *), ja läfft taattonfa
feralla ebelle fulfemaan.

SPääfimät fiitä jo omaan maafyanfa, ja ifd poi=
fanenfa rupeaa fobiSfanfa elämään, niinfun muinoin*
fin. SUiiffo miefteetyp pfyä, ja tulee aifoja myöten
aina mäfemämmäfft, että oli jo toiimein moimaa
lii’affifin. herran mufa lähtee mierolla fäpmään, ja
menee fiellä muiben poifien, tyttöjen feralla fifaan.
Sumetaan ftinä npt foppifelle, niin SJJiffofin pääfee
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muorollanfa foppia peittämään, ja fun iSfcc fittä nei*
tiä, neitifeltä famaSfa fäft Batfence, ja rapmaS fäppi
malittamaan ifätle: »pämitä poifaft ääreen 2 ), tappaa
lapfemme faiffi!» Saatto ftitä nuptelee poifaanfa,
ja [anoo: »mifft, poifafeni, fcmmoifta laabit? ma*

roita itfeäfi!» »2lfun mufaan minä foppia olin
peittänyttäni», maStafi Sftiffo; »maan taift mapin*
goSfa fomanlaifeSti fäpbä». Sfä (illoin mietti mie*
leSfänfä: »pitää laittaaffeni poifa tpöpön- jott’ci jou*
ba maSta papaa laatimaan», ja (anoi famaSfa pä*
ncHe: »menepä, poifafeni, tuo muuban fuorma puita
mctfästä, millä fplpä lämmitämme!» »SBäleen tuo
on teptp», (anoi SJiiffo; »maan onfo refeä ja länfiä
fuSfa, taattofeni?» »Dn» (anoi ifä, ja re’en fefä
länget antoi poi’allenfa. f)än (illoin niine faluinenfa
läfft puupun, ja meni parpaafen pongiffoon. Siel*
läpä metfän eläjät 3) tunfimat pänet, ja rupefimat
päälle tulemaan; maan Sftiffofaan ci ollut pefoiS*
(an(a, mutta rupeft riepfimään 4), tappamaan peitä».
Siitä tuli metfän eläjille pätä, ja alfoimat rufoel*
la päntä: »elä, poifafeni, meitä tapa, me ftnulle pp=
mää laabimme!» »9io, jääfääpän fitte eloon,
funpan moniapta pumfuormani fotiin metää», fa*
noi SOliffo Sftiepeläinen; malitfi metfän eläjistä par*
painiman, ja maljasti refeenfä. Äaafi fitte fuuren
pongan metfäetä, jonfa määnft refeen offinenfa, ja
ajoi metfän eläjällä fotiinfa, joefa famapti peti re’el*
tä, ja puuft ifällenfä: »täSfä, taattofeni, puuta, täSfä
pemoinen ftnulle!» »Sftaltoit, poifafeni, faaba, maltat*
fin pitää, ci minulle pibä (itä pernoista», maStaft ifä.



11. SDtiffo ffltiefictäutcit. 27

£)(t aiFaa »äf)äi[cn, niin lafft 9MFo mierclle
taas Fifaan, ja toisten poiFien, tytärten Feralla rupeft
Foppifclle. SftitäS ollaFaan; Fun IpFFäfi Fopin mene;
maan, fe juuttui neitifelle jalFaan, ja jalFa [amaSfa
FatFeni. Suti ral)»aS [itä taas ifälle »alittamaan, ja
fanoi: »fyämitä poiFafi ääreen! FaiFen rat)»aan rul);
too «iällä »oimallanfa». 3[ä Fpllä pal>eF[i poiFan;
fa teFoja, »aan Fun ei ftifyen muuta »oinut, armeli
Janelle taas jotaFin tcFcmiStä, ja fanoi: »menepä,
SKiFFo, tuolta lammista Falaa pppbä, että faiftn Fer;
ran »ielä Fala;Feittoa maistaa». »910, annahan,
taattofeni, I)e»oiS;Fulu tallista, millä minä Falat Fo;
tiin tuon, niin Fpllä Falan [pennille FcF>ta pääfemme»,
»aStaft 9JiiFFo. 3[ä [illoin l)e»oi[en toimitti poi’;
allenfa, ja SÄiFFo läFfi FalaStamaan, onFi [timanenfa
»aan Feralla. kulipa lammin rantaan, niin fyongan
FatFaift »a»aF[t, ja [ai rannalta onFimaan. £)nFi [ti;
nä, onFi, niin Fiepfal)ti 2Betel>inen onFeen, ja SWiFFo
»etäifi Itänet maalle, joSfa rupeft onFi;»a»a!la Ijen;
gettä Ipömään. äÖaan »etefnnen alFoi ruFoella I>än=
tä, ja [anoi [urFeaSti: »elä, mieS Fulta, tapa, minä
[ulle F>p»ää laabin!» »9io, Fun Fuormallifen Falaa
lammista tuonet, että Fala;Feiton [aan taatolleni, niin
peitän eloon», [anoi SWiFFo äöetel>i[etle, ja [amaSfa
pääStiFin itänet, onFi [uuSfa, lampiin taFaft. Söetc;
l)inen toi [teitä l)änelle taFallifen Faloja ja Fantoi
rannalle; »aan 9ÄiFFo nosteli taFFaa, ja [anoi: »tuo
»ielä toinen taFFa, täSfei ole miehen Fuormaa!»
2Öetel)inen [tiloin uubestanfa uppofi lampiin, ja »äänft

toifen Fala;taFan rannalle. »9io, npt on
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fpdä!» mirffoi Sftiffo SBetefjifede, »lä£>bcö npt fala=
fuormaa fotiini fantamaan!» äÖetefjifen täptpi npt
lähteä niitä fala=taffoja fantamaan, ja tulimat pl>=
tenä Sftifon fotiin. £ultuanfa taattonfa fuulumide,
l>uuft jo SJiiffo £>äncHc maataan: »tä6[’on npt, taat-
toani, falaa, täöfä emännpt emännöimään! SR
jofa näfi poifanfa faaliin, [anoi fiifjen: »maltoit, pois
fafeni, faaba, maltatfin pitää, ei minulle pibä fitä
emännpttä!»

Qjletäänfyän aifaa taaö roäfjäifen, niin SDliffo
folmannen ferran lähtee mierolle fifaan, ja muiben
nuorten feralla rupeaa foppifelle. SÖaan mitenfäS
fämifään; fun iti neitiä fopilla, foppi puuttui ncU
tifelle fplfeen, ja fplfi määrään meni. @iitä rafymaS
taa£ fdppi malittamaan ifälle, ja [anoo: »fyämitä jo
poifaft ääreen! faifen rat)maan pilffoo 5) äiätfä moi*
mallanfa». ©iitäföö taa£ ijalle puolta oli poi’at
tanfa, miten mufa eåtäift fyäntä paijaa laatimalta.
Söiimein fau’an armeltuanfa, päätti lähettää fyänet
pitfäde matfade pciö fotoanfa, ja [anoi: »SÖarja;
faifelta funinfaatta fafft tpnnpriä raitaa "melfaa on
olettamaa folmannen muoben ai’ata, läfybepä poifa*
feni, niitä rahoja perimään». -SRiffo oli ftiljen mak
miö, ja fuoreft matfaamaan. SJfetfän eläjän piti
aifoifyin, itfe istui forjaan, ja SBetcfjifen pani oljjils
lifefft. @idä tamoin matfaft fitte nuo ai’at, nämät
päimät ti ), fnnnc tuli SBarjafanmaaljan ja läljetpi
jo funinfaan fotia, niin ajoi jpräfyptti fitä maatua
pihaan, että rupefimat palatit liituinaan. @äifäf)s
tipä Söarjafainen funingas [itä, peräten palattienfa
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Faatuman, ja fanoi orjillenfa: »FäpFää tiebuStamaSfa
matFaaja, mitä paFifee, ja antaFaa, mitä ppptää, että
lähtee ebellenfä». Drjat FämimätFin I>eti SEUiFon pu=
Reelle, ja näf)tpänfä mittpinen 7) hänellä oli feFä l)e?
moinen että opillinen, fäiFäfytimät mielä pahemmin,
ja Fpfpimät pelo’iefanfa: »mitä mievaalle pitää?»
»£)liftpaf)an FaFft tpnnpriä hopeita FuninFaaltanne pe?
rittäroää», maotafi SftiFFo roljFcaoti. SftuiStaen ifäit=
tänfä FäSFpn, Fantoimat orjat raljatpnnprit epäele?
mättä eftin, ja SftiFFo SWiefyetäinen nosti ne veFeenfä,
ja läFft ajaa Farettelemaan Fotiinfa. Dmaan pihaan
päästpänfä, riifui fitte metfän eläjän maljaista ja
ajoi pois metfään; mutta Söctefyifen päästi lampiin
taFaft, ja itfe Fätoi taattonfa puheelle, ja fanoi: »täSf?
on npt, taattofeni, rafyat, joita panit SÖarjaFan maal?
ta fyaFemaan, ota!» So?itäS oliFaan ifällä fii?
f>en mirFFamiSta? Dlifi Fpllä fuonut poiFanfa fille
matFalle jääneenFin; maan l>pmät olimat mieleStänfä
ralyatFin, ja täptpi Fiittää SJliFFoa jaloFft, Fun niin
fuFFelaan aftanfa toimeen fai.

Äau’aFft et ifäfle poi’astanfa maatusta ollutFaan.
huutaman ai’an päästä Fämi SftiFoSta FobiSfa elä?
minen ifäwäfft, eiFä telmpt enää mielenfä FifaanFaan
fen Fomemmin lähteä, Fun fiellä niin pahasti aina
Mini, niin tuli ifänfä puheelle, ja (anoi: »ompele,
taattofeni, minulle faIFFu 8), mieleni laatii maailmaa
Fatfelcmaan». @epä oli ifänFin mieleen, joFa Fol)ta
ompeli nal>Faifen falFun ja antoi poi’a(lenfa. @aIF?
fu fefäSfä, läfft fitte SKiFFo 3J?ie£)eläinctt matFaa?
maan, ja FulFi maita Fau’an, Funne Fol)tafi FbrFean
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määrän, jonka harjulla oli poika, joka fal>ta kalliota
pftteen jplkptti. Se kal(ion;jplkpttäjä kun kekfti
SÄikon maaraa termeittä Jjäntä l>eti, ja
[anoo: »tcrme SJlikko 9ftiel) etäinen! ota minua tome;

riffefi!» »SEute maan, koska niin magmatta mies
[teitä näytät, parempi on kaftben kulkeakfemme», fa=
noi SÄiFko Sftieltetäinen 5 ja kallion;jplkpttäjä laSkeuji
määrättä, ja läkfi Itänen kerallanfa matkaamaan. Äul;

kimat [titä mältän matkaa plttenä, niin näkimät poi’;
an, joka kaf>ta jokea kämmenillänfä pltteen tatuft 9),
ja mcnimät Inokfe. Sokiemtaluttaja taukoaa l>eti
tpöStänfä, ja (anoo Oikotie: »terme Seikko SRielte;
tjetäinen! etkö ottaifi minua tomerikfefi?» »Sältbe
maan kerättä, kun mietcfi teltnee, Itpmä on tomeri
matkalta, maStafi Seikko SOfaelteläinen, ja läkftmät
kolmen miehen ftitä astumaan. Äotmafen matkaa
fufettuanfa, tulimat fpnkkään metfään, josta etäältä
näkpi J>eibän fitmiinfä, niinkun [tuone ikään olift ollut,
ja kun pääftmät likemmäkjt, [teliä olikin afunto moi*
nen, linnakft pieni, pirtikft fuuri. littaan tuttua, nä;

kimät taittuen 10) oleman mattoja n) täpnnä, niin
tuutimat talonkin afutukft, ja menimät pirttiin; maan
[teliä ei ollutkaan ketään, ik>an oli autiona pirtti,

kun oli kämelleSfä tullut mäfpmpS ja nälkä,
[teittäpflmät pirttiin lemälttämään, pitäen keSkenänfä
tuumaa, mistä rupeaifimat ruokaa [aamaan. puljut

ftlloiu Seikko 9ftte[teläinen toiftlle: »pirtti kun on au;

tiona, maan tanhut maltoja täpnnä, ei tule ruo’aSta
puutetta, josko pibot mielä laatiftmme, tappa;
kaamme muuban malto tanltuelta!» «Sepä neumo
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oli toiStenFin mieleen, ja menimät heti tanhuede, josta
valittiin parhain maho ja ishettiin huoliahft. 2Buo=
remjplhpttäjä jätettiin fitte mahoa ruo’ahfi laittamaan;
maan toifet hahfi menimät metfään hihoja leihhaa*
maan. @epä olihin @pöjättären afunto, joha oli
ficflä metfäSfä, niin tulee ©pöjätär hotiinfa, ja lops
tää pirtiSfä poian mahoa heittämäSfä. @iitä ärjä=
fce heittäjälle: »mai tulit ftnä, raatoniehha, tähän
mun pirttiini polttamaan, hämmentämään! karttuu
poihaan häftn, nostaa toifella häbellänfä falpamen ja
toifella panee häneltä pään fen alle louhhuun. @itte
menee hän heittoa hatfomaan, hahmuaa lihat haihhi mat=
faanfa, ja lähtee ääreen.

sPcif’a [tina falpamen alla himpuelee ph«/ hunne
pääfee louhuStanfa miimeinhin, niin ferää @pöjättäs
ren jättämät luukalat pataan faifft, ja heittää ne
uubcStanfa rohahfi. Ääppi fiitä fitte tanhueHe, ja
hirjuu 12) tomerianfa fpbmään. £oifet tulimatFin hohta
metfäStä, hun olimat näfisfänfä filmin, ja rumettiin
ruo’at(e; maan eipä oHuthaan toifiSta rohha fjpmä,
niin hpfpimät heittäjältä: »mintähben tämä rohha niin
laiFja on? parhaimman mahonhan me olimme tap=
Paminamme!» »Sämä pirtti manha on», [anoi
fa(lion=jpifpttäjä, »niin liihahteli heittäeSfäni, että rohha
maahan meni, ja minä hun uubeStanfa heitin, ei fpn=
tpnptfään rohha — Sfto, tointen täptpi tpptpä
rohhaanfa, jommoinen oli, ja tnlimat fen päimää ftllä
fpömällä toimeen. Suli fitte aamu, niin idettiin
maho taaShin tanhueita, ja jätettiin
heittämään; maan toifet hahfi menimät puita leihhaa=
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maan, niinkuin eileinkin. 9WitdS ollakaan; poPan
ftelld keittdeSfd, tuli taaskin ©pojdtdr pirttiin, fanoen
Janelle: »jokos taas olet, raatoniekka, pirtiSfdni, maik*
ka eilein kielfin tulemasta!» karttui poikaan kiinni,
ja pisti Janelta pään falpamen alle, maan keiton fbi
matfaanfa, ja meni tieljenfd.

SPddjt poika miimeinkin falpamen alta, niin kerdjt
ainoat keiton jätteet, mitä oli luu*palaifia @pöjdtdr
mdbdn jdttdnpt, ja keltti niiltä uubedenfa rokkaa.

fntuft fitte mctfdStd toifetkin tomerinfa fpömddn,
ja rumettiin ruo’alle. ©pöbeSfd nurkuimat toifet taas

rokkaa kek>nokft, ja fanoimat: »mi kumma, kun tämä
rokka niin laif)a on, fypmdn mal)onfyan me tökimme!»

Suutta jokien*taluttaja maStafi tomerinfa eileiftlld
faneilla; »pirtti liikal;teli feittäeöfäni, niin rokka maa*
l)an meni, ja uubeStanfa kun Peitin, ei fpntpnpt enää
ruoka fypmd». SftitdS fiil>en; elettiin fe pdimd
taas, ja maattiin pön feutu, kunne pdimd malkeft,
niin nälkä tuli miehille, kun niin maljalla fponnilld
oli menneenä kahtena pdimdnd aikaan tulla,
ja iSkimdt taas toifen maljon Saipa Sftik*

ko 9Kiet)eldinen itfe keittämään ja toifet tponjt jalkoja
leimaamaan. ÄeittdcSfdnfd kdmi ImneStd fitte aika
ikdmdkft, niin laati rokan kicfyueSfa itfedenfd kante*
loifen, ja kun ei ollut pirtisfd lamitfaa, millä olift
istunut, kantoi pihalta fuuren tammifen altaan pirt*
tiin, jonka afetti fumoHenfa lattialle, ja rupeft fiif>en
fefdflenfd kanteleella foittamaan, @amaSfa tuli
@i)ojdtdrfin taas kotiinfa, ja drjdft l>eti Janelle: »mai
tulit find, Sftikko SÖiielteldinen, minun pirttiini remua*
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maan!» »9to, f)iljempdd, aEEafeni», fa*
nei SftiEEo 2Jiiel>eldinett, »mitta f>eitdn foiton tdf)dn
lapftHeft; onEo lapfta EuSfa?» (Syöjätär juuttui ftitd
aina paf>emmaEft, ja l>uuft roif>oiöfanfa: »minä rodl>dt
foitoetaft, tule raatonieEEa tappeluun!» SÖaan SftiEEo
Sftiefjeldinen Eun pddft affaan Edftn, ruf)toi f)änet fa=
tnaöfa ja pani fen tammifen altaan alle, jofa oli
lattialla Eumoöfa. ©itte Eeitti t)dn rauf>a§fa roEan
roalmiiEft, ja Eirjui toifta fpömddn. Ste tuliroatEin
metfdötd Eof>ta, ja rumettiin totena fcömddn, niin E»«
ft)i SÖJiEEo SSJtiefyeläinen toroeriltanfa: »l>r;rodEö' onroE*
fa n»Et)inen?» »Äa, l>t)rod on!» fanotroat toifet,
ja Eelntiroat SftiEon Eeittdmdd maEeaffi. £dn ftlloin

nouft fyötndstd, Eoljenft allasta, ja fanoi: »tctefon
M)t pirtinsliifuttaja! miffi ette varoittaneet minua?
SÖaEautuu nt)t pirtti liiEEumaSta; roaan tdf)teEddmme
jo poiEEeen, ei täåfd enda ole meillä teEemie>td» Soi*

fet oliroat {»dpeisfdnfa eitodtfd jufenneet roirEEaa mi=
taan, roaan IdEftrodt ffiihn Eeralla matEaamaan. Wlt-
nirodt, menirodt ebellenfd, niin föt)ftrodt metfdSfd f>aus
ban niin fuurert, niin fuuren, etfei pohjaa ndEr;np>
Eddn. Mybä tietelemdåfd, mitd l>auba6fa
on», fanoi SfliEEo 9Jiiel>eldinen: »roaan milldpd me
fen pohjaan pddfemme?» Slftata rodfydn arroeltuanfa,
EeEfirodt jo toroerit neuroon, ja fanoiroat: »on|an
meillä ne Eolme mal>on nal)Eaa Eeralla, jotEa ©9o=
jdttdren Eobiöta faimme, laatiEaamme niiötd roipu
moinen, joåfa laSEeubumme alaa!. @e Eeino oli
9ftiEoåtafin l>r;rod, ja laabittiin naftoista EätEtyt, jo=

liitettiin nal>Eaifet l)il)nat, niin pitEdt, Euin roaan
©ucnt. tarinoita. 3
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nap’oiSta faatiin, niillä mufa laSfeaffcnfa fätfpttä
pautaan. Äun oli fe peibän laitoffenfa toalmis, fp*
(pi fWtffo toifilta: »fufa fiipen npt istuu meistä fät=
fpepen?» »Sstu ftnä, SJZiffo SSJJiepeläinen», \a-
noiroat tomerit, »me mä’ettömät miepet, mitä pannet
fätfpepen, (itä pipnoista nostamme». »9fo, (itä*
pän tuo on», (anoi SKiffo SSJJiepeläinen, ja istui fät=
fpepen, fäSfien toifia laSfemaan päntä pipnoista alaS;

Somerit faamat (illoin päntä laSfemaan, ja SWiffo
SKiepeläinen alenee pipnojen (ujueSfa aina (pments
mälle, funne tulee jo miimein maan alle, joSfa amau=
tumat äffiä oubot maat ja toifet ennen näfemättömät
(eubut. Slmaupi mufa toinen maailma (teliä, moinen
fun plpääHafin, joSfa ompi meri ja (en rannalla
pirtti. 9tou(cepa Sftiffo -äftiepeläinen (illoin fätfpeStä,
ja menee fiipen pirttiin, niin (teliä on pien fauniS
neitonen malfoiftSfa maatteiSfa, jofa

■Kultakangasta futoopi,
<£>opeaiåta fyelfpttdapi;
Mbet ftittaifet Mrootta, .

%a?at I)opeifet poltoitta,
tyåitoyt paiötaa päälaelta,
Äuutamaifet fulmahtitta,
©taroaifet olkapäiltä,
£d'f*bet tairoon partioilta,
@eitfentäf>tinen fefåltl

■ißeitt fun fcffti SJlifon, (äifäptää f)cti ja [anoo: »oi
mierapan maan mies, miten (inä poloinen tänne jou*
Puit? maammoni fun fotiin tulee, fe tappaa finut».
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»dm ole miestä mcrtaistani ennen nälmpt faatika
fittc pcl’äta tiennyt, joko rumennemat npt akat minua
tuhoamaan», [anot SD?ikko 9Jiicl>eläinen, ja kertocli
neitifelle, miten fyän plämiaailmaSta fätPpcäfä ftnne
oli laskeutunut. Sieitifen [illoin kämi fäälikfi poi=
kaa, kun fc Janesta l>pmä oli, ja mci 9ftikko SJiieljes

laifen aittaanfa, jonne peitti maatteif)infa, etfci maam=
mo fteltä löptäift, ja falpafi omcn. Suutta koJ>ta tuli
akkakin kotiin, ja kiljaft fyeti kpnnpkfeltä tpttärelle:
»kunne ftnä poi’an peitit? poika on npkpänfä käpnpt
täsfä; tuo fyäntä piiloStanfa kerälläni tappeluun!»
9leitifen (illoin ei auttanut enää kieltäminen, maan
täptpi tuoba poika näkpmiin, joSfa nouft maammon
kerällä hirmuinen tora; mutta miimein tuli Seikko
moitolle kuitenkin, ja tappoi akan. @iitä meni
fittc fc ncitinen miehelle, läkft Seikko SD?icf>eläifellc
naifekfi, ja fuorefimat plä=maailmoille lähtemään. Qftis
tä oli neitifen kobisfa tamarata, eloa ja muuta fyps
mppttä, fjopcata, kultaa, (en ottimat mpötänfä kaikki
ja kantoimat fii£>en jauhan fuullc, joSfa fe nahkainen
kätkpt riippui. 9iiitä tamaroitanfa panimat fitte kät*
kpek>en, jonka Seikon tomerit {»innoista noStimat plöS
ja tpfijcnnettpänfä aina folauttimat takafi, kunne ai*

kanfa (itä tekoa tefitpänfä tamarat alhaalta loppuimat.
@o!ui kätkpt taas tpfyjänä alas, eikä ollut enää muuta
fiik>en panemista, niin (anoi Seikko SD?iek>eläinen nai*
fellenfa: »istu finä npt, neitifeni, kätkpel)en, että pää?
fet täältä plöS, niin tulen fitte minä taas muoro!*
lani». Sstui neitinen (illoin kätkpel>en ja noStcts
tiin plöS; maan kätkpt folautettiin takafi, ja Seikko
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9ftiel)eläinen itfe rupcfl miimeifeFft FätFpcfyen. ®aimat
tomcrit taa§ fyifynoiPta metämään, että FoF>ofi jo Fät=
Fpt mätyän matFaa, niin puljui noStaeåfa toinen toi=
fellenfa: »SftiFFo 9ftiel>eläinen joö pääfee fyaubaöta
plöå, fe ei annaFaan meille ofaa eloFfibtanfa 13), maan
työntää meitä muoromme finne, niinpä fyeittäFäämme=
Fin F)änet Rautaan ja pitäFäämme tamarat FaiFFi!»

Soinen mieltpi t>eti tomerinfa tuumaan; fama£fa
FatFaiStiin f)if>nat, joibfa FätFpt oli riipuFpfa, ja SKiF*
Fo SJZiel)etäinen puolitieltä Rautaa Firpoft ala6.

SJiitaö ftifyen; SfliFFo lähtee meren rantaa [telia
maan alla furuisfanfa astumaan, niin nafee linnun
lentelemän taimaalla, ja puntaa [itä luoFfenfa: »tule£
tänne, lintuifeni!» Sintu lentää leul)af>taa ftifyen t>eti,
ja [anoo: »terme SÄiFFo SJiiefyeläincn! mitäP tuumae=
let?» »@itä tuumaelen, miten Fotiini pääftfin»,
maStaft SOftFFo: »faata, lintuifeni, minut emälle maal=
leni!» Sinnun Fun oli fääli J>äntä, ottiFin f>eti fel=
Fäänfä Sftifon, ja läFft lentämään. Senft, lenft mat*
Fojanfa, Funne toi SftiFon miimein fiiljen paiFFaan,
Fuöfa tomerinenfa mahoja FeittääFfenfä oli balFoja lei*
FeHpt, niin peitti jo felabtänfä, ja F^fpi: »jeFe tun=
nct maata, Fuöfa olet?» SftiFFo fiitä Fatfaåta=
maan pmpäritlenfä, niin tuntee jo paiFan, ja [anoo:
»jo npt tiehän, lintuifeni, FuSfa olen, FiitoFfta tuo=
maåtaft!» @itte crofimat ftinä toifiötanfa; lintu läFft
lentoon uubeHenfa, maan SJIiFFo So?iel>etäinen Färni
tyaubalte ftnne, Ful;un oli molemmat tomerinfa jättää
npt. s)aiFFaa läl)eStpe§fä, Fuuli jo melun ]4 ) l>au=
balta, ja Fun liFemmäFft meni mielä ja fprjäStä Fat=
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foi, ndEi EattiomjplEpttdjdn ja joEiemtaluttajan jtind
EesEendnfd EiiStelemdn. »Dta elot! anna neiti!» fd*
noi toinen toifellenfa, cimdtEd [omineet ofiitanfa niitä
EdtEpeSfd nostamia jaEaeSfanfa. SSftiEEo sD?iet>cldinen
liiloin IdbeStpi f>eitä, ja (anoi: »terme tomerini! tdSfd
te olette, tdSfd mindEin!» Sapaft rinnasta pl)s
bettd, toifen toifetla Edbetldnfd, ja Ipffdfi Rautaan
EummanEin, fanoen: »menEdd meiEEofeni, EuEali minä,
ftEdli teEin 15) EdmelEdd!» famaSfa tuiSEafytis
toat maan alle pddUenfd, eiEd I>eitd fen Eotoemmin
ndfytp ei Euultu; maan SJUEEo SKiefyeldincn otti ta*
maranfa jauhan reunalta, ja meni morfiamenfa Ec*
rafla ftiE>en @pbjdttdren entifeen pirttiin, jota Eau*
niStelimat EaiEenmoifelta riEEaubella, ja rupefimat
tenä elämään. SoSfa Eutui fyeibdn elin=aiEanfa I)&
paifeSti, Eunne miimeinEin Euolema faamutti. @en
pituinen fe.

©clitt)ffiä; 1, vafcft == fvälöclt, läffu 2, ääreen = poitteen,
poiä. 3, metfän eläjät = metfän mäti. 4, rjehfimään = tuntumaan,
ptetfämään. 5, pilffoo = färfee, rut)too. 6, nuo ai’at, nämät pätivät
= htwän aitan. 7, mittainen mimmoinen, mittinen. 8, fafftu
-- lanttu, feäfeli. 9, tatuji = jcfjbatti. 10, tanfmen = tujan. li,
maljoja maholehmiä. 12, firjuu = huutaa. 13, ctotjiätanfa = ta»
waroistanfa. 14, melun = metelin. 15, futaii minä, (ttäii tetin =

jogfa minä, fteliä tetiu.

stit>ett Satuit»

DU muinoin metfd=mieS. @e meni metfdlfc,
jouft Eeralla, ja Edmeli metfdd Eau’an, niin pfytpi £iis
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t>en muoreen. «£>iitolaiftlta olimat manltemmat fuols
leet, ja l>eitä oli fuuri jouffo pertöifta. Reillä oli
pien paljon fypmppttä, fultasluftffaa, fulta=aötiata (lina
muoren paalia, ja jofa miehellä oli fultasmaunut, ja
futtaslaima oli faifille pf)teincn, jofa fulfi f>alfi maas
ilman itfeffenfä, fun maan laimaan nouft. 4)e fun
näfimät fen metfäsmieften joufi ofalla lälteåtpmän,
tyuufimat l>eti: »tule, l>pmä mies, meille rafjan ja l>ps
män fanan ebedä jafamaan nämä tamarat!»
tuli ftifmn l>eibän luoffenfa, ja fpfpi: »mitenfä nämä
faabaan nämä fultasmaunut ja fulta=laima itfeötänfä
juoffemaan?» %to, l>e fiitä neumoimat miehelle:
»fun noufec pläsroimuHe, ja alasmimuOe jafallanfa
polfec, no fitte juoffee mannut ja laima itfedänfä».
9Kie£ fun fai tafan tietää, hänellä oli joufi meteen
fä, niin ampui ferran, ja f>uuft: »ctfifää miehet fc
puliffa, jofa joufedani läfft; fen ennen tamoittanee,
fille fultasmaunut ja laima ofafft!»
[tiloin läffimät läppäämään (itä mafamaa tamoittaafs
fenfa, ja menimät, jotfei näfpnpt ei fuulunut. 9JZie§
maiffa näfi, että jo menimät, ajatteli fuitenfin: e£>tä
tulemat [teitä tamaroillenfa tafafi. SOJätti faiffi l>ps
mppben pii fpnnpffeStä laimaan, meti faiffi ne fuls

fefä muut riffaubet ftiften, ja nouft itfefin
laimaan, fofjofi plä=mimulle, ja polfi jafallanfa alas
mipua. 211’aP fiitä laima fyppätä maalla ja merellä,
funne l>pppäft funinfaan linnan eteen ja ftifmn feis
fafytui. s)äätpipä funinfaan tptär linnan portailla iås
tumaan. ®e fun feffti fultaslaiman, niin formeU
lanfa ppörittää, ja [anoo; »tuo£fapal>an on plimmäi*
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nen feifari tään maan päällä tuosfa Fulta4aimaSfa
fulfemaOfa. Dttafoo, feifari=futta, minut taimaanne,
minä rupean teitte morfiameffi!» SSJiicö amaft lai=
manfa oroen aufi, fun fuuti fen, ja fanoi: »funins
faattinen tarttua! minä olen maan tatonpoi’an pak
metija, en minä felpaa teibän jatfojannefoan
maan, en teitte funinfaitafin». dlo, tptär maiffa
fuuti jotta tatonpoi’an patmetija fe onfin, pprfi maan
uubeötanfa, ja fanoi: »ottafoo maan! minä rupean
teitte morjkmcfft.» Suutta toinen fanoi: »te, nä’en
mä, pilffaotte minua maan, ontjan teitte funinfaita=
fin». Äuninfaan tptär jitloin fannatti finne taimaan
ruofaa fefä juomaa faifenmoiSta fen miehen fpöbä,
ja
jäimät lattialle läjän, fe ci tohtinut fäteenfäfään ot=
taa niitä mieS, £ptär ftttä=mälin fämelee ftinä tai=
man cbcöfä paljoilta mielin faf)ba=fäfin, fun ei rntee»

ottanut häntä. SJiieö fatfoo miifon aifaa fitä, niin
näfee, että apia tämän on mietettä, ja fanoo
fin: »die, fun tahtonette, tatonpoi’an
patmetijan fanfa fauppaan rumeta, niin nouöfaa tai=
maan!»
mieO tanfefi potmittenfa, ja fpfpi: »minnefä me npt,
herttua=fulta, tämän h l)®an taidan feratta menem*

me?» «£än maötaft fe funinfaan tptär: »men*

fäämme meren Feöfclte, fiinä on faari fpmmentä mirt>;

taa pitfä, jofon marjaa täpnnä ja maata
mpoten rpöljöttää». dlo, taima pantiin tiiffectle; fe
juofft feefelte faarta, ja afettui fiihen. SD?ieö fitte
läfft marjan mätäntään, maan fun maisteli marjaijta,
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nuEEui ftifyen, rupefi ma’ata ruojottamaan, eiEä faa=
nut pf)tään marjaa laimaan. SÖiimcifeltä fuuttui jo
EuninEaan herttua. »Soubat» fanoi, »Euolla fiifyen
faareen, talonpojan palmelija=EuojuS, minä Mannan
laiman ja Eotiin». ■— ÄääntiEin lahoan ja
meni Eotiinfa; maan mieS jäi ma’ata ruojottamaan
fiif>ert. 910, fttte I>än miimeifellä fyamaitfi fiitä
EuuEfeltanfa Mitenkin, maan taimaa ei näEpnpt ei
Euulunut; finne menimät ne Eel>noin antamat tamarat
ja muut, lompuEEa rallaa maan jäi miehelle, £ä*
neliä nälEä femmoinen metinen mal>aSfa eiEä ole mitä
fpöbä. 9Äenee fiitä marjapuunpefyEon juureen;,
mätti mafcman laEEarinfa marjaa tähteen, ja fttte pisti
pl>ben marjan fuultunfaEin, foi fen, rituStcli.
pä olimatEin pahoja marjoja, tästä EaSmoi hänelle
farmet femmoifet l)äEplät päähän, jott’ei niSEat jaEfa*
neet kannattaa. ©iitäEöS hänelle tuSEa. »f>pmä oli-
ft», (anoi, »unten mielä ollut, nälEä maiEEa on fem=
moinen, maan nämä fyäEplät Eun mielä EaSmoimat
päähäni. £aimalaifia joS mitä tulee, niin minut mie=
lä metfän petona ammutaan tänne faareen!» —9fte*
ni fttte toifen marjapuunpel)Eon ääreen, ja mätti
fiitä oiEean laEfarinfa täpteen. s)isti t)f>ben marjan
fuufyunfa taas, ja foi fen, rituSteli. 9iepä päätpimät
jo fypmiä marjoja olemaan, farmet putofimat päästä,
eiEä tuntunut fiaaEaan. Suli niin EauniS fttte
neStä, ctt’ei EoEo maltaEunnaSfa ollut niin EauniSta.
9Eo, l>än muotti fiinä, EunneEa laimalaifta tulift
eil)än fe meren EeSEeltä pääSfpt mifyin faarcSta
ja Eun näEi, että laima jo noufee, ja tuli jo faaren
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Fof>taan, niin {juntan: »ottaFoo fypmät pitämät, ra*

£>an ja puheen minut poib täältä faa?
rcbta FuolemaSta, ja faattaFoo minut ja neumoFoo Fu*
ninFaan (innaan, jobta läFftnFin laimoineni FulFc*
maan!»
moimat tien FuninFaan linnaan. 3ftieö ftitä fitte meni
FuninFaan piljaan. ÄuninfaaHa oli ruoFa Faimo fti*-
nä Foreata mettä täynnä ja tipris tulppa fuubfa, niin
istuutui Faimon f annelle, ja alFoi liFa=jaloi(lanfa Ful=
jutella, liata mettä, 'tpäätpipä FuninFaan ruo’an4eFijä
linnan portaille tulemaan. @e hm olift ollut pafyents
pi mieö, olifl Filjaiöfut Ijeti: »mintäljben ftnä liFaftt
meiltä ruoFa=Faimon? pafya on tuota meibän fpöbä,

roielä FuninFaan ja FuninFaallifen puolifon».
£)lift funingaö Fuullut, olift leiFFuuttanut Faulan poiF*
fi. Söaan tämä oli Ijpmänfämpinen, tppni mies,
meni miehen luo, npFäifi Ijäntä, ja [anoi: »moi mies»
ntFFa, Fun liFaftt meiltä Faimon, palja on meibän
fpöbä, mielä pahempi FuninFaan ja FuninFaallifen per;

Äuningaö hm faapi tietää, fe leiFFuuttaa pääft
poiFFi, ja malta olift minullahn fe ftnulle teljbä».
Sa maitahan ftllä olift ollutFin. 9ftieö fanoi: »et
föö, mirFFaFo mitään, niin mä neumon
tai’an femmoifen, että tulette niin FauniiFft, Fun mi;
näFin olen».
taft 1-uo’an tehjä, »Fun fa femmoifen tai’an te’ct mi;
nulle». SJiieb antoi Ijänelle fitte marjan fpöbä.
@e fen fpöbä rituåteli, ja fyäneötä tuliFin niin Fau=
niö, etfei FoFo ma!ta=Funnabfa ollut niin Faunilta;
mutta fe talonpojan palmelija pihtiin jo ftitä piiloon,
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etfeimät fyäntä muut näkift. Se ruo’an tekijä ftfitä
aikaa laitteli kuninkaallifta ruokia linnaSfa; fpötiin,
juotiin, remuttiin (tina, kunne f>er’ettiin jo ruo’alta,
niin menee [e kuninkaan herttua ruo’a!ta päästpänfä
fcn ruoka=emcStin eteen, ja kpfpp: »mikä tcibät tefi,
cmeSthkulta, t>f>t’äFfiä niin kauniikfi?» (limeSti fanoo:
»oli äkkinäinen mies tuolla pihamtaaSfa, niin ftllä
on femmoifet tapat, jotta faapi, joS ketä tahtokoon
kaunistella, kauniikfi». «Sanoo jtiljen fe laimaanfa mie*
jästpttö: »kunpa minuakin kauniSteleift, niin minä
rupeaifin Janelle morfiamckft». »3o fe on tainnut
mennä», roaStafi ruokanroeSti, »fe ei tohtinut jtlmää
näyttää kellekään, pclkäfi äkkinäifeSfä kaupungiSfa ta*
pettämän itfcnfä». Sptär laittoi fanan miehelle:
»elköbn micSnukka mitään perätkö, kpllä minä
marjelen, tulkoon äkkinäifeen Ijuoneefen, minä finne
fpötän, juotan fyänet». sPoika tulikin, ja pantiin eris
tpifeen ljuoneefen. Se kuninkaan herttua kantoi fin*
ne ruokaa, jnomaa, kaikenlaista l)erffua. Suli f iu
hcn eteen fpöbeSfä, juobeSfa, rupefi puhuttelemaan
miestä, fa (anoi: »tcf>Bää minutkin, h9®« mies, niin
kauniikfi, hm ruokasemeStin te’itte! minä rupean teille
morftameffi». Soifella äkä fpbämeSfä fiitä, kun
jätti finne faarcen. Spöpi kuitenkin, juopi ftinä, fas
noo: herttuasfulta, minä, talonpoika kuhjuS,
teille fulhaifefft kelpaa, onhan teille kuninkaita!»
»SoS ette muuten usko», fanoi tptär, ei tuntenut
häntä meren keskelle jääneekfi, »niin minä annan
teille kentraalin maattcet ja kultanahan, kultamtals
jaa, onhan minulla! ja minulla on kulta4aima
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ja Fultasmaunut, ne annan Fan[a, Fun te’ette minut
Fauniifft». Soinen ajatteli mieltdnfd maSten: omas
nipa ne oliftmatFin! maan ei mirFFanut mitään. Kus
ninFaan tptdr puteli ph® rcaan, ja [anoi: »no minä
en teitä Fä[tStäni heitä, ennenFun minuaFin FauniStc-
lette». SDlieS [illoin rupe[t FauniStelemaan. Sää micts
telpS otti marjan ma[emaSta laFFariStan[a, antoi pa=
hoja marjoja FuninFaan tpttärelle [pobä, ja it[e piSs
tiin ftitä piiloon; [pönti, juonti jäi [iihen. Spttö
Fun [en marjan [pöbä rituSteli, no ftlle FaSmoi [ars
roen=häFplät päähän. Kuningas Fun näFi [arroet tpt«
tärellän[ä pääs[ä, Foctteli [ahoillaFin leiFFuuttaa;
maan eihän ne [ahat ppStpneetFään. sPani [itte FaFfi
[otamieStä, mahmaa, [armia jäfeStä Fantamaan, että
pääft tpttö=ruFFa liiFFumaan. @i muuta Fun hätä
Fä[iS[ä, toista hätää met[äStä tulee. s)ani miimein
FuningaS FuuluutoSsFirjat maltaFuntaan[a, että joS
olift naimatoin mies, joFa hänen tpttären[ä tohtoroift
ja [ai[t [armet pois, niin h®n pani[t [en FentraaliFft
tpttären[ä Fan[a phteen. Sahi joS oli[t nainut mieS
eli aFFa, joFa [en parantai[i, niin antai[t hänelle iFuis
[en hprcppben.

9?o, tähän tulee tohtoria, miestä, aFFaa [alin
täp[i, tohtor oibaan tytärtä [tinä, maan ei [aaba [ars
mia pois. Suleepa fe mieSFin fieltä raottaan taFaa
piilolta, lanFeaa FuninFaan eteen polmilfenfa, [anoo:
»armollinen FuningaS, antaFoo, minäFin ruoFin tuota
teibän herttuaanne, joS nuo minä [aiftn [armet pois!»

.Kuningas [anoi: »HeFb tuota, poiFa[eni, ftnulla;
Faan [itd moimaa, jopa täS[ä omat ndmd muutFin
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foetefleet, omat juoneet, juoneet onneffenfa maan!»
SCRitäS otlafaan; mies meni poiffeen, oli aifaa pois
feSfa, niin tulee tafafi, (anoo: »armollinen funingaS,
ei näiSfä ole muiSfa farmien faajia, minä ne faan,
fun foetella antanette». - » sJlo, fun faanet, poifas
feni», maStafi funingaS, »foctte!el)an! farmet fun ru=
mennemat tyttäreni päältä lähtemään, niin panen
finut plimmäifeffi fentraaliffeni». SftieS fiitä pul>ui
funinfaalle, [anoi: »laittaf oot) an muut parantelijat
pois ja fotamäfi jo iloa tefemään, fpllä minä tpttäs
renne parannan!» laitettiinfin muut faiffi pois,
ja fotamäfi työnnettiin iloa tefemään; mieS maan
jäi fttyen tytärtä forjaamaan, ja palmelijoita fäSfettiin
hänelle amufft. sJ)ul)ui fiitä npt piifastytölle: »mene,
tyttö, pane rifuja faunan uuniin, fauna lämpeämään!»
ja poi’alle fanoi: »mene, poifasruffa, fäp metfäStä
folme tyenoa, offatointa pajun marpaa hautumaan,
joilla ruofin farmet pois lähtemään!»
mat marmat f>autuneifft, niin piifa=tytö(lä l)aubotti
maStat, faunaan laitatti lämpimät mebet, leSftnfisppps
pimet ja muut tarpeet; funinfaan tyttären mei fpl*
pemään, laittoi piifastytön pois faunasta, ja pani
omen luffoon. ©otasmäfi tefi fillä aifaa iloa. s)as
nipa fitte funinfaan tyttären farroiStanfa mallatlaus
toif)in riippumaan, ja alfoi niillä hautuneilla marmuilla
fplmettää fjäntä, fanoen; »mieläfo jätätte minut fuos
lemaan meren fcSfelle? mieläfo farfuutatte minun
hpmppteni pois? täsfä tää on teibän futyaifenne, ette
npt enää faa niin pilfata! »Äuninfaan tytär rufoes
lemaan h«ntä; »elfää, mieSsruffa, työfö minua, en
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ftnä ilmoisna itänä enää te’c mitään patina teitte!»
- 9ftie6 antoi fitte oiteaöta laffaristanfa tytölle
marjan, niitä proiä marjoja, no ne läffimät farmet,
pois, jotfei tuntunut [taataan, ja tpttö tuli niin fau=
niifft, ett’ei foto maltafunnaöfa ottut niin faunilta
fun t>e otimat. stio, fiitä l>e linnoille fpömään, juo=
maan, tanöfimaan; poifa pantiin ptimmäifefft tentraa=
tiffi, ja [ai [en tuninfaan tpttären itfetfenfä. @en
pituinen [e.

5.

£uPamo*
©obantnläfdä

Diuotfalai]tila: ,Hat]o ©menffa jjroif»©agor odj Sifmcntijr. ®f<ter muntlig öfioericmnmg famfabc od) utgifna af ©unnar Olof £tylten*
SaoalliuS od) ®eorgc ©teohenS, l:fla Del. ©tccffiotm 1844, 9l:o 8, ff.139—150. „Dct fföna ©lottet öftan out ©olen odj norban ontjorben.

£an§talai|itiä: Hat|o Üboalgtc (soentur og jfortaedinger (£n
Saefehog for golfet og for ben barnligc Söcrbcn ocb' S. HJtolbcd), lljö»
benfjaon 1845, 9t:o 49, fnotit 264—270, „Dcn ncbtraabtc 9tger"J St
jtjbfl (Eocnttjr. SKuntlig fortalt.

©atfalaiftlla: Äatfo Oeutfdjc ‘Kärjen unb ©agen. ©efammelt
iwb herauSgegcben »on Johann 2öi(he(m SEBolff, Seipgtg 1845, fnout I—6,
9i:o 1, „®aä golbcne ©djlojj." 2 Äatfo ®vimm, Äinber unb sau«»
mård)en, £t). 11. 9l:o 93, ff. 47—54, „®Je Dtabe." 3. Äatfo mai>
nittua firjaa, 91;o 92, ff. 39—46, „®et Äönig »cm goibcnen Berg."

4, Äatfo fanina firjaa, Zt). 11. 9t:o 193, ff. 501—513, „®cr Xromfet."
®tawoniataifilla: Hatfo Äletfc, SOlärcfjcnfaat alfer äöölfer, S3er»

lin 1845, 3»citer S3anb, ff. 41—53. „®ie fpere Soma unb tfire
Änecljte,"
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‘Kongoliaiatfitta: jtatfo Olette, Piärdtenfanl ader JQöffer, ©et»
lin 1845, Dittcr ©anb, ff. 19—23. „Dte Utofebiflfrijfdfe.

Slrabiaiaiftlia: 1, Itatfo SBcii, Jaufcnb unb eine Slacfyt. 3unt
crflcnmate aub bem Sltabifdjcu Urtcjt, Stuttgart 1838, 23b. I. - ff.
783—880. „@cfd)ici)tc beb prinjen Itamaralfamen unb ber prinjeffin
S3ebur. 2. Itatfo faman tirjau fuuuja 572—582. „@cfd;ic£)te beb trä»
gett Stbu SDtupammeb."

Sntialaifiita: Jäbiin »iroafitawa tarina löi)tntj Siiri fp. Srocf»
baudin ©affan tieteen tääntämäbfä fatudofeelmabfa; Die ©iärcbcnfam»
lung beb ©omaberoa ©Hiittä aub Hafdjmir. Seipjig 1843, XI). 11. fiwut
7—34. ~®cfdiidite beb SBibuffiata." .ffatfo famaa tirjaa Xl). 11, fiwua 118
ja fen=jälellifiä „®efct)icl)te beb ©attircega, itenigb ber ©ibtyabbarab''.

Dii folme meljeStä, fafft f>pmää, t>ffi Suljfimo.

«Reiltä fuoli ifä ja äiti, föpf)if(t jäimät. Sulimat
jtita fotoin murfycetli(if(i, ja itfimät itfemiotänfä pl)ä.
Äau’an itfettpänfci, fäåfi uniSfa fycitä i(ä=mainaja me=
nemään pof(t f>anf>ia martioimaan, fun*
fin aina pöf(en(ä. 9D?eni enftnnd mäntiin meli (uine;
maan fotmafen rannalla iotuttuanfa, rupe(t pimeä po
pelottamaan, jotta poiö piti lähteä. Äotiin tulleelta
fp(pimät toifet: »mitä fait?» »3t(epäf>än näl)s

nette, fun muotonne fäptte», maOtafi poifa (tifyen cifd
tef)npt muuta (elmää. £oiåfa pönd meni feOfimmäi*
nen meli, ja liänen fdmi famoin, fun man£)imman=
fin. Sdfftpd folmannefft pöfft £ul)famo muoronfa
martioimaan; (tina iotui faifen pön, cifä pcl’dnnpt.
kulipa paimdn foittaeöfa aamulla folme l)anl)ea ran=
nalle ja forjaftmat (tipenfä alban alle, niin muuttuimat
fyeti if>aniffi neiboifft ja Idffimdt mereen uimaan.
Sufyfamo (illoin mafitft fauniimmat (timet (teitä tal-
teen(a, ja iotaufi taaå paifa(len(a. 9ieibot jonfun
ai’an uituan(a nou(imat jo maalle poiP läl>teäf(en(ä,
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ja fämimät aiban luoffe, josta toifet fafft ottimat fiu
penfä, ja läffimät lentoon; »aan pfft ei pääSfpt, fun
fipiänfä ei löptänpt. ilmoitti ftitä npt itfenfä SEup
famo, ja [anoi neibolle: »taalla fiipefi omat, maan et
faa, fnn et rumenne naifcffeni!» sfteito filloin iU
maift olemapa funinfaan tytären, maan palmelijoi;
ncnfa pnpna lentäneenfä mereSfä fplpemään, japuisti
&upamolta ftipiänfä. Suutta SEuPamo pani entifcn
ei>bon eteen, ja [anoi: »ottanet minut niin
annan lentimefi». 9io, ncibon ei auttanut [tina tmi*
ppminen, painui fun alfoi jo maFcta; maan lupaft
rumeta pneKe puolifofft, fai fiipenfä, pufi pääKenfä,
ja lenft pnpna fotiinfa, futfuen Supamoa linnoilla
fäpmään. £äfft fitte SEuPamofin fotiinfa, niin fps
tyimät toifet meljet fotiin tulijalta: »no, mitä fait pn*
pa martioittuafi?» »@ain ma funinfaan tpttä*
ren puolifoffeni», maStafi SEupamo. »oinäfö
femmoinen funinfaan tyttären!» irmistclimät toifet,
cimätfä ottaneet uSfoaffenfa. Söaan Sotkamo läfji
ftitä pti funinfaan linnoille, ja fanoi tytölle: »täällä
minä npt fitä maSten olen ftnua faamasfa, jofo npt
läpenet minulle?» »Sopa mainen», fanoi tyttö;
»maan ftitä emme mirfa funinfaaKe mitänä, pibäm*
me falatyäitä». »9ftitä me f>äitä pibämme, fun
funinfaaKe emme fano», tuumaeli SEupamo. »@es
pn fen on», fanoi tyttö, »maan ifäKeni fun fanot,
fe panee femmoifet puuStit eteefi, ett et niistä pääfe
ifänäft». »Sftitä tepeefin», maStafi SEupamo,
»mutta fanon minä». SJZeni fitte funinfaan eteen,
ja ilmoitti aftan.
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tptärtäni», maStaft funingaS, »ennenfun menet, faiffi
puut tästä muomaSta 2 ) faabat».

Säffi Sul)famo [iitä morftamenfa luoffe, (anoi:
»femmotfen npt pani ifäft puuStin, faiffi puut mi=
nun tästä »uomalta faataa». »@nfb minä [itä
[inutle [anonut», maStafi morfian, »maan pää[et [inä
[iitä, hm et pahempaa maSta pani[i. Sftene faaba
pf[i puu, ja [ano puun faatueS[a: faiffi met[ä faa=
tufolmn! niin [tiloin omat puut fumoS[a». Sul)*
famo fofyta meni tpöllen[ä, faaft v>[>ben puun, ja [a?
noi ne mor[tamen[a neumomat [anat, niin [ai [itiä
faiffi puut muomaSta Eaabetuifft. Sfteni [iitä [itte
funinfaan eteen, ja pppfi tptärtä, [anoen jo puut faa«
taneen[a. »<£'t mielä [iiiä [aa», [anoi funingaS,
»[inun pitää npt mennä, ne faiffi fannoiiien[a noS=
taa». Suli taas mor[tamen[a luof[e Sul)famo,
ja [anoi: »jo toi[en pani i[ä[i puuStin mielä paf>em=
man, faiffi puut pitäi[i minun fannoiiien[a nostaa».
»3lrma[in minä [en», maSta[i morfian, »maan roieiä
jtitäfin pää[et, fun ei folmatta pani[i pahempaa.
Sftene, nosta pf[i puu fanno((en[a, ja [ano noStaeSfa:
nouSfoot faiffi fannoiileijenp niin [illä [e on tefytp».

Sui)famo tefifin, futen mor[iamen[a neumoi, ja
[ai puut faiffi fannoilien[a, niin meni taaSfin, fu=
ninfaaita tptärtä ppp[i. SÖaan ei antanut mielä [tl=
läfään, fäSfi fulta=miljat taimaaSta fäpbä, [itte maSta
antai[i. Suli [iitä Sufyfamo mor[iamen[a luof[c alla
päin, padoilla mieiin, ja [anoi: »npt maSta puuStin
pani, taimaaSta fäpbä; millä minä ne
[aan?» »SÖoifit mielä nefin [aaba», maS*
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tafi morftan, »fun ci ainafin pahempaa maSta tu=

lift». @itoi Janelle fäfin petäjän, laittoi fyemoifen
fclfään, ja fanoi; »aja npt, funne Immeinen putoaa
oltaft, niin l)aurafe päättäjä ja ota, mifä fäteefi
puuttuu.» &äfft fiita npt £uf>famo ajamaan, ja laSfi
pstä maatua pf)d. 3o teiimein fau’an ajettuanfa
putoft Immeinen, niin famaSfa päältänfa ja
fai fätcenfd; maan ne fun raSfaita oli=
mat, putoft itfe niiben fanfa ja painui maan fifään,
ctfci jäänpt, fun mäfyän fyimuffta plöS. £)lla o£et=
teli ftinä maan ftfäSfä, niin tuli fotfa ja tefi pefdnfd
l)änen pääftänfä; muni fuE>en munianfa, ja alfoi l>au;
toa. »So tämä npt ainafin minulta pään mä=
rättää», ajatteli Suvanto. SÖaan [tiloin tuli fettu,
juoöta fetfutteli, näfi pefän, ja rupeft munia fptm
mään. sän fttä fettua tapaft f>ännä6tä, niin fe irti
rpoStäptpeSfänfä tempaft l)äntä plemmäfft. SToiöfa
päimänä tuli altmo, ja rupeft Jäntin munia fpbmä=
än. Ättn taaSfin fttä tarttui Räntään, fe bänet tenu
pafi toieläfin plemmäfft. 3o folmantena päimänä
farl)u juosta fatfuttclee, tulee jälfimäistä munaa fptm
mään. Sarttuipa £ul)famo farf)ua jalfaan, niin fe
Itänet nosti fofonanfa ploS. pöS päästpä ei tiebä
funne lähteä; lähteä fttä pitäift jonnefin. 2lstuu,
fätoclee, niin fuulee toraamifen, ja ftnne meni. £o=
raajat fun näfemät l)änen tuleman, ilmStumat fttä,
fmutamat iloiSfanfa: »af>a^>! jo paisti tuli.» @anoi
ftiben Suvanto: »ei minuSfa feittämistä, eifä pais=
tumista: milu, pitfä matfa ottanut jo feittämifet, pais=
tamifet.»

©uom. tarinoita. 4
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toraajat, »eroita meitä torastamme!» »SDZtfa teillä
reälinä?» Epfpi SufyEamo. »Sama ifä*reainajan
faurea; jos EciEafyuttaa toifen pään, fe reifjollifen Eaa*
taa, joö toifen EciEafyuttaa, fe oman reä’en nostaa
plöS: mpärää finä, Eummalle tuleepi!» »Äuinfa
minä teibät fiitä reoifin eroittaa?» fanoi SufyEamo,
»jos toifelle eli toifelle annan, fe minulle fuuttuu,
Erille en anna 5 parasta, antaEaa minulle EOEO fan*
ma!» »SJio ota, mene matEoifyifi!» fanoireat
fiifyen toraajat, antoireat SufyEamoHe faurean,ijjja
fyän läffi faureanenfa fiitä ebeHe astumaan. ÄulEi
reäfyän matEaa, niin jo toifeSfa paiEaSfa torataan.
f)än finnc meni. »3lE>af>!» fyuubettiin reaStaan
taas, »jo paistin faamme!» SufyEamo fanoo toi=
meSfanfa: »ci minuSfa EeittämiStä, eiEä paiStamiS*
ta; reilu, pitEä matEa reicnpt Eeittämifet, paistamia
fet.» »9to Eun et finuSta paiStettareaEfi liene,
eroita fitte meitä!» fanoireat miehet. »SDIiEä teillä
eroitettareana?» »Sämä äitisreainajan laEEi, Eunu
malle tuleepi; fen Eun panee pääf>änfä, ei nä’e Eu=
Eaan, oli miSfä tafytonfa». »Syilläpä teibät fiitä
croittaifin», fanoi SufyEamo; »jommallekummalle an=
tanen, toinen minulle fiitä fuuttuu. s)araS, naEEaat*
te minulle.» 9J?ieE>et pääStäEfenfä torasta naEEafi«
reatEin hänelle laEin, fanoireat: »tuoSfon, ota, mene
matEoifyifi!» 3*l SufyEamo läEfi laEEinenfa ebetle
tumaan. SBäfyän inatEaa Eäptpänfä, Euuli Eolman*
neSfa paiEaSfa torattarean, ja meni ääntä Eofyti finne
taaS; maan tuSEin pääfiEään näEpreiin, Eun fyuubet=
tiin reaStaan jo: »aE>at>! jo paisti fattu!» »di
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minuS(a f eittämistä, eifd paistamista,» raaStaf Sub*
famo; »railu, pitfd matfa (aanut feittdmi(ct, paista*
mi(et.» »910 fun ei (inuSta paiStiff ole, evoita
(a meitä!» »SJiifd teillä toran aineena?»

•»9ldmd i(d*raainajan maniat fuoraat 3 ); ne, näet,
(emmoi(et oraat, panet jalfaaft, ful’et funne
ei rooi fufaan paijaa tel)bd.» »sPal)a teitä eroit*
taa», (anoi Sul)famo; »toi(efle annan, toinen (uut*
tuu paras, annatte fuoraat minulle.» - 9Äie*

oli tää neurao l)prad, ja antoiraat Janelle ne
i(d*raainajan(a fuoraat, joilta eiradt muuten (opineet,
niin pddftradt toraamaSta, ja erofraat fotiin(a.

910 Suvanto, fun fai nefin,. läfft l)dnfin taas
makaamaan, ja tuli taloon. <SieCd taaSfin, fun
ifään nd£)bddn oraeSta tuleman, (anotaan: »f>al>! jo
ferran tuli mitä (pobd!» »SBdf)d minuS(a (pö*
mistä», raaStaf Suljfamo; »railu, pitM matfa raienpt
jo fpömifct fefd juomifet fc raetta, mifd raertd,

(e luuta, mifd lii) o a.»
ndlfd?» »Sftifdpd fe olift, fuutena fuufautena
fun en ruofaa ole ndfmpt», (anoi Suf>famo. ®ai
ruofaa, föi, ja fi;fi;i (potpdnfd, joS ciradtfo tietdift(en funinfaan aluetta, jol)on olift fulferaa. »(?mme
tiebd» raahattiin ta!oS(a, »raaan on meillä metfdn

rrailjat, tienneradtfb ne.» Äutfuttiin fofoon faiffi, ja
fi;fv>ttiinj raaan eiradt tienneet. Annettiin Suljfamolle
talolta fitte firai, ja fdsfettiin tallella pitämään, joo
tarrae mifd tulift. firaen taltecnfa, lafft(iitd talolta pois, ja tuli toifeen. ©icllä f)dntd taas*
fin (pöbd aiottiin; raaan fun ei (anonut it(eS(dn(d
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fpömiStä oleman, pantiin panette ruofaa, ja fpfpts
tiin, mitä afioitfeifi. SEufyfamo ei fanonut muuta
afioimanfa, fun että neuroottaifi fen funinfaan maa=
l>an, jonfa nimitti. »Stfc emme tiebä fiitä funinfaaSta
mitään», (anottiin taloSfa, »maan on meiltä metfän
pebot, tienncroätfö.» Äutfuttiin ftinä fitte metfän
pebot fofoon faiffi, ja tiebuStcltiin Reittä (itä maas
funtaa, jot>on olift £ul)fantolla matfa ollut; maan
eimät tienneet nefään (anoa, 9io fun ei ftif>en muuta
moitu, annettiin panette fiitäfin talosta fimi, ja niin
meni ebeEenfä, ja tuli fotmanteen taloon, ©ielläfään
ei tietty fen funinfaan maata, jota fpfpi; maan fas
nettiin taimaan linnut oleman, joilta fpfpttäijt. —•

Äutfuttiin fo’otle linnut, niin tulimat f)eti muut, foffo
pfftn ci tullut, maan fyeiltäfin fun fen funinfaan
maata fptyttiin, eimät (anoneet tietämänfä. Ääps
tiin taas foffoafin futfumaSfa, maan ei ollut fuuls
laffenfa; maSta folmannella futfumuffella tuli, maan
ei fanonut fyänfään tietämänfä. »Siebät fpllä», fas
noi talon mäfi, »maan maimojaft pelfäät.» »sfto
tiehän minä (entänen», (anoi foffo, »maan finne on
fyirmeän pitfä matfa.» maan miemään
mies finne, ei matfaa fatfomaan. £ul)famo fai
fiitäfin talosta fimen, ja niin nouft fofolle felfään.
Äoffo läfft lentämään, lenft, lenfi, jofo lie ufeampia
miiffojafin lentänet, niin fpfyi mieheltä: »faitfo fis
meä cnfimäifeStä talosta, joSfa fämit?» »@ain»

»9fo luo fe fimi mereen!» &uf)famo fitte loi
fimen mereen, niin fiitä paifalla faSmoi fallio, jolla
foffo mäfyän aifaa lepäft, ja läffi uubellenfa lentoon.
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Äot»an lennettyänfä, lt>ft)i taas mieheltä, jos eilö
faanut toifeStalin talosta li»ed. «Sanoi mies (aa;
neenfa, niin 10110 fenlin IdSli mereen lähettämään;
ja fe lun taas mereen luotiin, ftitä famatfe Säiliö
laS»ot, jolle 10110 istui lepäämään. Siitä taaSlin
lentoon lol>ofi lohta, ja lotrnan lennettyänfä Ipfäifi
mieheltä: »antoilo minun emäntäni li»eä ftnulle?»

»2lntoi», »aStaft Suhlamo. »s)ubota (elin
»ielä mereen!» neurnoi lollo; ja mies lun pubotti,
ftitä tuli lolntaS lepäpS;pailla lololle, joSta lun lälft
lentämään taas, nii» lerraSfaan »ei jo miehen ran;
nalle, ja maalle laSlettuanfa Ipfpi: »no mitä minulle
npt pallasta annat?» Dii lalft (onnia 4) rannalla
ftinä, niin Suhlamo (anoi: »ota noista lumpi ta;

hanfa!» 9co otti ftitä lihamamman 10110, föi fuu;
hunfa, ja lälft talaft lentämään.

Suhlamolaan ei laulaa fiinä »iippnpt, »aan
meni luninlaan linnaan, fe toraama;pailaSfa faama
lalli pääsfä, jola teli hänet nälpmättömälft, ja tuli
morftamenfa l)uoneefen. @ieUä morftan, itlu filmin
fd, ja loilli murehiSfanfa; »aan häntä ei nähty.
Sonlun ai’an nälpmätoinnä (telia iStuttuanfa, luuli
tnorfiamenfa läslemän piilaa »että laimoSta noutaa
maan 5), ja lun meni piila lai»olle, meni pantin
jälleen, ja murenfi lulta;»iljoiSta »dltdfen astiaan.
Suli piila »eben lanfa, niin funinfaan tptdr latfcli
fitd, (anoi: »ei tdmd ole pultyaSta, läp toista!» @e
lun toista laffi läpmään, Suf)lamo taas jdfeSfd
meni, ja enemmän »Ujoista »eteen murenfi. (£i lei;
»annut felddn »eft fitte luninlaan tyttärelfe, IdSli



54 5. £usfanio.

BolmanneSti Bäpbä, puhtaampata tuoba. Mämi piifa
taas BaimoSta tointa noutamaan, niin Sultßatno fti=
i)en loi Baißßi Bulta=miljat, jotßa oli taircaaSta
nut, ja meft Bannettiin Buninßaan tpttärelle. @epä
näßi jo nuijat [tina, tunfi i>eti, ja fanoi: »täsfä olet
npt, fuii)oifeni, tniSfä oletßin, eid piileSßele!» —£em=
pafi Sui)famo [tiloin laf'in päästänfä, tuli näßpmäi?
fefft, ja fanoi: »täsfä oien jo Botroafen istunut; miSfä
BuningaS, fun ei Janesta Buulu mitään?» »(Siä
pufmßaan BuninßaaSta!» fanoi tptär; »fe on tappaa
nut Baißen mäßenfä [obaSfa, fielid on roieläßin, ließö
hengiSfä mai hengetöinnä, ei ole endd Botroin [ano*
mia faatu.» »9io finne fitd pitää minunßin pai*
Balia lähteä i)äntd auttamaan», [anoi Sufyfamo.
»(Siä ldf)be! miißon jo rciimpit matßallaft ilmanßin»,
rußoeli morfian ja Boßi estää häntä lähtemästä. SSaan
SEuhßamo fanoi: »läl)bett, Bun en enää
taiba Bau’an miippä.» Säßjt fiitä fotastantereeile Bul«
Bemaan. Sopa tuli mähän matßan pääSfä BuningaS
tieltä maStaan, ja mur£>eellifelta näptti hprcin.

lähbe märcpspoißaft Banfa fotaspaißalle jällenfä!
fomme, joS mitä tooimme.» ■—- Slntoi BuninßaaGe
Buomat ja laßin, itfe piti [auman, ja faiwat phtenä
Bulßemaan. Sulimat Söihollinen [teliä
phä faaliita Borjaetee, niin huutaa SEuhßamo: »onßo
mielä maStaan=ottajata?» »SDn mielä, jos
Bin!» huubettiin fiettä maStaan. Suhßamo [illoin
Beißohutti toifen pään [aumaStanfa, niin Baißßi oma
mäfi [amaSfa noufi plöS; maan toifen pään Bun Bci=
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Ujutti, EatEft nrifyolltfet maahan faatuiroat. ifyfiji
jttte funinfaalta: »no fttinfa nt)t nd'it rodroöspoifas
jt?» »Std femmoifta endd Epfelefddn!» roaStaft
ftmmgag, »ota tyttäreni, ja puolen roattafuntaa an* ä
nan ftnutte morftan4al)joi?ft. SSaan nriifoin roiirct)it

tnatfoiHafi, nuiEon rotirot)tt, fau'an nutmetn
tulit n)ifaf)aEft!» @Hl)en fe loppuiltn.

Dubontpta faneja: 1, puustit = temput, esteet. 2, tästä ttmo»
maSta = tältä (alelta. 3, luomat = fijtitiittjät. 4, fonttia-=i Ijär»
fää. 5, noutamaan = jätemaan. 6, fafoit = faswoit. ui .

6.

kolmet wlfäM*

Unfaritaifilta: Äatfo Ungarifdie ©agen unb SWärdjeit. 2tusi ber
(JrbelßtSdjen famlung iiberfejjt »on ©. ©tier. Sertin 1850, 9l:o 14,
ff. 91—95, „9tfd)enbröbel" („£amupipöfe").

«Puotatatfifta: Äatfo Spolnifdje SJoiföfagen unb Sfltärdjen. SluS
bent Spohufdjen beS Ä. 28. SBoncicfi »on griebridj #efnrfdj 2e»eStam.
Setiin 1839 9t:o 5, ff. 115—119 ja firoua 156 „£er ®(ac>Ocvg".

©affalatfeita: 1. Äatfo Deutfdjel SKSlcdieh&udj. .fterauc-gcgekit
»on Subßig 33ed)ftein, Scipjig 1855, ff. 65—67, ...fcirfebicb". 2.
Äatfo ©agen, sMärd)en unb ©ebräudje auS ©adjfen unb £t)flringcn.
©efammelt »on dmil ©ommcr. 1:8 seft £at(e 1846, ff. 96, 177, „©er
buntnte 28trrfd)0pf."

3luotfataifitta: Äatfo ©roeufEa golf=®agor od; Stfroentttr. ©am»
labe odj utgifna af ©uimat Olof .frijftensSawafliuå odj ©corge ©te»
»IjenS 1 2). 2 fiäftet, ©tocfbXm 1849, 9l:o 20, jtou&a 394—401 ja
limuja 403—404, „sprinfesfan uppå ©faäucrgct".

Xurjatatfiiia: Äatfo StöbjSrnfeit og SDtoe, SJorfte gotfc=c)»entMr,
SDeel 11, ff. 80—91. „3omfrucn paa ©(asbjerget".
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h Supiini

©uistamotta ÄarjataSta.

Oli uffo, jolla oli folme poifaa; fafft milfaOta
ja toimefliOta, folmaO £ut)fimo, nuorin ja perdtfe
funnotoin. Uffo, fun oli mäntyä ja
oli pofillenfa jo antanut talon fatfannan.
mat pitimätfin faiffi funnoöfa, jotta talo&=
fa tyhmin tultiin aifoityin. S£t>ötä-tefinoät atyferaåti,
fämimdt faunaa, maatetytimat itfenfa fomaOti, ja
oliroat funinfaalta ja faifilta toimenfa tä£>ben Fiitetpt
fefä rafaötetut. Sutyfimo puoleStanfa fe ei miity=

töittä eiM muilla tyartioitanfa fom=
faan fi£foa, majaeli laiofana uunilla, jogta nofifena
ja lifaifena metctyft maan muiben feralle aina
maan. SEatytoi maan,. oli tyän fuitenfin fuffela ja
miifaö faifeOfa, etenfin pui)eittenfa. Sfdnfd rafaStu
fin !>äntä [entänen ja piti pl)tä tyhmänä, fun toifia;
fin, joöta meljenja juuri mityafimat tydntä. Uffo fun
tienoille maan ei fattunut, toruimat £>äntä pf>tenänfä,
tydmentelimdt tydntd roOfaifuubcåtanfa ja latefuubee*
tanfa, ja pitimät aina pilffananfa, tyauffuen l>äntä
SEutyfimoffi, SEutyfapöperöfft ja mifft midoinfin fat=
tui. SEutyfimo [iita mätyän fuitenfaan tyuoli, nauraty;
teli maan meljienfä fomppi= ja pilffa=puf>eitte, fään=
teliin uunilla toifelta fupeeltanfa toifelle, ja jonfun
miifaO=fdnan mäliötä itfefin tpönft Reille tafaft. 9iciin
fului monta muotta. Uffo mantyeni mantyenemiStanfa,
funne lanfefi fomaan, pitfään tautiin, jotta tunft jo
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kuolemanfa (äßestpmän, niin kutfui poifianfa kcrrart
luokfenfa. -pe tulimat; &ußkimokin metiin uunilta
alaS jää=Rpmäifet ifältänfä ottamaan. Ukko katfeli
fiinä poikianfa mäßän aikaa ääneti, käänftin Reißin,
ja laufui mefiSfä filmin: »rakkaat poikani! nä’ettc
olemani jo jauhan partaalla, monta ftlmän räpäpStä
ei ole enää minulla eleitämänä, pois läßben koltta ja
peitän teibät tänne. dnnen eroani taf>bon ma jakaa
teille kaikki omaifuuteni pßbcmtafan kolmeen ofaan,
ofan kullekin, pitäkää fe ja eläkää aina rakkaubeSfa
ja fuofioSfa; maan kuulkaa, muistakaa, mitä mielä
miimeifekft fanon: »kuoltuani Raubatkaa minut kun*
niatla ja käpkää Rauhallani Sumalata ebeStäni ru=
koelemaSfa, muoroStanfa kukin kolme petä perätpSte,
muistakaa lamatkaa fe minulle!» s)oi’at lupafP
mat, meft malui karpaloina filmistänfä, ja fanottu=
anfa nämä fanat, maipui ukko kuoleman uneßen. -fjau=
taifet pibettiin ukon käskpn mukaan kaikella kunnia
alla; ei muuta kun Rauhalle rukoelemaan tuli poi*
kien npt maan mennä, niin olimat lupaukfenfa täpttäneet.

SBanßimman muoro oli enfin; toaan Räntä pe=
I’oitti, et uskaltanut öillä kalmiStoSfa olla, niin
[anoi Sußkimolle: »mene cbeStäni ifän Rauhalle ru=
koelemaan, minä täßben faunalle, tuon finulle fteltä
Rpmät maattcet!» Sußkimo aina oli RelläSti ra=
kastanut ifäänfa, niin läkfi nptkin meljenfä ebcStä
Rauhalle, rukoeli fiinä kakft pötä, ja kolmantena kai=
moi ifänfä arkun Rauhasta, aukaift fen, ja fuutcli
ifänfä ruumista. Ukko koßcnftin iStuillenfa, aukaift
filmänfä ja, näßtpänfä Sußkimon, fanoi: »meljefi joko
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eroat Fät)neet Rauhallani ruFo eleina£(a?» »©»,

roaötaf SußFimo. »ÄumpiFaan ciFö?»
i(ä. »®i», roaFuutti SußFimo, »roanßin roeli, jon?
Fa rouore o!i(t, pelFäfi Falmistoa, ei u£Faltanut
tulla, pptjjt minua ebeötanfa, niin minä läFjin.»
»sPoiFa(eni!» laufui ifd fiitd SußFimolle, »mene Fo*
tiin, pißalla löpbät (teliä läßteen, pefep (tina enfinnä,
mene fiitd riißen ta’aF(e, Ruuba Folmaöti paßan äänel=
la, pefep uubellenfa ja tule jällcnfä lueFfeni!» £ußs
Fimo teFi niin. SJZeni Fotiinfa, löpfi pißalla läßteen
ja pefiin ftinä, niin muuttui niin FauniiFft, jotfei maa=
ilmaöfa Fauniimpata löpbty. Äatfeliin roäßän aiFaa
läßtecefä, FummcFfien Fauneuttanfa; meni fitte riißen
ta’aFfe, ja Ruuft Folmaöti paßan laatuun, niinFun oli
neuroettu. f)eti ilmestyi fiißen Faunia, muöta Reroois
nen, roaöFifiloilla Foriåtctut fuitfet fuuSfa ja (atula
(elä£(ä, jonFa Rirnuminen ja juoF(u Fuului jo Folmen
roirötan päästä, ja jonFa tuli (uißFu(t (uuSta ja tuli*
(äFect (ieramista. SußFimo Fat(eli Reinoista, (liitteli
lautalta, Foßen(un (elFään, ja ratfaSti roäßän aiFaa
RuroiF(en(a, niin ajoi läßteelle taFaft, ja peftin uubel*
len(a. @amas(a FatofiFin Rerooincn, ja it(e muuttui
ennollen(a. «Siitä läFft fitte Falmistoon jäHen(ä, joS(a
Fertoi i(ällen(ä, mitä oli tapaßtunut, pani arFun uFon
FäsFpötä Rautaan taFa(t, ja tuli Fotiin(a. SBeljet Reti
Fpfpiroät: »mitä nä’it, Raßmut eiroätFö näpttäpneet,
paßaa eiroätFö taßtoneet teßbä (tuulle?» »@i»,

roaötafi SußEimo, ja nou(i uunille roenpttelemäänfä.
Siian tullen oli toi(en rouoro Rauhalle mennä, mutta

RäntäFin peloitti, pppfi SttßFimoa ebestänfä, lupa(t
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Ijpmät [aappaat [iitä Janelle. £uf)Fimo meni nptFin,
ruFoeli Folme t>ötä toi[enFin meljen[ä ebeetä, ja Fai*
moi Folmantena i[än[ä taas fyaubaSta, Fat[eli ja [uu*
teli l)äntä. UFFo Fol>ennaF[e taaS istuillen[a, auFai*
[ee [ilmän[ä, ja Fp[pp: »eiFö toinenFaan meljc[i tul=
lut?» »f)änFin pelFäft, ei uSFaltanut tulla», maS;

tajii £uf>Fimo. »sPoiFani!» mirFFoi [tif)en uFFo,
»mene Fctiifi, pellolla lopbät lähteen, pe[ep [tina!
9J?ene [lita fttte pellon päähän, f)uuba FolmaSti im*
men äänellä, pefep lä£)teeS[ä uubellen[a, ja tule, Ferro
minulle, mitä [iellä Foljtaat!»

Suf)Fimo meni, löpft lahteen ja peftin (tina, niin
tuli [{itä niin iloifeFft, jotta mitFään [urut eli mut*

l>eet eimät moineet iloanfa raftttaa. 9fteni [tttc pel*
lon päähän, l)uu[t FolmaSti immen laatuun, niin Fau*
nis, fyemoinen tuli hirnuen fyänen luoF*
fenfa, hopealla filoitetut fuitfet [uuS[a ja [atula [e?
läSfä, jonFa juoFfu Fuului Fuuben mirStan päåätä,
tuli (dFfi [uuSta ja tuli fäiE>Fpi [teramiSta. &ufyFU
mo Fatfeli pernoista, filitteli Farmaa, ja nouft feU
Fdan. 2öal)dn aiFaa ajettuanfa, palajt jo laiteelle
taFaft, ja pe[tin taas uubellenfa, niin Immeinen Fa*
toft, ja f»an tuli [aman=näFöi[cF[t, Fun ennenFin. 9J£ent
fttte ifanfd Rauhalle, Fertoi Ijdnclle, mitä oli
tunut, pani uFon Rautaan jällenfä, ja läFft Fotiinfa.
SBeljet Fpfpimät taas, mitä l)än Rauhalla näFi ja eiFö
[teliä teroittanut »di» [anoi maan £ul)Fimo,
metiin uunille, ja paniin ma’ata.

Sitä Fun tuli, oli Suf>Fimon oma muoto mennä

ifänfä Rauhalle ruFoelemaan. «£>ämäräs[ä nouftFin jo
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mafaamaSta, ja Idfft falmistoon. .Kolme pötä perd-
rufoeli fielld hartaasti, miimciefa pönd taas

faimoi ifdnfd fyaubaSta, aufaifi arfun, ja fuuteli fuot=
lutta. Uffe fiitd fofmnfiin ietuillcnfa, loi filmdnfd
aufi, fatfeli £ul),fimoa, ja fanoi: »rafae poifafeni!
mene kolmannen ferran mield fotiin nurmellex ), fieltd
Ibpbdt lähteen, pefep ftinä, ja mene nurmen pddl>dn,
fyuuba MmaSti miehen ddnelld. .Kdp fiitd fitte ld£m
teelle tafafi, pefep uubeStanfa, ja tule luoffeni tänne!»

£ul)finto tefi taas, futen oli fdefcttp. Sftent nur=
melle, joeta löpfi lähteen, ja peftin (tina, niin pufeu=
tui tuoefa paifaefa mdldl)tdmiin fulta=maatteifin. .Kulfi
fitte nurmen päähän, ja fyuufi folmaeti miehen
nelld, niinfun oli neumottu. @iitdpd (ummmalfea lic=
moinen hirnuen tuli fydntd maataan, fullalla filoitc;
tut fuitfet fuuSfa ja fefdöfd, jonfa juoffu
ja {»irnunta fuului jo pl>beffdn mirStan pädetä, ja
jonfa tuli fuif)fufi fuuSta ja tuli=fdfeet fieramieta.
£ul)fimo ihmetteli fitd fummaa; fatfeli fulta=pufu=
anfa, fatfeli faunista, malfeata pernoista, filitteli lam=
taieta, fofyenftin felfddn, ja Idfft nurmella ratfaSta=
maan. £RatfaSti fiind, ajaa faretteli mdl)dn aifaa
cbeS=tafafi, niin palafi taaSfin laiteelle, ja peftin uu=
bellenfa, niin Immeinen fof>ta oli poifeSfa, ja l>dn
fun ennenfin. .Kami fiitd fitte falmiStoHe tafafi, ja
fertoi ifdllenfd, mitä oli fofybannut. Saufui uffo
filloin £ul)fimolle: »fuuliaifuutefi, raffautefi ja nöp=
rpptcfi tdf)ben fuollutta ifddft fofttaan mitä, poifani,
tafybot? Safybotfo fauppa=mief>effi rumeta, mai
taf>botfo ifuifen fypmppben, jott’et fonfaan tpötd tar=
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mit[e raataa, mai ifuifen mii[aubenfo tafybot? Dta
jompikumpi, laSfe minut Rautaan jällen[ä, tästä ebeö
toi[tamme emme enää nä’c!» Sufyfimo otti mii;
[auben, laSfi i[än[ä Rautaan, peitti [tnne, ja meni
fotiin[a. SÖeljet taaSfin fp[elemään, mitä |>än näfi,
ja cifö l)än pefännpt. SBaan Subfimo nptfään ei
mirffanut mitään, [anoi maan: »enfä pefännpt, ja
määnftin uunille lemolle.

9Äuutamia muo[ta fului. SBanl)immat meljet
fumpifin pitiwät talon funno6[aj mutta £ul)fimo
aina maan rafaSti uunian[a, o!ef[t [telia ptytenän[ä,
eifä muusta ollut miHänfäfään. &oi[et puoleltan[a
olimat [lita mifjaifet, fun ifä Sufyfimofle antoi ptytä
fuuren ofan fun Ijeillefin, ja fyän [ittefään ei tpöf>cn
rumennut, herran fitte läf[tmät manfjimmat meljet
faunalle, ja Sufyfimon jättimät totiin [tila fäefpllä
ja maroituf[eHa, että faifeS[a noudattaa naifien miel;
tä, fyanffia Reille puut, mebet ja faiffi, mitä taloöfa
tarroittaifi. £ufyfimo [uoStui fiil)en, ja meljet läf=
[imät faupoillen[a. «Samana päimänä loppui jo
talosta meft, ja naifet £ul)fimoa mebelle färiStämään.
s£ufyfimo nouft uunilta alas, otti forennan, pani fum;

paan nenään formon, määnft ne ofallenfa, ja läfft
rantaan. Slmmenft [teliä formot mettä täpteen, ja
istui amannon reunalle lepäämään. Siinä istuen
[an[a näfi [uuren tyau’in meben falmoS[a uif[entele;
man. »Sillaa!» armeli £ul)fimo iloiS[an[a, »tuoreita
falaa faunaan en ole [pönpt, tuon f>au’in tuolta ppps
bän». Dtti, tefi an[an, piiritti [en f>au’in pään pm;
pärille, ja aitoi metää jännittää, mitä jaf[oi. SBeti,
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meti, Funne [ai jo pään jäälle, niin B>auFi rupcft ru=
Foclemaan: »elä, elä mebä minua, mieS*Fulta, täältä,
minä Fuolen!» »SuoreSta Falaa Fotroin en ole
[pönpt, tapan [mut, Fun tapanFin», [anoi Sul)Fimo.

»@lä tapa minua!» pppjt I)auFi ptyä, »elä tapa!
[aat iFui[en moiman elfet tapa, [emmoi[en moiman,
jolla FaiFFi, mitä iFänän[ä tal)bot, toimeen [aat.» -

Sul)FimoSta oli f>au’in pul;e [oma, maan FoettaaF[en[a
puljuiFo totta, pppft l)än FcrraF[i maan tätä moimaa.
£auFi antoi, ncumoen: »[ano maan: t)au’in [aneilla,-
omilla aimotuF[illani! niin [illä FaiFFi [aat toimeen.»
SufyFimo FäsFi me[i*Formoja näillä [aneilla Fotiin
menemään Fantamatta. 910 ne [amaSfa menimät.
päästi ftitä jo Suf)Fimo an[aSta, ja otti [en
moiman häneltä. SStui Forennalle [elFään, ja [anoi:
»l)au’in [annoilla, omilla aimotuF[illani Fanna minut
fotiin!» Äorenta Fantoi, ja Supimo pääfi uu*

nille maFaamaan.
£uommenna loppuimat puut; naifet SufyFimoa

puulle. Sama läFfi, FirmeS fäbe&fä pihalle, istui re*
Fcen taFaperin, ja [anoi f>au’in neumomat fanat. 9Fe*
Fi fiitd juonta mili[emään. 3moF[t, juoFft ennättämiS*
tanfd pl)ä, Funne tuli FuninFaan [atufyun 2). »SuoS[a
näfpp oleman Faunitta puita, tuosta otan», arme-li
Sul;Fimo, ja pani Firmeen l>au'in [aneilla, omilla ai*
motuFfillanfa [atulmn puita l>aFFaamaan. ÄirmeS !>aF*
Fafi [teliä, fyaFFaft, jotta linna FaiFui maStaan. Äuuli
FuningaS tämän, ja laittoi [ota*mäfeä [atul;un Fat*
[omaan. 9Jo Fun tultiin fii£>en, ja naitiin puut, mi*
tcn Faatuimat it[eStän[ä ja lateliimat fantamatta Sul>*



I. 63

kimon rekeen, rupeft isäntä fiinni ottamaan.
Suutta &uf)kimo lähettiin rekeenfä, fanoi t)au’in fa*
nat, ja mennä miligti kotia kol)ti. Rukkaan [otas
mäki perägtä, täptpi palata linnoille, ituningag Reiltä
kun Fuuli afian, mieåtiä 3) tykkäämään l>eti, tiebugs

taakfenfa, ken olift mieg l)änen maltakunnagfanfa,
joFa tämmöifiä ihmeitä teki; maan ei faaba tietoon.
Sutjfimo fun pääfi raut;agfa kotiinfa, tulimat f)au’in
faneilla puut itfegtänfä pinoon ja lämmitökfen merta
kantamatta tupaan; maan jott’ei fufaan moift marag*

taa puita pinolta, fanoi Sätykimo Reille: »fiauHn
fanoilla, omilla aimotuffillani, tarttukoon kiinni teihin,
ken mierag teitä kogkee!» «Sattuikin niin, jotta
naapurit nätypänfä £ul)kimon kobi&fa nämä kauniit
puut, tulimat pöllä, ottimat muutaman f>al’on katfek
lakfenfa, ja tarttuimat kiinni pinoon. £e kun ätyfi?
mät £ul)kimon tämän tai’an Reille tehneen, rukcelis
mat l)äntä irtauttamaan itfenfä, ja Sätykimo tuli
päägtämään. Suutta naapurit fuuttuimat kuitenkin, ja
kantelimat kuninkaalle £uf)kimon markauben. ätunin*
gag l>pmillänfä, kun pääfi tämän kau’an jo etfityn
miehen perille, kutfui £uf)kimoa luokfenfa; maan
£uf>kimopa et ollut millänfäkään, maikka monta kägs

kpä jo tuli. SBiimein tuli kuninkaan ugkodifin paimen
lija, ja femmoigta miinaa toi kcrallanfa, jogtamuut pifa*
reenkään maietettuanfa l>umaltuimat, tarjoeli fitä
kimoCe, jotta humaltuneena meifi fitte kunin*
kaan eteen. Sul)kimo kyllä armaft miekkauben, maan
fanoi: »hau’in faneilla, omilla aimotukftllani en fyu-
maltuko minä tägtä!» otti koko rppppn, ja ei lähtenyt
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ftttelään. SÖiilon päästä lupaft luitenlin itfeS*
tänfä tulla; ja tulilin uunilla ajaen linnan pihaan.
•Kuningas naurusfa [uin häntä terroel)timddn, rupefi
puhuttelemaan, ja Ipfpi: »miten ftnd, meillonen, noin
uunitta M’et?» »Kulenpahan», mirlloi Sul)limo,
nolea ja muuta lilaa hierot filmiStänfä mähemmälfi,
ja fanan, fananfa perästä maStaft luninlaalle aina

roiifaammaSti. @e luninlaaSta mieleen maan, ei fuut=
tunut Suhlimon puheille. Kotman ailaa (tina lu=
ninlaan lanfa leSluStcltuanfa, fattui Sublimo luo=
maan ftlmänfä linnan plä=lertaan, joSfa naii lunin=
laan tpttären illunaSfa istuman, hirttä fteltä latfe*
leman. Spttären launiS ja ihana nälp h eti fplähptti
SEuhlimon fpbäntä, jotta laufui: »hau’in fanoilla,
omilla aimotulfillani, palaloon tuo minua!» Kesti
fitte mahan ailaa puhetta mielä luninlaan lanfa, niin
£uhlimo laSlettiin pois.

Sonlun ai’an luluttua, tuli luninlaalle juuri
fyuoli. £ptär lämi päiwä päivättä lalnrallaammalft,
ja fpptä ei tiennyt lulaan. Stfe ilmoitti tptär lu=
ninlaalle miimeinlin mieli=alanfa, maan ei tiennyt it=
felään, letä h«n paloi. .Kuningas tytärtä naittaa
maan. SBieStiä n>iebään pmpäri 1010 maltalunnan;
lolmeSfa päimäSfä piti oleman lopbettp. @e

faift tpttären, len piellä hyppäämällä ratfaötaifi
linnan plä=lcrtaan, joSfa luninlaan tptär illunaSta
painaifi formulfen meriin hänen otfaanfo, että hänet
mu!a tunnettaifi. .Kailli felä all>aifet tulis
mätiin linnalle loloon latfomaan ja lo’ettamaan tätä
ihmettä; mutta lailli bullaan, ei linnan lolmannel(e=
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Faan Ferralle moinut FenenFään F)cmoinen ftppätä. Sul)=
Fimo »tela di jäfeHä Foettamatta. Söknfyemmat mel=
jenfa Fun palafimat linnalta Fotiinfa, otimat paljoilla
mielin, Fun FuninFaan tytärtä eimät faaneet, ja fa=
noimat SuljFimolle: »ftnuaFin Futfuttiin Foettamaan,
mene ftnäFin, niin faamatljan muut ebeS nauraa!» —•

SuljFimo ei mirFFanut mitään, mietti mätjän aiFaa
mieleSfänfä, niin muisti jo muinoifet Ijemoifenfa, lags

Fiin niinittä, ja meni enfimäifelle lähteelle. @iinä
Fun pefiin fttte, ja Fämi riihen taFana paljan äänellä
FjuutamaSfa, tuli tjänelle FauniS, musta Ijemoinen eteen,
jolle istui felFään, ja ratfaöti linnalle; mutta aino=
aStanfa Folmannelle Ferralle jaFfoi Ijemoinen Ijppätä.

Soinen päimä tuli, maan ei ollut FeltenFään om=
nellifempi; Sul)FimonFaan toinen Ijemoinen ei moinut
fyppätä, Fun linnan Fuubennelle Ferralle. Holman*
neFft päimäFft maruStaufimat FaiFFi fypmillä f)emoi=
filla, SuljFimon meljetFin, ja ratfaStimat linnalle Foet=
lamaan, maan FaiFFi ljuFFaan, Reille Fämi [ainoin
Fun eileinFin. .Sotiin tultuanfa FäSFimät meljet taas
naurusfa [uin SuljFimoaFin linnalle menemään, fa=
noen ftnne Futfutun, FoSFa muiFft päimiFft ei ollut
mennpt. SuljFiino laSFiin fuFFelaSti uunilta, me=
ni, pefiin joFa FolmeSfa läftteeefä, jotta muuttui pien
FauniiFft, ja Fämi fiitä nurmen päähän, joefa Folmeen
Fertaan fjuufi innoFFaaSti miehen äänellä, niin hänelle
tuli
nen, jolle istui felFään, ja ratfaSti linnalle. Äo=
Fountunut mäFi ihmetteli, Fpfeli, Fen tuo pulSFa ja Fau=
nis, Fulta=maatteifin pu’ettu mies olifi tuon noin Fo=

©ituni, tarinoita. ' 5
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mean, malFean=mäläf)tämän fyemoifcn , fel’ä£>fä, jonFa
tuli juurta läFfi, ja tuli fuifyFuft fieramista. Suutta
FenFään ei tiennyt. £uf)Fimo maan ajaa Faretteli
linnan pihalla ebee>=taFaft, (liitteli ärjymän ja Ijirnus
man fyemoifenfa lautalta, ja obotti FäeFtyä, milloin
faifi Foettaa typpeä. ÄäbFp tuliFin Fofyta, SufyFimo
FannuSti fyemoietanfa, ja ajaa Famaljutti enft Ijpppllä
linnan t>F)beFfännelle Ferralle, joäfa FuninFaan tptär
ietui iFFunaofa. ®e painoi formuFfellanfa Janelle
merFin otfaan, ja £ul)Fimo ajaa pois.
®iitä fjälmeni jo muuFin mäFi linnan pihalta, obot*
taen fyäitä pibettämiFfi, jotta faataift tietää, Fen fe
onnellinen oli, joFa FuninFaan tytären anfaitft puo?
lifoFfenfa. Dbotettiin, obotettiin fu(£)oa tulemaFfi,
joFo lie ufeampia päimiäFin obotettu; maan ei tule.
(Stfittiin miimein pii FoFo maltaFunnan, maan fynh
Faan; mcrFFiä ei FenenFään otfaSta. 9io
Fun ei muita enää ollut jäl’eHä, Futfuttiinpa
moaFin. ®uruF[enfa löpftFin FuningaS fyänen otfaS=
tanfa merFin. ÄuninFaallinen lupanfa oli FuitcnFin
Foroa ja mafyma, ei Fäpnpt fitä riFFominen, pibätti
fyäät; maan luoFfenfa ei fumainnut fcmmoiöta mä-
mpä, te’etti umpi=puoliFon, fti£> en pani tpttärenfä ja
£ul)Fimonf ja tpcnnä£>i>tti mereen tuulen nojaan.

jDlimat fiellä fttte aaltojen mallaSfa. SPuo*
liFFo mieri, mieri mereefä, Funne tuuli tuumitti
nalle. SufyFimo tunft tämän, ja fanoi: »f)au’in fa=
noilla, omilla aimotuFfillani l>alFea puoliFFo!» ®e
fyalFeft Fofyta, fyajofi fii£>en, ja £ul)Fimo puolifonenfa
pääft maalle. Sääliäpä Fauniö faari, joFa FaSmoi
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täpöifen täynnä kaikenlaina miina= ja muita E>ebel=
makuita, marjoja, kukkia, ruufuja maan. Styana tyaju
tucffuft ja linnut mifertelimät niiben keskellä.
«Siitä kämi Sutykimokin iloifekft, lotybutti furunmlaista
puolifotanfa, ja [anoi: »tyauln faneilla, omilla äimo=
tukfillani pletföön linna keskelle faavta!» 9io tu;
lityan fii£>en linna, ja komea, monenkertainen linna
tulikin. Siina afuimat fltte kotman, min aikaa lie=
nemät afuneetkip, kunne tuli Reille ikämä kotiin man*

tyoja påtämiänfä näkemään. Sama rupefl npt ajat=
teluttamaan Sutykimoa, miten [aareilta mantereelle pää-
fift. Slfiata miettieofä muistui hänelle tyauln an-
tama moima mieleen, niin pääft jo armelemaåta/ ja
fanoi: »Imuin fanoiUa, omilla aimotukftllani tulkoon
ftlta meren pii kuninkaan linnan otyitfe!» 9io [ilta
ja oikein kultainen tulikin famabfa meren poikki. Suty*
kimo lennätyptti [itä mpöten kotiinfa, termetyti meljiänfä,
jotka luulimat tyänet ammon aikoja kuoHeekft, ja ker=
toi tyeille kaikki elämänfä maineet. Sfteni fitte joka
lähteelle, pefiin jokaifebfa, f>uuft kolme tyemoiPtanfa
ptyteen, tuotti tyauln faneilla, omilla aimotukflllanfa
ku!ta=maUnut, ja ajaa karetteli cnftnnä mielä meljienfä
luokfe ja fiitä ikämöitfemän puolifonfa luokfe faa=
relle takaft. - SRautyaPfa ja rakkaubeefa elePkelimät
faarella linnaefanfa monta, monta muotta. sunin=
gae, joka näki komeat maunut ja tyemoifet linnastani
fa ol)itfe aina kulkeman, tiebuSteli, ken fe moimakaS
rutytinaS otifi, joka tyänen linnanfa otyitfe aina ajoi;
mutta kenkään ei tiennpt. päätti miimein pitää pi;
bot, kutfui niityin kaikki maltakunnaotanfa, kutfui 2aity=
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fimonlih. pitoja pibcttiin; funingaS tunnusteli
tptdrtdnfd, maan tuuli tyarfyailemanfa. SD?ieli fuiten=
fin jottafin ncumon furittaa ' fttd, olipa fttte fen tas=
tonfa, jofa tumatta oti afettaunut luinen
taanfa. Sut)Fimo dlpft jo funinfaan fdptöfflStd, jotta
filld jotafin oli mieleSfd, ja tieft otta maroillanfa.
©pötiin (tina/ juotiin fplldltd faifentaifta fyerffuja ja
fyebelmia, fulta=pifari oti jofaifen ebe&fa, £ui)fimon
ei. @e fun ei miinaa maistellut ollenfaan, taufui
funingaS: »juo, pStdrodni, mieraana ferran luonani
otteSfaft!» £ul)fimo liitti, (anoi itfelldnfa pulloa
ei oleman, josta joifl. ■— »Äaifille on pilari pantu,
tiettdmdSti flnullefin,» (anoi funingaS miljaifeSti, »olet
maraStanut.» ■—£ul)fimo fielft fomaSti, mahti, ett’ei
l>dn ole ottanut. »9io muut fltte» otteli funim=
gaS, »eil)dn niin ole, ett’ei felmdd faaba.» ÄdSft
faiffien laffaria foettelemaan, tarfaSti jolaifelta et'
ftmddn, feltd löpbettdifl, fe pddltdnfd pantaift.
■•Ro etfittiin, ctflttiin faifilta, maan ei löpbettp pifa=
ria feltddn. Söiimein [anoi Sufyfimo: »itfe, For=
fea funingaS, olette Fuoleman anfainneet, omaSfa laf-
fariSfanne on pilari!» Äatfottiin, niin flelld oli;
fin; £ul)Fimo oli fyauhn fanoitla, omilla aimotulfth
lanfa toimittanut fen flnne, mailta funingaS oli pa=
nettanut fen l)dnen laffariinfa, faabalfenfa £ul)limoa

®efös npt fummaa funinfaaSta, fun
pilari Janelta itfeltdnfd löptpi, ihmetteli fitd, eifd tien=
npt, miten aftan laita oli. £ul)fimo ftlloin tietää
antoi itfenfd fefd maimonfa; ndptti meriin otfaStanfa,
ja fai funinlaalta fominnon ja puolen maltafuntaa.
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@ieöä eleSMee Sutyfimo »idä tänaFitt päit»änä.
@en teertä [itä.

©etitt;fftä: 1, nurmelle = niittjlle. 2, fatul;un (»enäjän fanaSta
caSs = puu=tarlj<t<m. 3, (»at. encmi) janaa, tietoa.

11. tytät folntanncöfa Itnitait Jm-offeöfa.
ÄtUjteltjSwaaralta ÄatjalaSta.

DU Bolme meljeötä, Baßft Bauppiasta, Bolmas
£ußßimo, nuorin meljeä, joßa ei mitään raatanut 1),
uunin Bormalla menpi maan. Äuoli Reiltä ifä, ja
[anoi Buolleöfanfa: »minä Bun Buolen, Bäpßää jofa pois
Ba Raukallani 90 mafaamasfa!» SRo ifä Bun oli
jo maan pomekfa lepäämättä, Siußßimo läßft enfi=
mäifeßft Raukalle maßaamaan. Stßee (tina, rußoelee
Bau’an, niin ifä Raukaetanfa alßaa tarinoika,
»Benpä fiedä rußoelcmaefa?» »Äenpä täällä, taat=
tofeni, mnuta, Bun minä nuorin poißaft.» »Äa
manßimmanßan tänne cnfin olift pitänet tuttaßin,»
fanoi ifäs »maan ftnä Bun tulit, poißafeni, ftnun ofa
on.» Raukaktanfa, antoi Sjußßimolle punaifen
fauman, neumoi Ballion, ja fanoi: »Bun työt tällä
faumalßa maan, niin Ballio außeaa; fiellä on punais
nen, täßtUotfa Repo ja Baißenlaieta Rpmippttä, mitä
ißään tarminnet.» Suli Sußßimo Botiin aamui=
fella, niin Bpfpimät meljet: »mitä tuo taatto tarinoi?»

»@pökä taßtoi,» maetafi Sußßimo, »fpöpi fe Bos
kiktaßin, Bun ette Bäpne Raukalla maßaamaofa.»
£oifilla melilöillä Rätä femmoinen, ala Sußßimoa
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palFata FcöFimäinen »eli ebe£tän[ä tei[eF[t ttyFjt t)au;=
balle maFaamaan, ja lupafi Folme fataa. Die läh
[tyän tämä Sul)Fimo. »di tule,» [anoi »minun laifeöta
mielitä äiä matynFoa, Fun työpi, niin työFöen!»
SHeni fyauballe. Saas ifä Fpfp^; »minFätäf)ben [e
ci tullut meljeft tänne?» »di tohtinut tulta», f
noi SttyFime. »9Zo Fun ei tullut, neumen [enFin
otyn finulle», laufui uFFo. 2lntoi Sultyimolle l)ar;
maan [auman, [anoi: »[tina ja [tina paiFa£[a en
Faltio, työ tällä [aumalta, niin [e auFeaa; [linä en l)ar=
maa, Fuutamo=et[a l)epe ja Itymppttä Fatya meinta
enemmän, Fun etuala Fallieefaft.» Äitini pö [ttte,
ja aamu tuli, niin Sultyime meni Fetiin[a. Äptytään
[teliä niin iFään taaö: »mitäpä tue taatto tarinoi?»

»@pebä eli, Fun patFan ebeStä menin», [anoi
SttyFime, »eli mielä äFäitympi, Fun miimein, ul)Fa[t
tyebä FebtetaFin, Fun et [inä mantyn menne.»
9}?itäS täötä; ala mantyn peiFa palFFailemaan l)äntä
ebeötänty [tnne. »Äuu[t [ataa Fun antanet, no mt=
nä läFjben», [anoi Sul)Fime. Seinen luFce Fuu[t [a=
taa Fäteen, ja Suftyime meni taaö FelmanneF[t peFfi
Ijauballe maFaamaan. @iitä uFFo nett[ee IjaubaStam
[a, [anoo: »mintältyen ,ei tullut mantyn meli? FeöFa
ei tullut, neumen [enFin pei’an e[an [inufle.» 2ln=
toi mustan [auman, [anoi: »työ tällä, [telfen muöta
faltio, niin [e auFeaa; [teitä lepbät mustan, päimä=ot[an
I>emen ja fypmppttä tyebä pei’an pei’an, lapfen lap=
[en.» Saaö tuli aamulla Suftyime tyrubalta Fetiin,
niin tei[et "meljet häneltä Fptylemään, niinFun ennen=
Fin: »mitä tue taatto [ufle tarinoi?» »SlFäinen
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oli, jotta fyöbä tafytoi», fanoi Sufyfimo; »fydtdifeltd
pafoon pdäftn.»

©letädn fotmafen oifaa. Soifet meljet fauppaa
£ul)fimo uunin Eormatta rocnpttelcffe, fydnettä

fiinä raatonfa 2). Salipa fitte funingaö läönd Eau*
punajåfa, roiifaö pohatta mielegtdnfä. Janella'

maan. s)ani fen Eolmanteen ferroffeen, fanoi:
»fitte md äör.n tyttäreni annan, fen fyemotfenfa hb
ntanteen EerroEfeen ja tyttärelleni fuuta
antaa.» Saatii linnoittanfa pibot fuuret, ja Eofoaa ral)-
waSfa paljon. Sulee EuninEaan tyttären tuuma £ul);
EimoUeEin EuuluroiEfi, niin I)änenEi tefee mieli finne.
£äl)temät roanfyemmat meljet muiben Eera linnoille fye=
moiftanfa Eoettamaan, niin &uf)Eimo fanoo: »minä

Eeralla.» »2Öai fttiun näEöietäft me ftnne
ottaiftmme! eiEö fiellä ole paremmilleEin työtä? ma=
faa finä uunitta maan, eläEä lii?af)ba moEoma,» \a-
noimat meljet ja läEftroät matEaanfa. . Soisten ISfys
bettyä, pul>ui £uf)Eimo meljienfä naifille: »antaEoo
minulle meftsfjemoinen 3), niin minäEin fäf)tiftn linnoils
le.» @ai tyeiltä manaan f)emoig=Eulun, ja läfft pt-
räåtä. Sfteni enftnnä omaan Eallioonfa, jonEa ifd oli
neumonut. peitti forppien, mariEften
työbä, auEaifi fauroallanfa Eallion, otti fieltd punai*
fen, täf>tisotfan fycmoifen, pani pääflenfä paraöta la-
lua, ja ajoi EuninEaan linnaan, ©iellä fun muo=
ronfa ajua foetti, enfimäifeen EerroEfeen jo pääft,
maan fiitä täytyi Eäännrjrtää fyemoifenfa ja ajaa ta=
Eaft. ÄuEaan ei tuntenut fyäntä, EuEa fe femmoi=
fella f>emoifetta niin Eomeiefa maatteiöfa ajoi. £uf)=
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Fimo mci ftemoifenfa ja Falunfa Falfioon jällcnfä, ja
oli Fotona ennen toifta meljeFftä. Sulimat l>eFin fltte
linnoilta, niin Sultyimo Fpfpt: »joFo tuolla pääfi fu=
Faan tpttären luoFfe?» »Qti pääefpt» fanoimat
toifet, »oli mieb, punaifeKa, tältthotfa fyemoifella ajoi,
fe jo Itppältytti enfunäifeen FerroFfeen, Fplläfyän fe
miepi fen, ci tuntenut FuFaan I>äntä.» »(SnFttyän
minä ollut?» [anoi Suf)Fimo. »9iiin oli ftnun
näFöifeft!» mirFFoimat meljet, ja nauroimat Itänen
pityeellenfa.

Suit teinen pahna. . Äuningaö taa§ FoFoaa
mäFeä pitoihin, ja Sujunen meljetFin läfjtcmät fin;
ne. SPprFitpä Suf)Fimo Feratle. »SJJeFö ftnun na;

Fbiötäft linnoille ottaifimme», mabtafimat meljet, »on
ftnne parempiaFin!» •- Sul)Fimon Fotiin.
Sama famoin naiftlta ppptää mefhlmmoiPta, ja Ful=
Fee (tila FeöFimäifen meljen Falliolle. (Siihen peit-
tää mefhlmmoifen taintaan linnuille fpöbä, ottaa Fal;

tiestä pannaan, Fuutamo=otfan' l>emoifen, Falua pa*
raota panee päätlenfä, ja ajaa Faraljutta pito=paif=
Faan, FuninFaan linnan eteen, @iinä [terraa on Fai=
Fenfäätpiötä ja toifetFin meljet- Foettamabfa; maan ei=
mät pääfe minneFään. ävannuotipa SuljFimoFin
moiötanfa, niin fe jo meni' toifeen linnan FerroFfeen;
flitä ajoi jo taFafi l)äntä ei tunnettu, riifuitui
taaP Fallioöfa, ja meni uunin Formalle menpmään.

Sulimat toifetFin meljet Fotiin, niin Fpfpi
Fimo: »mitä te [telia naitte, meljeni?» »9iä’ints
me» fanoiioat, »mies oli femmoinen, Fuutamo;otfalla
Itemoifella ajoi, miltä ci FuninFaan tytärtä plettänpt.»
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ftnä ääneti, maFaa [teliä uunin Fupeella pois maan!»
[anoimat meljet, ja l)ämentelimät {jäntä. S*Zo Suf)fimo

ftifteri töpfFeni 4) taag, ei [en Fo m emmin mirFFanut mi*
tään, maan obotti Fjuommetespäimää. £aabitaanfin
Mmantena päimänä Funinfaan linnabfa entifeen ta*
paan pibet. «Suorimat manfyemmat meljetfin läf>te=
mään ftnne, niin Suf>Fimo pprfii f erälle, (anoo: »jal)Fa
minäfin lä£>ben!» »äÖai ottaiftmme me ftnua ral>=
maan Fummaffi!» fanoimat toifet, ja fielftmät 3;ui)fis
moa uunilta liiFFumaota. Sämä jääpifin uunille mi=
rumaan, funne lät>temät jo meljet, niin [anoo taag

naifille: »antaf’oo mielä Folmag me[t=F)emoinen, jotta
pääfen minäfin linnoille.» »SJJillä fitte mettä
faamme?» [anoimat naifet, cimätfä tahtoneet antaa.

»v&iifi tyäntä Fp[pFöön»,magta[t Sufyfimo, otti
miimeifenfin F>emotesfulun naiftlta, ja läfft ftHä aja?
maan. Äulfi mäl>än matfaa, funne tuli folmanteen
faltioon, niin ftiben peitti jo meft=bemoifen linnuille
[pötifft, otti Falliogta fen ifänfä antaman päiroä=otfa
F>emoi[en, pufi falua paralta päällenfä, ja ratfagti
linnoille. Siellä jo on rammasta Fo’oHa linnan 'ebegfä,
Foettaa Fufin l)emotetan[a, maan tpftjään faiffi, ei-
mät pääfe minnefään. Soutuipa £uf)fimoFin ftil)en,
niin fun pritti maan, Ferrag[ag[an[a jo fyppällptti l>e=
moifenfa linnan folmanteen FerroFfeen., Siellä Funins
Faan tptär magiaan ottamagfa. SufyFimo flinä naps
pafi hänelle [uuta, ja Fi£)laft t>eti morfiameffenfä, Äu-
ninfaan tptär [illoin löi f>änelle- älpämättä [ormuFfels
lanfa merfin otfaan, armeli: »tämä taitaa olla miis
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fas, jotfei tätä faa muuten fäftinfä.» SBaan Suh*
fimo ftitä fäännällptti f>emoifenfa, ja ajoi fotiinfa.
SRafimaS linnan pihalla ihmettelee fitä, fen ratfaStaja
oli, jofa niin fomealla, päimä=otfa f>etr>oifelTa ajoi ja
funinfaan tpttärelle fuuta antoi; maan ei tunnettu
häntä, ei meljetfään. Sulimat aifananfa toifetfin
mcljet fotiinfa, niin Suhfimo jo uunilla menpp. Äps
fpi fteltä fotiin tulleilta: »mitenfäS npt linnoilla fäs
mi?» SBeljet pahoillanfa hitoin, rupeamat päi=
mittelemaan: »fufa perhana, fuSta linnasta lienee
ollut, päimä=otfa h en-'°if e lta a ) c ’/ fe i c kolmanteen
ferroffeen h#ullptti, ftinä funinfaan tpttärelle fuuta
antoi, ei tuntenut häntä fufaan.» »-Siinähän fiellä
taifin oflafin», roirffoi Suhfimo. »£)(e hiibeSfä
ääneti, mofoma!» fanoimat toifet, »funinfaalle fas
nomme, niin pääfi leiffuuttaa femmoifesta puheesta.»

taas, ei mirffanut fen fomemmin fofo afiaSta mitään.
Dbotetaan funinfaan linnaOfa tytären

tulemafft: maan ei nä’p, ei fuulu. Slntaa funingaå
ympäri maltafunnan fuuluutuffen, jotta fen fihlaft
tpttären, fen tulta linnoille I>äif>in. Suli afta Sul)s

fimonfin fuulumille, maan ci l)iet»al)tanut paifaltans
fa, afui .maan uunilla. @anoo tptär miimein funim
Baalle: »fpHä minä fen miehen tuntifin, fun nä£)bä

faiftn». @iitä funingaO uubeötanfa fuuluutti pmpäri
fofo maltafunnan, jotta faiffein tulla, l)änen ports

tinfa läpi fulfea, fen maan ei tulle, fillä päällinen
rangaistus tarjona. s Jio tulee raljmaPta, jofa h aa =

raita feräptpp linnoille, Sul)fimo pffin ei liifaf)ba.
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kuningas portin miereåfä iotuu tpttärinenfä. SD?enee
(ilta l>erraa portilta, Bußin fanoo: »minä olen»;
maan tpttö Batfoo fyeitä filmiin, tpontää poißßeen,
fanoo: »et finä ole!» Äulßee fillä tamoin
maOta Buufi roiißßoa perätpPte; Buninßaan tptär Bat«
foo otfta Baißilta, nostelee tußßia nät)bäßfenfä, Bulla
formußfen merßßi otfaOfa olift j maan ei löpbp Bcf=
tään. £ul)Bimo Bun Buulee, jotta alßaa malta=
Bunta olla loppumaiftflanfa, maruPtaßfe l)änßin jo lim=
noille lähtemään. Dtfan maan fiimoaa, panee no*
Bifet, fata=paißßaifet Butaleet päällenfä, f>eittäptpp ta*
fyatlanfa liißßaamaan, ja tulee femmoifena portille.
Äuninßaan tptär fiinä mielä iOtumagfa. fatfoo Sul>*
Bimoa filmiin, näßee merßin otfaOfa-, ja lentää fiitä
Janelle Baulaan: »täOfäl)än tämä onßin minun oma*
ni!»
»Dl)ol)! Bplläpä fe fitte mies on», fanoi fiif>en Bu*
ningaO; »maan inisin, tptär, lienet puuttunut, pibä
fe Ijpmänäfi!»
fitte; BuningaP linnaefanfa laatii pibot, ja Butfuu ral>*
maPta paljon. @anoo Sufyßimo; »ilßeä olift näiöfä
maatteiofa rumeta B>äitä pitämään, annaO, minäßin
Bäpn fyää*maatteeni.» 9fteni fen muPtan Ballion eteen,
pani fieltä paralta päällenfä, ja tuli l)ää*paißßaan
taßafi. .Kuningas Bun näßee mämp*poißanfa, miten
on BauniiSfa pußimiSfa, ihastuu B>eti, ei enää Babu
tpttärertfä Bauppaa, maan fanoo: »ompa mämpä täsfä
mämpSfä, ei tämä ote joutama mies, Bun on täm*
möifet Balut päältä.» Slntoi Smfyßimolle tpttärenfä
ja puolen maltaßuntaa; l>äät pibettiin, fpötiin, juo*
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tiin, elettiin f)t)manci joå elettänne »ielafin.
@en pituinen fe.

©efltttffiä: 1, raatanut = teijttui 2, vaatoitfa == ttjöitfä.
3, weiHereofoen = butmoin beiuouteit taloäfa, jotta »ebitta tåyttiit.
4, ttytlml jäwfistui, roaipui.

‘S.

£up{muå=£äptmt;å ftufaan pvdsftiu
gjljbciula.ituifia, taljan »errattawia tarinoita on tietääffenmte fcu»

raamitta fanfoitta':
UnfariinifiKa: SBertnele ltngarifdjc ©agen unb Sftärdjen. BtuB

ber (Srbeimfcfjeit ©auitung überfctft von ©, ©ticr. SBertin, 1850, 9J:o
o ff, 41—45, „2)ie brei Ätoiggtityter,,,

Spuolaiaifilla: SSertaele Ipoluifdje Seffefagen unb SKärdjen. 2tu-3
oem spelnifdjeii bc3 Ä. 28. SBoucicfi tfon g-. •§, Ketveftftm. Sertin,
1839. SDrttteä 35udj, 9l:o 7, fttout 123-127, „£>ie (Eidje unb ber
@d;aafpet,j,„

Dtuotfalaifilta: SBertncfe ©roenffa sotf*©agor odj 3lfroent»r,
jamlabe ocl; utgifna af ©. O. #9lten=Säi»filUuS od; ®. <3tcp6cus, 1
2). 2 I). ©tocfljoim 1849, 9t:o 21, ftroulta '405—420, ja ftwuja
420—428, „2>'en litta ©utb=ffon.„

atanSfrtiaiftiia: Äatfo äKärdjenfaat atter SSMfet fiir Jung unb
9l(t »on ©r. £>, Äicttc. 33erlin 1845, örftcr 33. fiw. 149—1C3, „%U
nette Slfdjenoröbel,,,

©affalaifilla: 1, tfatfo ©eutfdje 23earbcitet
»on g-raiij £offmamt, Sreöbeu 1846, fno. 73—85, „2lfd)eiioröbcl. 2,
Äatfo jtinber» unb .jpauc>märd)cn gefammcit burd) bk 33ruber ©riiurn.
©öttingen, 1850, irftcr 33anb, 91.0 21, fmv136—145, „2lfd)enputte(.„

I. Äotam.

SBchajån ÄarjalaStci.

Dii ufto ja a!Ea, ja pft tptdr Reillä. Äatoft (am=
ma6 laitumella, niin letyterodt fttei etfimään. (Stfunät,
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etftreät FumpiFin eri=t)aarattanfa metfäbfä, niin tulee
©pojätär atatte reabtaan, fanoo: »fpPe, tprja t>uo*
trattani 1), Ml) läpi jafan Fefitfe 2 ), muutu mubtaFft
lampaaFft. 2IFFa ei fptfenpt, eifd jaPan Fefitfe
Fäpnpt; reaan FuitenFin ©pöjätär muutti Itänet tam?
paatfi, metfään. Stfe rupeft aFaFft ja t)ut)ui [{että
tptte: »uFFo f>oi, £>oi uFFo! jo minä topftn tammaa;
ni.» UFFo tuuti aFFanfa oterean, ja tätfi @9o=
jättären terättä Fotiinfa, fypreiltänfä, hm tammat muta
töpbettiin. kotiin tuttua, [anoi <Spöjätär uFolle: »npt
pitää, uFFofeni, meibän tämä tammaö tappaa, jottei
reabta Fatraabta 3) metfään etfp.» Uho oli £>it=
jäinen, fopuifa mieb, ei reabtubtettut euFFoa, [anot

reaan: »teräämme niin.» • SJiutta tpttö hm fuuti
fyeibän put;eenfa, juoFfi tammaehatraafen, ja [anoi:
»oi maammofeni, npt [inua tuttaan tappamaan». »9ip
hm tapettanee», [anot [(että [e mubta tammab tph
tärellenfä, »finä etä fpö rottaa minubta, etä littaa,
reaan f orjaa FaiFFi luut peiton pientareetpa.» ©t
aiFaaFaan, niin otetaan mut?ta tammab Fatraabta ja
tapetaan. @pöjätär feittää ftitä rotan, ja Mntaa
uFon tpttärette fpobä. QJiutta tpttöpä muibti maam=
monfa rearoituFfen, ei fponpttään Feittoa, reaan Fan=
toi luut peiton pientareelle, peitti maahan; ja niibtä
[{että Fabreoi Foireu, [uuri, pien Faunib Foireu.

©lettiin Fotroanen, min aitaa tinee elettyään,
@pöjättäretfe jo tapft oli .fpntpnpt, niin rupeft aFFa
uFon tytärtä reilaamaan, ja reaireafi FaiFetta tareafla.
Saabittiin terran fitte linnoitta pibot, ja Funingab
FäbFee raltreabta Feräämään, [anoo:
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»Äutfu turjat, futftt för^ät,
kammat ratfafytit ajele,
©ofeat »enenin fouba.»

ftfloin, JaiEfi ferätään rujot, rammat, peri=
fofeat finne funinfaan pitoihin. £äl)betään ftitäfin
itfon fobiåta. ©anoo ©pöjätär miefyellenfä: »ota
ftnä uffo lapft, faa ebeltä mind läl)ben,
työtä' annan tyttärelle, ttfa iMroä tulift f)änen J'o=
tona r>lftnän(a'.)) Ufto fittä otti lapfen Eeratlenfa,
ja läfft ebeltä astumaan; mutta @t)öjätär meni, fiu=
faan fumoft, tylrot nelifon ofyraa fefaan, ja fanoi
tyttärelle: »fun näitä et illaffi fialtane 4), oE)ria ne=
liffoon, fufaöta afemellenfa, niin minä ftnut ft)ön.»

(Siitä lähtee toifta tawoittamaan; maan tyttö=
raurta jääpi fotiin itfemään. (Jnftnnä fofee of>ran
tyrotä" ennättämi§tänfä poimea, maan fun näfi työnfä
tutyaEft, läfft furuiöfanfa foimun luoffe äitinfä f>aus
balfe, ja ittee ftinä, itfee, fun on äiti Euolleena maan
poroeSfa eifä enää' tytto=ruffaanfa auttamaSfa. MoU
roan itfettrjänfa, rupeft äiti=roainaja f)auba£tanfa !)äntä
puhuttelemaan, ja fptyi: »mitä itfet tyttäreni?»
».Kaatoi nelifon of)ria @t)öjätär fiufaafen, fäöFi mi=
nun ne illaffi ftaltaa», fanoi tyttö, »fttä itfen maam=
mofeni.» »Qflä itfe!» fanoi äiti, »ota oFfa mi*
mtsta, ftllä ftwalla riåtin=raötin FiuFaalla, niin FaiFFi
tulee paiFallenfa.» Sptär teFi fen, Färoi Foircun
oFfalla ftroaltamaefa, niin obrat {>eti Ferär/=
tyiroät neliFFoon, ja Fiu'a§ tuli afemellenfa. ©iitä
meni jällenfä Foiroun tuoFfe, ja oFfan mei maarn*

monfa fyauballe. 3liti mielä FäsFee f)änen Foiroun
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Bor»aSfa Bplpemddn, toifeSfa »alcßfimaan, Bolman;
neSfa »aatetfimaan, ja [en Bun teßee tpttö, fiitd muut;
tui niin Bauniißft B)cti, ett’ei maalla mointa. SÖaat;

teet fai pien fyp»dt ja l;e»oifen femmoifen, jolla Bar»a
Bultaa, toinen hopeata, BolmaS »ieldßin parempi. oille
nouft tptdr felßddn, ja ajaa Ba»a£>utti linnoille. Sulec
Buninßaan pihaan, niin Buninßaan poißa Bdppi jo f>d;
nelle »ahtaan, fitoo fyemoifen patfaafen, ja »iepi tpt;
tdren fifdlle. fielld tyuoneisfa Bdmelee Buninßaan
poi’an rinnalla pl;d, ja ral)»aS Baißßi Baffelee f>dntd,
Bußa ja Bulta linnalta tuo noin BauniS neitonen oli;
ft;. »aan Bußaan ei tuntenut ei tietdnpt l)dntd. 9iuo’;
alle rumeteSfa Baimaa l)dntd Buninßaan poißa pop;
bdn pddf)dn istumaan; mutta opöjdttdren tptdr »aan
pöpbdn alla luita pureßfentelee. Buninßaan poißa
ei Batfonut, luuli Boiran fielld olewan luita Balua;
maSfa, ja potßaift fjdntd, jotta Bdfi Batßeni.

Rupeaa fiitd jo üßon tptdr jdl’ellenfd lähtemään,
»aan Buninßaan poißa etoen Bor»an oli ter»auttanut,
niin tptolta fiiften formuS jddpi BdbeStd, @i joutaa
nut fitä ottamaan fiitd, »aan meni, I>e»oifenfa ftfal=
Intti patfaaSta, ja fillä ajaa tyuratyutti linnan feindn
pddUitfe. kotiin tultua, riifui »aatteenfa f>eti Boi;
»un luoßfe, ja B>c»oifen peitti finne; »aan itfe Bas
»af)ti Biußaan perään istumaan. kulipa üßßoßin ja
aBBa Botiin, niin [anoo opöjdtdr Btdnefle: »oi raußßa,
taalla find olet; et ndfynpt, miten Buninßaan linnoilla
elettiin. Äuninßaan poißa mun tytärtäni Bannellaß;
fenfa otti, niin lanßeft tpttö=rußßa fiitd I)dnen fpliS;
tdnfd, jotta Bdft poißßi meni.» Sunhan fe tpttö
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aftan, maan ei ollut tietäminänfä, ppfpi maan ääneti
fiufaalla. £oiS(a päimänä taafen tuli (ana fu=
ninfaan pitoloiljin tulla, »«poi uffo!» fanoi Spöjäs
tär, »noufe jo maatetfimaan, meitä funinfaan pito=
loikin futfutaan. Dta lapft, minä toifelle tpötä f>ei=
tän, etfei ifämä tule fotona.» Sfteni flitä, fiufaan
fumoft, ja nelifon pe IIaman fiemeniä fplmi fefaan,
(anoen tptölle: »fun et näitä flallenfa faane, fimasta
afemellenfa, fiemeniä neliffoon, niin tapan ftnut.»

itfemään taas. Sfteni foimun luoffe, (teliä
forroaefa fpfpee, toifeefa malautuu, niin (ai maatteet
mielä paremmat ja Ijemoifen pien fomean. haittaa
fitte foimuSta offafen, jolla (taitaa fiufaan
lenfa, (temenet neliffoon, ja (uorii f)änfin linnoille
rnatfaamaan. Siellä funinfaan poifa taaS f)emoi(en
patfaafen (ttoo, ja taluttaa tpton ftfäUe l)uonei(tn.
SpöbeSfä tpttö pöpbän pääsfä iotuu, futen eileinfin;
maan Spöjättären tpttö pöpbän alla luita pureffem
telee. (Siinä funinfaan 'poifa mafyingoSfa jätteitä
jafan potffi taas potfaifee, ei älpnnpt l)äntä, fun
(teliä jal’oiS(a oli.

Säfytee fitte jo ufon tptär linnoilta poiP mene*

maan; maan funinfaan poifa oli termannut fama=
nan 5 ), niin fiifjen tytöltä fultainen rengas päästä
juuttui. © joutanut etftmään ftta, maan
fyemöifellenfa (elfään, ja ajaa lenuäftptti foimun luof=
fe. «peittää finne l)emoi(en(a, riifuu maatteenfa, ja
[anoo maammollenfa: »jät minulta fultainen rengas
linnoille, famana oli termattu, niin ftif>en tarttui.»
»Sääföönpä joS fafft», mastaft äiti, »minä paretm
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man annan.» 9Jo, tpttö fiitä lotiinfa, ja
ullo lun opöjättären leralla piboiOta tuli, niin oli
jo liulaan peräSfä iStumaOfa. oanoi ©pöjätär Ijäs
nelle: »oi raulla, mitä finä nä’et, mitä minä lunhta
laan lobiOfa nä’in. 9ftun tptärtäni fiellä luninlaan
poila palatti palatilta lanteli, niin lanleutti, ja jalla
tptöltä latlefi.» Ulon tptär ci mitään mirllanut,
olla oletteli maan liulaan peräsfä.

Äului taafen 90, noustiin aamulla, niin ®pö*
jdtär f>erd’tti mieOtänfä, fanoi: »oi ullo, noufe jo
laamasta, luninlaan pitoloifyin lutfutaan.» -[fto,
ullo nouft. @pöjätär lapfenfa antaa {»änelle: »ota
lapfi,» [anoo, »minä toifelle t9Ötä peitän s ilämä il*
man täällä plftn olleOfanfa tulee.» Saafen teli enti;

feen tapaanfa; loi nelilou maitoa liulaalle ja liulaan
lumoon: »lun et näitä mun tulooni ftaltane, maitoa
astiaan, IhfaOta afemellenfa, niin palja perii.»
9J?iläS itiöllä f>ätänä ? Äämi loimun luona, jotta fai
tpönfä ailaan, ja lälfi jälleen, luni ebellifillälin ler=
roilla. £uli linnoille, niin luninlaan poila jo pi;
lialla isäntä muottelee, ja faattaa Ijeti fifälle. £äntä=
IbS fiellä npt fyprcänä pibetään taas, luni ennenltn,
fpöjättären tptär taafen oli pöpbän alla luita purel*
fentelemaOfa, niin Janelta fiellä ftlmä potlaiOtiin, lun
jaPoiOfa nä’et oli. Ulon tptärtä nptlään ei tun=
nettu, luota oli j mutta luninlaan poila Ipnnplfen
tevmautti, niin launiilta tpttäreltä pois läfytieåfä ftta
l)en lu(ta=lengät jaPaeta jäämät, tarttumat termaan
fiinni. Sulee tpttö loimun luolfe, niin riifuutuu fti=
nä, fanoo: »oi maammofeni! lengät multa fiellä f>äs

©uom. tarinoita. 6
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mefimät.» »SääBoot!» maStaft äiti, paremmat
faat, Bun tarmiS ollee 6).» s)ääft ftitä jo tpttö
Biußaan perään istumaan, niin tulee üßßoßin @pö=
jättären Bera pitoloista. @aapi ©pöjätär f>eti tpt=
töä [anoo: »oi raußßafeni, mitä ftnä
tääQä nä’et, mitä me Buninßaan linnoilla nä’imme!
Sptärtäni (teliä palatti palatilta Banneltiin, niin län*
Befi, että ftlmä päästä läßft; ftnä täällä, tu|)BimuS, et
tiebä mitänä.» »Äa, mitäpä minä tietäiftn», maS=

taft tpttö, Biu’aSta flaltaeSfani tpötä oli Bplläßfeni.»

jääneet Balut tallella, niille pitäift npt omiStajata ties
toon faaba. Saabitaan fen muoßft neljäntenä päis
mänä linnoilla ifot pibot, ja Paiffi Bogotaan rafymaS
Buninßaan Botiin. kuorii «Spöjätärßin matßaan, tyU
tärellenfä pefumpaalißan panee jaFaßft, piiraampaa;
lißan Bäbeßfl, fyemoifen Baßavan ftlmäßfi mpHäl)pttää,
ja lähtee fen Bcra linnoille. @iellä Bun oli rafymaS
Boolia Baißßi, tulee Buninßaan poißa fttyen joußon
BeSßeen, [anoo: »Belle tämä formuS maatunee (onneen,
tämä rengas Bormaan ja nämä Bengät jalßaan, fe
minun morftameni.» 9io, Boetellaan ftinä, Boetcl*
laan; maan ei mafjbu BeQeßään. »£uf)BimuSsl£ä§Bis
mpS mielä on jäfellä», [anoi Buninßaan poißa, »tuo*
Baa fcßin Boettamaan!» @e tuotiin fitte s£ufyßis
muSstpttö ftifyen, ja Buninßaan poißa rupefi niitä Buls
tasßaluja hänelle ojentamaan; maan opöjättären aBBa
esti antamasta, (anoi: »elä anna ftnne tufyßiin f)ie;
routumaan, anna minun tpttärelleni.» 9io, antoi
Buninßaan poißa, Bun antoißin ©pöjäfären tpttärelle
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(ormuFfen; fe muolee, nä’et, aita tpttärenfä (onnea,
Funne Fäppi (ormuö Ijänelle. ©amoin Man Fulta=
renFaanFin ja Fulta=FenFien Fanfa. ©pojätär ei fu=
tainnut niitä £ufyFitnuF(e((e annettaman; muoli,
teli taaP oman tpttönfä päätä ja jalFoja, FunneFa fai
miimeinFin maatumaan. SKitäS (iifyen? S£äps
tpi FuninFaan poi’an ottaa ©pöjättären tptär mor(ia=
meFft; ja Faimaft l)äntä ftnne ufon Fotiin, ei ifettp,
nä‘et, linnoilla I)äitä pitää, Fun fe fennäFöinen mon
fian oli fattunut. Alettiin muutama päimä, niin läFfi
jo FuitenFin miemään morfianta (teitä Fotiinfa, ja fuort
matfaan. SFään oltiin jo läfjtemäSfä, niin laPFeuft

FiuFaalta, oli meneminänfä läämään, ja
(anoi (imu ntenneåfänfä FuninFaan potalle, joFa oli
pihalla: »oi FuninFaifeni armias! elä mie Fultiani,
hopeitani.» ÄuninFaan poiFa (tiloin tunfi Sul;Fi=
muFfen, otti molemmat tpttäret Ferallenfa, ja läFfi
matFaan. 2öäF)än matFaa Fufettuanfa, tuli joFi Reille
eteen, niin ©pöjättären tpttären tpönfi ftHaFft joFeen,
ja FulFi 2ml)FimuFfen Fcra poiFFi jotu ebellenfä.
@iinä oli npt ©pöjättären tptär (iltana jo’e£(a, ciFä
pääSfpt minneFään, maiFFa miten olift (pbäntänfä
Faimellut. Äun ei muusta apua nälmpt, (anoi mm
mein (uruiSfanfa: »FaSmaFoon Fultanen putFi namaS=
tani, eiFö tuohta maammoni tietää (ai(t.» 3a (a=
maSfa pieni (tilien Fulta=putFi I>äneötä (illalle.

s)ääStpä ©pöjättären tpttäreStä erillenfa, Funim
Man potta S£ul)FimuF(en otti mor(tameF(en(a, ja Ful*
ftroat plitenä (Itte Rauhatta FaSmanmn Foitoun luoFfe.
©teitä (äimät FaiFenjptpiStä 7 ) eloilta (eFä £>9n?ppttct.
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kotmc kuormaa kuttaa, toinen merta tmpeata, ja !ait;
niin, komean fyemoifen, jotta ajoiroat tinnoitte. Suutta
koimukin tydmefi famaefa, ei jäänet mitdnd paikatte.

@timdt fieltd npt kotman aikaa pf>tenä, niin tap;
fen jo uuft nainen kuninkaan potalle fai. Sutee fiita
fana ©pojdttdrctlekin, jotta tptdr potan on faanut;
tuuttiin, nd'et, f)dnen tpttdrenfd nuoretta kuninkaalta
oleman naifena. Slrmetee fiita ©pöjdtdr: »pitdd ldt)s
ted t>ammaåta miemddn,» ja läf)tee matkaamaan, £u=
teepa tuokfe,, ja näkee kaunofen kutta=putken
fittatta kaåmaman, niin rupeaa fitd leikkaamaan tpt=
tdrenfd potatte tuomifikfi; mutta famasfa kuuluu fiettd
ääni, [anoo furkeaeti: »elä, maammofeni, napaa mi*
uutta teiFFaa!» »@iettdko find oletkin?» Fpfpi
©pojdtdr. »Sddttd, maammofeni,» maötaft tp=
tdr, »tdnnet)dn minut filtaEfi työnnettiin.»
@pöjdtdr fittd fittan tomotti 8) muruiFfi, ja kiirehti
kuninkaan poi’an kotiin. s3dde>tpd naifen heteelle,
rupefi maanitelemaan l;cti, ja fanoi: »fpfe tjerja
k)uotrat)ani, meltiD meitftrautafyani, muutu petrakjt
metfdtle!» »kanneko find taaö magtukfekfi tutit,»
fanoi nainen, eikä fplkenpt, eikä muuta tehnyt; maan
@pöjdtdr Itänen kuitenkin muutti petrakfi, ja oman
tyttdrenfd pani kuninkaan potan puotifokfi. Sapft
fiitd itkemään, kun ei maitoa faanut. Söiebdan pirt=
tiin, miif>ytetlddn kaikelta tamatta; maan fe yk>tdldi=
feen itkee maan. »9fti tapfeöfa, kun niin temo=
toinna on?», armetee kuninkaan poika, lähtee Seåkt
akkaan, ja kyfpp fittd nemoa. »Äa, ei ote oma nau
fefi», pakifee Segkuakka, »t)dn pettana on metfdgfd;
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fmulla ©pöjättären tptär on puolifona, ©pöjätär itfc
atimoina 9 ).» »©Fö millä moifi omaa naista mets

fästä faaba?» Fpfeli toinen. »Äun minulle ,an=
nat lapfen», maStaft SeSFFmFFa »minä fyuommenna
lehmien Fera metfään lät)ben, ftellä fyaaman lefytiä
palajan, Foimun lehtiä Folajan, ciFö tuo lapft tuosta
paremmin Färftft, Fun fttä Fatfelee.» »!tfto, tule cU
tamaan lapft, mie metfään, jotta miif)tpift», fanoi Fu=
ninFaan poiFa, ja mei SeSFisaFan Ferallanfa linnoille.

»Äa, finneFö ftnä npt (aStafi laitat metfään?» epäft
©pöjätär, ei olifi antanut} maan FuninFaan poiFa
FäSFi miemään. ©anoi: »Fäptä l)ätttä ftellä, eiFö tuo
paremmin fitte miiljtpift.»

SBeiFin fiitä SeSFi=aFFa lapfen metfään. Suli
fuolle, niin näfi flinä, ja rupefl laulaa
maan:

»©imffifem,
Sule if>oft imettämään,
Äannettuft faijoinahan;
di on fi)ö Syöjättäreltä,
(SiM juo juojattarelta,
©fä nännien nenistä,
dila petfeleen perästä.»

SEutee ftitä petra=emä, päimän fiiinä imettää,
{pettää, puhaltaa laPtanfa; maan lähtee iltaifella Far=
jaan jätleufä, ja maroittaa £eåFi=aFFaa: »tuo mielä
Ferran fyuommenuFfella 10) lapfl tänne, ja Ferta toifena
päimänä, [ttte minun pitää‘Farjan Fera muille maille
loittoon lähteä.»
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£ä{»tee SeSfinaffa toifenafin päimänä lasta {»an
femaan linnoilta, miebäffenfä metfään. opbjätär ci
antaifi, maan mies fanoo: »mie maan, Mptä ulfona
mäf»äifen, rau{»allifempi tulee piillä, fun metfäSfä päin
män on.» iDftaa fiitä SeSfinaKa lapfen Mfinmar*
rellenfa, ja htlfee metfään fuollc. Sanlaa ftellä enn
tifeen tapaanfa:

©iniffifcra, ftomfftfein!
SEule ifyoft imettämäfyän,
Äannettuft fatfomafyan;
@i on fr>ö Syöjättäreltä,
©M juo juojattarelta,
@ifä nännien nenistä,
©fä petMeen perästä.»

Cri aifaafaan, hm tulee petranemä farjaSta taas (apn
fenfa luoffe, ja imettää partta, uiinfun eileinfin.
oiitäpä {»pmin fauniiffi faSmaa lapfi, jotfei maalla
mointa. Slrmelee htninfaan poiFa, [anoo SeShn
afalle: »eiföl»än millä moift petraa jällenfä il;mifeEfi
faaba?» »© tiebä», maStafi £eShnaffa, »läl)be=
{»än itfe metfään, fuu taljan päältänfä {»eittää, niin
minä päätä etftn ftinä häneltä; finä fillä ai’a(la talja
polta.» £äf»temät fiitä npt pfytenä lapfen fera
metfään, niin tulee pettäneinä imettämään laStanfa
hmi ebelliftnähn päiminä. oanoo SeShnaffa i>&*
nelle: »!un npt {»uommenna loittoon läljbet, minä
[inua en enää nä’e; anna jäthmäifcn fcrran muiSn
toffi päätäft etftn.» ifto, fe riifui ftifyen petran fen
bnt 11) päältänfa, ja etfitti £eShnafalla päätänfä.
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jtuninEaan poiEa filTaiEaa pisti taljan tuleen. »SÖliEä

täsfä Earfuu?» fanoi nainen, Eatfeli pmpärillenfä, ja
näEi oman mieltenfä »©oi taljani poltit! miEfi
poltit?» »oinua i£>mifcfft faabaEfeni.» »Äa,
npt minä alastonna rauEEa olen», fanoi nainen, ja
muuttui fuofalifft, pefun*paaliEaEft, Eerto*märttinäEft,
ja muuEft. EuninEaan poifa ne EaiEEi jumitti,
Eunne fai i£>mifeffi jällenfä. »Äa, miEfi ftnä minua
taf)bot finne opöjättären fpötämäEfi?» Epfpi. nainen,
»@i fpö enää,» maStafi mieS; ja lähettiin Eolmen
Eannan Eotiin astumaan, hinnoille tultua, [anoi Eu*
ninfaan poifa palmelijoille: »laittakaa Eplpn alus f'cl=
men (pien fpmppbelle tulta, teraaa täpteen, ruSEea
maippa lemittäEää päälle ja finifet maipat astui*
miEfi,» ©aan ©pojättären tpttäreltä Epfpi: »ei*
EoS laabi mieleft Eplppn?» S£ämä luuli mieltenfä
ItpmppbeSfä Epfelemän, ja läEft äitinfä Eeralla finne,
Suliwat Eplppn, niin ruSEealle fyaljaEalle aStuimat,
ja finne tuiSEafytimat äfyEpen EumpanenEin Eolmen fp*
len fpmppbelie, tulen ja teman feEaan. oicltä=
Ein ©pöjätär faEarinfa mielä loi maalle, Eirjuen: »tul*
Eoon maalle matoifet, ilmoille itiEEaifet ibmifitle mai*
maEft. oen pituinen fe tarina.

©etitpffiä: 1, tmotrnt)am tuppeen!. 2, tefitfc = teotite. 3,
fatraaSta = turjasta, laumasta. 4, fiattane = afettane paitattcnfa.
5, tamanan = omen pieten. 6, ollee = lienee. 7, taifcnjptpiStä =

faitentaiSta. 8, tomotti = tjajottt. 9, athooina = anoppina. 10,
fmommcnutfetta = tiuommcnna. 11, totut = nat)’at.

Salfimaine. Se6£i=afciSta on ufeimmisfa Äarjalnn»puolet(U(a ta*
OToiSfcTpaljon autiotta. SuuttaroaSti tarfoitetaan fiftä nimettä jota=futa
tictäjä*attaa, jolta nuori mäti tämi neunroja fijfymäöfä.
fin (itiä nimettä «nitistä fuitenfin (anottanee lesti tuningatartatin, emme
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»oi tarffaan päättää; fe »aan, että aina tuwacllaan Bcä!i«aaffaa toti»
fanna tiebon*antajana, milloin »aan tulee.

n. ÄummalHnen £aintm\
SBenäjän ÄarjiitaSta.

£)li mieå ja nainen, joilla oli pfft ainoa tötär.
Syttä oli faunia ja fiiroo, ja fen rouofft roanl)emmils
lenfä »len rafaö. Äuolipa äffiä fjäneltä äiti, niin
ifa meni toifeöti naimifeen, ja fai tietämättänfä @öö*
jattären afalfenfa. @iitä muuttui tötönfin olento.
@iif>en aUi oli ifänfä pitänet l)äntä funi ftfmä=tes
räänfä Ijelläöti, fun oli l)d'nen ainoMnen lapfenfa;
mutta (Syöjättärellä olt jo täv>fufaåt»uinen tntär en*
tuubeåta, niin mifjaft ufon tytärtä aina enfi
tanfa ja mairoafi faifenmoifella.

Saabittiinpa muutaman Berran linnoilla pibot,
ja BuningaS BäSßi rammasta Beräämään joßa haaralta.
Drjat läßfimät liißßelle t>eti, ja Baißßi Butfuttiin rujot,
rammat, Böpfyät, Burjat, perifoßeat Buninßaan BäSßpStä
linnoille. lähtee ©pöjätärßin tpttö*
nenfd ftitä üßon Bobista niihin Buninßaan pitoihin,
niin olift üßonßin tpttdren telmpt mieli ftnne, pprßi
Beralle, ja [anoi: »ottaßaa minua jouBBoon!» Suutta
toifet eimät huolineet l)äneStä. ©pöjätär mielä
päift l)dntd, ja puftui mif>aifeSti: »main ottaifimme
me fennäßöiStä tufyßimuSta jouBBoomme! on ftnulla
Botonaßin teßemiStä.» ©orti famaSfa Biußaan, Baafi
nelißon of>raa feßaan, ja [anoi tptölle: »tuoSfon tpö=
tä, Bun et fiitd felmää faane, Bunne minä pitoloiSta
tulen, niin päältäfi poißßi.» Säßfimät matßaanfa.
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[uruiSfanfa meni äitinfä Imubade,
ja itFi ftinä, itFi, etfci moi [anada [anoa. f)ä;
nen ftinä itFieSfä, nouft tmubaStanfa,
ojenfi t)änede mitfafen, ja [anoi: »elä itFe, tpttöfeni,
mene, tätiä mitfada [tmada ristimrastin ftinä FiuFaan
päädä, niin tpöfi tutee toimeen.» (Siitä painui
Ijautaanfa taFaft. Spttö Fun ei enempää nätmpt äi;
tiänfä, maan [e jo oli Fabonnut, otti [en äitinfä an;
tuman roitfan, ja läFft Fotiinfa. Siedä Fun FufaSta
[tmalft [idä, niin oF>rat t>eti juoFfimat neliFFoon, ja

tuli Fot)baden[a.
@pöjätär tpttönenfä [idä aiFaa matFaft linnoille.

matFan pääsfä tuli tiedä mustaan oinas,
[arroisfa Feritfimet, ja ruFoeti £>eitä: »Feritfe minut,
ota midat patFoiStafi.» »9io, meFö ftnua rupeai;
[immc, Furja, Feritfemään, ftnuSta polpptpmään, faaS=
tumaan muutteiltamme!» [anoi ©pöjätär oinaade, ja
täFfimät ebedenfä. 9J2enimät taas Fotmafen, niin tuli
mäntiä FerjätäiSmFFo mustaan, ja [anoi; »etft, ftSFo,
päätäni, minä annan [auman patFoiStafi.» 9io, eit)än
ne linnoille;menijät [emmoifeen tpötion rumenneet:
»meFö [multa, Furja, rupeamme täSfä npt päätä et;

[imään, FuninFaan pitoihin Fun olemme matFaamaSfa,
[musta täitpmään, pötpptpmään!» [anoimat uFode, ja
Fämimät ebedenfä.

SJlutta £ut)FimuS Fun fai FiuFaan ja ofyrat a[e;
medenfä, läFft toifia mietä jdlfeen, ja [aapi [antaa
tietä astumaan. Suteepa m.ät)än matFan pääsfä fe
[ainainen oinas fyäntäFin mustaan, ja ppptää mido;
janfa Feritfemään. Spttö Feritfee [en, ja [aapi
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miilut palfoiSta. SJienee [iitä mähän matfaa taas,
niin tulee fe manha, [aumalla fulfema uffo Janelle
rcaötaan, ja pistää päätän[ä etfimään. SEptön
fun oli uffo tuffaa [ääli, ei epäellpt rumetcS[an[a,
maan etfi Janelta pään, ja [ai [auman palfoiSta.
Söieläpä neumoi f)äntd uffo, ja [anoi: »fun npt
fuPet tästä fotma[en, tulee tienhaara, piffarainen
polfuinen eteeft. SJfennoS flnä, tpttöfeni, fllle polfu=
melle, ja fun [itä fäpbeS[ä[i tulee i[o tammi maSs
taaft, [tnä faumallaft [tm alla [itä nstimraStin, niin
[teitä [inulle amautuupi l)pmppttä faifenjptpistä.»
Spttö ufon nemoomaa tietä astumaan, ja
fun poiffeaa tienhaarasta pienoifelle polfumelle, löp*
tää [teitä [uuven,- [uuren tammen, jota [imaltaa [au*
maltan[a. aufenee jo tammi, jonfa [pbämmeStä
toptää hpwppttä faifenlaatuiSta, mitä ifään olla [aat=
taa. £än maatetfii [tinä fauniif[t, ottaa fomean
moi[en tammesta, lipppää [tlle [elfään, ja ajaa fa=
mal)uttaa linnoille; {»emoinen leppää [uovaan lin*
nan [einäStä päällit[e pat[aa[en fiinni, ja it[e famah'
taapi linnaan, pöpbän päähän istumaan. @iinä fjäntä
hpmänä pibetään, [petetään, juotetaan, funi mieraSta
ainafin; ja rahmaS faiffi ihmettelee mieraan tpttären
fauneutta, mistä fii£>en lienee ilmeStpnpt, fun ei häntä
fufaan tunne ei tiebä. Samihan ftinä, [pöbä nä*
pöStelee; maan ©pöjättären tptär pöpbän alla luita
faluaa. @e fun oli [iellä maStuf[ina, rahmaS pote
fieli häntä, jotta [itinä puf>tefi. päästiin [itte [pö=
mästä, niin £uhfinmS alfaa lähteä fotiin[a. £ähbe=
ään häntä [illoin perästä, mutta SuhfitmtS [ormuf[en
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peittää formeötanfa, niin fatEft linnan roäfi jääpi ta-
rooittelemaan fttä, ja tyän -pääfee pafoon, leppää |>e=
moifetlenfa felMän, ja ajaa Jaroafyuttaa tammeenfa.
©iiljen jättää {»erooifenfa, riifuu maatteenfa, muuttaa
omat fyuonot njtjfrmfä taa& päällenfä, ja menee, afe*
taffe fiufaan perään fotiinfa.

Spalaapi jo ©tjöjätärfin tpttönenfä pitoloiöta,
niin fwfr>r> ZufyftmnfcZfylimyö fiufaalta: »mitä nä'itte
linnoilla MtybeSfänne?» »Starimme», farioi @»ö=
jätär, »tyttären l)t)tt)iåfä roaatteiöfa, niin fauniin, niin
fauniin, ett'ei rooi mielellä miettiä». SBirffoi &up
fimuö: »enföfyän minä ollut?»
wat toifet, »ftnäfb' femmoipfa roaatteiåfa, tvfy*
faiftöfa, tomuipfa, main finä ftellä!» slo, tyttö
fen fowemmin ei mirttanut mitään, fuunteli maan
fiufaalta toisten pafinoita.

SftitäS ollaFaan. Soisfa päimänä famatfe taas
fyanFitaan rammasta linnoille, ja lä£)tee SpöjätärFin tpt*
tönenfd. Sortaa taas FiuFaan, [euloo ruista neliFon
[eFaan, ja [anoo SufyFimuFfelle: »et faane [elmää
naista, Funne minä linnoilta palaan, niin päältäfi
pääfet.» SuruiSfanfa lähtee tpttö äitinfä Rauhalle,
ja itFee (lina itFee, niinFun eileinFin. Siitä noufee
äiti taas fyaubaStanfa, antaa tpttärellenfä mitfafen, ja
neumoo flllä Fiu’aSta [{mättämään. Sptär [illoin tefi
äitinfä neumon muFaan, niin [ai FaiFFi [fallenfa, ja
läffi toijta jälfeen. Suli tammeen, otti [teitä maat*
teet mielä Fauniimmat fun eilein, ja ajaa faretteli lin*
noille, perille pääStpänfä, fiinti fyemoifenfa patfaa*
[en pihalla, maan it[e meni linnaan, föfäftti pöpbän
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FoFFaan istumaan. @pöjdttdrcn tptdr taas oli pöps
bdn alla luita pureF[entelemaS[a, niin Fd[i potFaiS=
tiin Janelta poiFFi; mutta Sul)FimuSta pibettiin Fai=
Fenmoi[el(a (»pmdnd. SPoiS ldt>tieS[d tultiin F>dntd
taas jäfeSta, jotta ndl»tdi[i, minne (»dn menee 5 mutta
£u(»FimuS tal>atlan[a pubotti FormaStan[a renFaan,
niin raf»maS jdi tapaelemaan (itä, ja I»dn pddjt fye=
moi[ellen[a [elFddn. Sijaa Famaf»utti tammeen[a, riU
[ui [lina »aatteen[a, ja meni Fotiin[a FiuFaalle.
Siulimat [itte toi[etFin Fotiin, niin Fp[eli Reiltä: »mitä
nd’itte FuninFaan linnoilla?» »SDiitaFo nd’imme?»
[anoi @pöjdtdr, »naimme FaiFFea; [ielld oli tp*
tdr niin FauniS, niin FauniS, etfei moi mielen miet;

tid, [uun [anoa. Söaan minun tpttdreni [ai Fd[iraF=
Foi[et [ielld FuninFaan poi’an Fera palatti palatilta
mae(taeS[a.» »Äitinään en minä ollut», [anoi
SufyFimuS. »@indFb, Furja, [teliä ollut, [emmoi=
[iö[a maatteiS[a!» nauroi @pöjdtdr, eiFd ollut Fuu=
leminan[a. ,

Saulipa FolmaS pdimd, niin (innoille taaSFin
rataan rammasta FVolle, ja ©pöjdtdr tpttbnenfd niin
iFddn lähtee FuninFaan pitoihin. Hf)tieS[dn[d [drFee
entifeen tapaan[a FiuFaan, Fplmdd neliFon nauris=[ie=
menid [eFaan, ja FdSFee £uf>FimuF[en ne [laitaa, Funne
I)dn pihoista tulee. Spttö taaSFin meni ditinfd
(»nuhalle, josta [ai [amanlaifen mitfan Fun ennenFin,
ja afetti FiuFaan Fof»ballen[a, flemenet neliFFoon. @iitd
meni fltte tammeenfa, josta [ai »aatteet mield eileiftd
etemdmmdt ja (»emoifen pien Fomean, jolla oli Far»a
Fultaa, toinen hopeata. oille nou[ee (»an [elFddn,
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ja linnoille tultua, Fiintää (en pihalla olemaan pat;
faafen, maan itfe Famalttaapi pirttiin, joSfa iStuiffe
pbpbän päähän (pbmään. (Siellä Spöjättären tptär taas
on pbpbän alla luita imeffimäSfä, niin häneltä taaS
jalFa potFaiStiin pbiffi, Fun, nä’et, jaPoiSfa oli mui;

ben tiellä. SultFimuS famaSfa tunfi Itänet niin;

Fun Spöjättärenfin; maan F>äntä ei FuFaan tuntenut,
Fun oli niin FauniiSfa maatteiSfa. Sulipa aifa Fo=
tiin lähteä, niin linnan mäfi taafen läfft SultfimuSta
jälfeen, Funi eileinFin, tietääffenfä, FuFa fe piin Fau;
niS neito oli. SultFimo (illoin Fulta;Fengän loi ja!’aS=
tanfa, niin Faiffi rupefimat (itä tatuoittamaan, ja J>än
pääfi pafoon, Itpppäfi Ftemoifellenfä (elfään, ajoi en;
(innä tammeen, ja meni (teitä FiuFaalle.

Suli SpbjätärFin tpttärenfä fera linnoilta, niin
Fpfpi Suf)FimuS: »mitäpä nä’itte Funinfaan FobiSfa?»

»SJJitäFo nä’imme?» (anoi Spöjatär, »nä’imme
Faiffea; fiellä oli fe entinen mieraS tptär, niin Fau=
niS, niin FauniS, etfei moi mirren meteä, faarnan
fanoa». »SRo minähän fiellä olin», mirffoi Sul);
fimuS. »SinäFb, Furja, femmoinen Funinfaan lin;
noilla», fanoimat toifet ja nauroimat hänelle,» main
finä (teliä!»

eipäs mitään. Suli neljäs päimä, niin laa;
hitaan Funinfaan taloSfa pibot, Funi ebelliftnäFin päi=
minä. spitää mufa (aaba tietoon, Feltä on (ormuS,
f eitä Forma;rengaS, feltä Fultainen FenFä; ja faiffi
ferätään taas rujot, rammat, perifofeat funinfaan
linnoille fofoon. QtipäS jää SpbjätärFään Fotiinfa.

tpttärellenfä pcfumpaalifan jaPafft, piiraan;
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paalifan fäbefft, l>emoi[en fafaran fitmäfft, ja loiste;
mät pl)tenä linnoille.
tulee funingaS [iityen, alfaa panetella: »felle tämä
formuå fäpnee [onneen, [e minun poifani morftan;
felle rengas formaan, [e minuun poifani morftan;
felle fenfä jalfaan fopinee, fe minun poifani mor=
[tan.» Spttäret fiitä niitä faluja foettamaan, [ai;
[imatfo fopimaan, maan fellefään eimät [omi.
■Äofee ©pöjätärfin tpttäreltänfä ef>timifeen formia
muolla, jalfoja meistää, jotta menift [onnuS [onneen,
fenfä fämi[i jalfaan, maan pf)tä faiffi ci [omi.
oanoo miimein funingaS: »no, muille fun ei rupea
fäpmään, tuofaa £ul)fimuSfin=£äf)fiim)S fiufaan pe=
räStä, eifb tuollefaan fämifi!» »9D?itä furjaSta»,
[anoi muu raljmaS, »l)änenfö nämä omat; mistä tu=
li[t f>änelle [enlai[et maattcet ja elot?» 3Baan funhn
gaS ei Imittänpt [tllä, [anoi: »fäpfääfyän, tänne tuo=
faa!» 9io, fäpfiin ftitä £ul)fimuSta l>afemaan.
@e et enää fäpfään tammeen[a, maan lähtee jofa=
päimäi[tS[ä maatteis[an[a tul)fai[ena, tomui[ena futen
oli. kultiin linnoille, niin mietiin
mpS funinfaan eteen, foetteeffi fämififö tminelle ne
muille [opimattomat falut. pantiin [onnuS [onneen,
fa niin on, fun [iitä läfytenpt; foeteltiin rengasta
formaan, f a niin on, fun ftitä [omitettiin
fenfä jalfaan, fa niin on, fun [iitä läl)tenpt.
@äifäf)ti jo funinfaan poifa [itä, fun piti Sul)fimuS
ottaa morftamefft, maan tefi, [ana oli
pibettämä; laabittiin tpttö mor[tamef[i fuitenfin, ja
rumettiin l)äitä pitää remaStamaan. Äämelee fu=
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rtinEaan poiEa palatti palatilta morftamcnfa Eera ph s

tenä, näptteli hänelle hpwppttänfä, mitä EaiEEea lin=
noilla oli, niin (anoo SuhEimuP: »no, hl)n>ä tämä-!
lähtcEäämme npt, EuninEaan poiEa, minunEin hptcppt=
täni Eatfomaan, mitä morfiamelta löptpift.» Söei (ui*
honfa tammen luoEfe metfään, ja Eun fimalfi (itä (au*
mallan(a, ompa täällä hp®ppttä, ompa täällä eloiå*
ta!» Sh<*btuu npt EuninEaan poiEa, ei Eabu enää
naimi§tan(a; otetaan (teitä eloE(et miebään Eotiin, ja
rumetaan hpwäöti elämään. oen pituinen (e.

111. toimet eifdrt)ffet,
.jpämceiStä.

Äerran oli Eolme (tfärpetä, EaE(t h9»«ä> pEjt
mähä huonompi; maan Eauniitä EaiEEi. Äuoli äEEiä
manhemmat, niin täptpi tptärten lähteä palmeluEfeen,
ftHä tamoin elatusta lmnEEiaE(en(a. ÄäEeft EaEft man*

hinta EulEea EuninEaan linnalle paiEEaa etftmään, niin
nuorinEin olifl lähtenpt I>eibän Eanfa ph tenä; mutta

toifet olimat plpeitä h?®» 1/ eimät fumainneet häntä
(euraanfa, maan läfftmät Eahben EePEen EulEemaan,
heittäen flfärenfä Eotiin. SonEun matEan mentpänfä,
Eohtafimat tiellä (fan, jolla oli ruoEa*aåtia ebeåfä.

@e rupefi puhuttelemaan heitä, ju [anoi: »otta*
Eaa, hproät tpttofeni, taa purtilo ebebtäni, minä (pön,
että — !» fanoimat tpttäret, »main
rupeaifimme me fäftcunme (tina nimettämään!» Äul*
Eimat fi’an of>itfer ja menimät ebellen(ä, kulipa mä*
hän matEan pääsfä lehmä tietä Eämellen heitä mab*
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taan, farmilta Eiulu, ja ruEoeli: »ottaEaa, kpmät tpt*
tbfeni, Eiulu farmiltani, jokon Ippfätte minut. 9lpp*
pätEää maitoa palloistanne, EaataEaa loppu Eintuil*
leni, ja panEaa Eiulu farmilleni taEafl.» »di ole
aiEaa» maStaflmat tpttäret, »linnaan pitää joutuaE*
femme», ja menimät tiekenfä. SÖäkän aiEaa Eufet*
tuanfa, tulla rpbtää taas manka äiä koita mahlaan*
fa, (anoo: »etftEääpä, tpttbfet, päätäni! annan teille
(aumani palloista.» »£)kok!» ei meibän Eäp (ti*
ken npt rupeaminen, Eun EuninEaan linnalle olemme
menohfa», fanoimat tpttäret ja EulEimat ebellenfä,
Eunne pääfimat miimeinlin perille, niin rupefimat (teliä
EuninEaan palmelijoifft.

Eotonanfa nuorin tptär: »ei minun*
Eaan auta täf>än jääminen, palroeluffeen (itä pitää
tninunlin pprliä, joh en muuEft, niin Eelpaankan f{Eo*
paimeneEft»; ja lälft fyänFin EuninEaan linnoille Eä*
metemään. hiellä löpft t)änfin fen fuurifpbjä*ft’an,
jola pppft purtiloa ebehtänfä ottamaan, niin otti fen
ftitä pois, ja Eämi ebellenfä. matlan päähfä
tulee isäntä lef)mä mahtaan, farmisfa Eiulu, ja [anoo
niinlun ftfärilleEin: »Ippfä, tpttöfeni, minut täE>än
Eiuluun, rppppää maitoa palEahtaft, Eaaba loppu lin*
tuilleni, ja pane fiulu afemellenfa.» »Slutan, lei)*
mä*Eulta finua, autan», mahtafl tpttb, Ippft E>änet
fol)ta, ja teli niin fun oli neumottuna.» @iitä
Eun läEfl Eämelemään maan, tuli manl)a, (auman no*

jahfa EulEema äiä tietä astuen mahtaan, termel)ti l)än*
tä,“ ja (anoi: »etflpä, tpttb, päätäni, faat (auman mi*
nulta pallalft!» Spttb ei pakahtunut ppptbä, maan
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istui tien miereen ja et(t ftinä päätä,
niinfun oli fäsfenpt. SliafoS (titä fiiti f>äntä fitte,
antoi (auman(a, ja (anoi: »pibä, tyttökulta, tämä
mun (aumani, ja fun tulet funinfaan linnoille, työ
(tnä (idä (aumallaf (itä faGiota, jonfa linnan luota
löpbät, niin fpllä (aat (teitä tamarata, mitä maan
mieleft tefee ja tarmit(et.» »Äiitof(ia antamaS-
taft!» rnaStaf tyttö,, otti äiältä (auman, ja fulfi (en
fan(a linnoille, joS(a rupe(l funinfaaGe (tfo=paimenef(t.

@ielld IO9JI roanfyemmatfin ftfäretifd, ja terroel>ti
ty.eitd, ttiinßun ftfäriänfä ainakin; roaan petetä fun
oli paf)aa fe, jotta f)än perättä tuli, pitiroät ftitä tou

l>aa Janelle, ja pilrtaftmat ftfärtänfä, fun niin tyuo=
nolle työlle oli rumennut. Zämä fuitenfin feSti Mh
ha fttä, ei niin tora=fanaafaan roirffanut, joa fy&=
nette toifet miten oliftroat irmiötelleet. Sulipa fitte
ppfyd, niin läfftroät roanf>emmat ftfäret firffoon, ja
panimat nuorimman ftCtä aifaa ruofaa feittämään,
roaan eiroät antaneet fun »l)ben paroun ja t)l)ben j»s
roän maan fetton aineefft. @iitä tuli nuorin fifdr

murl>eellifeFft, eifä riennot 'millä neuroon niin
watitta aineista ruofaa faifi. 9flentl>dn fuitenfin fo-
taan, pani paban tulelle, ja itft ftellä itfemiötänfd.
Suli ftttoin fe roan&a dia, jolta oli fauroan faanut,
fmne Maan, \a fanoi: »eläö itfe, tt)ttöfeni, menehän
firffoon, fpllä mind tddlld ruo'an feitän fillä aifaa
rcalmiifft.» Zv>ttö fun näfi, että toimeåfanfa fe pu*
liuu, meni tyett lupaa fyfötnään firfoåfa fäpbä, ja
fulfi fen fuuren fiwen luoffe, jonfa Janelle dia oli
neuroonut. @ii£>en fun loi fauroallanfa, fiitd M)ta

©uont. tarinoita. 7
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tuli fydnette Eomeat l>ett>oifet ja roaunut, feEä fauniit,
jtlffifet roaatteet, jotfa pufi ftinä päättenfä, ja läfft
ajamaan Eirffoon. @iellä pisti l)änen Eauneutenfa
fyeti muiben ftlmtiit, ja Eaiffi roäfi ihmetteli, miåtä
fe niin ifyana, if>fo tuntematoin neittyt ftifyen oli il=
meåtynpt. Spääåtiiupä EirEoåta, niin tät)tttroät faiffi
f>äntä EatfaStamaan, roaan tt>ttö nouft fuffelaåti roaus
nuifyinfa, ja ajoi tiefyenfd. Suli fircen luoEfe, niin
muutti ne uf)Eaifet roaatteet päältänfä, pufeuft taaS
omiin naf)fasrouffuiftinfa, jaMroi jal'an linnoille. @iel=

Id oli jo did Eeittänpt ruojan roalmiiEfi, ett'et tarroinnut
muuta lun pötjbälle f antaa; eifä pääSfeetMän fifäret
fotiin tuHeSfa Janelle riitelemään, fun Eaitti oli f)»;

roä£ti toimiteltu. Äef;uiroatf>att Euitenfin etemämpää
oloanfa: »mepä olimme EirEoSfa, eipä ftnua ruotaa
jmnefään laöEettu; me ftellä nd'imme niin fauniin ja
ihanan neitofen, roaan mitäs ftnä olet —

Soinen ei roirEEanut mitään, teEifyän työtänfä roaan
ja ruoEEi fiEoja, funne fului fe roitEEo, ja tuli pr;l>ä.

SäEfimät toifet taaöfin EtrEEoon, ja jättiroät nuo*

remman ftfärenfä Eotiin, roaan did taafen otti ruo'at
laittaaEfenfa, niin tyttö' Eotyta färoi fjalttaltanfa lupaa
ft>tymäåfä, ja läEfi jälEeen. Dtti EtroeStä Eauniit,
Ijopeaifet »aatteet, roaunut jaf>erooifet, ja tuli l)änEtn
EirEEoon. ©attuipa nuori EuningaS EirEogfa olemaan,
EeEft fyett fen ihanan roieraan tyttären, ja Eun näEi
tyänen EirEoSta läf>teroän, Eiiretyti f>eti jdlfeen, näfybah
fenfä, EuEa fe oli; roaan ei faarouttanut, tyttö, oli jo
poifeSfa.

Äului roiiEon päiroät, niin folmantena pr;l)änä
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ftfäret famatfe menimät ebettäpäin hrh
foon, jättäen ftfärenfä fotiin; maan tämä fun fai
fyaltialtanfa luman, läfft toifta jäfeötä, ja fämi fi=
mellenfä, niinfun ennenfin. ©ieltä fai taaö fauniit
fultaifet maatteet, maunut ja Itemoifet, otti raitaa mm
faanfa, ja tuli jalosti ajaen firffoon. Dlipa nuori
funingaS- jo ftcUä obottamaSfa, ja fun näfi tytön
firffoon tuleman, eifä muuta feinoa tiennyt Itäneitä
tietoa faaba, termautti palmelijoiöanfa fpnnpffen, jotta
ftilten jotafin merffiä tyttäreltä pois lälttieSfä jäift.
£pttö fun ei tiennyt maroittaa fitä, astui firfoSta
lälttieSfänfä fpnnpffelle, ja fenfä tarttui termaan. ©a;
maSfa läfft mäfi faiffi Itäntä tatuoittamaan; mutta
tyttö fplmi raitaa molemmin puolin jäfellenfä, ja
faiffi jäimät pointeittaan niitä, paitfe nuori funingaS
pfftn ei tau’onnut, maan ajoi tafaa pltä. &pttö
ftKoin ei eftthtytfään riifua maattcitanfa, fätäifeltä
fai maan nal)fa=roufut päällenfä, ja pääft pafene=
maan fotiinfa, jotfei Itäntä tunnettu.

kuningas hm ei tamoittanutfaan tyttöä, otti
fulta=fengän firfon fpnnpffcltä, ja fun faiffi mäfi oli
fo’ottu linnoille, niin fämt joufon feöfeen, ja [anoi:
»jonfa jalfaan tämä fenfä fopinee, fen minä nain.»

9ty, tt>ttaret faiffi foettamat fenfää jalfaanfa,
maan ei fellefään [omi. SÖanltemmaffin ftfäret fo;
femat fiemiötellä jalfojanfa, muolemat, meiötelemät
marpaitanfa, jotta malttuift fenfä Reille; maan ei hm
tenfaan [omi. ©anoi miimein funingaö: »menfääpä,
futfufaa ftfotyaimcnfitt tänne, fämiftfö fenfä fufatieö
fen jalfaan.» SEoiftöta fpllä oli fe mitätöintä, maan
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tuoliinhan tpttö fuotta fuitenfin ftiE>en, ja Eäsfettiin
loettamaan fenfäd jalfaanfa. @epä fun panifin fcn=
gdn jalfaanfa, niin ihan oli fun fti£>en lehti). Suutta
fenfdä jalfaan panneåfa leimahti tytöltä fulta;madt=

teet alta, ja funingaö [attui ndf’e=
maan fen. @iitä fiepattiin hdi nahfasrouffuifet tp=
ton päältä, ja mälähtelemät Mta=maatteet tulimat
näfpmiin ficltci. Slrmattiin fiitä jo afta, että oli
fe tpttö, jolta fenfä fpnnpffeUe oli
jäänpt, ja funingaå fpfpi famagfa tptön oifeafft mor;

jtameffenfa. Sinnasfa pibettiin fitte häät, ja faiffi
mäfi oli iloiöfanfa; maan manhemmat tytäret eimdt
Edenneellään h®iSfä olemaan, fun olimat muolleet
jalfanfa pilalle. @en merta fttd.

9ftm3tä=ttouftja Stcito*
SBenäjciu Äarjafagta.

2)f>ben=tai>aifia, täl;cm werrattarcia tarinoita uit muiHafin
fanfuilla, niintun

ttnfanfaifida: Äatfo SWagijarifdje ~©agen unb SJtärtfjen »on
Sotattu ©rafett SMlatty. Stuttgart unb Siibingen 1837, ff. 209—213,
„SDie ®aben."

SBöfynualafftUa: Äotfo ©erte, SSolfämärdjeit ber SSMjmen, «prag
1819, XI). 11, 9l:o 5, „2>ie gotbene gnte."

Surjalatfida: Äatfo StS&jSrnfen cg Sörgen SOioe, 9lorffe. golte»
eaetttyr. (Sf>riftiania 1852, 9t:o 57, ff, 347—354, „S3ugfe6ruben."

Cduotfalaiftlta: Äatfo §r;tten»Kan>allius odj ©Wenjta
go[f=@agor odj 3tfn>entr;r, 1 .bci. ff. 107—138, 9l:o 7, „srtttfe9f<ra;
fcm gicJ u»p ur fjafrcet."

*<Saffalaifit(a: 1, Äatfo SDeutfdje SOtårcfien unb ©agen. ©efam*
ntelt unb fterauSgege&en »on Sofcamt 2Bffljelm SMff. Seipjig 1845,
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firout 83—87, 9l:o 19, "©ie Seiben 33räute." 2, tfatfo Äinber« unb
■§>auSniärcfyen »on ben brfibern ©rimm, ©öttingen 1850, II 33<mb, ff-
-275—280, 9l:o 135, „SDie wcige unb bic fdjmarjc Sraut." 3, Äatfo
famaa firjaa 1 33anb ff. 64—72, 9J:o 11, unb ©djwejter»
ctyen;" ja 1 Sanb, ff. 79—86, 3J:o 13 „2Me brei männtein im Söalbe."

gianftataifilta: Äcitfo Äfetfe, SHärdjenfaal aHer SBöifer, Scviin
1845, 1 Sanb, ftrcut 167—179, „3tofette."

£)li uffo ja affa, ja niittä poifa ja tptär, pien
faunitta molemmat. Säfftpä »eli funinfaafen, ja
pantiin (teitä paimenefft, »aan fifär jäi »ansaan fos
tiinfa, niin »eli ifä»öi l)ätttä. ?)E)ä muistui entinen
foti §änen mielecnfä. Äcrranfin paimenegfa fäpbeg=
fänfä firjoitti jijarenfä nä’pn jäniffen fääpään, ja
»ei ferattanfa linnoille. «Sattuipa funinfaan poifa
näfemään fcn, ja fun oli tptto faunig ja ihana, jotf
ei »oi »irrcgfä »eteä cifä faarnagfa (anoa, pppfi
häntä famagfa naimiftinfa, ja [anoi »eljette; »jigfojl
fäp tänne, minä otan l)änet morftameffeni, finut rin=
nattani elämään, fun lie tptär faunig fu»aa mpö=
ten.» • Sämä lähtee fiitä fotia, alfaa fteliä, yrit-
tää: »npt pitää, fisfoni, läl)tcäffeft funinfaan poi’an
morfiameffi, pääfet linnoitta elämään.» SJhttta tptär
tefee »agtugta, fanoo: »en minä, »eiffoni, läf>be, ennen
fun taattoni ja maammoni faamaa fi»eä jauhamatta
murottanen, ägfen mä taattoni faamigta l>uos
neigta.» SÖeli (illoin meni, fi»en pani paloifjt,
»ähäifen tuffieli »aan rafoja ja palat phteen Kftö»
teli. Sifär fun meni jauhamaan, fi»i famagfa le=
»eft. »SofoS npt lähbet, ftgfoni?» fpfpi »eli.—
»Qcn minä, »eiffoni, »ielä lähbe,» »agtafi fifär, »en=
nenfun taattoni ja maammoni faama lamitfa fuofa*
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Iin 1) tannafla tutunee.» SftitäS ollataan. ©ifär
fun meni ul’oS, meli [itiä aitaa lamitfan pani paloifft,
ja toinen fun ulfoa tuli, ja rupeft fehräämään,
lamitfa meni muruifjt. »ScfoS npt, ftSfoni, lähbet?»

»<£n minä ennen lähbc, etten ifoni faamaa huh5

marta furmomalla färtene.» 9io, meli meni, fcn=
fin hajoitti mielä muruifft, ja fpfpi: »jotos npt läh=
bet?» »din, mciftoni, ennen lähbe, fun ma taat=
töni ja maammoni faaman fpnnpffen helmoillani fu;
luttanen.» Söelipä ftlloin ftfärenfä tietämättä tpn*
npffenfin famatfe färfi, ja fpfpi uubellenfa: »joto
npt, ftSfoni, lähtenet? ©iitä jo läfft, fun läfjt*
fin, paraat maatteet otti aitaStanfa, ja fuori mel=
jenfä terä mattaan.

hinnoille oli tneritfe mcntäwä, niin itään olitoat
»Paltamolta lähtemäsfä, fun tuli tytären Riitta ni=
minen foira ftihen, ja pprfi meneefen. Spttö ei hennoa
nut jättää (itä, maan otti ferallenfa; ja lähettiin
foutamaan. SBäl>än mattaa tun foutiroat, niin ©pöjätär
tämelee rannitfe, niemen nenästän huhuu: »ottafaa=
pa, ufon poita, afan tptär, minua mattoihinne!»
»Dtammeto, fisfo?» fpfpi mcli. »dlä ota,» maS*

tafi ftfär, »paha pahasta tulee, pahan miehen fteme=
neStä.»—®i otettu, foubettiin toifen niemen tohballe.
©pojätär fuhen tulee h«h umaatt: »ottataa minua
mattoihinne!» »Dtanfo, fisfo, mattaamme?»
»Die ottamatta» [anoi ftfär, »paha pahasta tulee,
pahan miehen fiemeneStä.» 9*io, ei otettu, foubet*
tiin ebelle, tunne tultiin tolmannen niemen tohballe.
Saas ©pöjätär niemen nenästä huhuu: »ottataa mi=
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nua mattoihinne!» —@ifär ei huolifi häntä jouffoon,
fanoo: »elä ota!» Suutta »eli ottaa, fanoo: »ottafaa=
mme! fen Sumala fanfammc fu»aitfec.» ©pöjätär
fun fai »enecfen, loihe istumaan feStelle »enettä,
ja otti famaSfa »eljeltä fefä fifäreltä tuulon, teti
fumpafenfin fuurofft. Sonfun matfan mentyänfä,
aitoi h e >!! e jo funinfaan linnat etäältä näfpä, niin
fanoi »eli »eneen perästä ftfärellenfä: »plennä, fiSto,
iStuimefi, forenna foriStuitafi, funinfaan foti nähty!»

Styttö fun ei tuullut »eljenfä puhetta, fptyi foh
fatyiioleSta: »mitä fanot, »ieno »eiffofeni?» @pö=
jätär »aStafi feSfeltä »enettä: »fttä fanoo »ieno
»eiffofeft: herfeä foutamasta, luote päälleft mereen!»

Styttö' et fttitenfaan lä£>tent>t mereen, »aan tyer*
feft fyeti foutamaöta, ja ©työiätär rupeft ftaan.

@oubettin »otydn tnatfaa, niin »eli totfen hx*
ran fanoo: »ylennä, ftSfo, iåtuimeft, forenna forte*
tuitaft, funinfaan foti nältyyh »SDfttä fanot, »ieno
»eiffofeni?» ftfär. @t)öjätdr fel»itti feås
feltä »enettd: »fttd (anoo »ieno »eiffofeft: Jaffa 2 )

jalfaft, riifu »aatteeft, luote pääEefi mereen!» Styttö
riifuifin »aatteenfa, ja peitti (Syöjättärelle, »aan ei filld'
»ielä {»eittärmtyt mereen. ÄuPetaan taaZ »äl)än
matfaa, niin jo »eli leimannen ferran [anoo »eneen
peräåtä: »plennä; pf o, iåtuimeft, forenna foriStuis
taft, funinfaan fott ladella on!» ©ifär ei fuullut
nt>tfään, fpfm' entifeen tapaanfa: »mitä fanot, »ieno
»eiffofeni?» »@itä fanoo »ieno »eiffofeft,» pet*
teli ©pojätär taa& tytärtä: »puf)faa ftlmäft, fatfaa
fätefi, luote päätlefi mereen!» »9to, totta mun
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tdptyp ainoan meljeni fanaa totella», armeli (t(är, ja
putfafyti päällen(ä mereen, futen luuli meljen(ä fät>*
feneen. SÖeli (ama£(a fjätäptpi fyäntä tarooittelemaan;
mutta @pöjätär eåteli fyäntä ja [anoi: »eläfä ljuoli,
fplläminä Itänen näföi(en(ä olen.» fjpppäfi airoloille,
ja rupeft foutaa rieltfimään. @i(är (tiloin jäi fyeiötä
jdl’elle, ja uppo(t mereen, jotfei näfpnpt ei fuulunut.
Sftitde» (ityen? Söelt fun ei tyrmennpt morflametta
linnoille mennä, mieli jo Mäntyä fiitä fotiinfa; maan
©pbjätär oli miefaty Itoufutteli fyäntå, ja (anoi: »mie
minut linnoille, (ano fifäreffefi, niin ftllä f)äbäötä(i
pääfet, ja faat mielä palfat tuomabtaf.» loinen
ei muutaMan neumoa tiennyt (ttyen ftäbäefänfä pa*
rempan, ja (uoStui, fun (uoötuifin tuumaan. @pb*
jätär pufeutui fifären faunofin roaattcibin, jotta pa*
remmin julfeaift linnoille mennä 5 ja lähettiin taafen
foutamaan. .Soitta pääåtiinfin jo perille. .Sunin*
Man poifa tulee (teliä tyeitä jo maataan, tnorftan*
tan(a muM termelttimään; maan fun feffti @pöjät*
tären, miten ompi ruma, fptyp fteti pojalta: »tämäfö
(tnulla onfin (tyfo?» ».Sa, tämä.» —9io, funin*
Man poiM ottaa @pojättären mor(tatnef(en(a, ei (a*
naan(a muuta, maan ei oleMan (iefo faunity futen
oli feltuttuna, niin (uuttuu fiitä meljelle, ja (anoo:
»fun fauniimpi ei ole, niin orjat miefää morfiamen
tuoja fpiben, Märmeiben (efaan.» Drjat miemät Iteti,
peittämät poian (tnne työtämäffi, niinfun rifollieta
ainafin; maan aamulla fun fäpmät fat(omag(a, (e
termeenä on mielä. tulemat fiitä, (anomat funin*
Man pofalle: »M, fummaltan on, funinfaan poifa!
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muinoin pfjtenä pönä [bimät Pppt, Päärmeet pufjtaaPjt
pfyben miehen, npt manein Päärme maan Pämmenel*
län[ä maPuuttaa.» »SlntaPaaljan olla, eiPö fyäntä
{juommei[een [pöbä», maStafi PuninPaan, poiPa ja
PäSPi Päpbä aamulla taas Pat[omaS[a.

soi’an oiPea f(fär, fe Pauniö tptär, ftUä aiPaa
ntere£[ä maan on, ja Ijäntä [teliä Pinotaan meren
PuninPaan poi’alle mor[tameP[t. sD?uuten clift fyäncn
I)pn>ä [teliä elää, PaiPenmoiöta riPPautta on Pullin;
maan fääli on mcljeänfä, jotta [itä npt PuninPaan
poiPa @pbjättären tantta ranPaifee. -Ompeleena Pui*
(alla, fjopealla Pauniin paiPan 3), ja pprPii [teitä maan
PuninPaan poi’alle laajaa tuomaan, eiPö toPi meljeä
Ppiben, Päärmeibcn [e’aPta l>e(potettai[t. 9io, laoPc*
taan [>äntä [itä paiPPaa [teitä PuninPaan poi’alle tuo*
maan, maan f>opea=Pal>lei[tn pannaan, jott’ei pois
pääfift. Dmpa tpttären Poira, s3ilPPa, mielä eloo[a.
ÄaiPen päiroää oli linnan [eubuP[a juoP[enneUut eP*
[poftofä, tietämättä Peften turmautui[i, Pun ei emän*
tään[ä löptänpt eiPä Peltään ruoFaa [aanut. ‘Suli
jo ilta, ja s)UPPa*rauPan mat[a. oli IjoiPPana Ijpmin,
niin juoPjt meren rantaan, joo[a poi’an mene oli,
lappi [iitä mettä mäljän tuimaan[a, ja rupeft menee*
[en maata. Dii liPetlä ftinä SeöPi*aPPa[ella {juoneet,
josta Pituinen [ilta aleni mereen, niin tuli [pbän*pöllä
poi’an uponnut [tfär niiö[ä f>opea*Pal)lete[an[a [tiljen,
miibeltä mirStalta jo pelinä Puutui tuflesfa, ja nouft
[tilan Pormaan istumaan. hänellä oli entinen Pau*
nis näPpn[ä ja merljot pien Pauniit päällä, jott’ on
PuHaSfa Pulajaa, l>opeaS[a ÄcPjti [titä Poi*
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ranfa meren rannatta maFaarcan, niin futfuu luof=
fenfa, antaa paifan f uiman {»ampaifin, ja fanoo:

»pii, piili fWffatfeni!
2lroaa u?fi 4), roieretä roeräjä,
Äpläfunnan luulematta,
Uffien urajamatta,
SBeräjien-roinlumatta,
9Ru6tan lehmän ammumatta;

faata funinfaan poi'alle pieluffiin 5) tää paiffa, jott'=
eifö l)elpottaift roeljeäni foioen, Märmetben fe'aSta.»
Äoira toimitti tyeti afian, jixofft fyiljaa linnaan, ja
piöti Juninfaan poPan panette Mta=paifan
pielufftin, etfei l>änen fteflä fät>nnä£tä tietty ntitänä.
@iitä juoffee famaa tietä jällenfä. ja tulee emän*
tänfä luoffe rannalle. £r,tär fun feffti f)änen tule*
roafft, rupeaa taafen puhuttelemaan, fanoo:

»siili, piili fHlflaifeni!
®aapa tänne fanomifle,
9fti6fä mun on roeioferti?»

SPtlffa roaåtaa:
»Suolla fun on roeiofeft,
Äpiben, fäärmeiben fe'a6fa.»

Äpfyt) taafen tytär:
»SÄitäö faattelet fanoa?
(Sanomia futyon tViSta?»

filffa roaStaa:
»@ita faattelen fanoa,
@t)öjätär on ftaSfaft,
@utyon roierellä roenproi.»

tytär:
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»SPfitä frjDtiin noiSfa fyätöfä
Stoiåfa tyätefä @t>öjättären,
©pöjättären fyömingiSfä,

juomingiåfa,
s)itEäl)äntäfen piboiåfa?»

28a$taa SpilEEa:
»Suut lieoista, petät Motita,
Äaalit EaiEEi nauriista, .

sPatanef>et leinxxn Euoret.»
»Sule wiela, s)ilEEafeni, Eal)beEft pöEft taijan

rannalle tnafaamaan, minä tarmitfen finua,» fanoi
tytär, loif>e fillalta mereen taEaft, ja läEft meren Eu=
ninEaan Eotiin, Euten oli läf>tieåfänfä lumannut.

tuleepa aamu, ja EuninEaan poiEa noufee mat

faamaSta, niin EeEfti paiEan pieluEftefanfa, ja ouboå=
tuu fttä, fanoen: »mistähän tämä näin ftroteEöinen
paiEEa täf)än on joutunut?» @t)6'jätär ftlloin xoaU
fyetla fu?elft, fanoi miefyellenfä: »niinhän tämä Eum=
mafin on; ftnä maan maiaat, potyotät, minä fuUe
pöllä ompelen.» ÄuninEaan poiEa ei
EuitenEaan fyäntä uöEonut, maan mietti mieleSfänfä:
»ei tämä ole fun ompeloitaft, tämmöistä ei tjöåfd
te'e. ».ftuulluåteltiin linnan mäettä, joö olift Eetä
9ÖHä linnaefa Eätmpt; maan ei felmää, eifä
tiennyt paiEEaa EuEaan omaEfenfa, afta jäi ftHenfä.
SDfaitåtaa fiitä EuninEaan poiEa Eäärateiben fe'aSfa oli*
jan, ja fä&he orjien mennä luut pois luomaan: jo

fe nr/t on muEa fyötp. 9to, Eäpmät orjat poiEaa fieltä
EatfomaSfa, maan tulemat taEaft, fanomat: »eiEä ole
fyöt», manein Eäärme »aan Eämmenellänfä I>äntä
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maMtttaa». — @e taaä funinfaan poi'aåta fummaa
on; lähtee Setattaan, fanoo: »oi fte SeSHsaffte
feni! fun mie miehen panin ft>ibetr, Märmeiben fe==
faan, mi on, ei fpöbä nr;t faf)tena pönä, ennen yty
tendj fpötiin? »äßifft t)änet ftnne panit?» fpfyi
£eöfi=atta. SBaStajt funinfaan poifa: »fun fau«
niin poi'an otin paimenefft, f)än nrielä (ano fauniim«
man ftfären oleroan, niin P99ftn fttä morftameffeni.
SKeli toifin ftfdrenfd, n>aan ruma oli, niin minä' ma*

lel)telijan panin fr>iben, Märmeiben fefaan; maan ftfä*
renfd fuitenfin otin morftameffeni, en fanaant muute
tanut.» »<£ipa fe Ijänen ftfdrenfd olefaan», fa*
noi £e6fi=affa, »f>änen ftfdrenfd mereSfä on; fieltfi
toi ftnulle paifan pielufftift, jotta etfö fyelpottaift roek
jeä. «Syöjätär ftnutta on morftamena.» SKoifet
tiebot faatuanfa, lähtee funinfaan poifa SeöfUafaSta
fotiinfa, ja arroelee, ajattelee fen päimää, niin tulee
toinen 90. SEotär taafen pprfii merestä maan Ju*
ninfaan poi'afle laajaa tuomaan, niinfun ttHimeinfin;
ompelee Mialla, {»opealfa paiban, jotta fen f)än roie*
pi. pannaan ftitd taaå f)opea=faf>leiftn, ja la6fe«
taan fof>oamaan maalle. tulee f>än fteltä,

roiibeltä nuråtalta jo pelinä fuuluu, ja noufee
£eöfi=afan ftllan päähän tarumaan; niin on foreat,
r;len faunofet roaatteet päällä, etfon MlaSfa Majaa,
fyopeaåfa fyeläjää. ftitd foiraanfa:

»pii, piilit
2ltr>aa ufft, roieretä meräjä,
Ätyläfunnan fuulematta,
Ufften urajamatta,
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2Beräjien roinfumatta,
9WuStan lehmän ammumatta 5

faata funinfaan pci'an pielufftin tää paita.»
otti paiban fulman bampaiftnfa, ja fai fen funinfaan
poi'an pielufftin, niifun oli fäöfettt).
funinfaan poifa aamulla mafuuffeltanfa, niin näfee

pielufftåfanfa, ja fanoo: »fen tämän on
paiban minulle pielufftin pannut?» »Di Funin=
faan poifa armias!» fanoi ©rjöjätär; »itfeminäma=
faan, fäbetmulla malroowat; niitä minä neulon, niitä
minä ompelen, finä maan mafaat, pöbötät.» Sulee
fatnaåfa orjat, fanomat: »oi funinfaan poifa armias! et

fuole fe fpiben, fäärmeiben fe laSfa olija, manein fäärme
t)bä fämmenellänfä mafuuttaa maan.» »SRO, otta*
f aa Bänef poi§, fun ei fyöbä,» maåtaft funingaS.
ÄäSft orjanfa poiå, pani fen pielufftSta faabun pai-
han pääHenfä, ja läfft SeSfi=affaan taaö, armeHen:
»eimät nämä ompelemat ole mun naifeni raatoloita,
tämmöiftä f)än ei te'e. Sulee ftitä fas
noo: »arma§. £eSfi=affafeni, mi fumma on, fun tuli
enft pnä fultainen paiffa, toisfa fultainen paita mun
pieluffiini?» »£>mpa fe fummafin, poifafeni,»
roaåtaft »fun r;öHa aina noufee merestä
nuori neitonen juoneeni portaille; fe on fullaSfa fu=
lajaa, bopeaöfa {»eläjää, ja niin faunia, niin FauniS,
joit'et moi mirreåfä meteä, eifä faarnaöfa fanoa, niin
ferallanfa tuopt aina jotafin labjafft finulle. ©ebän
fe oliftfin fun oifea morftamejt, ja fe on @t)ojätär,
jota m)t pibät naifenaft.»

Äuninfaan poi'an ftiöoin rupeft mieli laatimaan
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ndf>bd jttd, jofa panette femmoifet laajat oli tuonut,
ja [anoi #e£fisafalle: »mittana mind fen fauniin neis
tofen fteltä faifut, jos tuo maata mield mereStd fo=
I>oaifi?» »SBield fe jdlfimdifet laajat ftnuHe tuo=
sh, fanoi £e£fi=affa, »»aan fttte tdotpr; meren lw
ninfaan poralle rumeta naifefft. feppien pa=
jaSfa, ta'ota ftettd' miifatteet ja pitfdt rautaifet mit=
jat, ja tule t)öfft tdfydn martioitfemaan. Äun nd'et
tyttären mereåtd maalle noufeman, niin tamoita I>eti
mitjoiflaft, ja fatfo miifatteilla pitimet, joigfa ompi
fiini, eldfd laSfe partta, joö fe rnifft muuttuift, maan
fyämtCL faiffi afeiUajt, niin f)an if>mifeffi muuttuu
roiimeinfin.» Äuninfaan poifa fieti meni pajaan,
te'etti ftelld roiifatteet ja mitjat, ja tuli illemmalla fitte
fidan formaan roartioimaan.

Söuottaa (tina fotmafen, maan ei nd't> tulemafft.
SÖiimein aifana alfaa jo pelinä faufaa
fuulua, ja mereötd fo£>oaa neitonen niin- faunia ja

etfei moi mirftSfd meted. Stoufee fttlan for?
maan istumaan, ja rupeaa puhuttelemaan foiraanfa:
»piili, piili spilffaifeni, mie ndd faatiot G ) funinfaan
poi'an pielufftin!» Äuninfaan poifa ftKoin nouft
piiloStanfa fyäntd tamoittamaan, niinfuin oli £eåfi=
affa neumonut. -jfteitoinen l>eti Britti l)eittd»t»d me*

reenj mutta toinen oli maroillanfa, loi famaöfa mit*
janfa pädllitfe, ja esti pafenemaöta. ©ieppaft ftitä
miifatteenfa, ja rapft f>dneltd fal)leet poiffi, jotta fo?
liaten fatoftroat mereen. St)ttö ftttefin olifi pa'ennut
fydntd, muuttui maan matoifefft, ilman itifafft, fiftliåfof;
jt, faarneefft r), mdrttinafft, piiraan paaluffifft jamuuf-
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|t; «aan funinfaan poifa ne faiffi jätöttä, ei laSfes
nut ennen, fun i£)mifeffi tuli jättenfä ja muuttui itya=
naßft fun olifin. »Sftitä te, funinfaan poifa, mi=
nuSta tatybotte, fun minut ©pöjätär fuitenfin [pö?»
(anoi neito. »Qsi ole tyätää», mirffoi funinf aan pois
fn, »ei tyän miiffoja enää ole linnanani afuma, pääfet
ainoan metjefi luoffe, fe on jo helpotettu.» Otti tpfc=
tären ja met SeSfisaffaan, joSfa maattiin pb. 2la=
mutta fitte tpttärcn SeSfi=afan tyuoStaan, ja fänri
liinoittenfa fotiin. Äpfpp [teliä mäntyä morfian: »miS;
fäpä npt, fultyoni, fämelct, fun et pibä taloubeStafi
mitänä?» »Slätyän tyätäele, en mä miifofft fua
enää tyeitä», [anoi funinfaan poifa; mutta orjil*
lenfa [anoi: »lämmittäfää rautainen fplp.
fpnnpffen alle tyauta folmen [pien fpmppbette, panfaa
ftityen tuli ja terma palamaan, ja lemittäfää ruSfea
tyaljaffa tyauban päälle, maan fplpn fpnnpffeltä pirs
tin omette faati afettafaa ftnifet tyaljafat, fuita 8) mpbs
ten astutatte mun movfiantanj fplppn». Orjat toimit=
tamat faiffi fanaa mpbten tarfoillenfa, ja faamat aS=
tuttamaan @pöjätärtä fplppn, futen funinfaan poi’an
morfianta muinoinfin: fu tyäneltä tyelmoja fantaa, fu
tyäntä fäbeStä mafuuttaa. kultiin jo -fplpn omette,
niin [anoo ©pbjätär: »en npt enää tarmitfe talutoSta,
täbtä typppään jo fpnnpffette ja fiitä lamoille. Suutta
orjat tyoufuttelimat tyäntä, fanoimat: »aStufaa tofi,
funinfaan poi’an ainoa morfian, fileätä [iltaa, ruS=
feata merfaa mpbten». ©pojätär [illoin aStuifin tyak
jafatte, maan [e [amaSfa fifattettiin jalfojen alta, ja
tyän [pfättiin folmen [pien [pmpifeen tyautaan, jotyon
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jäi. spalaeSfanfa fifalfi fuitenfin mielä tuffia pääS=
tänfä, ja fyuuft: »tuffani olfoot ilman itifoina, maan
matoifina, tuonen touffafina tymifttte i’än faifen mai=
maffi!»

(Syöjättärestä, Mroi funinfaan poifa
SeSfizcrfaSta fen fauniin merestä nouSfeen tyttären, ja
pani morftameffenfa, joåta fttte linnoilla laaotttiin
|>dät. SJhttta morftamenfa roefjen otti nnerimäifefft

ja antoi fyänette puolen fyprowrtftänfä, fun
niin fauniin jtfären toi. @en pituinen fe.

©elitqfftä-: 1. fuofalin = rufin. 2. jaffa = ritfu. 3. patfan
= Rutoin. 4. ufft == otot. 5. piefafftin = pään atatftin. 6. faatiot
fyoufut, puffut. 7. faarneefft = forpifjt. 8. futta = jotta.

Sfffnmaine. B)fitä=pttäwäiitcu, nMiffa »oaellinatfeinpt toiftntu on
tunnettu fc »aan että Syöjätärtä fiiitå [anotaan ?Sa=
Imfefjt eli ipaßafcu toaimotft.

■Jlatfcn t)l;bcffdn jjotfaa.
fPtäläinen, tädein merrattama tarina mi tictäåtfemme 3ta(iatai*

fittaftn. Äatfo StJlävtyeufaat atter SSölfer »on ®:r■ §. Viette. (£rftcv
SJanb, Sertin 1845, 91:» 27, (f. 139—148, „®ie brei ÄönigSfinbcr".

I. SSelftänfå efftjät ja Swffentna lentäjät.

SBenajan karjalasta.

DU folme tytärtä. £el)boSfa fämettcSfänfä fai=
mat feSfenänfä pafinoimaan. Söaityin fanoi: »minä
faan loimesta otyan jpmäStä fota=mä’ette ruo’att»j
toinen fanoi: »minä faan loimesta pettämän fuibuSta
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fotasmä’elle maatteet»; folmaS mirffoi; »minä [aan
folmesta fofbuSta pfbeffän poifaa». ©attuipa
funinfaan poifa metfällä olleSfanfa tuulemaan tptärs
ten patinat, ja mietti mieleSfänfä: »fe minun pitää
ottaa, fu faapi pfbeffän poifaa folmesta fofbuSta».
Söei tpttären ferallanfa linnoille, ja otti naifeffenfa.

Piimät fitte aifanfa pbbeSfä, niin jo foftuutui
fe nainen, ja [ai folme poifaa pfbeStä fofbusta, niin
faunilta, niin faunista, etfei maalla mointa:

Ääbet fultaa falmoifeSta,
3al’at Ejopeifet poiminta,
s3äimpt paistoi päälaelta,
Äuutamoifet fulmaluilta,
S£'äf>bet taimon partioilta.

Sadetaan ftitä pefijätä etftmään, ja orja faapi matfaas
maan. Äulfee »einein mattaa, niin opbjätär tulee
maataan, fanoc: »funne mättäät?» »pefijätä
etfimään». »Sfto, ota minut!» pprfi ©pojätär.
»sa, fun tullet», maStafi toinen, ja pppft lointa mat=

faanfa. »SSuotafan mäfäifen», mirffoi ©pöjätär,
»fäpn fotonani maan piStäptpmäSfä, niin fitte tulen».
SDrja muotti ftinä fen aifaa; mutta ©pöjätär otti
metfäStä fotme torpin äpärettä x) felmaanfa, ja tuli or=
jän luoffe tafafi, joöta fulfimat pfbeSfä linnoille.
©ieUä mietiin ©pöjätär f>eti lapfta pefemään, maan
tämä fun pääft naifen fera fafben feSfen, folaft nais
fen oifeat lapfet, ja fantoi forpin äpäreet maan pirttiin,
[anoi; »outpa niitä peStämä tofi, ilman joutamia fors
pin äpäreitä maan!» »910, oli, mit’ oli, forjatfaas

©lioin, tarinoita. 8
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pan naista fplppn ainafin,» maStafi funinfaan poifa;
maan fuitenfin oli papa mielenfä, fun nainen forpin
äpäreitä rupeft faamaan. Säpbettiinpä naista fplppn
faattamaan, futen fäSfp oli, niin @i)öjätär ftllä au
faa juoffutti pänen folme poifaanfa puptaafen pel=
toon, mipantaan mainioon, ja fätfi malfoifen fimen alle.

DUaan taas, eletään linnoilla, mi eletäänfin,
niin nainen toiste fäppi fuormillifefft, ja tepbä fama=
puttaa folme poifaa. ppbeStä fopbuSta, niin faunista
ja ipanaa, jotta:

Mbd Mtaa Jalwoifetta,
3al'at fyooeifet poltoista,
sPäirot)t »aiåtoi »äcTlaelta,

. Äuutamoifet kulmaluilta,
Dtaroaifet olfapäiltä,
£at)bet taitoon partioilta.

Säpbetään taas peftjätä etftmään, funi miimeinfin, ja
©pöjätär niin ifään tiellä maataan tulee, ja tarjoaffe
peftjäfft. €tftjät eimät ottaift päntä, maan ©pöjätär
poiffeft fprjään, loi tien miereSfä mutfan, ja tuli um
beStanfa eteen, [anoi: »ottafaa minua peftjäfft!»..
®tfijät npt eimät tunteneet päntä, että fe oli fe entinen
affa, maan pppftmät £>äntä linnoille lähtemään. »SSuo=
taltan, fun fotonani pistäpbpn enftn», mirffoi @9o=
jätär, juofft peti mctfään, minne lie juoSfut, otti (teitä
folmc toariffen poifaa mufaanfa, ja toi ne linnoille.
@ieHä fun tuli naifen luoffe, peftfin lapfet, maan
pani peibät piiloon, ja mariffen äpäreet maan fantoi

' peltnaSfanfa pirttiin, ja (anoi äfäifeSti: »ompa niitä
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peStämiä tofi, pelffiä mariffen äpäreitä maan!» ÄäSfi
funinfaan poifa forjaamaan naista pptä ppmin, (a;
noi: »on, mit’ on, (aattafaapan fplppn ainafin!»
(gpojätär (illoin oli roaroillanfa, ja naista fun läp=
bettiin fplppn miemään, niin fantoi lapfet taas pup;
taafen peltoon, mipantaan mainioon, ja peitti malfoi;
(en fimen alle, jonne oli toifetfin mienpt.

9Jlutta EuninEaan poifa tuli furullifeffi fotoin,
eifä tiennpt, mifä atoufft, fun p anelle nainen (etm
moifia lapfta rupeft (aamaan. lainen puoleltanfa
f estää faiffea (itä, eifä (ano, jos fe niin mitä @pb=
jätär pänelle laatift, pitää maan mariffen poifia lap=
ftnanfa. SOJitäS ollafaan? Äului aifaa Eotmanen,
niin Euninfaan poifa jo paiputti (urun mielegtänfä,
ja nainen fätoi folmannen ferran foptuifcfft. .Kantoi
aifanfa foptua, niin jo tuli, ja pän tepbä
famaputti folme poifaigta, niin ipanaa, niin faunia
ta, jotta:

Ääbet Mtaa fatooifeåta,
SaFat fyopeifet poltoista,
sPäit»9t paistoi y&åtcCelta,
Äuutamoifet fulmaluilta,
Dtaroaifet olfapäiltä,
S£äf)bet tairoon partioilta.

orjat npt Reille pefijän etftntään, maan
niille fämi (ainoin, fun entifillefin. @pöjätär tuli tiedä
magiaan, ja fpfpi: »Emme matfaatte?» »fefijätä
etftmään». »9io, ottafaa minut», (anoo @poj_ätär.enftnnä

enftnnä eiroät Ruotineet pänestä, fulfimat ebellem
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fä; mutta «Spöjätär ppöräfyti fprjään, ja fierft tien
martta Iteibän ebellenfä taa§. Äämi ftitä Reille ma£;

taan uubellenfa, ja pprfi pefijäfft. »äta, fun läf>=
tenet, niin lä£>bc, fanoimat etfijät, ja mieltpimät ctta=
maan Itäntä. ©pöjätär Euitenfin pprfi piEimältänfä
fotona fäpmään, otti folme ftarafan äpärettä f>ef=
maanfa, ja tuli niiben fera linnoille. SBietiin [teliä
uaifen luoffe, maan [epä oli faffi poifaanfa Eätfenpt
laffiinfa, niin ei ollutfaan fun pfft poifa maan nä;
tpmisfä, fun @pbjätär tuli pefemään. @e if>mette=
lemään (itä, funne toifet joutuimat, ja [anoi naifelle:
»folme poifaafyan olette pltbeStä ennen [aa;
neet, mitenfä npt on maan pfft?» »äfa, [enltän
minulle Sutnola [alli, [en pfyben maan», maPtafi nai;
nen, ja fpöjättären täptpi tpptpä fiif>en. spe[t [en pl);
bcn poi’an ja piöti piiloon; mutta Itarafan äpäreet
fantoi taaPfin pirttiin, ja [anoi miltaifePti: »ompa
niitä peötämiä perfeleitä, joutumia fyarafan poifia
maan!» »9fo, oli, mi oli» [anoi funinfaan poifa,
»faattafaaltan nainen fplppn!» Sfto, lähettiin l)äntä
miemään finne, niin ©pöjätär ftllä aifaa pofan otti
piiloStanfa ja fantoi pulttaafen peltoon, miftantaan
mainioon, jol>on peitti malfean fimen alle.

Sftietti funinfaan poifa mielellänfä, mitä naifelle
piti lentämän, fun fyän linnun poifia maan tefi.
Äau’an armeltuanfa päätti miimeinfin tufyottamaffi,
ja fun tuotiin naiP;poloinen EplpPtä, niin panetti !)ä=
net rautaifeen tpnnpriin, ja tpönnäftptti mereen, jotfei
maåta enää femmoista furua Itänen ta’uttanfa tulift.

©ataitfee [teliä nainen rauffa mereSfä, fuplaa
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tynnyri aaltoloiOfa EoEonaiSta Eolme muotta, niin Eaö*
maa jo naifen laEEiinfa EätEemät pofat fuuremmiEft, ja
alEamat pitEäStpä oloanfa ftedä pimeäofä piiloefanfa.
Sißupeaapa £>eibän tpnnpriänfä ftedä meren fclMä ajel*
lebfa pfyfäEEiä jättämään; maan eimät tieba fpptä,
mistäpä i)e tpnnpriöfä olijat fen tieftmät, Euuli*
matkan maan, miten julmaa tpnnpri jotaEin maS*
ten. s)oi’at miimein alEamat rufoeda Sumalata, fas
nomat mieledä: »oi armias, mu*

roita meiltä tämä tynnyri, päästä päimääft näEemään,
iimaafi ifyaelemaan!» Suninpa faimatEaan fen
fanoneefft, niin lemefi jo tpnnpri, auEeni joEa puolet*
le; ja Enin Eatfotaan, niin meren faareSfa ollaan.
Äiittimät ftdoin Sumalata auttamaStanfa, ja faimat
faaren rantaa Eämelemään. s)aEifemat poi’at ftinä
EeSEenänfä, tuumaelemat: »midäpä Eurin rupeamme
täSfä npt elämään, Eun tää autie faari on?»
£uoSfa paiEaSfa tuli E>auEi uisEenneden rantaa, fanoi:
»pul)Eaife, poiEafeni, minulta matfa!» »@nEä puf>s
Eaife», fanoi poiEa, »mintäftben mä finut tappaifin».

matfaSfani, fitä on». €i olift poiEa fitteEään mielä
pul>EaiSfut, maan ItauEi IjouEutteli t)t>ä, fanoi: »tel)*
Eää toEi, Euten pppbän, ftefl’ on matfaSfani fininen
paiEEa 3) ja fäälitfä 4), niistä teide l)pmää on. Äun
fen paiEan otatte, ftdä fimadatte riStin*raStin maata,
niin ftif>en fyuonuEfet 5) tulemat; tal)i rannada mettä ft*
madatte, fanotte: fpntpEöön Eiminen ftlta mereltä poiEEt
linnoille faati, niin fe fpntpppi fycti. Söaan fäälit*
fäinen pitäEää tadedanne, ja jos fattuu l)ätä EuSfa
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tulemaan, niin (e teitä auttaa ai’a(lan(a.» 9*lo, he
tefimät (en. «Sfun (tma((tmat maan huu’in antamalla
paifada, niin (ääreen (pntpi a(unto niin fauniS, niin
fauniS, jott’ ei (omi (anan (anoa, ja rannasta loittoni
ftminen (ilta aina funinfaan linnoille (aati.

£ätäfoS jtinä npt odeS(a Reillä? (Eletään funi
muinoinfin ta!oS(a. paistaa (teitä meren (aareSta
fnni täE)ti ifään £>uonuffet Itnnoide, ja linnan mäfi
ihmettelee (itä, fu (teliä moiflsfa ljuoneiöfa afunee,
maan ei (aaba tietoa feltään. ©attuipa ferjdläinen
meren rannitfe fämelemään, niin näfee firoifen (idän
merelle miemän, ja läf>tce (itä mpöten astumaan. 9lS=
tuu, astun (itä mpöten, niin alfaa (aari hänelle nä=
fpä, josta paistaa funi tähti hänen ({lmiinfä. Äul=
fee t>hä ebellenfä, funne pääfee jo (ääreen, niin näfee
fauniit Mialta loistamat huoneet (tedä, ja fäppi niitä
fohti aina pihaan asti. Sfteneepä pirttiin, nähbäf(enfä,
fctä (teliä eläift, niin (teliä nainen a(uu fahben pois
fan(a fera. £e ferjäläistä (pöttämät, juottamat ja hps

mänä pitämät, funi mieraSta fonfaan; ja pois läS*
tieS(ä mielä poi’at faimoamat 6 ) häntä (idän formaan
matfade. Äulfee (titä uffo jäl’eden(ä ja tulee mam
tereede, niin lähtee linnoida fäpmään, ja fämelee (tedä
funinfaan pihoilla, rpötää 7).

SStuupa funinfaan poifa huoneen(a iffunaS(a,
fatfeden rahmaSta, mi tiiffui linnan pihalla, niin fef(t
tnuiben (e’aS(a ferjäläisMonfin, jafp(pi Janelta: »miS?
tapa ferjdläinen fämelet?» »Di funinfaan poifa
armias!» maStaft ferjdläinen, »tictäijltfö, mis(ä minä
fämelin, et enempää pirtisfä istuijt». »3*lo, mie=
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(äpä fämelit?» fp(pi taa(en funinfaan poifa. SSirf;
toi (illoin uffo: »läf(in rantaa tästä (un linnoiltaji
fulfemaan, niin nä’in fimi(en (illan merelle päm me*

nemän, ja (ain (itä mpoten fultemaan. «KuHin,
ful’in fotma(en, niin tulin miimei(cltä meren (ääreen;
(aareS(a talo oli, ja taloS(a eläjät, äiti ja fafft
poifaista, niin faunista, niin faunista, jotta:

Mäbet Mtaa Mwoifeåta,
SaPat tyopeifet polroiåta,

paistoi päälaelta,
Äuutamoifet fulmaluifta,
£)taroaifet olfapäilta,
Ztybet taitoon partioilta.

(Siellä minua (pbtettiin, juotettiin jalosti, mintuin @i=

nuatin täS(ä UnnoiHa({ pibettäifi faifenmoi*
(elia, ja läfytieSfä mielä poitai(et faima(imat minua
matfatle.

.Kuultua ferjäläifen patinat, juolahti jo funin=
taan poi’an mieleen: fe mun naifeni (teliä
elä poifinenfa (aareSfa?» »So on ajatteluttanut mi*
nuafin», (anoi l)än, »mi (teitä täfyben lamalla paistaa
(aareSta tänne linnoilleni, maan en tiennpt, ten (teliä
ntoi(iS(a l)ucneiåfa afuift. pääftfin npt (in=
ne, että faiftn ne (aareSfa eläjät näf)bä?» »Äa,
hpmin moit päästä», (anoi ferjäläiS=uffo, »fun
teä haluttanee, (ilta f>t>n>ä on, ett’ei toista mointa,
minä oppaaffi — £äl)bettiin (iitä npt (iltaa
mpoten fultemaan, fcrjäläiSsuffo juol>atti, ja tultiin

(ääreen. -iftäfee funinfaan poifa talon, niin
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pirttiin meneep [telia termepF[et laatii. Dn [lina, olet-
telee, niin [aapi jo [anelemaan, Fp[pp »fa
miltä maalta te olette tdf)dn [attuneet?» ©anoi--
mat poi’at: »Fa, [llta maalta me olemme; hm olimmi
tpnnprisfa, [e rupeaa hmed maåten FolFuttamaan, ja
me emme tiebd mie>[d me olemme, niin ruFoelimme
Sumalalta, jotta: slumalai[eni, muroita meiltä tpnnpri!
«£)dn meitä auttoi [illoin fyabdStdmme, tpnnprin Fupeei
auFe[iraat, ja Fun Fat[oimme, olimme tdmdn [äären
rannalla, @aimme fiitd [itte rannit[e Fdmelemddn, ja
paFifimme miten rupeaifmme autio=fut=
reå[a eldmddn, niin l)auFi uiben tuli ftif>en rantaan,
ja FdöFi meitä mat[aa f)dneltd pu|Fai[emaan. @mme

tahtoneet en[tnnd l)dntd tappaa; mutta pfyd Fun pllptti
meitä: tdptpi miimeinFin tel)bdF[emme, Futen oli ppptd*
npt, ja [aimme fydnen mat[a§tan[a [ini[en paiFan ja
[ddlit[dn, -iftiiestd meille apua oli. Äun [tmalfimme
ftitd fyauin antamalla paiFalla maan, niin t>eti [pntpi
meille FaiFFi, mitä tdö[d olet ndlmpt: Fultai[et fyuo=
neet ja Fiminen [ilta.»

puhumasta pddStpd, tdptpi FuninFaan
poiFa itFemddn, ja [anoi: »minä ne olen raatanut
tpöt, minä [itä olen teibdn maimoitunne [ppnd; te mi=
nun lapfeni olette!» SOienee fiitd fitte ai=
tid [epäämään 8), [anoo: »[md olet minun naifent,
mind ftnun miefyefi, ja poi’at famaöfa minun omat»,

tuntee tuoåfa toinen toifenfa, ja [tina ilo noufee moi*
nen, ett’ei moi mirren meted, faarnan [anoa. @anoi

ftitd FuninFaan poiFa: »IdfyteFdd npt, poiFani, pois
mun linnoilleni, jo§ta olette [pntpfinFin!» Ottaa nai*
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fenfa ja poitanfa terallenfa, ja lähetään mat;

talle. soita tormannoStanfa otti paitan, ja ftmalft
(itiä juoneita, niin famaSfa fatofimat, ja [iltaa mpb=
ten poitfi merestä pääStpä, fimalteli taafen (iltaa
[itiä, niin fefin fofyta f)ämefi. @iitä perille tun
tultiin, laabittiin heti pibot, tun npt funintaan poita
naifcnfa ja poitanfa oli löptänpt.

311’cttiin fitte elää eletellä, tuten muinoinfin. s)äi=
mä tuli, toinen meni, ja raufya oli ja onnellifuuS fu*
nintaan potan tcbisfa. SÖaan faimat potat terran
äibiltänfä tuulla Reillä toifiafin melilbitä olleen, jotta
fpöjätär oli pullaan faattanut, niin tuli potille itämä
meljiänfä, eimättä miif)tpneet fen fomemmin fotonanfa,
maan rufoelimat alituifeen äitiänfä: »oi emomme fon=
tajamme/ laSfe meitä melilöitämme etfimään!» Sliti
ei olifi luopunut ainoilta lapfistanfa, niin toti estää
fyeitä lähtemästä, ja (anoi: »elfää, poifafeni, femmot
felle mattalle tulette mielä tuhoon.» Suutta
potat pl)ä tiufaamat f)äntä, eimättä rauhaa anna,
ennenfun fuoStui miimeintin laStemaan, ja [anoi: «no,
tun mielenne letoin laatii, niin menfääf)än,
ni! jumala matfallanne!» s)otat (illoin (uorimat
mattaamaan, ja äiti omista nännistänfä Ippfää mai*
toa, josta laatii Reille rieSfafcn, ja antaa läf)tieSfä
emääfft. Sät)temät ftitä npt astumaan, tulfemat tul;

femiStanfa nuo at at, nämät päimät, niin muutamaSfa
paitoin fiefti 9) istuu toimen 10) nenäSfä. @iltä nou=
fee Reillä riita. Soinen [anoi: »minäpä ammun tuon
fietin tuosta», ja ojenft joufenfa ampuaffenfa. Suutta
toinen fielft häntä, ja (anoi: »ole ampumatta, mitä
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find fitd ammut, kauniimpi fe eloSfa on.» SBeli
pl)td=f)proin rupeft jo laukaifemaan, roaan kiekki fil=
loin roirkkoi hänelle: »elds ammu, poikafcni, roicld
md fuUe l>prodd laabin!» DuboStui poika kiekin
puhetta, ja alenft joufenfa; roaan kol)ta katui taas
fitd, fanocn: »mitäpä Ijprodd l)dn minulle laatii!»
ja ojcnft uubellenfa famaista kiekkid. »@ldS tapa
noin kaunista lintua!», fanoi taafen roeli, niin ei am=
punatkaan toinen filltf kertaa; mutta fiitd kiiroaStui

uubellenfa, ja ojenft kolmannen kerran joufenfa.
Skddn olikin jo laukaifemaiftllanfa, niin kiekki taafen
pui)ui kolmen nenästä: »eldS ammu, ppikaifeni, minä
fulle Ijprodd laabin! »Saitapa f>prodd find mulle
laabit?», fanoi poika, roaan alenft kuitenkin joufenfa.
»ila, et tiebd, mitä kulkieSfaft fattuu» roaStafi kiekki

kolmen latinasta; poika ei endd roiifytinpt f)dntd l)d=
tppttdd, ja ampuminen jdi fillenfd.

@airoat roeljet taaskin matkaamaan. Äotroan
aikaa kufettuanfa tuli meren ranta eteen, ja jdirodt
ftil)en tuumimaan. SftiHdpdS tdStd npt poikki pdd*
femme?», [anoi fe ampuja poika. »@e fiitd npt
tuli», roaStaft toinen toimeSfanfa, »mikfipd, roeli, kieks
kid l>dtpptit, enkö md finua kieltänet?» »Äa, minä
fydnet olijinkin ammunut, ellet find pelkuri ollut kiel=
tdmdSfd», (anoi fuutukfiefa roeli, «roaan tulkoonfyan
npt aroukfemmc, koska lupafi; kun lienee l>prod, faats
takoon meibdt merestä poikki ja roieköön tdStd tois
fede rannade.»

&uSkin faifaan roield fanoneekft, kun faro ai) ti
fieffi tairoaalta, lenft leuljatyti fiifyen, ja [anoi: »nouS*
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faa npt poifaifet, felfääni istumaan, niin faatan tei=
bät meren poiffi!» sPoi'at tefimät fen, ja fieffi läffi
fieibän fera (entämään. £enfi lenft, noufi noufi aina
taimaS4afeen ytyä, ja fpfpi ficllä Reittä: »jofo
na on meri filmistänne?» »Ma, niin on hm puh
fen 11) fate 12),» fanoimat poi’at »fen fuuruubelta maan
näpttää filmistämme.» .Sieffi filloin loif)e fieltä alas,
ja paisfafyti bcibän fera mereen, jotta faStuimat mä=
lläifcn; maan fiitä rupeaa noufemaan taas, fol>oaa
plemmäfft »iclä, fun enft ferralla, ja fanoo fel’äS=
fänfä istujille: »fuureltafo npt meri näpttää filmien
tänne?» »fTiiin on fun feulan fuuruinen maan,
fen fofoifelta meille näpttää», mirffoimat poi’at ma=
piSten hänelle. Saufoaapa ficffi jo filloin plene=
mäStä, ja paisfalitaa uubellenfa mereen, jotta poi’at
illan umphpääfyän menimät meteen; maan alfaa fiitä
taafen fofyota taimaaEe tafafi. Söiimein tuifi piimälle
nouStuanfa, fpfpp taaSfin fefäSfä olijoilta: »onfo
fuurena npt meri filmistänne?» »On ole fuurena»,
maStafimat poi’at, »niin on fun riefytilä 13) ifään, fen
fuurunbelta maan näpttä.» Soif>e filloin fieffi fol=
manneSti mereen, ja paisfaljti mielä ennistä fpmem-
mälle, että tuli poi’ille aina pahempi J>ätä; mutta ei
faufaa mebesfä pitänpt, maan noufi lentoon taas,
cifä fof>onnutfaan fen fomemmin enää taimaalle, lem
teli alaitfe maan, ja fantoi poi’at merestä poiffi ram
nalle. @ii£)cn peitti fyeibät fefästänfä l)iefalle, ja
fanoi fille poPalle, fu f>äntä ampua pritti: »finä fun
rupefit, poifafeni, minua ampumaan, minulla filloin
niin fyirmeä pii, fun finullafin mun enft ferran me=
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reen paiSEafytaeSfa. oamatfe Eun toifen ja Eolman*
nen Eerran minua ojenfit, minusta [tiloin meni niin
l)irmeäEfi, ett’en näf)npt taimaeta pääni päältä, niinpä
ftnulleEin EolmaS mereen=paiSEal)uS oli fyirmein Eerta.

faatin, menMd nyt, Eunne mielenne laatinee!»
sPoiEa*ruEat ftlloin läEfimät itfe=päättänfä mael*

tamaan, ja EulEimat Eau'an ai!aa outoja maita th
fr;Efte>fä. Sftettnään, mennään; maan ei tiebetä,
minne mennään. SJhtiStuipa EuitenEin f>au'in antama

fäätitfä toifefle poi'alle mieleen, niin pufyui fiitä mel=
jettenfä: »Eun antoi fäälitfäifen meille l)auEi, fanoi
ai'attanfa meille fiitä oleman, niinpä rumet*
Eoon nt)t meitä fyäbäsfämme auttamaan!» @amaöfa
otti fäälitfäifen Eormanno&tanfa ja tpönft mieremään.
©epä Eun pääfiEin liißEeette, roieri, roieri tbellä yfyii,
ja f>e fen jäfeöfä Eulfimat. <f)r;män matEaa fillä ta*
»oin mentyänfä, tulimat faEeefen männistöön, niin ftu
nä maaEalintunen ieituu männt)&fä, joEa Etjfpp Reiltä:
»Eunne menette, poiEafeni?» »Sienemme», fanoi?
mat, »maaEalintufeni, roelilöitämme etftmään; etEö tte=
bä ftnä, miåfä meibän on meljemme?» »@n ties
bä minä, poiEafeni», fanoi lintu; »maan täåtä Eun
mäfyän matEaa menette, talo tulee, niin Eun ftinä Ep«
fr/tte, tietämät ef)Eä fanoa, Euöfa meljenne omat.»

sPoi’at fiitä Eiittimät lintua neumostanfa, pani*
mat fäälitfäifen mieremään, ja EulEimat fen jälEiä
ebettenfä, Eunne tulimat neumottuun taloon, me*

nimät pirttiin. SStuimat mätyän aiEaa pirtiSfä, niin
Epfpi emäntä: »Eustapa, micraat, olette?» »Dlem*
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me fteltä ja fteltä»,. fanoimat poi'at, »läfftmme me;

Itiöitämme etftmään, ettefö tietäift, misfä l)e omat?»
»Är;llä omat mannaan tällä maalla teibän mel*

jemte», mirttoi emäntä; »feitfemen poifaiåta päimät
joutfenena lentelee merellä, maan mäf)än matfan påäfc
fä on talo, niin ftifyen fun pöfft tulemat rVoHe, fa=
tna§fa miel)ifft muuttumat jällenfa. Äun w>t täötä
ftifyen taloon f ui'ette, niin fteltä ne —

@efö6 nr>t poifia itj>a§tuttt, ftm moifen puheen fuu=
limat. Simat malttaneet pitemmältä ftinä talo&fa
enää miippä, maan fyetttimät emännälle,
ja faimat fäätitfäifen peräåfä Mfemaan, funne fe
ebellä mieri. @epä fobta taufoftfin mieremästä, ja
fun fatfottiin, ftinä talo oli moinen, mi beille oli
neumottuna. Dllaan pirtigfä, istutaan lotmafen,
niin talon emäntä fauoo: »mistä olette poifafem?»

»sa, olemme», fanoimat poi'at, »melilöitätm
me bafemasfa, puolen ifäsfannittaa olemme jo ful=
feneet etften beitä, jofo lienemme miimeinfin
bän pääåfeet?» »so olette, poifafeni, matfanne
pääe>fä», maötaft emäntä, »meljenne päimät jeutfe=
nina merellä lentelemär, maan iltatfefla aina meille
tulemat r;ö!ft, peittämät joutfenen Pebut u) utfona pää(=
tänfä ja astumat miehinä pirttiin. Äun nt)t pi=
meään faati muotatte, niin täältä ne löpbätte; mutta
elfää när;ttät)tt)!6' Reille, muuten pahenemat beti,
roaan joå fatutte fuojaSfa olemaan fun tulemat,
pitää beti mennäffenne pihalle ja polttaaffenne jout=
fenen febut, niin fiitä muuttumat teibän meljenne
if>mifiFft jällenfa.»
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SeFöå npt taas emännän pul>e Halutti poiFia.
jPitimät fiinä l)änen Fan(a paFinata, muottaen iltaa
tulemaFfi. Söifyboin illan pimeteS(ä FuulimatFin jo
tFään Fun tuulen huminan ilmaS(a, ja
lentää leul>at>ti pihalle, fyeittimät joutfenenFebut päät
tänfä, ja tulimat jouFoS(a FaiFFi pirttiin. Siinä ou=
boStuimat beti, (anoimat: jo on »maammon pajulla»
pirtti, ja (äimät joFa paiFaSta etfimään. (£t(ijät met
jet (illoin olimat maroillanfa, ja menimät (amaS(a
ufoS. Dttimat (teliä jout(enen Febut Fä(tin(ä ja polte
titoat l>eti tulfaFjt, Futen alfa oli fyeitä neumonut.
Äämipä l)aju (teitä pirttiin, niin ouboStuimat taas
pir'tiS(ä olijat (itä, (anoen: »mintäf)ben täS(ä Farrelta

ja Famal>timat pihalle Fatfomaan. Siellä
Fun näFimät Fetun(a tumana jo, (äi!äf>thoät FomaSti,
ja juoFftmat emännälle (anomaan: »mi Fumma tuli,
emäntäi(emme, Fun meiltä Febut poltettiin?» Sa;
maSfa tulimat etfijät meljetFin pirttiin, niin Fääntpt
mät toi(et peityin päin, ja (anoitoat: »minFäläi(etpä
te ollette miehet, Fun Fetumme poltitte?» »sa,
(enlai(et me olemme», maSta(imat toi(et, »Fun olemme
teibän meiFFojanne; puolen olemme jo
maeltaneet teitä et(imäS(ä, maan npt löpftmme mite
meinFin». slo, rumetaan (iinä npt tunnustelemaan,
tiebuStelemaan, niin tuntemat miimein toinen toi(en(a,
ja (pleilemät iloiS(an(a. Saapi toinen toi(eKen(a
maif>eitan(a Fertoelemaan, niin Fului (e pö {»aaStet
leSfa, Funne päimä malFeft. fjeitimät ftitä jää=l>p>=
mäi(et emännälle, ja läFftmät FaiFFi pfytenä matFaa=
maan Fotiin(a. SäfytieS(ä ottamat etfijät meljet äte
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tinfä leipoman emäS;faffaran eftin, ja tarjoamat toi;
ftEe, fanoen: »ottajaapa tätä maammott;maitoiSta rieS;
taa fmtyunne!» Soifet ottimat fitä maiStaaffenfa,
ja fanoimat meljtttenfä: »jop’on aitaa totmanen, tun
on maammommaitoista rieSfaa faanut maistella, om;

pa pitänpt tähteä maammon maibon maistamatta»,
pantiin fiitä fäälitfäincn mieremään, ja fuUettiin fen
jäPcSfä aina funintaan linnoille faati, joSfa noufi
ilo moinen, etfei moi fuulla fanoa. ÄuningaS if>aö=
tuu niin, ctfei tiebä tunne faaba iloiSfanfa, ja lin;

noilla laabittiin fotiintulotyibot, joita testi monta
päimää pääftytySte. @en pituinen fe.

Selitptftå: 1, äpärettä pottaa, 2, ollee = lienee. 3, paitta
= tyuuoi. 4, faalitfä = netfiWima. 5, tmomitfct = Suoneet. 6, tai»
maaroat = feuraawat. 7, täioctec rpötäa = fäwctlä rottaa. 8, fc=
päamään = palaamaan, litistämään. 9, tiefti = loffi, tiira. 10, toi»
meu = tnämtpn, petäjän. 11, putfen = tönöön. 12, tate = tanfi.
13, rieptitä = paiotin»paunu. 14, tcbnt = naj) at, tuoret.

11. ©etateSfa cläfät»
Saaffintatta.

DU ennen folme ftfärcttä, tptySfä työtä tefimät,
niin noufi tyeibän feötenänfä SÖantyn ftfär
(anoo: »tun minut funintaan poifa ottaifi naifeffenfa,
niin toimesta peliaman fuibuSta toto UnnatunnaUe
paibat laatifin.» ÄeSfimäinen ftfär fanoo: »tun
minut funintaan poifa cttaifi atatfenfa, niin toimesta
mefynäjpmäStä UnnatunnaUe leipää laatifin tpllälteen
ÄolmaS ftfär fanoo: »tun minut tu«intaan poifa
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ottaifi, niin minä folmeSta matfan mä’eStä t>f)beffän
poifaa faifin.»

Äumnfaan potfa fuunteli fyeibän pufyettanfa, ja
fanoi itfeffenfä: »fu {»eitä ottaa, faiffi omat £>t>w>iä?

2öaan onfyan linnaefa «»aatetta ja leipää, fen
otan, jofa folmeSta roarfan mä'eötä pr/beffän poifaa
faapi.» @en otti nuorimman ftfären ja »ei tinnaan=
fa. alettiin, oltiin ftinä, funne naifen faattoi fof);
tuifeffi. Suti jo lapfen -faanta=aifa, niin fanoi nai=
nen miefyellenfä: »mene, fär> apulaieta frjläStä, minä
läl>ben laeta faamaan». <§iitä fun läfft mieö
matfalle, tulee nainen roaetaan, (anoo: »funneS me=
net mteå?» @anoo toinen: »apulaista fäfftn faamaan,
naifeni lapfta faapi ftellä fotona.» »&ta minut!»
fanoo nainen. 9?o, mieS otti f)änet, ei tuntenut;
fe olifin @i;ö'jätär, fefmon affa. @iitä fun tuttiin
linnoille, funinfaan potfa fen «Syöjättären fo=
Ippn, maan itfe meni pirttiin. SftitäS ftitä?
lainen fun fai folme poifaa, ©pöjätär waraäti
lapfer, pani folme jurtan pentua ftaan, ja meni ftitä
funinfaan poPan luoffe pirttiin. Äuninfaan poifa
ftellä paStieroitfee lattialla ja roif>eltelee f)t)t»ällä mie=
lin. »Dmpa», fanoi @ööjätär, »mitä
mielin olla, fun folme jurtan pentua fai naifeft ftnne.»

»Soitten, fatfon», [anoo mies, ja.menee famaSfa
Sulee naifenfa luoffe ja fatfelce, niin totta

on ©pöjättären puite, fyurtan pennut rpömimät lat-
tialla. ©anoo ftitd naifetteufa: »npt minä finut ta=
pan.» »©lä tapa», vufoeli nainen, »annafyati,
[aan toifen tervan imelä.»
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910, ei tappanut, jätti eloon naifenfa. (Piettiin

ftitä, oltiin aiFaa taaP, niin fai toifen Ferran fe nai=
nen FoftuifeFft. Sulee lapfen faanta=aiFa Itänette,
niin FäftFee mieltenfä apmmaimen faantaan Fplään,
Futen miimeiöfäFin Fertana. Säfttcc mie£ ftttoin Fotoa,
niin tulee fe fama Spöjätären aFFa maataan, joFa
wiimeinFin, eiFä tuntenut Itän fttä. ».Kunne
menet mies?» Fpfpi euFFo. »€äFfin», ntieo,
»lapfen ämmää etftmään, naifeni lapfen faantaan
meni faunaan». Silla fanoo: »ota minut!»
Soinen otti ja mei Spöjättären Fotiinfa naifettenfa
aroulft. 9*lo, eipäet£>än mitään; nainen Fun fai Fol=
me poiFaa ftellä, Spöjätär ne otti, roarabti Itäneitä,
ja pani Folme ffan porfasta ftaan. SD?eni ftitä mie=
Iten luoFfe, fanoi: »on mielteitä, mitä ftpmättä mie=
(in olla, Folme ffan porfaöta fai nainen faunaöfa.»

»SOJenen, Fatfon», fanoi FuninFaan poiFa, ja läFft
itfe faunaan. «Sielläpä ffan porfaat omat lapftna
taas, Futen oli fanottu. -Kumillaan poiFa fiitä tuli
pafoittenfa Itpmin, ja pufui naifettenfa: »tnilft ftnä
Folme poiFaa lupafit faaba, ja ffan porfaat te’it?
minä ftnut tapan npt.» »@lä tapa», mirfloi naf
nen, »faan Folmanen Ferran mielä, tapa fitte.»

Saas elettiin, oltiin Fotmafen pfttenä, niin fai
jo nainen Folmannen Ferran FoftuifeFft. .Kantoi ai=
Fanfa Foftua, Funne taafen faanta=aiFa tuli, niin fa=
matfe miebcnfä pani apulailta faamaan Fpläötä. SJlieS
Fun läFft matFaamaan, Janelle Fämi famcin, Fun en=
neniin; Spöjättären taaöFin Fof)taft tiettä ja toei nai=
fenfa luolfe faunaan. Suutta nainen o»i maroillanfa

Suoni, tarinoita. 9
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jo, fun tunft «Spöjdttdren; fai Mme poifaa entifeen
tapaanfa, niin pfyben poi’an palmifoiljinfa peitti, ja
toifet fafft maan fel)non afalle antoi. @e »arasti
ne poi’at taas ja pani riffi;foiran pentua faffi [taan.

Suli funinfaan poifa faunaSfa fdpmddn, niin ndfi
pennut ftind, ja [anoi: »Bdfeftt Mme poifaa faaba,
riffi;foiran faitj npt minä finut tapan.» @iitä
pani Itänet rauta=puoliß!oon, ja tpönft merelle; riffi=
foiran penun pltben antoi tomerifft maan, mutta nai;
nen (alaa otti' (en palmifoifyinfa peittämän poifanfa
f erälle. .f) eitä tuuli flelld fanteli, miltin lienee fan;
nellut, funne mei maan rannalle. Sulipa pojalle
ifdmd puolifoSfa, alfoi pprfid pois fteltd, ja [anoi
dibiöenfd: »potfaifen, maammo, puolifon f>al?i, niin
maalle pddfemme.» »@ld potfaife, miSfd lienemme,
maimumme mereen», (anoi äiti. SRo, ei potfaiSfut
poifa, ja tuuli fuletteli f>eitd taas, min aifaa lienee
fuletellut, funne taas matalalle ajoi. Sunft poifa,
jotta puoliffo mieretteleffe, niin ei endd antanut ai;
faa, maan potfaifi pohjan puolifoSta, ja noustiin ftitd
maalle. 9£o, Ijpmd muuten olift, maan on milu fteilld
femmoinen, eifd ole fuojaa miSfd eldift. 2llfaa
poifa rufoella Sumalata, (anoo: »oi Sumalaifeni,
anna juonetta, miSfd eldifunme!» SuSfin fai
maan fanoneeffi, niin tuoSfa paifaSfa fpntpi Reille
afunto ftiften pien l>pmd, feindtfin olimat nddbdn
jännillä fammalletut; ja pihalle faSmoi femmoinen
puu, että ftitd oli leipä fefd farmin, ja faiffi mitä
maan tarmitft. s)oifa taas rufoelee Sumalata,
fanoo: »fuolainen on meft mereSfd, ei moi juoba fltd,
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anna meille fairoo, mistä roeben faiftmme!» @iis
tuli ftlloin fairoo femmoinen, etfei maaUa moin;

ta; puoleSfa oli roeft, toifeSfa meft, ja fuftaifet lais
bat fuulla.

sPoifa ftitä (anoo, fun elämään päästiin: »rouos
ta, maammo, niin läfyben, fatfon, miSfä paifoin ofem=
me, maatlafo roain faareSfa, fun meibän luonamme
ei Ny ralyroaSta.» Säfft fatfomaan, niin meren
näfi jofa haaralta, jo£ minne olift ftlmänfä luonut,
ja rufoeli taa& apua jumalalta, fanoen: »meren faa?

reSfa olemme, anna, gumalaifeni, ftlta, mistä maalle
pääfemme!» ©unenpa tulifin femmoinen ftlta,
rautainen, luja, etfei funinfaalla parempaa, ftlmän
räpät>Jfe6fä ilmeStpi fe — Sftatfaa
folme fiertolaista meren rannetta, niin näferoät fen
ftllan ftinä, ja fanoroat: »on faarella eldjä, fun on
taammoinen ftlta taaSfa, läf)bemme fatfomaan.» -Dtai;

fen poifa fatfoo ifftmaSta ja näfee miesten tuleroan,
niin meni roaStaan fjeille, ja faattoi pirttiin, ©iellä
ft>ötti, juotti fyeibät ndt)tti puun, fairoon ja
faiffi, miten l>e ftinä eliroät; ja fun läfftroät ?ierto=
laifet pois, niin faimaft pihalle, ja fanoi ftellä
rif?i=foiraltenfa: funiinfaan linnaan ndd mie=
l)et.» .Koira faattoi funinfaan fotiin, futen MSJfy
oli. SJteniroät fiertolaifet ftellä linnaan, niin funin;
faan poifa pani fyömään, fnötri fjertolaifet, funi ai;
nafin. Äun fai fyöttäneefft, fanoi: »fanofaaS, mies
I)et, tarina, mitä' nälette ftellä maailmaa JulfieSfan*
ne.» SKiefyet fanoiroat: »no me ofaamme tarinan
fanoa; eilen fun falmen foraasta fufimme, afunto
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oli fiinä femmoinen, funi teibänfin linnanne, ja poifa
eläjänä fietlä maammoinenfa.» poifa
I>ett fanoi: »minä fyuommenna Itybm fatfomaan.»
9Jhrtta fyänellä oli «Syöjättären tt)tär naifena oli
nä'et toifen »aimon ottanut niin fe fielft lä£>te=
mä£tä, fanoi: »on minuflafin folme MtaiSta ftf aa
ffleäåfä nurmee>fa, lafeaåfa petfoåfa, ne oraat mielä=
fin fummemmat.» .Suninfaan poifa fen fun fuuli,
fupaft niitäfin fatfomaåfa fäpbä, ja nainen tuptm'
ftiben.

SRirti=foira ftlloin pyörtyä fotiinfa ifämtälle fa=
naa miemään. Ärjfpttiin Janelta, mitä funinfaan
linnaSfa flertolaifet {»aagtoircat, niin fanoi ftifyen:
»niin fiittiwät meibän paijaa, funinfaan poifa Ifc
feft fäobä f>uomenna !atfoma£fa, »aan funinfaan mi=
niä fanoi mielä ffat femmoifet oleaan, että niiSfä
enämpi roidä oli fatfomiåta.» @anoi poifa: »Ityt
ben, fäyn ne ffat fteltä, niin pääfee funinfaan poifa
meillä Mcmään.» ».£>t)toä olift, fun faiftt», arroeli
äitifin; ja poifa laffi, ne ffat färoi pote fteltä jatai
fotiinfa.

Sftatfaa fmomenna fuu(t ferjäläiStä rannitfe, ncu
Pen>ät (tilan (äärelle menemän, ja fulfemat (itä tnpb=
teu ebellenfä, tunne taloon tulemat. Siellä nai(en
poifa taaö (pötteli, juotteli fyeitä niinfun eilei(täfin
mieltä, ja näytteli faiffi mitä taloja oli, (en ruo=
taa faSmaman puun ja fulta=laitai(en taitoon. 2li=
fan(a taloofa oltua, läf(itoät ferjäläi(et pois
taamaaan, niin poifa riffffoiranfa taas fäPfi t>eibän
fan(a linnoille menemään, jotta (aataift funintaan
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fobiöta fanomia fuutta. @c faattoifin miehet aina
peritte faatt, joSfa fyaaStoiroat faitti, mitä faareåfa
näfiroät. 3>6tuu funinfaan potkan affa, fuuntelee
puhetta, niin fanoo fiitd' miefyettenfä: »on minulla
imelä ifommat fummat, fuuft fultaista oritta ftleäSfä
nurme£fa, lafeaöfa pettoSfa, ne totäta fummat omat.»

Äuninfaan poifa- (illoin laittoi ferjäläifet pois,
ja fäfefi f>uommmna fatfomaan fumpaafin. Stiffis
foira fuunneltuanfa puheet, pr>öräf)ti iffunalta pi=
fyalte, meni fotiinfa, ja fyaaåtoi, mitä linnaSfa paliös
tiin. soifa ftil)en. fanoo: »läbben, maammofeni,
Mt)n pois oriit, niin joutaa funinfaan poifa meille
tulemaan.»
äiti; ja poifa ftitä fänri oriit pois, ja toi fotiinfa.

«puommenna matfaa fcrjäläiOtä [itä fas
maa rantaa mpöten, tulemat [iltaan taaO, ja Fuife=
mat [itä mpöten [aaveen, joOfa naifella ja pofalla
tafo oli. «peitä [teitä louhellaan [amoin fun ebel=
lifiäfin, ja riffisfoira [aattaa heitä taaO funinfaan
linnaan, «paaOteleroat miehet funinfaan poi’alle [aas
reöfa näfcmänfä, niin alfaa l)^nen ntielenfä tef>bä
[aareOfa fäpbä fatfomaOfa. Suutta affa totun [tina,
fuuntelee mieöten patinaa, ja [anoo: »on minulla
micläfin fummemmat, fahbeffan fultaieta poifaa [tleäOfä
nurmeOfa, lafeaOfa pelloofa, [uuren fitoen reunalla
mafaamat, punaifella melalla fatetut, ne maeta fats
[ottamia omat.» [amaOfa iffunan tafaa
pporäl>ti fotiinfa, ja fertoi [telia, mitä linnaOfa oli
puhuttuna. @anoo poifa taaO: maammos
[eni, fäpn poiö ne poi’at [teitä.» »«ppmä olift, fun
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faiftt,» fanoi äiti; »maan et niitä faa, ennenfun minä
fulle emdät laitan.» Sppjt nännilöiötänfä rieåfan, teft
ftifyen mel)ttä:=jau£)otSta fafybeffan Mfaraa, ja neu=
moi matfaan läl)tijätä: »poi'at fun lötybät, pane lafc
fara ftiflefin fuufyun, äöfen fyamaitåemat.» 9to,
|>än meni fe poifa ftnne, pani jofaifetle rieSfan fuu==
fyun, ja fanoi: »miifon mafafttte, meljet, nouSfaa
pois!» Maitii ftCfottt fyaroaitftmatfin uneStanfa,
fatfoimat pdimää, ja fanoimat: »miifon mafafimme,
päimä jo on t)ll)ääfft nouåfut.» »Di metjeni!»
mirffoi nostattaja, »olifttte miifommanfin mananneet
minä fun en otifi tuEut, jo on muofta ftitä fun mu
fuitte.» »9to, funnepa mjt menemme, fun jalfats
fiCte pääftmme?» »3lstufaa jäFedfäni faiffi,» fas
noi poifa, ja mei meljet fotiinfa; ne faiffi fau=
niöta, mafymaa mieötd' olimat faåmaneet.

Sulina funingaö fimen fupeelta poifia fatfo=
maan, mimmoifta nuo omat, niin täälTei mitdnä.
@iitä jo fpbäntm' maimoonfa, tuli fotiinfa, ja fanoi:
»ftnä jo folmaSti minua »ajellut olet, mifa ftnä
olet? £äl>ben faateåta ferjäläiåten fanomaa linnaa
fatfomaan.» lainen mielä fofi eStda fyäntä me»
nemästä, maan funinfaan poifa ei ollut l)dneötd oi*
laffenfa, peitti famaSfa fotinfa, ja läfft matfalle. Su*
lee fillalle, niin jo poi'at näfemät f)änet, faiffi plj*
beffän tulemat Janelle maataan, ja miemät fanta*
maila fotiinfa. panemat ftellä ruojalle f>eti, ja fpöt*
tdmdt, juottamat faifenmoifella. funinfaan
poifa Reiltä: »miötä teillä tämä näin f)i)mä eläntä on
ja niin paljon eloa?» 2lffa, poiften maammo,
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istuu farflnaSfa, fuulee ftjfymtyffen, ja l>aastaa faiffi
tapauffenfa. Äuninfaatle ftitä jo menee mieleen: täsfä,
tää onftn minun »aimoni. Söaan ei roirfa mitänä
lähtee fotiinfa, ja fäSfee piifojen fauna panna länu
metä. ifynnöffen roiereen fairoatti fuopan, panetti
fpbämmen rcaria firoiä täpteen ja mer'an paoille, jotfei
mitään näfpifi.

@auna fun oli lämmitetty, imetti fttte toaimonfa
fplpemään. 2l6tuu funinfaan poi'an puolifo fauna=
tietä, fy9ppii, l>9Ppii, niinfun ainafin tyw&M eläjä,
ja fun tulee faunan oroelle leppää tätä ftmnpffeltä
tt>er'al(e; mutta toerfa petti, ja !>än putoft famaåfa tuli=
feen fuoppaan. «Siellä paloi, faiffi färroentm' fe
Syöjättären tyttö palfaffi pimetä töiåtänfä, eifä fen
foroemmin näf>tt)nä fyäntä. SSSaan funinfaan potfa
läffi fyuommenna naiStanfa ja poifianfa fuufiHa rats
tattia faareåta fätjmään, ja toi ne fotiinfa faiffi.
Siellä eletään roielä tänäfin päiroänä. Sen roerta
fitä tarinaa.

111. Stmnijttöfa fatoanut «poifa.

' 3aaffim alta.

ÄuninFaan poiFa ennen läFft FaupungiSta maalle
Fämelemään, talonpojan tyttöjä Fatfelemaan. DU
fttte muutamalla leSFellä Folme tytärtä, Faunista fyy;
min ja ftemää. Sienipä FuninFaan poiFa faunan fei=
ni=miereen, joSfa tiefi tytärten ftfällä oleman, Fuunte;
lemaan, mitä l>e fyaaStaifimat,
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Sptot paraallanfa paFinagfa. Nuoremmat ftfä=
ret Fpfpimät mantyimmalta: »miFä tpö ftnugta paraitfe
Fäppi?» SÖagtaft tämä: »minusta Fäppi fe tpö
paraitfe; ptybegtä otyran jpmägtä te’en FaiFenlaigta

fpömigtä ja juomigta.» .Spfpttiin Feßfimäifeltä ftfä=
reltä: miFäg tpb ftnugta, ftgFo, Fäppi partyaittain?»

- £än magtafl: »minugta fe tpö fpntpp ftemimmäeti;
ptybegtä pellaman Fuibuöta te’en FaiFenlaifet fulFut ja
fllFit.» Äpfpttiin miimeifft nuorimmalta: »miFäg

tpö ftnugta partyaittain Fäppi?» Söastaft tyän; »no
minä npt en muugta tpögtä pibä, Fun: Folme Fertaa faan
poiFia, Folme poiFaa FugtaFin matfan mä’egtä, joilla

Mun fupeeSta fuumottatt>i,
ompi pddla'ella,

Mä on fultaa falmoifeSta,
3>al'at f>opeifet polmieta.»

Äuninfaan poifa pani fen mieleenfd: »fe minun on,
fu femmoifia poifia tefee;» ja meni fotiinfa, joSfa
ilmoitti aftan nmnljemmille. Dli fiind fttte funtnfaan
linnaSfa roanfya lapfen=dmmd, jofa toimet twtdrtdnfd
funinfaan poi'afle morftamefft. Söaan funinfaan
poifa ftitä' ei fyuoltnut, eifa totellut rcanl)empianfa,
jotfa eimdt oiifi futoainneet l)dnen niin atyaifeeta fdd=
böStd naiman. sän nai leäfen tyttären. j?un

fai morftan fofjbullifeffi, tuli funinfaan poPan »uoro
mennä fotaan. @ifla aifaa rcatmo poifij ja fdötiin
fe fama roanfya ämmä pefemddn. @epd fantoi funin=
faan poi'an naifette wifyaa, toi folme foiran pentua
mufananfa, roei poi'at pois, minne lie nnenryt, ja jdtti
fokan pennut fiaan.
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Suli miee fobaeta fotiin, niin fanoo fyeimoftmta:
»tuijottama on naifeft, fun foiran pentuja tefee fu=
ninfaallifeen fufuun.» © tuhonnut miee ftiiten*
f aan, armeli: »annahan, tefee toifen ferran mield.»

2lifaa roietellen tuli taafen fuormtKifefft nainen,
ja fmtinfaan poi'an niin ifddn tuli ftflä famalla ax-
faa muoro fotaan ldf)ted. SÄitdS ollafaan? Äun
fai nainen taa§ poi'at, fe famanen dmmd Mutiin pe=
femddn. Sr>än toi folme foiran pentua mu'a&fanfa,
jätti ne ftif)en, ja pot'at roei ferallanfa. Wlm fun
tuli fotiin, fanoimat taaö f)eimo!aifet: »tul>oa poiö
maimoft, l;dpaifee fofo funinFaallifen fu'un.» (Si
fjennonut funinfaan poifa nui#tanfa futten=
f aan, paatti \ääståå mield fydntd, funne folmans
neåti (apfia faift, eifö tuo »timeinfdan tapaanfa
muuttaift.

9Zo, meni aifaa tam didn, niin nainen roield
fdroi ?ol;bullifeffi, ja miehen famalla aifaa tuli lahteä
taaö fotaan. ©pntni naifelle miehen pois ofleefa
niin ifddn poi'at, ja entinen dmmä fdötiin nptfin
fetnddn. Sftutta nainenpa ei ilmaiefutfaan fun faffi
poifaa, folmannen rintojenfa alle peitti, niin affa ne faffi
poifaa maan fai, folmatta ei ttenm>t faiwatafaan. —

Sftieå fun palafi taafen fobaPta, fanottiin Janelle:
»ei ni)t tefmpt fun faffi foiran pentua maan fun
naifefi, npt fe pitdd tuijota.» 2Baan ei ftttefddn
l)dn f)dntd tuhonnut, pani tynnyriin, ja työnft
mereen. 9Zainen=rauffa fuitenfin mei fen i)f)bett poi'an
rintojenfa alla ferallanfa, ei näi)ttänt)t felfefddn.
Sljeli ftelld fe ttjnnpri, ajeli roiifon aifaa aaltoloita,
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jotta jo tuli afytaafft fafybetle. ©anoi poifa au
bittenfä: »oi, äitifeni, minä potfaan tynnyrin sal?i.»

»@lo potfaa,» fielft äiti, »roeben roaraSfa olem=
me.» 9lO, ei potfaiSfut poifa, totteli äitiänfä. £)k
tiin roielä [teliä, oltiin roiifon aifaa, ja tpnnpri Mmi
aina afytaammafft, t)l)ä£>än fe poifa faSrooi fa£*
mamtetanfa. ©anoi ftitä, niinfun roiiminfin: »pote
faan pohjan tynnyristä.» Siliän fillä fertaa fui=
tenfaan faanut maammoltanfa roielä potfaiåta; maan
tuli aifaa myöten tr/nntjriefä afuminen roielä fittefin
afytaammafft, niin fanoi jo folmannen ferran: »pot=
f aan. tpnnprin, maammo, l>alfi.»
tunfi fal)ba=päin l)eiluroan, ftinä »aan jp>

arroafi jo matalalla oltaroan, ja fanoi poi'*
alle: »potfaa, poifafeni, fun potfaat, ei täsfä meille
muuStafaan apua tule.»

Spoifa fiHoin t)l)ben ferran fun ojenftin maan,
niin tynnyrin pofyja oli aufi, ja l>e ftitä maalle pää*
ftmät. .Ääroeliroät rantaa t)l)tenä, niin f»fm' poifa
maammoltanfa: »mitä me enftmäifefft tarroitfemme?»

äiti fanoi: »afunpatffaa.» s)oifa ftitä aötuu
ebellä, näyttelee maammoflenfa tietä, kultiinpa aw
featte paifalle, femmoifelle fauniiöe funnaf>alle, niin
poifa ftinä fteppaft jtlfftefmiroinfa, ja Imiåfautti fttä,
niin f)eille ftiften ilmeåtm' afunto moinen, fun Junin*
faanfin linna on.

©catiin ftinä npt elämään, niin äiti rintamat
boåtanfa tef’i pJ>beffän Baßßaraa, paistoi ne Bppftßft
ja afetft pbpbälle jääfytpmään. äåtuipa famaSfa fafy*
beßfan uroita, mafymannäßöiåtä, maantietä myöten
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Bofiti taloa, niin l>uoneeS(a olijat Bun näßimät ne,
luulimat fyeitä movoißft, ja paßenimat Biußaan taaßfe
piiloon. 9fticl)et Bun tulimat tupaan ja näßimät Baß=
Barat popbällä, rupefimat maistelemaan niitä, (anoi*
mat: »täSfon plibeßfän Baßßaraa, meitä maan Bal>=
beßfan miestä, miSfä meistä on pßft?» Se mies
(illoin ilmaise (teitä Biußaan loußosta, ja(anoi: »täS(ä
minäßin olen.»
»miS(äS meibän on maammomme?» Söeli (amaS(a
neumoi Reille maammonßin (teitä piilo=paißaSta, ja
ftitä nou(i (emmoinen ilo, jotfci maahan laSßettu
äitiä.

Suli (ttte muuban paßitfia (tilien fyeibän taloon(a
ja paBBo(t ißßunan taßana Sumalan nimeen. Poi’at
BäSßimät f)änet f>eti tupaan, (pöttimät (teliä, juottimat
miestä fipmäSti, ja (eulan hopeata antoimat läfitieSfä
apua. puisteltiin, nd’et, puimia maan, niin ta=
marata faatiin, jos minnäßoiStä. ÜBBo läfft ftitä,
ja tuli Buninßaan linnaan. Siellä BuningaS fpfpp
Janelta: »eißö ftnulla, üßßo=räircä, muita paißßoja
ollut paßota, Bun tänne tulit?» ÜBBo maStafi: »jo
minä olen paremmiS(aßin paißoiS(a Bäpnpt, faatifa
täällä.» »9lc, miS(ä?» »ÄormeSfa tuolla,»
fanoi üBBo, »on femmoinen linna, jotta Bpllä näpt=
tää.» Pprßi BuningaS Batfomaan (itä, ja üBBo
pantiin Sultiinpa lißelle taloa, niin äiti
(anoo pofillenfa: »ifänne tulee.» Poi’at (illoin
£)pppäfimät maStaan Baißßi, noStimat Buninßaan Bo=
Ilolle, ja Bantairoat Bäftllänfä pirttiin. (Siellä tulee
npt Baißßi ilmiin. Buninßaan poißa ppptää naista
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uubellenfa lähtemään Itänen linnaaufa; maan etyän
fe nainen ftnne lun oli toinen alla [teliä.

Dii, nä’et, fe pe[ljä=alan tytär luninlaan poi’alla
trtaimona. »910, ei [e laulaa [teliä a[u,» mirlloi
luninlaan poila, meni l>eti lotiinfa, ja otti [en pe[ljä=
alan tyttären ja [olmeft patyaan oriinfa Räntään.
Drif lun (aSlettiin juolfemaan, [e meni [itä Ipptiä,
jotta [tellon tänälin päimänä. SOlutta luninlaan
poila otti entifen naifenfa ja lailli poilanfa luol*
[en[a j ja elettiin [tinä lipntänä. oen pituinen [e.

I©.

sttfttöitt Sfotti
Äutafufnfin nptävitäwäinen tarina on ©affataifitia. 1, Äatfo

©riimit, .ffiubcv» unb pauömärcfyen, erfter 9?anb, ©öttingen 1850, 9l:o
31, (imut 187—194, „Sab S9läbd)en ofntc .pänbc.,, 2, ©antanen tavina
ianstan ticicllå terrottuna (E. SUctbectfin fatu=fotoelmabfa: Übrcatgte
(Ewentijr og ftyrtaetlinger, en Saefebog for g-oltet og for ben barniige
SBerben, Äjöbcnbaton 1843, 9t:o 48, finnit 258—264, „ipigcn üben
■paenber."

I. Steifonen Äuninfuan oabuSfn 4).

SBuofftnientcftä.

Dii ullo ja alla, joilla oli Bafft pien faunilta
ja ftircoa lasta, toinen poila, toinen tytär. Ullo
lun oli ioanl)a, lämi alisti [airaalft, ja luoli. Äol)ta
mieljenfä luoltua, rupeft allalin pojunaan, ja laini
Ijuonolft jo, että tunft (oppunfa lähestymän, niin ma=
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voitti fuolimmuoteelta lap[tan[a, ja [anoi; »eläfää,
lap[eni, hpwäöti feSfcnänne, minusta jo aifa jättää!»

SuSfin [aifaan äiti jää;hpmäi[et [anonecf[l, niin
[e jo fuoli, ja poifa ja tptär jäimät manhasfa fo;

öis[an[a taloutta pitämään, elimät hpwäs[ä [omuSfa
feSfenänfä, ja tulimat hptoäSti toimeen.

SÖaan tulipa alfojen fulueSfa meljelle fuitenfin
ifämä, ja alfoi laatia mielenfä naimaan. Äämi flifci
[tefonfa puheelle, ja [anoi: »©iunaa minua, [isfoni,
matfalle, olift fofintaan lähteminen.» »Äa, nai
flnä, meljeni, nai,» fel;oitti ftfär meljeanfa ja toi;

motti onnea matfalle. SÖeli [tiloin peitti [ifärellenfä
ja [ai [itä tietän[ä matfaamaan. ©iel;

läpä [attui ©pöjätär tulemaan polkalle nai[ef[t; maan
[e fun ei tuntenut Imntä, otti ©pöjättären luof[en[a
ja toi fotiin[a. ©lettiin ftinä npt muutaman aifaa
hpmäSti pl)tenä, ett’ei paremmasta apua. SÖeljellä
maiffa oli nainen, piti [l[ärtän[ä raffaana fun
ennenfin, ja antoi £>änen taloa hoitaa ja emännöibä l ),
futen hprcänfä tahtoi, ©epä ei ollut ©pöjättären
mieleen, maan alfoi pistää mihaffi, etfei hänelle an;

nettu emännppttä. herran fitte laati meljen mieli
met[äl!e, niin meni lähtieS[ä [l[ären[ä puheelle, ja [a;
noi; »[liinaa minua, [tSfoni, matfalle! läf>ben mähäffi
met[ällä fäpmään.» »Äa, mene [tnä, meiffoni,
»mene,» maStaft [t[är, ja niin läf[t meli met[ä(le, [a;
nomatta nai[ellen[a mitänä. ©iitä [uuttui taas ©po;
jätär mielä pahemmin, fun ei poifa met[älle menneS;

[än[ä mirffanut hielle [anaafaan, ja piti ffitä [t[ä;
relle mihaa. SOfitäS ollafaan; miehen[ä met[ä((ä oi;
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leSfä, meni ©pöjätär namettaan, tappoi [teliä lehmät,
lampaat, l)emoi[et ja FaiFFi, ja Fun FeFft mieltenfä Fo?
tiin tuleman, juoFft mcräjälle roaStaan I>eti, ja [anoi:
»Fp[p maStaFin jtSFoltajt [tunnusta, npt tyän poiFeS[a
oHeS[a[t tappoi lehmät, lampaat, I>emoi[et ja FaiFFi,
mitä taloS[a oli.» »SappaFoon!» maSta[t poiFa,
»oman[apal)an olimat,» eiFä pitänpt a[taSta mitänä.

.Kului aiFaa mäf)ä[en, niin pciPa famatfe meni
metfdlle, ja pppft ftfareltanfä [tunnusta, maan nai[el?
lenfa ei mirFFanut mitdnd. lainen [illoin menee, ja
agtiat PaiPfi muroittelee2 ) paloiFfi. £uol)i[en, lu[tFan
ja ropeften 3) maan jättää ef)piF[i, ja Fun poiFa met?

fältä palaa, Fäppi tielle fyäntä maStaan, ja [anoo:
»Fp[p maStaFin [tSFolta[t [tunnusta, npt f)än astiat
rauroitteli FaiFFi, ei muuta Fun tuof)ifen, luftFan ja
ropelten maan jätti färFemättä.» @f poiFa mielä
ollut afiaSta millänfäFään, [anojan maan: »muroitta?
Foon! olimat.»

■Sieni taas muutamia päimä, niin poiFa [amat[e
Fämi [{[ärellenfä [anomaS[a jää4pmäi[et, ja meni
metfälle entifeen tapaan[a, jotfei nai[ellen[a mirFFa?
nutFaan. Jämäpä [ldä aiFaa poi’an [ai, niin tap?
poi fen polmillenfa, ja miel>en[ä mctfältä palateS[a
[pptti [enFin jtfären päätöin, ja fanoi: »[emmoinen
[ulle on ftSFojt [tunauS, npt fyan ainoan poifaft tap?
poi, jon!a poiFeSfa ol!eS[a[t fain.» oiitäFöS npt
meli fuuttui [t[äreen[ä miimeinFin, Fun luuli Itänen
lapfen tappaneen, ja avmeli [uruiSfanfa: »FuinFa fyäntä
npt !urjaa rangaista, tappaaFo, pön [elFäänFö panna,
Fun fe femmoifta rupeaa laatimaan?» »ÄpHä fii=
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l>en Feinon FeFftmme,» laufui nainen, »läfibemme ptys
bePfä marjaan, niin (teliä fyäneltä Fäbet FafFaifemmc,
ja peitämme (emmoifena metfään.» SUieP ei moi fti=
ben mitänä mirFFaa, niin on npt paf>a mieleltä, am
taajan aFallenfa mailan, ja (oubetaan Folmen fyem
gen (äärelle marjaan. pimettiin (teliä (itte, min
oiFaa lienee poimettuna, niin (anoi meli (tfärellenfä:
»Fäännppä, (teFo, rantaan, mene jäimaalle metämättä,
Fen tiefi, (en tuuli mie.» oi(är Folita FäroiFin mel:
jenfä Fera rantaan, ja metäift mäl)än menettä, maan
meli (amalla fteppafi Firmeenfä, ja Ipbba rapal>utti
häneltä meneen laihalla Fäbet poiFFi. @iil>en jätti
(itte tptto=rauFan autio=(aareen FäfittömäFfi, ja itfe
(outi naifenfa Fera Fotiinfa.

Qfi auttanut (entäfiben tpttö:par’an!aan pfyteen
!of)ti jääminen, Fun mielä fyengiofä oli, maan läFft
(uruiPfanfa faaren ataa FulFemaan, ja Fämeli metfää
(tnne tänne eFfpFftOfä. Söiimein Fotman aifaa M’*
cttuanfa, tuli FauniP fatu 4) eteen, FaiFenlaifta £>ebel=

täynnä, niin tpttö meni (tilien aituuFfefien,
ja puiben (timeFfeen 5 ) lepäämään, @iinä eli
ftfte monta päimää fiinä puun juurella, nälFä jo§
tuli, appoi fuullanfa meftmarjafta pmpäriltänfä, ja
linnut Fun liebelmiä puuOta (oimät, l)än niitä Fetuja 6 ),
joita (teitä maalian leimat, Fpntpmäifillänfä 7) nooFFi,
ja niillä elätti fjenfenfä. @epä oliFin FuninFaan
poi’an fatu, jolion tpttö oli joutunut, ja joöfa npt marjo:
jen föömifellä eleli. huutamana pönä näFee Fm
ninFaan poiFa unia, on muFa fiinä (abuöfa Fämele:
toinänfä, ja löptää (teitä Fauniin neitofen. serättpä
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aamuifella, juontui uni Itänen mieleenfä, ja fätytee
foltta fatfelemaan fatuanfa, joöfa ei tyhmään aifaan
ollut fäpitytfään. @inne fun tuli ja (ai puigtoofa
fämelemään, niin famagfa näfi puiben fiitneffeöfä ig=

tuman nuoren neitofen, jofa mäliötä aina appoi mar=
jafta fuullanfa. Dubogtui funinfaan poifa (itä, fu
fe Itänen fabuefanfa ibtuja oli, laati tytölle nöpräöti
termeifet, ja fpfeli: »fäfttöinfö, fovmitoinfo, ((Imitoin,
fuuro main mitoin 8) ftnä, tyttö fulta, olet, fun tä=
fyän olet istumaan jäänpt?» —■ Styttö fun fcfft fu=
ninfaan poran, pefägtyi paftanpäimäifcfft, cifä jul'=
ennut mirffaa mitänä, maan metäptyi puiben alle
piiloon. Sienipä funinfaan poifa lifemmäfft, ja fat=
feli tarfemmin neitiä, niin jo tunft Itänet ftfft, minfä
unesfa oli nätytyty ei olifi mitoin 8), faunig on muu=
ten ja (ovea, maan fäbet omat tyttö=rufa(ta poiffi,
ja furullifelta näpttää. Siupeft fiitä npt fauniioti
puhuttelemaan tyttöä, niin tämäfin mätyitelfen rof)fe=
ni, ja fertoi hänelle, miten fäflttömäfft oli tullut ja
effpffigfä fitte fttyen fatuun joutunut.

£pttären fertomabta päästyä, astui funinfaan
poifa it>an luoffe, ja [anoi: »moi tyttökulta, miten
olet maimaa paljon färfinpt; tuleö tuulle, niin mien
ftnut fotiini ja otan naifeffeni.» Suutta neiti mag;

taft: »elä ftnä, funinfaan potfa, minua t)ärtytä, et

fä totta pultit fumminfaan.» »Äo, totta ainafin
puljun», [anoi funinfaan poifa, »tule ftnä maan, tyt=
töfeni, minulle, tule!» -ifteiti ityä mielä empi lal);
tiegfänfä, (anoen; »ellös, funinfaan poifa, minua
rauffaa f>ärfv)ttäfo.» Suutta toinen aina tyoufutteli
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ja rufouSti, funne täffi tpttö, fun täffifin; ja funin=
faan poifa fantoi fen fäfittomän neitifen fotiinfa.
hinnoille tuttua, meni fitte manfycmpienfa puheelle,
ja fanoi: »fiunatfaa minua, ifäni ja äitini, naimaan,
fun minulle jumala näin fauniin morfiamen foi.»

eil)än muuta, mant>emmat fun näfimät tytären,
että fe oli fauniS ja muutenfin fäptöffettänfä foma,
fuoStuimat poifanfa naimiftin; linnoilta laabittiin £)äät,
ja funinfaan poifa nai fen fäfittomän tytären, jonfa
fabuStanfa oli löptänpt.

©lettiin fitte fotman aifaa onnetliSna, ja faiffi
linnan mäfi ihmetteli nuoren naifen faunilta ja [ie?
mää niin ihanaa ja futomielistä naista ei
oltu linnoitta fonfaan näfyty, fe maan, että oli rauffa
fäfitöin. kulipa ferran fitte funinfaan pofatle täre
feitä afioita, että täytyi toifelle linnatie lähteä fau*
palle ja jättää nuori naifenfa fotiin, maiffa ifään
oli fuormittiSna. äJlatfallanfa fattui l)än tulemaan
fiitjen taloon t)öfft, fuSta naifenfa oli fpntpftn, joSfa
©pöjätär ja naifen meti etimät mietä pf)tenä, niinfun
ennenfin. Dtla oletteli mä£)än aifaa pirtiSfä, niin
fpfpi t)änettä ©pöjätär: »pitääfö matfamiel)elle fp*
Ipä?» »Äa, l)t)mä olift matfaota mäfpneeöe fplp»,
mirffoi funinfaan poifa, ja läfft famalla fptpemään.

äänenpä fietta fptpiesfä, tuli taloon linnoitta
ftrja, että poi’an on funinfaan poi’an nainen fiCtä
aifaa fotona faanut, niin fauniin, niin fauniin, etfei
maalta mointa:

»Ääet on futtaa falmetmeta,
Safat polwieta t;opeifet,

®uom. tarinoita. 10
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Späiropt paistaa päälaelta,
Äuutamoifet Mmahulta,
£>tat»aifet olfapätltä,
Scif)bet tairoott partioilta,
@eitfentäminen [erältä.»

oen Eirjan [teppaa ©pbjdtdr tuojalta, amaa ja lm
Eee [en [uEEclaSti, ja Eun juomaa, mitä [iipen on Eir=
joitettu, tuo famalta oiEean Eirjan EiuEaafen, ja laa=
tii toifen [taan, jo6fa [anotaan että Eoiran pennun
on nainen Eotona [aanut. Sulipa EuninEaan poiEa
EplpStd ja luEi Eirjan, niin Edmi ftitä niin papoil(en[a,
että tdptpi itEemddn, eiEd pproddn aiEaan moinut mirE=
Eaa mitdnd. Spönftpdn miimein EuitenEin maStimen,
joS[a [anoi: »olEoonpa jos mifd [e nai[eni [pnnpte
tdma, mun tulooni [aati pitdEdd eloefa molemmat,
[eEd äiti että [tEiön[d.» Suutta [aipa @pöjdtdr
taaSEin [en maStimen, niin loi EiuEaa[en, ja pani toi=
[en [taan, joSfa EdSEi ei pdimdd ei pötd pitdd, Eun
panna tpnnpriin [eEd äiti että lapftEin, ja tpöntdd
mereen. @en EirjoituE[en antoi ftttc Eirjan tuojalle,
joEa peti Eiirepti tinnoilte, ja antoi Eirjan hfettaroaEfi.
oiitdEöS npt [uru nou[i EuninEaan EobiSfa!
ÄaiEEi rapmaS [urfutteli naista, ja t)Ffin manpaEin
EuningaS itfee, [anoen minidttenfd: »fua on EdSEcttp,
minidfeni, lapjtneft tpnnpriin panna ja mereen tpon=
tdd, ja mindEddn en moi [tnua rauEEaa auttaa, -maan
tdptpp tepbdEfeni Euten omHEdSEcttp, maitta Eplld [dr=
Eee mieltäni.» Sftitds, [uruipan fe nainen Eomaa
onneanfa, Eun piti ihanan tapfenfa Euoiettaa tpnnp=
riS[d, maan tät>tpiE>än [en EdSEpd EuitenEin totella.
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Söanlta EuningaS [tiloin laatii [uuren rautai[en tpn=
npritt, jolton panee EaiEcnmoiSta muonaa fypmäSti, ja
nai[en lap[tnen[a tpönnältpttää mereen.

kuplaa fiellä tpnnpri mcreS[ä, Euplaa EoEonaiSta
Eolme touotta, niin jo EaStcaa naifen poiEa [uurem*
maE[t. SllEaapa pltfäEEiä tpnnpriä [telia jplEpttää;
jplEpttää, jplEpttää eimätEä tiebä tpnnpriSfä o!i=
jät fpv>ta, niin [anoo poiEa äibillenfä: »onEo, äitifeni,
neulaa mitä, niin Eaitoaiftn Eolon tynnyriin ja Eat=
[oiftn, mi täsfä jplEpttää?» »jDn,» [anoi äiti, ja
antoi fuotta aiEaa neulan poPallenfa. Söaan [epä
Eun [ai neulan Eäftinfä, rupe[i fillä nätoertämään, ja
Eaitooi EaiwamiStanfa pl)ä, Eunne [ai toiimeinEin tpn=
nprin Eupeefen Eolcn. oiitä pääft npt Eatfoa
tirEiStelemään, flitä refäStä, näEi Eitoen oleman me*

reSfä, jota maSten tpnnpri jplEptti, ja roirEEoi Eoltta
äibillenfä: »potEaan, maammofeni, pohjan tpnnpriStä,
niin pääfemme tästä ahtaasta a[unnoSta, ja Eitoelle
noufemme.» »©a [tnä, poiEafeni, Eun et »aan
mereen uppoaifi!» maroitteli äiti; mutta poiEa [illoin
jo potEaiSta [urautti pohjan irti tpnnpriStä, ja pää=
[tmät Eitoelle istumaan. Söaan mitäs ollaEaan;
Eitoi oli laaEo, ja [amaSfa nou[t [uuri maal)til)arja
laine, joEa liel)Ea[t Eitoelle ja lipafi poi’an menneS=
[än[ä. OeEöS npt äibistä patjaa oli, Eun ainoa
poiEan[a aaltoihin Eatoft, maan minEäpältän teEi, tpön=
tuSEin ppfpttelifye it[eEin nilmaEalla Eimellä. SllEoiljan
EuitenEin ruEoella Sumalata, ja [anoi: »Eunpa npt,
Sumalaifeni, pääStäifit minut rannalle tästä, EoSEa
elämään EuitenEin jätit!» SuliEin [tiloin, Eoljofi
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meren (erättä Eaufyean (uuri, maafytipää aalto taas,
joEa yyyf)Eäi(i f>änenEin Eimeltä ja mei (et’äS(än(ä
manteree(en, joS(a toi miimeinEin rannalle.

SStui ftinä nyt nainen (omerolta (uruio(an(a, eiM
tiennyt mi neumoEft, Eun bän autio rannalle oli jou=
tunut. ©attuiya l)auEi uiSEentelemaan Jiitä rannitfe,
niin cffyi Eimien lomiin, eiEä ojannut enää pois. 9lai=
nen (illoin tatuoitti (itä EynEitlänfä 9 ), ja (ai Eiinni;
mutta fyauEi ruye(i yftfäEEiä yaEifemaan, ja (anoi:
»ellöS, nainemEulta, tayyaEo minua, toielä minä (un
miele(t ihastutan.» —’»3o minua on EylliEft
tuteltu,» armeli nainen (uruS(a mielin5 maan ei Eum=
minEaan tappanut, laSEi (aaliin(a irti ja päästi me=
reen. £auEi (illoin paEi(i mebeStä: »ellöS (urEo,
nainen Eulta! tuonne meren rantaa Eun menet, (ieltä
löybät maal)ti=tuEun Eallion reunasta, ja (itiä EUn
EynEEiäft pefet, EaSmamat poiEEinai(et Eätefi jär’illen(ä;
maan Eun (itä maatytea maalit 10) paranneiSfa EäftS=
(ä(t, (yntyy (»uEEunut poiEajl, joEa luobolta laineiftn
Eato(i.» lainen teEee, Euten f)auEi neumoi. Äun
maafybella pcft EynEEiän(ä, ne (amalla EaSmoimat en*

ti(ellen(ä el>yiE(t, ja Eun (itte maaljtea maaleSEeli Eä=
(iS(än(ä, ilmauntui hänelle EtuEEunut poiEan(a, jonEa
luuli jo Euolleeffi. »suty, E>ul>! Eun miiEon maEa(tn,»
(anoi clpyes(än(ä poiEa emoUen(a. »SöiiEomman, poi=
Ea(eni, olifit minulta maannut,» maSta(i äiti, ja pu=
fyui poi’allen(a, miten fyauEi fyäntä autteli l)äbäs(ä.

@iitä läE(imät fitte Ealtben EeSEcn meren rantaa
matEuStamaan, ja EulEimat Itymän aiEaa eFfpfftöfä
löytämättä il>miS;a(unnoita mikään. Söiimein EeEfi=
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mdt jo talon, menimdt ftihen, ja tulimat pirttiin.
oepd olifin naifen foti4a!o, joSfa eli meli maimoj
nenfa, niinfun cnnenfin. Äuninfaan poifa, jota fitd
npfpd oli tamalliftlla fauppamtatfoillanfa, oli ifddtt
poikennut tdhdn entuubeSta tuttuun taloon pöfft, ja
oli ftind majaa, fun nainen poifanenfa tuli taloon,
haista fuitenfaan ei taalla endd tunnettu, fe oli pal*
joKifcSta furuSta ja maimaSta fdpnpt tuntemattomafjt,
femmtnfin fun oli huonoSfa ja riffonaifesfa afusfa 11)}
maan itfe tunfi hdn pirtisfd olijat faiffi, fuhahti hik
jaa pofallenfa, miten ftind npt IdhimmdiStenfd faa*
pumilla olimat, ofoitti mieStdnfd, meljednfd ja
jdtdrtd, ja ndptteli hdncfle, misfd mifin istui. SEok
fet fun cimdt tunteneet naita mieraita, luulimat fers
jdldiftfft, maan ihmefftmdt fuitenfin poifaa, fun oli
niin faunis, niin faunis, etfei moi fuun fanoa:

Äd'et on Mtaa
SaPat polrotåta
s)äiror;t paistaa pad'la'elta,
Äuutamoifet kulmaluilta,
Dtaroaifet olUpäiltä, .

£ät)bet tattßon partioilta,
©eitfentctytitien fePäitä.

sdn fiind fdmelee rohkeasti lattialla, fatfelee
tarfaSti faiffia, ja fun liifal)taa »aan, niin pirtti
aina malfeafft jätteitä femmoinen firffauS
hohtaa. naifen meli ja funinfaan poifa
hdntd puhuttelemaan, fanoimat: »haastapa, poifas
feni, tarina, dian jo faifenmoista tietdnet, fun olet
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pmpäri maan Bäemltyt.» - »Minäpä Bun (anon ta;

rinan», mirßßoi naifen poißa, »pitää olla martijat
omella, ett’ei ole tulla, ei lähteä fiitä Benen.»
pantiin fiHoin martijat oroelle, ja lähettiin poi’an
tarinoiba. @e Bun näfi martijat ftinä, meni Bohta
äitinfä reunaan 12), ja (ai omaa tarinatanfa [ano;
maan. Sltyft jo ©pöjätär aftan, niin Bielft poißaa
haastamasta ja faißin h<*nen maiti olemaan; mutta
äiti ci huolinut BielloSta, maan puhui lopun.

SäStä jo faitti arroataan, että f)än on fe fu=
ninfaan poi'an nainen, maan ihmetellään, mistä lie*
nee Mbet faanut, fun !)än ennen oli fäfttöin. Stainen
ftttoin felitti fenfin, miten fjäntä fyaufi oli auttanut,
ja pul>ut aftan fof)ballenfa. @tttä?öå nyt ilo nouft roel=
jen taloSfa, etfei mointa ole näf)tt) ei fuuitu. laitti
muuttiroat funinfaan poi'an fera linnoille, ja rupeftroat
pfytenä elämään; mutta «Syöjätär pantiin upeiben 13)

Räntään rercittämäfft, JoSfa fuoli. @en pituinen fe.
©etitvjfftä: 1, einättnöibä = emännän totitta tefjbä. 2, murett»

tefee = färfcc. 3, rockit = roafuit, fopfan. 4, fcitu (»eität, cada)
= i>uu=tarfia. 5, ftfmeffeen = marjoon. 6, fetujo = fuoria. 7, tiut*

= potffinaiftfla fäjtdättfä. 8, mitoin == mitä »ajaatta,
miitfä puutteeSfa. 9, ftmfitlänfä fäfWtjttgtlläitfä. 10, maalit = faa»
bat totfesta toifeett. 11, afuäfa = pu'usfa. 12, reunaan = nnereen.
13, upeiben = criibcn, IjewoiSren.

11. Stettonen
«leffatta Kaijalasta:

Söeli ja ftfär climät ennen. Sfä J>eitt<3L
fun fuoli, [anoi pofallenfa: »pibä fifärtäft haroin,
elä mtyaa, eläfää hprcästi Jpe elimät fot;
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mafen, fopimat {»prcäSti pl»beSfä; meli lopuEfi ottaa
morftamen, pafyolaifen aEan tytär puuttuu Janelle
naifeEft, naipi fen. @epä nato ei fumainnut fitä mies
l»enfä ftfärtä, totyaamaan rupeft: min raataa J) ftfär,
l»än miel»ellenfä toiftn Eielii, [anoo: »faiffi l»ämittää
fiSEofi talomme.» «Siitä Eun lapfen [ai, niin repi
ftEiönfä, nenät repi, Eormat repi, fiimät put)foi 2) EaiEs
Ei, ja [anoi miefyellenfä: »Eatfo, mitä ftfärefi laatii!»

SSeli uSEoi jo lopulla, naifenfa Eera löi, paaliEoi,
ftfärtänfä, ja ajoi mätySfä jengin Eotoa. jtitä
EuninEaan linnoille fe neitfpt, roetilje mätysfä moimiSs
fanfa, ja elää ftellä paEoten 3). SäEji EuninEaan
poiEa Eemäällä herneitä peltoonfa Eplmämään, ja fas
noi niitä jpmiä maahan IpEäteSfä: »Een näitä enft
Eerran työnee, minä fen naifeEfeni otan, joSfyan neiti
lienee.» @en fanoi, nouroi ftinä toifille. Sepä tyttö
aiEautui 4) toifesfa pellon laibaefa aiban taEana ole*
maan, ja Eun Euuli, min paEift EuninEaan poiEa, pani
fen mieleenfä. Suli Eefä, ja {»enteet olimat joutunet
ta, niin tpttö aiban alatfe Eaitooi louEon, ja Eämi
työmäSfä palEoja. Äerran fitte juontui l»ernemaa
EuninEaan poi’an mieleen, niin mietti mieleefänfä:
.»annat», läf»ben, Eatfon, mitä {»enteet omat EaSmaneet.»
Suli, Eatfo, niin tästä jo E»pmä tuEEu fpöty. 9ftupeaa=
pa martioimaan npt; martioi, martioi, niin jo tulee tyttö
taas fieltä louEoSta falafin, ja alEaa palEoja työbä.
.Koppaa filloin EuninEaan poiEa tytön Eiinni, ja Ean=
taa l»urStiSfa Eotiinfa. Siitä fen tytön EuninEaatlis
ftin maatteifin fuoritti, felmitti toaimoEfenfa, Euten
EuninEaan morfianta ainaEin.
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©lettiin fitte Funne faattoi FuninFaan
poiFa fen naifenfa FofytuifeFft; »aan tulija fotaan
läfytö miehelle, niin [anot läl)tieSfä naifellenfa: »Fun
poPan faanet, työnnä Firja, minä £>eti tulen Fottyin;
Fun tpttö ollee 5) työnnä Firja täpbellenfä, tulen, Fonfa
joubun.» 9ty, nainen Fun fai poian Fotona, työnft
firjan famalla, jotta: »tulFoon mies rutompaan, täällä
poiFa on faatu,» ja orjan tt>önfi Firjaa wiemdän. 0e
Fan läFft Firjoinenfa matFaHe, fityen taloon aiFautui
t)öFft, mistä tyttö oli Fotoft, 2Öäl)än aiFaa pirtiSfä
oltua, fanoo emäntä orjalle: »eiFö »ieraalte pibä
ppä?» »Äa, fty»ä olift matFamie£)elle fauna,»
»aStafl Firjan tuoja, ja läFft Fplpemään, Futen oli
FäSFettynä. @epä Fcfmon aFan tytär ftllä aiFaa purFi
lauFun, muutti Firjan, ja pani fityen: »tyttö lapfi on
faatuna.» Drja ei tiebä aftaSta mitänä, Fplmetty;
änfä lähtee matFalle taas, ja »iepi FuninFaan pops
alle Firjan. Fun fai tietää, mitä FobiSfa oli ta=
paatunut, työnft faman orjan Fera »astimen, jotta:
»tulenaan minä, Fonfa joubun,» ja Firjan »iejä läFft
fen Fera linnoille. SftatFalla aiFautui taas famaan
taloon pöFft, Ful>un tuHeSfaFin, ja emäntä famatfe
työnft tyänet Fplpemään, purFi ftllä aiFaa lauFun, ja
muutti FirjoituFfen, jotta: »Fun lapfi on faatu, nau
nen tyeittäFöön pois FuninFaallifet »aatteet, omat rpö*
Fäleenfä panFoon päällenfä, ja fen Fera menFöön,
Funne tietää.» @iitä Fun »ei orja naifelle fen Firjan,
fe teFi micfyenfä FäsFpn, ja läFft linnasta pois; maU
Faa, paFFoaa 6), itFee, tietä mpöten FulFee. tuleepa
jano Fä»elleSfä, niin lähtee »että etftmään, jos met=
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fäStä mistä lötytäift. 28äf)än aiFaa etftttpänfä, 16V
ftFin fteltä Mateen femmoifen, joöfa oli t)len FirFaö
roeft ja faunia Fultainen Faufya. (giifyen laeFi lap*
fenfa lähteen reunalle, ja itfe meni, minnehän lienee
ufommaFft n>äl>än mennpt. Sapftpa Fun jäi itfeFfenfä,
Fät)ristt)t fttä Fulta=faul)aa ottamaan, ja putoft pää*
fa'ellenfa läfjteefen. Stiti [illoin juoFfi f)ätään, ja \)<x--
roi tapfenfa läljteeåtä, ennenFun tuFebtua ennätti.
@iinä Faåtuiroat Fäbet FaiFFi ja filmät Janetta, joeta
famafla muuttui FauniiFft fortin, tuli ennistänfä ters
roeemmäFfi, maFeten if>oftanfa, ja lapft fatnoin Fau=
ni§tui, jott' ei f)eibän moiStanfa maalla.

#äf>tee ftitä nainen lapftnenfa taaS matFaamaan,
ja tulee fiifyen Foti=taloonfa roiimein joSfa eli fyänen votU
jenfä roielä roaimonfa Fera, niinFun muinoinFin. -fjäntä
ei fiinä tunnettu, niin Ft)ft)i talon »ä'eltä t;ö=fiaa.
Emäntä fiityen »on tuolla omen fuuöfa tilaa.»

»s9»ä minulle, miSfd (aan olla,» raaStafj nainen,
ja jäi ftif)en lap(cn(ä Fera pöfft. £)llaan (tina, il=
taa raietetään, niin jo tulee FuningaS (ota=jouFFoinen(a
(obaSta, fiif>en poiFFeaa t)offt pantin. ÄuningaS Fun
Färaellä paStieroit(ee pirtiSfä, nainen laSFee lap(en(a
ryömimään lattialle. @e Fun ryömii, ruömii Fu=
ninfaan lue, FuningaS ottaa lap(en fpliinfä, Fatfelee
fttd, ja fpfpp äibiltä: »mistä (tnä nainen olet, Fun
niin on FauniS lapft ja FauniS olet itfefin?» sßai;

nen ({itä Raastaa FuninFaalle, (anoo: »niin, niin, ei=
Vän minua enää tunneta, täe(ä olin ennen minäFin
tatoSfa, t>l>beö(ä leiraäSfä olimme, maan rupe(t tämä
nato minua raivaamaan. »<Suu Fiinni, ruoja!»
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fyuutaa weljen nainen, eStdift f)dntd fyaaåtamaåta;
mutta toinen puheli ttl)d: »rupefi nato minua tt>il>aa=
maan, Heli miefyellenfä, ja minua ftitä pieffettiin, paas
lifoitiin, ja rcdl)i6fd £>ena,in fotoa ajettiin. ÄuPin ftls
(oin, matfaftn funinfaan linnalle, fain ftelld
faan poi'an naifeffi, ja tulin fofytuifefft. SäFfi fu=
ninfaan poi?a fotaan mie£)inenfa, niin ftnne firjan
töönfin, jotta: poißa on tddlld faatuna; mutta f)dn
oli minuun n>if)agtunut, niin fteltd firjan maataan
työnft, joSfa fdöfi . minun matßoif)ini mennd laps
feni fera. ftffoin mierofle ldf)tea, fyyvoä
toti peittää. »@uu fiinni!» drjdft taafen weljen
affa. Suutta funingaö fanoi: »baaöta roaan pote,
minä tdöfd olen faiffien berra»; ja nainen jatfoi pu==
beenfa, baaSteli ftind foFo feifan fobballenfa. Söet
jen affa fun nueld ferran buutaa: »fuu fiinni, ruo=
ja, eld maineita pubu!» funningag tempaft l)dntd tu=
fiåta, t»ei pihalle, ja pani afan rdöötdaötd
maan. @iitd otti entifen naifenfa ja poifanfa, »ei
ne fotiinfa, ja ftelld btyrodnd elettiin. 3o§ elettdnee
nrieldfin, ta, en tiebd fanoa. • @en pituinen fe.

Selittäjiä: 1, raataa = tcfcc. 2, puljfoi = t>ul;fajt. 3, )>(t»
foten = ferjätcn, 4, aifautui := fattui tulemaan, joutui. 5, ollee =

lienee. 6, tjafrWa ferjäd.

11.

äScljtdttfd=etftid
3tomant(ustä.

3otfenfafin »I)täpitäit>äinen tarina on ©atfalaifilla. 1, Äatfo
®rtmm, lltnber unb £>au§mävd)cn, erjler 33anb, ©öttingen 1850, Oho
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9, fiwut 54—60, „©te Skiiber." 2, ©ainainen tarina Jan=
ffau tiefeflä ferrottuna S SOMbcdpin fafusfotoctmabfa: Itbwalgte 6»en=
ti)r «g gortacllinger, «n Saefcbog for g-olfet og for beit barnlige 23er=
beu, lliöbenljattm 1843, 9t:o 60, fiamt 346—351, „®c toin SSrcbve,"

Satoefa oli uFFo ja aFFa. teitte oli jo fpn=
tpnpt pt)beFfan poiFaa, »aan ei pt)tddn tptdrtd. @iitd
poi’at fuuttui»at »anfyempiinfa, Fun ei tjeitte ftfdrtd
faatu, ja äiti Fun taa£ Fdmi mat)aFFaaFft, evoft»at
FobiPtanfa petaten, että faapi pofan nptFin, ja paFe=
ni»at Fau’aP [aiotte, jot)on Fpt)d[t»dt itfettenfd t>uo=
neet. fjeibdnpd fiettd oii patja etdd emännättä,
ja Fun ditinfd fyeibdn Fobibta Idfytieefdnfd oli Fuor=
mittifeFfi jddnpt, IdFft jonFun ai’an Fututtua pFft »eli
fiettd fatotta »ansaan Foti=tatoonfa Fuutuåtamaan,
mitä fiettd tebbddn, tpttdridFö »ain poiFiaFo »aan.
©iettd ei ottut äiti tapfia »ietd tefynptFddn, niin
poiFa famaöfa patafi fatotte taFaft, »aan [anoi td£>=
tiePfd dibittenfd: «Fun npt tapfen te’et, pane merFFi
portin Fonoaan; tpttö4apfen Fun tetjnet, Fetrd&puu
pitdd pannaFfeft, »aan Fun poiFa4apfen, niin Fir»e£s
»arft. Soö [tina Fatfomaan dtllcefani Fir»eP»arfi
merFFind on, minä en pirtiåfd FdpFddn, portitta
npn taFafi, »aan joP Fetrdbpuu on, fitte tuten tyuo=
neiefa Fdpmddn, ja otan Feratteni ifdni, äitini, fifd=
reni ja FaiFFi.

duFFopa (tnä potta faifitt tpttdren, ja FetrdPpuun
panetti portin For»aan merFiFft, niinFun pufye oli;
»aan polta tuli ©pöjdtdr ja muutti Fir»eP»arren Fe=
trciöpuun [taan. Söetjet [ilta aiFaa pitimdt tuumaa FeP=
Fendnfd menua puhuttua merFFid »ant>a§ta FobiPtanfa
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fatfomaan, ja laittoivat pJ)ben joufoStanfa [itä tie=
huutamaan. @e hm perille pääft, ja ndh firveS=
varren portin forvaan afetetun, tuli ftitä pahoillenfa,
ei vanf>empienfa puheella fäpnptfään, vaan palaft
veljesten luo, ja puhui niille aftan. @iitd faati
ei fen fovemmin fuultu poi’i6ta mitäna, elivät fielld
faloEa erillänfä; vaan vanhemmat tpttdrinenfd afui=
vat vanhaSfa fobisfanfa, niinfun ennenhn. ÄaS=
voipa tptärfin täpfhaifaifefjt, niin ilmoitti äiti h&=
nelle, miten phbeffän f)dnen veljeStänfä ©pöjättären
petollifuubeSta oli eronnut fotoa, ja puhui fofo aftan

@iitäfoS ftfären mieli Bdvi pal)afft, täp*
tpi 1) tpttb=rauffa velilöitdnfd itfemddn, ja itfi illat,
itfi aamut furuanfa phä, etfei f>e!potta=
nut. Sliti fofi lohbutella häntä joS jollafin, faabah
fcnfa häntä itfemäStä, vaan furu ei haihtunut tpttä*
rcn mieleltä, fe vaan itfi t)f>d ja oli huolellinen.
Söiimein fun ei muusta apua nähnpt, tiputti äiti
tpttdrcnfd fppneleet astiaan, tefi niistä jauhojen fera
faffaran, ja [anoi tptölle: »elds, tpttöfeni, viifommin
itfe, fun faifit uSfollifen toverin, voifit lähteä veli*
loitäft etfimään.» Dlipa tptöllä s)ilffa niminen
foira, jofa oli emännällenfä pien uSfollinen ja phä
feuraft häntä, niin rufoeli tptär äitiänfä: »päästä
vaan, äitifeni, minua etfintään, onhan minulle foi*
raSfani, ipilfaSfa, fpllifft toveria.» 9fo, äiti fun
ei näbnpt muuStafaan apua olevan, ftunaft tptär*
tänfä matfalle, fen fppneleiStä leivotun faffaran pani
evääffi, ja fäsfi fitä viercttämään ebellänfä, niin fc
hänelle tien näpttäifi.
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Spttö [illoin läfft matfaamaan foiranfa kerällä,
pani äitinfä antaman faffaran mieremään, ja mirh
koi [itä liikkeelle Ipfätetfä:

»SBiere, miere faffarani
g)fybefftt)in meiffoflftin,
§)Fftl)in emon aloihin!»

©en perätfä fai fttte Fämelemään, maan eipä
fau’at mielä fetennptfään, fun pfybptti ©pöjätär l)ä=
net tiellä, ja rupeft pl>teen feuraan. 2Öäf)än matfaa
fufcttuanfa plttenä, alfoi jo tulla ftellc Reille Fämeh
letfä, fun oli ifään parat fefääämmin, ja alfoi mai=
fcafft Fäpbä Reittä fulfeminen. Dii .lampi ftinä lä=
f>ellä, niin mirffoi ©pöjätär tptölle: »läfytefäämme,
tpttöfeni, fefoja Fplpemään, fomin tulee mari!» Spttö
olift jo läfytenpt maan spilfFa etfi menemättä, [anoi:
»elä läf)be, tpttofeni, ©pöjätär maanittelee2) ftnut.»

Äuultuanfa Foiranfa maroituffen, ei huolinut tptto
lähteväkään, ja fofo uiminen jäi ftllenfä. ©iitä fuufc
tui ©pöjätär Foiraan, jotta potfaifi ftäntä, ja s)ilfs
Fa=rufalta jalfa Fatfeft. Sptön oli fääli maniaa foi=
raanfa, maan pelfäft ©pöjätärtä, eikä todennut mirh
faa mitänä, tpönftljän faffaranfa mieremään, ja (anoi:

»SSiere, miere Saharani
g)f>seffil)itt meiffofiliin,

emon aloihin!»
@e hm pääft liiffcelle, mieri miercmittänfä eteliä,

ja tt)ttö ja ©pojätär fulfimat jäPeöfä; mutta jpilffa=
faan et luopunut Reittä, maan tuli Folmella jaPalla
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perästä. 2öät;än matEaa Eufettuanfa tuliroat taafen
tammin rannalle, niin ©pöjätär atEoi tjouEutelta tpt=
töä, ja [anoi: »tätiteEäämme, tpttöfeni, Eefoja Eptpe=
mään, paremmin Eäp fitte EulEu.» s£ämä arrocti
tät)teäEfenfä, roaan jj)ilEEa taas roaroitti emäntäänfä,
[anoi: »etäs lät)be, tpttöfeni, uimaan, ©pöjätär maa=
nittetee finut.» Spttö fittoin fotteli Eoiranfa fanaa,
eiEä täfjtcnptEään uimaan, ja niin jäi opojättärettä=
Ein lähtemättä, joEa fuuttui fiiitä Eat)ta pat)emmaEfi,
ja Eun muuta ei rooinut, potEaiSta Eamatmtti Eoiraa,
jotta fittä toinen jatEa EatEefi. @eEöS tptön Eairoeli
fpbäntä, roaan eif>än fe @pöjättäre(tc mitä tainnut,
panihan EaEEaranfa roieremään, ja [anoi:

»Sötere, roiere faf farani,
2)f)be!ft£)in
.s)?fiOE)ut emon aloihin!»

ja lähettiin -fen jälEiä EutEemaan, Eunne fe ebeltä
roieri. «Spöjätär luuti jo pääSfeenfä jPitEaSta, mutta
fe feuraft roietä Eatjbetta jafoin emäntäänfä, ja paßift
Janelle EutEieSfa: »jos minusta aiEa jättää ja Euoten,
niin elä, tpttöfeni, lät)be ©pöjättären Eera uimaan,
muuten maanittetee jutut.» ■— Qfi aiEaaEaan, fun tuli
lampi taas eteen, niin opöjätär Eot)ta rupefi f)ou*
Euttetemaan tpttöä, [anoi: »EäpEäämme, tpttöfeni, Ee=
foja Eptpemään, Eeroin tulee jo £>ette.» äÖaan
tpttö Eun muisti Eoiranfa roaroituEfen, ei [anonut tät>=
teroänfä, eiEä tullut toifettaEaan uibuEft. @iitä fuut=
tui taas ©pöjätär s]}itEEaan, ja potEaifi filtä Eotman*
nen jafan poiEEi, jotfci roaSta enää roastuEfena otifi;
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mutta Foira tulta Femppuroi pljtätypmin emäntänfä
peräefä, Funne tultiin neljännelle lammille, niin eöti
(iinäFin tytöltä uimifen, niinFun ennenFin. Siitä*
Foö npt Spöjätär ibaöta (ilmittömäFfi (uuttui, (iep*
pafi FaliFan Bäteenfa, ja loi (ilta Foiraa päähän, jotta
(tilien Fuoli. Spttö ei moinut Foira*rauFFaan(a
auttaa, pelFäft itfeFin Spöjätärtä, maan työnft Fpp*
nel=FaFFaran(a mieremään, ja Futattiin fen jäfeSfä
ebeHe. 2Bät>cin matFaa mentyänfä (attuiroat taafcn
pienofen lammin rannalle, ja Spöjätär alfoi mieFo*
telia tyttöä uimaan, (anoen itfellänfä matin oleman.
£ptoötä famatfe alfoi jo fyelle Fäpbä maimaFft, ja
SHIFFa Fun ei enää ollut maroittamaöfa, ei muilta;
nutFaan tyttö olla maroillanfa, maan riifui maat;

teenfa rannalle, ja feuraft Spöjätärtä lampiin.
@iinä Fun uimat (itte maötatuöte, (anoi Spöjätär
tytölle: »fppbä, tpttöfeni, mettä filmilleni, minä (pp*
bän finun ftlmilleft.» Stytöstä ei ollut (emuloinen
teFo mieleen, maan toinen tyoufutteli £>äntä ja Fiufaft
pfyä, Funue (ai miimeinFin typtämään. Spöjätär (il*
loin (pp(i muovonfa tpttären filmille, ja (anoi: »finun
näFpfi minulle, minun näFpni (inullej» (itiä tyttö oli
Fauniå ja (ovea, maan Spöjätär vietä© ja ruma, Fu*
ten ainaFin. Siitäpä muuttuiFin tptto (amalla ru=
maFfi, tuli (en Spöjättären näFöifeFfi, maan Spöjä*
tär (ai tyttärcn nä’pn, muutttui tyanaFfi ja FauniiFjt.
SÖieläpä otti tptöttä mielen ja FielenFin poi©, etfei
tulifi petoFfenfa ilmiin, ja läFft uimaöta pää©tyä, tpt*
täten Fera ebelle. s)ani (en Fppneleietä leimotun FaFFaran
mieremään, ja (anoi, Futen oli Fuullut tytönFin (anoman;
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»Söiere, miere FaFFarani
2)l>beFft£>in meiFFoft£>in,
sj)Fft£)in emon aloihin!»

ÄaFFara mieriFin mieremietänfä aina meljeeten
fotiitt faati, joSfa feifaf>tui pihalle. ©pöjätär ftep;
pafi fen fiitä talteenfa, ja meni tytären Fera pirttiin,
■Olla olettelimat (tina Fotmafen, niin Fpfpimät meljet;
»mibtäb FauFaa nämä mieraat omat?» £pttb f iU
loin olift ilmoittaunut, maan ei Fp’ennpt rauFFa, Fun
oli Fieletöin ja mieletöin, täptpi olla ääneti maan;
mutta ©pöjätär, jolla oli tpttären FauniP näFp, mab=

tafi meijerien puhetta, ja fanoi: »terme, meiFFofeni,
minähän olen teibän fifärenne, äitinne Fpmmeneb lapft,
jota ette tunneFaan.» SöeljeFfet oubobtuimat [itä,
il>mettelimät: »no, miFfiFäb fe oli Firmeemarft por*
tin Formaan pantuna, Fun fe tpttären äiti faiFin?»

»0e oli maitettu,» felmitti ©pöjätär, »FuFa lie=
nee miljaenieFFa 3) maistanut; äiti Fpflä panetti Fet=
räPpuun merFiFft; maan poHä muutettiin Firmeå*
marfi fiaan. @iitä Fun FaPmoin minä täpfimiFqi*
fcFft, ja Fuulin äibiltäni, miten olitte petoFfebta i’äF(t
Fotoa jääneet, fyimoitti minua 4) teitä melilöitäni näl>*
bä, ja vuFoelin äitiäni, Funne laSFi minut etftmään.
£eitä iFämöibebfäni itFemät Fppneleeni Feräft äitini
astiaan, tcFi fiitä jauhojen Fera emäeFaFFaran mu
nuHe, ja neumoi fitä mierettämään ebellä, niin fe
minulle tien näpttäifi. SJtinä te’inFin, niinFun neumo
oli, ja ftllä tamoin olen npt miimeinFin täefä, ja täSfä
on tämä äitini leipoma FaFFara teille tuomiftFft
I>eFää meljeni!»
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ocn n>alf>e|>teli ftinä opbjätär, ja meljet uSFoi=
mat partta, jotta tämähän tämä onFin meibän ftfä=
remme, ja alFoimat Folibella fyäntä, niinFun fifärtänfä
ainaFin. Äpfpimätliän FuitenFin: »miFftFäö tämän
näin pafyannäFöifen tpttären tänne toit?» »9Jle*
neet)än tuo fuureöfa taloSfa paimenena,» mirFFoi opo=
jätär toimeefanfa, eif’ä tullut FoFo tytöstä fen Fomem=
min putyeeFfi. OeFöS npt tytto=rauFaSta oli,
Fun ei faanut ebeS meiFFojanfa termeittäj maan min*

teFi, Fun ei Fieli eiFä mieli antanut moimaa,
täptyi kuunnella maan, FuinFa «Syöjätär matyefybella
fuFelft. Sämä alfoihin Fofyta meljeSten taloSfa
emännöibä ja olla, niinFun Fobiefanfa ainaFin; mutta
oiFean fifären täptpi päimät pitFään Fäpbä eläimiä
paimeneofa metfällä ja FaiFenmoiSta maimaa näftyä.
Slamulla martain Faimaft 5 ) l)äntä jo Syöjätär Fu*
jän fmtyun, ja antoi fiinä Fielen ja mielen hänelle,
että ofaft Farjaa paimentaa; mutta illan fuuSfa tuli
(tilien maataan taas, ja otti mielen feFä Fielen jäHenfä
poiå. oillä Furin eli tpttb monta aiFaa (iinä weU
jeSten taloefa, ja opöjätär FoFi fyäntä FaiFella tamoin
maimata. jl)Fftn paimen FaFFaranFin Fun teFi, niin
Fimen aina FeöFeen afetti, ftiljen mäl)än tabbaSta pm=
pärille maan, ja fen antoi metfään läbtieöfä tytölle.

oitä parempi oli opöjättären itfenfä elää. £sli,
näet, (e tyttären entinen iFjana näFp F>änellä, niin
meljet pitimät l)äntä Funi ftlmä4eräänfä, eimätFä
Fieltäneet, joS (e niin mitä olift tahtonut ja fe l>ei?
bän mallaofanfa oli. Söaan paimemtyttö Fun oli
niin riettaan näFöinen, l>äntä tueFin olifi FoFo taloon

Suom. tarinoita. 11
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fumaittu, elTei ©pöjätär olift FiufataFfenfa pitänpt tyäntä
fiinä. §)ön feutuina talopa ollepanfa oli tpttö aina
mieletöin ja Fieletöin, ctfei mtyinFään Fpennpt, maan
paimeneen päästyäpä, oli täptymielinen taas niinFun
ennenFin. @ie(lä malitti aina onnettomuuttapa, ja
lauleli furuiSfapa:

»Äul'e, päitbä, fuufißofle,
Söiere,
Martoa fatajifoöc,
jäästä paimenta foti^in!
©t)öjätär emäntänäni,
sPaf>a roaimo maltanani;
Äircet leipoi leipieni,
SPaabet paimenfaffatoifyin:
SBiilin rceitfeni Jircefyen,
Äarafyufin Mliofyon,

rcePoftefa,
©fftöfä emon alotefa!»

Söcljct moneötiFin ulFo töittä otteåfanfa Fuulimat
laitumella tämän taulun, ja ouboötuimat [itä, Fun pai;
men tyttö metftä Fämetteöfänfä aina lauleli, ja fe Fo=
tona otteofanfa ei Fonfaan mirFFanut mitänä; maan
etyän FuitenFaan tullut Reiltä fitä tarFemmin tiebuö=
tettuFft, Fun oli tyttö pistä niin ilfeännäföinen, että
tuSFin [ietimät nältyäFfenfa. Saan muutamana iU
tana, Fun ilma oli typni ja felFeä, Fuului laulu niin
Fauniilta ja miepttämältä nuorimmalle meljette, joFa
itään Faatoi FaSFca metfäetfä, jotta teFi mielenfä näp
bä tyttöä, feFö fc niin Fauniitta äänettä [teliä lauleli.
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«peitti famaöa FaSFen BaFFuun fillenfä, ja läFft ääntä
Foßti Fämclemään. Äolpta löpfifin tptön aholla lau;
lamabfa, ja Fpfeli äänettä: »miten, tpttöfent, metfäbfä
täädä aina tauleiet itfeFfeft, ja fotona et mirFa mi;
tänä?» »Seinähän oliftnFin oifea ftfärenne,» mag;
taeti tpttö, »ja fe on ©pöjätär, jota pibätte ftfäre;
nänne, maiffa petoFfella met minulta oifcan näFpni
ja antoi omanfa (taan, ottaen mielä mielen ja fie=
lenfin pois, etfen tooifi ilmoittauba teille. 9J?etfään
laittaePfanfa antaa Fuitenfin aina mieleni ja fieleni
taFaft, että Fät>pi mun lehmiä paimentaminen, maan
iltaifella tulee taaP Fujan mattaani, ja mie
Fielen feFä mielen multa poib.» Äuultuanfa tt>ttä=
ren puheen, meli jo tunft ftfäreFfenfd, ja älpft
opöjättären mieFFaubcn. @iinä fpleili, fuuteli npt
tpttöä, niinFun ftfärtänfä ainaFin, maiFFa Fol)ta oli
ilFeännäföinen ja ruma, ja juoFft fitte toifta meljiänfä
BaFemaan. olimatFin EaifFi fiinä Fotolla, ja
tpttö Fertoi uubcltenfa Reille FoFo Foljtalonfa, miten
häntä ©pöjätäv oli pettänpt ja fiitä lähtien FaiFella
tamoin Fiufannut. Söeljet [Uloin ilomielin termel);
timät ftöFoanfa, furFutellen l)äntä, Fun niin fuurta on;
nettomuutta ja maimaa l)eibän ta’uttanfa oli Fär[t=
npt, ja lupafimat foötaa [itä opöjättärelle. Suutta
enftnnäFin tuumittiin, miten fifärelle faataift l)änen en;
tinen näfpnfä ja eötettäifl, ctfei häneltä fotiin tul;

leöfa' «Spöjätär taaö mieltä ja Ficltä meift. Slflata
jonneFin päin apriFoitua, pibettitn jo femmoinen tuu;
ma, että lähteä ftfären FePFen päimää paimenelta
Fotiin, pitää [tlmänfä pcitocfa Bpmin ja moimoitella
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miitä Bipeißft, niin tultaifi famaSfa hänelle fiiben amußft,
että joutuifi Syöjätär petoßfenfa perille.

3!ytto teßißin, Buten put>e oli, ja meni finä päi=
mänä aißaifemmin Botiin, niin ei «Syöjätär arman=
nutßaan tulta Bujan fuujmn f)äntä maStaan, ja filtä
tamoin pääft tyttö mietelliSnä ja BielelliSnä aina pirt=
tiin faati. Sieltä Byfyy Syöjätär manifesti: »miß*
fißä BeSßen päimää paimenelta tutit?» »dn Bärfi
metfää Bämeltä, fiiniäni omat Bipeät,» maStafi tyttö,
ja moimoitteti furßeaSti. SamaSfa tulimat metjctßin
pirttiin, olimat fäätiminänfä tyttöä, ja fanoimat: »fyfe
toßi, ftSBo Bulla, tuon paimernraußan filmille, että
rancifimat, ja t)än työhön Byßeneift.» Siinä Bun
ei Bäynyt Syöjättären toisten näfyben mitiaanfa näyt=
täminen, täytyi teß)bä, Buten toifet pyyfimät, ja fyls
Bäifi tytön filmille. Suutta tyttö oli maroillanfa, ja
fanoi famaSfa: »oma näßyfi itfelleft, minulle minun
näßyni,» niin tuoSfa paißaSfa faißin entifen näßynfä,
muuttui il)anaßf{ ja Bauniißft, maan Syöjätär tuli
rumaßft ja riettaaßfi, joten oißeiStanfa olißin.

Siitä rumettiin nyt Syöjättärelle BoStintoja tuu=
miniään. pantiin lämpeämään, fitfan alle Bai*
tuettiin {»auta, jofa täytettiin palamitta termaßfilla ja
Balettiin lauhoilla fißft että BeStimät fiinä maan, Bun
tuli paloi alta, ja faunatietle feßä faunan fittatte U-
voitettiin musta {»aljaßßa6), etfei petosta armattaiji
itiäin tel)tyänfä, meni Baßft manl)inta mcljeStä
maan Syöjärtä faunaan, Buten ftfärtänfä muinoinßin;
mutta tämä empi, etfei mußa fäß>teäffenfä, fanoen mic=
lenfä ei taatimanßaan nyt Bylpeä. SEoifet Buitenßin mi=
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tenään fioußutteliwat, tämä IdFft »iimein Fun läFfiFin,
ja »eljet faircat h«ntä FafimarflSta »crFaa inhoten
taluttamaan. faunan omelle, niin ei olijt
@pöjdtdv aStunutFaan melalle, [anoi: »tdStd hpppddn
npt panFolle, ja fiitd lamoille; »aan toifet eStimdt
fen, fanoi»at: »astu ainoa ftfar, tiputellen taputellen
ftledtd fiftaa, mustaa »erFaa mpöten», ja fai»at »ii=
meinFin hillitpffi. -fto fe Fun rupefi taluttajoiben FeS*
Felld hiljalleen astumaan, laubat ei»dt FeStdneetFddn,
ja ©pojdtdr pubota romahti tulifeen hitaan. Söels
jet famalla falpafiroat o»en Fiinni, ja fauna fpttpi
tuleen; mutta palaeSfanfa h«uft »ield «Syöjätär h«« J

baSta: »tulFoon minun ftaani: ftrFFafta filmistäni, Forp=
piloita FormiStani, Immotta hifistäni, »ariFfta
puistani, ihmiftd nouFFimahan, ihmisten eloja fpös
maan!» @en pituinen fe.

©elitpffiä; 1, täytyi = pttpt. 2, maanittetec = miettclec, pet*
tclee. 3, mifmSuieffa = mitjamieg. 4, Minuutti minua = tefi mieleni.
5, taimafi feurajt, 6, patjatta = maippa.

19.

tämänfufiteifia tarinoita on ntuiilalln fanfoiHa, joMo
ultonifpttä f)iu(au ttUja terrctuSta eroamatfin. 9liiu on tietääffemme
pljbcntapaifia fertomutfta:

SBirotaifitla. Itatjo Söertanbtungen ber gclcfirtcn (Sfintfcfjen ®e«
ju JDorpat, jmciter Saub, brittes fieft, (imuja 76—93 „sDcr

bantbarc g-urftenfofm," mitgctfmitt »on SD:r sr. Äreuj,
UnfanlatfUfa. I Jtatfo ©ticr, Unganfdje SSJlärcfjeu unb ©agcn,

Sertin 1850, 9t;o 4, limuja 28—34, „SDa§ Heine 3<>ut'erpferb." 2,
Äatfo Hlctte, SMrdjenfaat allcr SSölfer, jwcitcr SBanb, (imuja 31—36,
„SDie gläferne epacfe".
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«PiiolalaiftUa. tfatfo sofitifcf)e SMfc.faaen unb mxtljm. »»S
bcm s]Miiiffl)eit beS R. SB. SBoucicEt luut Jr. «cwcftam, Sertin 1839,
ftmuja 135-137, „£ic ftfa&jf.

SBcnätäifitfä. tfatfo fifetfe, Sfflårdjeitfaal ifler SSötfcr, SSerttn
1845, 53b. 11, furuja 71—79, „jfojata".

ötanätalaiftlla. tfatfo Ätetfe. SÖca.rdjcnfaal atfcr ööffcr, 53'ertin
1845 23b. I, ffroujii 301—317, „©er Drangen&aum unb bie-Sieitc." -

Srlantttatfillcu ftatfp Carleton, Traits and stories of the
Irish peasantry. Dublin 1836; I, 53, -The three tasks.»

©affalaifilta. 1, .datfo (Srimnt, Äinber unb #au§märd)eit, Zb. I,
915« 51, ftfoiqa 296—299, „ss-unbceoael." 2, .Sameta firjaa, E|. I,
9l:o 56, fiuutja 330—334. „2}er SicOfte atulani." 3, .ffatfo famaa Itr*
jaa, 16. ft, st:o 113, (imuja 158—168, „©e Ociben tfunigeSfiimer."

Surjafaifilfa. 1, Äatfu gturffe ftu(fee»enrur famlebe pg- fortaltc
af sp. 6f)r.7?l§&jpnt|"cii 3uram SMoc. Slnbeu furögebe Übgavc.
Kliriåiianta 1852. 9J:o 14, ff. 66—76, „(<ntfefumteu." 2,. tfatfo fa>
mau liljan SR:o 46, pisuja 278—296, „9Wcftermö."

otui>tfalatfi(la. 1, Äatfo si)lteit=Ka»aUiu6 od) @teffciu\ Sisen*
ffa goljt«©.oflor Off) 2lfisent»r, 1 be(, ©tucffjulm 1844, 9l:t> 14, (fisuja
213—251, „.&afs»Syrun." 2, ftatfo ©ainlabe fraärre Serättelfer ocf> Ittfafi
af <L g. 3tibberftab, 111 bel. I'infsping 1849, ftisuja 184—189, „%=
uete lille ©et." 3, Äatfo famaa firjaa ft». 195—199, „Srän l>'ii o*

Xanffalaifilla. Äatfs SEBinter, SDanffeguffccsentnr. g-urftc @ant=
ling, Äjuueutjanni 1823, ff. 31—35, ofy Jpasmanbcu."

I. luntatut Sapfef.

€pcianajänrcltä.

Sinnaesfa afmt Funingaei, ja Janetta on nainen;
maan eimät ilmoifeefa clämäOfänfä laOta [aa, ei pol==
menafaan, fiitä fyeilla furu on. Safytee Funingaö lai-
meillä merelle, menee, lagfee merta myöten, niin puut=
tui taitoa Janelta feoFtmerelle. @i pääötä fiitä, laima
ei] fyiemafyba paifaltanfa. Slrmellaan, tuumitaan jo£ jo=
taFin, maan ei nät)bä apua, alfaa jo f)ätä tulla mii=
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meinfin. 2Öetel)inen (illoin paßajaa mebestä, (anoo
Buninßaalle: »mi lienee BobiSfaft fpntpnpt, jos fen an*

nat, minä finut lasßen tästä laimoineft; muuten-et
pääfe ftnä ilmoisna ißänä, Buuna Bullammalßeana.»

pietti BuningaS mielesfänfä: Bun ollee x) f)emoi*
nen marfan faanut, fen minä annan; jos lienee levinä
mafan 2) faanut fen minä annan; lienee lammas
muonan tefynpt, fen minä annan.» £upafi antamanfa,
mi lieneeßin Botana hänelle fpntpnpt, niin pääft lai*
moinenfa taafen liißßeclle, ja tuli Botiinfa. Siedä
nainen tulee mustaan fyäntä, Bäft*roarrella poißa, toi*
fella tptär, ja termef)tii ilomielin mieStänfä. SiitäßöS
npt BuningaS oli fypmillänfä, Bun naifenfa lapfia oli
faanut; maan ei Bominßaan at’a fjpmä olla mielestä,
Bun muisti Söetepifelfe antaman lupanfa, Bämi fure*
maan (itä, Bun npt ainoat lapfenfa fille piti antaa.
■— difyän naifellenfa Buitenßaan mirßßanut mitänä,
meni itfeßfenfä metfään, ja rupefi Batmaman Rautaa,
moiftin maidin peittääßfenfä lapfet. £auta Bun oli
malmis, laati fii£)en pienofen pirtin, jofyon Bantoi Bai*
BenmoiSta ruoßaa, ja pani finne maan fpbämeen lap*
fet, jott’ei Söetelfinen faift.

(£ipä Baußaa ollutßaan, niin tuli SBeteßjinen Bp*
fpmään Buninßaalta; »joBoS annat, min toimotit?»
(Siitä BuningaS efybottelee fyemoifen marfan, fen an*

taifi, maan ei tjuoli Söetel)inen; e£>bottetee lehmän ma=
fan, maan ei ota [itä 5 tarjoaa lampaan muonan,
maan ei tppbp Söetefyinen ftif)enßään, ppptää maan
niitä naifen faanefyeita. Äuningas filloin ostaa Bp-
lästä poi’an ja tpttären, ne tpöntää Söetef>ifelle, omi*
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anfa ei anna. Ottaa 3öetel)inen ne, ja lähtee Fotiin[a
miemään. ÄulettaePfa f9(99 [itte: »hm ollette 3 )

FuninFaan lap[et, [anoFoo, mi maFeiöta maFein on.»
»@e on maFeiOta maFein, me[t», fanoiroat lap[et.
»9JU perineistä pelnnein?» Fp[pi 9Betel)inen.

»@e on permeistä permein, 4)», maS=

tafimat taafen lap[et. »SJJipä on fotoilta Fomin?»
»Äimi». »SftiFäS FarFeiSta FarFein?» »S£ers

ma». »Qhte oleFaan FuninFaan lapfta» [anoi
teinen, mei linnoille taFaft, ja rupefi FuninFaan oh
Feita lapfia esittelemään, miS[ä olifimat. 3o oli Fah
Fen linnan et[itellpt, lapfta mittaan löytämättä, niin
meni miimem pajaStaFin Fatfelemaan. ©ielläFään ei
ollut mitänä, maan palja rupeaa paFifemaan, [anoo
SBetefyifelle: »ppl)ät, ar’et on FuningaS minua taFonut,
en imoli, joS fanonFin. sun ottanet olFa=päiHe[t, niin
mil)in FoF)ti Firmonnen, ftind etfittdmdfi omat». Oh
taafiitd Söetefyinen paljan olFapäillenfä, lähtee [ltd Fan=
neFftmaan, niin jo palja Firpoaa oFalta, fiihen putoaa,
FuPfa lapfet olimat peitoPfa. Rupeaa fiitd
Fol)ti maata Faimamaan, niin löytää [teitä [moneen,
ja [en [pbämeStä poran ja tyttdren, joita [ietld ph
bettiin piiloe[a. Ottaa ne [y(iin[a, ja lähtee miemddn
Fotiin[a. SÄatFalla puFmu FuninFaan poiFa miejäh
len[d: »Fun taattomme, mammomme FobiSta meitä olet
htleteKaFfeft ottanut, niin tapa rutompaan eli anna
ruoFaa». -- »Sfto, mi on maFeiSta maFein?» Fy[yi
2Betel)inett. »@e on maFeiSta maFein: maammon
maito». »SKi on permeistä permein?»
mon [pii». »9)iiFdt> Fotoista Fomin on?» »Saa*
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tcn fpbän». Söetefjinen fun fai lapftlta femmoifet maS=
rimet, miepi J>eibät aina Fotiinfa ja panee fiellä pah
melijoiffenfa. (Ketään fitte Fotmafen, nuo ai’at nämä
päimät, ja lapfet FaSmamat fuuremmifft, ja omat
fyuolellifet, millä [teitä Fotiin päästä; mutta aifoja
mpoten barjautuu jo tpttö Söetefyifeen, ja aTetaan
elää huti mies ja nainen ainafin. @iitäFöS npt poi’=
an mieli pafyafft fäp, ei [aa ollenkaan enää Söete£)h
[en luona alfaan, maan furee furemistanfa pf>ä.
herran fitte pon fpbämellä tjuoliSfanfa menee tafa=
veräjälle, ja Fäppi fiinä pafyaa oloanfa itfcmään.
StFee fiinä poifa=ruFFa, itfee, etfei moi fuun [anoa,
mielen miettiä, niin oli tyänen paba mielenfä. £u=
leepa [illoin fyuFFa, juosta jölföttää [tilien, ja mirFFaa
pofalle: »mitäs itfet, poifaifeni? fun tef>nee mieleft
lähteä täältä, niin noufe felfääni». »Sofi läl>ben=
Fin ja mielelläni», maStafi poifa, »maan olifi minulla
ftfärfin». »9io, l>a’e [e, Fäp tänne», pafifi
»niin pelastan teibät fummanfin». spoifa fiitä Fun
menee fifärtänfä f>afemaan, fe oli SSetebifen Fera
FaamaSfa; maan meli ei fiitä huolinut, Fifalft fifä=
renfä reunalta ja Fantoi fpltSfänfä meräjälle, josfa
l)uffa oli muottamaSfa. @il(e noufimat felfään Ijeti,
ja l)uFFa fai juosta FariStamaan, minFä ennätti. Säfy*
tieSfänfä maroitti FuitenFin poiFaa: »Fun nältnet 2öe=
tel)ifen tuleman, niin mirFa minulle». Äul’ettiin
fitte mäl)än matFaa IntFan fefäSfä, niin l)uuft äFFiä
poiFa: »jo tulee!» »2Bain jo tulee», [anoi ItuFFa,
»ottafaa Räntäni alta pii, luoFaa fe jäfclfe, fanoFaa:
tulFofmn Fol)ti taimaSta FoliotFo, elfol)öt
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pääefö ftimin lentäjät, jafoin juofftjat plitfe ei pm=
päritfe, päitfe eifä päällitfe». famalla tefi
[en, ja loi piin jäfellenfä, niin fiitä fopoftfin pii=
maara taimaalle, jofa tuffi SBetel)ifeltä tien.
fun ei pääefpt fiitä plitfe, jäi muoren juurelle fetfo=
maan, ja [anoi fuutuffiefanfa; »oliftfo fotinen fuoffa,
tienoilla talonen taltta, tien mä taf)än tienoaifin, lou=
fon laajan ratmoaifin». s)alafi afeitanfa fobieta fäp=
mään, ja tuli [teitä fuoffanenfa, talttanenfa taafen
muoren luoffe, jot)on tefi niillä afeillanfa loufon,
pääStäffenfä pafenijoita järeitä. Äuitenfaan ei
uefaltanut jättää afeitanfa tielle, maan rupeft niitä
maahan peittämään, tpänenpä niille fuoppaa fai=
maeefa, rupeaa tiainen puusta laulamaan;

»Sft, tit tiaistani,
SBatt, ftiti roarpmi?tani:
UWc peitti peittofen,
Wma fen ftita ncTin».

»SÖoipa fyäjpä, mitä pafajaa», [anoi Söetefyinen,
fuoffa ja taltta juoffuttaaffeni fotiin, muuten

ne fufa täältä löytää». Säfft niine afeinenfa £>eti
fotiinfa, maan joutui [teitä taaö pafenijoita ajamaan,
faamutti t>eibät miimeinfin, ja esti pafenemaeta. Otti
lapfet fiitä ferallenfa, ja mei fotiinfa, joefa al’ettiin
elää, niinfun ennenfin. Spttö mieltyi) luona
elämään, maan porasta on fiellä oleminen mielä em
tietä ifämämpi, ci!ä tiebä mi neumoffi, että pääfift
pafaon taa§. Sftenee muutamana iltana fitte tafa=
meräjälle istumaan taas, niinfun ennenfin, ja faapi
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(itua ifämiofänfä itfemään, niin tulee lemeäpää, muöta=
Baubtana monni 5 ) meräjälle, ja (anoo Janelle: »jofo,
poiEafent, läfybet felßääni?» »Soft läbbenfin ja
mielelläni», maetafl poifa, »maan olift minulla ftfär*
fin olettama». »9io, juoffe tuomaan», [anoi mön=
m, »maan eld faufaa miiropttelc». »2Öuotal)an 6)

mdljdifen aifaa», [anoi poifa, ja juofft famaöfa 2öe=
tel)ifen pirttiin, ©iellä taae tptto ja SÖctef>ineu pl)=
tenä mafaamat, niinfun ennenfin; maan poifa flfdrenfd
fifaltaa reunalta, tutinaa mäfyän päätä Janelta, ja
Bantaa fplibfänfä merälälle, jobfa noustaan monnille
felfddn l)eti. ©aapi npt monni juobta jötföttelemddn,
ja neumoo feläsjanfä ietujoita: »Bun nainette Söete=
l)iPtd tulemaßft, niin fyuubaiofaa minulle». sEipä
Bau’ao mield Befettpßään, Bun alfoi jptinä jäfeltäpäin
Buulua jo, ja poifa Bun Batfaß>ti ta\rffenfa, ndfi jo
2Öetel)ifen tuleman, ja tjuufl t>äbiefänfd monnille: »jo
tulee!» »dlföofydn fyätäelfö», maPtafl monni, »ot=
tafoo §arja Räntäni alta, luofoo fe jälVlle, ja fano=
Boo: »tulfo£)on l>arja=maara, Bol;ti taimae-ta fofmtfo,
elföl)öt pääsfö jumin lentäjät, jal’oin juoffljat plitfe
ci pmpäritfe, päitfe eifd päällitfe». £uten nem
mottiin, ftten poifa tefifin, ja fiitd nouft I)arja=maara
moinen £>eibän jäfellenfa, että mädältä taimaPäafea
Bobfi. joutui jo 2öetif)inenfin jäl’e§tä, maan ei
fpt cbellenfä, t)arja=maara tuffi tien. ©anoo flitä

»oliftfo f oloinen fuoffa, tienoilla taloi=
ncn taltta, tien mä täbän tienoaifln, loufon laajan
raimoaijtn. s J)itää fäpbäffeni fotoa £)afema§fa».
Äääntpi taaefin Botiinfa, tuli fteltä Buoßßanenfa, talt=
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tanen(a maaran luo taEafi, ja Eaimoi lottEon niillä,
joöfa (opi EulEemaan lämitfe. oEupe(t (itte Itautaa
Eaimamaan, jolton a(eet EätEift, maan tiainen laulaa
puubta:

»£ii, tti tiaistani,
SBati, futi tDarptuåtattt:
Uf!o peitti peittofen,
Sttinä fen ftitä tici'tn».

».£täjpn elämää, mitä palajaa!» [anoi 2Öetef)i=
nen, »pitää miebäE(eni EuoEEa ja taltta Eotiin, muu*

ten (e ne Eelle ilmoittaa». SlfaO juonta taas, minEä
ennätti, fotiinfa; maan palaft (teitä paEenijoita uubel*
bellenfa ajamaan. So faamutti miimeinEin, niin puis*
taa poiEaa EäbeOtä, (anoo; »job mielä Eerran pa’en*
nette, niin (pön». palataan (titä npt 2Betel)i(en luo,
niin (i(är rupeaa Itänen Eera elämään, niinEun ennen;
maan poi’aeta on aiEa EaE>ta iEämämpi maan, eiEä
tiebä Euten olla, miten elää, Eun niin on Eama*
lata Itäneitä, Dliftan muutamana pönä taae> taEa*
meräjällä itEemäå(ä, itEee ftinä, itEee, niin tulla lipot*
taa repo Itänen luoE(en(a, Ep(pp: »ctEöö läEttift (el*
Eääni?» »£oEi raafybinEin lähteä», mirEEoi poiEa,
»maan o!i(t (e (töEoEi olettama. Söuota täbfä, niin
Eäpn I>aEemaO(a». 9iepo lupa(l muottaa, ja poiEa
Eiireltti (i(ärtän(ä ItaEemaan. Sulee pirttiin, niin ru*

peaa (i(ärtän(ä SBeteltifen reunalta Ei(altamaan, niin*
Eun ebelli(inäEin Eertoina, kamaapa tpttb, niin ei
enää lätttifiEään, maan meli ottaa fyänet mäEi(ellä ja
Eantaa taEa=meräjätle, joS(a nou(emat rcmolle (clEään.
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neurooo taa§ repo fefäbfänfä olijoita,
fanoo: »Fun nainette 3öeteF)ifen tuleman, fanoFoo
minulle!»
»Fpllä roaroitamme, job näFpp Fetä tuleroaFfi».
»sppfptelFää fitte fefäbfäni», fanoi repo, ja läFft juoPta
roilibtämään, min ennätti; mutta FumminFin tulla l>a=
motti jo 2Öetel)inen jäfePtä, ja poiFa f)äbibfänfä I>uuft
reroolle: »jo 3Öetel)inen tapaa». »Räntäni alla
on tuluFfet», neurooi repo, »l>eittäFää ne jäfelle, niin
fiitäF»än nä’ette, miFä tulee». s)oiFa loiFin tuluFfet
jäfelle, Futen neuroo oli, ja fiitä tuli famalla niin
hirmuinen, tulta fäil)Färoä FobFi F>eibän ta’aFfcnfa, jotfei
pää&fpt miljinFään. ftinä, ulift
Fun ljuFFa FobFen rannalla; roaan ei tainnut paFenf
joille mitänä, oliroat jo toifella puolen Fo§Festa.

Stfäfytpänfä, etfei Söetel)ifebtä enää pelFoa ollut,
nouft poiFa ftbFonenfa veroon fefäStä, ja laati ftiljen
itfellenfä FjuonuFfet 7), joiPfa rupeftroat pFjtenä afu;
maan, niinFun Fobibfanfa ainaFin. jgonFun ai’an Fu=
Juttua, Fun oli taloutenfa f)proäeti jär’ePtettpnä, tuli
fyuFFa pofan uutta afunpaiFFaa Fatfomaan, laati ter*

roeifet pofalle, ja (anoi: »jo pääfit täF)än, poiFafeni,
etFöe* ottaifi minua Fifa=FumppaliFfefi?» »3o pää=
fin roiimeinfin», roaStafi poiFa F)uF'a((e, »tule roaan to=
roeriFfcni, ruttofampi on eiääffemme». Qfi ai!aa=
Faan, Fun tuli monni famatfe, terroe!)ti poiFaa, ja Fp=
fpi: »etFbP ottaifi minua Fifa=FumppaliFfeft?» »S£ule
roaan», roaotaft poiFa, ja otti mönninFin. SÖiimeiFft
tuli roielä repo pofalle onnea toiroottamaan, ja pprFi
i)änFin Fifa=FumppaliFfi. »S£oFil)an mielelläniFin fi=



174 12. tpafeuijat.

nut otan», [anoi poiFa, »ftnäfyän minut 3Betel)ifeStä
pelastit, niinpä afu npt täällä mun tomerinani».
Eletään fttte jonFun aiFaa pbtenä ftinä, niin Futfuu
poiFa Fifa=Fumppalianfa, ja lähtee niiben Fera Fifaa=
maan metfälle. £pttöpä ftllä aiFaa juoFfee FoSFeUe,
ja rupeaa ftiben muroa luomaan. £uopi, luopi pf)ä,
niin tppntpp jo FoSFi fäfyäjämäStä, ja Söetef)inen pääft
FoSFen poiFFi tptön luoFfe. DUaan flinä poi’an ta=
loSfa, ma’ataan, folutaan fen petä Funi mies ja nainen
p&beSfä, maan päimän tultua muuttuu -©eteläinen neu=
laFft, jonFa tpttö pistää feinän raFoon piiloon, etfei
meli löptäift. SuleeFin päimällä meli metfältä Fotiin,
ja tuo Fifa=Fumppalinfa pirttiin, niin nämä £>cti al=
Famat FiSFoa, repiä feiniä, ja etfittelemät joFa pai=
Fan. (Siitä peläStpp jo tptto, [anoo meljellenfä: »Fiel=
läS, meiFFo, noita Fifa=Fumppaliaft, remitteleroät feinät
pirtistä.» SGBeli [tiloin FäSFee Fifa=Fumppalianfa
ftimolla olemaan, ja fye afcttumatFin paiFalla, Fäproät
l)äpeiSfänfä istumaan louFFoon.

Suleepa {»uomeiSspäimä, niin poiFa famatfe Fifa=
Fumppalinenfa läl;tee metfälle, ja miippp [teliä pötä.

SiFft aiFaa muuttuu 2öetef)inen taas järUllenfa,
ja elää tytären Fera pljtcnä, maan päimän tultua

peittää fyänct tpttö neulana maFummaatteifm, jotf=
eimät Fotiin tulijat löptäift. SEUitäS ollaFaan; poiFa
Fun palafl metfältä, Fifa;Fumppalille taafen Fämi 2öe=
tefyifen l;aju Fuonoon, ja alFamat FiSFoa pelmuuttaa
maFummaatteita. DuboStuu jo FuninFaan poiFa, Fun
fillä tamoin telmetään, miFä npt fppnä on; maan
fiSFo taafen ruFoelee meljeänfä, [anoo: »Fiellä noita
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telmämäStä», niin meli puljuttelee Fi[a=Fumppalian[a,
Funne [aapi Ijeibät [timolla olemaan.

©lettiinpä l)ucmei[een, niin poiFa niin iFään meni
Fifaamaan metfälle, ja maeta toiPfa päimänä tuli to=

merinenfa [teitä Fotiin[a. @i[är [tiloin I)eitäF[e läft*
maan 8 ) ja puljun [urFealla äänellä: »tpbnnä, meiF=
Fonen, Fi[a=Fttmppalia[l pljbeFfän rautai[en omen taFaa
minulle mcibetta Fäpmään, minue[a tauti Foma on».

soiFa hm luuli [i[ären[ä totta puhuman, tpönnä=
Ijptti [amalla Fi[a=Fumppa(it moiteen baFuun, ja it[e
jäi [airaSta Fat[omaan, jos tuo mitä tarmit[ei[t. Söaan
tuPFin olimat Fi[a=Fumppalit pl)beF[än vautai[en omen
tapana, niin omet it[eötän[ä mierftlje Fiinni, ja moiteen
IjaFijat jäimät [tnne. SBeteljinen [tiloin tuli jäfeh
len[ä näFpmiin, tarttui poiFaan Fäftn, ja [anoi: »jot>
lienet miiFon mii[aötellut, et ainaFaan minua enää
petä, npt mä [mut [ain [pbbäF[eni». Sumetaan
poiFa=rauFFaa tuhoamaan. @i[är lämmittää rautaista
Fplpä, ja Söeteljinen mie poi’an löplppn, että oli[t pa=
rempi [pöbäF[en[ä. Äi[a=Fumppalit [illä aiFaa ppr=
Fimät pfybeFfän omen taFaa poiP, FoFemat Fpnnpöten
alat[e Faimaiba Fotiin[a, maan mielä on neljä omea
ebeS[ä. Dttaa jo Söeteljinen poi’an Fäjtinfä, [anoo:
»jo olet pehmeä [pbbäF[eni». !®?utta Faarne 9) istuu
[aunan Fatolla, laulaa [teitä: »Flung, Flung FuninFaan
poiFa, pitFitä mäljän mielä aiFaa». spoiFa [tiloin
rpöStäptpp SBetefyi[en Fäftetä, jotta tuli[t miimpFcttä,
ja pujahtaa lamoille paFoon; maan Söeteljinen ottaa
l)änet [(eitä taae, ja Päristää [pöbäF[en[ä. kaulaapa
toi[ePti Faarne [aunan päältä: »Flung, Flung Funin=
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Faan poiFa, pitFitd ItiuFan aiFaa, jo omat Fi[a=Fttmp=
palifi toitotan pddOfd». Siitä rupeaa poiFa SÖetes
Jtietd uubellenfa maOtuOtamaan, ja Fimpuilee fydncn
Fpn[tO[än[ä, Funne pdd[ee toiimeinFin irti. So Fui=
tenFin FäriOtää 2öetef)inen taaö poiFaa [pöbäF[en[ä,
nostelee Ijäntä FaatioiOta 10); maan joutuimat
Fi[a=FumppalitFin pataan, ja täpttimät FaiFFi 2öetel)i=
[en päälle, jonFa remittelimät palaiftFft. soiFa pääO*
tpän[ä [pöjän[ä Fopribta elämänä, [ptptti Fplpn tuleen,
ja [tinä SÖete£)inen palot maan poiFa Fiitteli
Fi[a=Fumppalian[a, eiFä tiennpt miten Fobiaa Reille [itä,
Fun l>e [etnmoifeOta peloOta bänen pääbtimät. Saatit
Reille pibot, ja [pöttää, juottaa Fultaiftota, Ftopeifiäta
aitioista FaiFentnoi[ella fypmäeti. Sitte Fut[uu fyeibät
taaO Ferallen[a, ja lälttemät mct[älle Fi[aamaan, niin-
Fun ennenFin,

4?eibdnpd [telia olleO[a ottaa tptär [eulan Fä=
teenfä, ja lähtee feulomaan tuf>!ia Fplppn, IbptpifiFö
tuolta SBctejjifen jälFiä mitatta. «Seuloo, feuloo
tulpat tarFabti faiFFi, niin löptääFin SÖeteltifen luuta
muruifen, Fantaa [en fotiinfa, ja peittää toeljenfd pie=
lufftin n). tuleepa meli metfdltd, ja on aidota Ful*
FemifeOta mä[pF[iO[ä, niin fteitdFfen touoteellenfa ma*

Faamaan. Siinä Fun oli 3öetel)ifen luu pieluFftOfa,
fe meni poi’an ma’ateOfa pädetä lämitfe, ja poiFa fti=
ben Fuoli. Suli [tiloin [i[är, joFa marfin oli ma=
roillan[a, noOti toeljen[d muoteelta ja peitti ruumiin
maahan, FoOtaen [tten 2Setel)i[m polttamien. Suutta
Fi[asFumppalille tuli jo iFämä i[äntään[ä, Fun eimät
Fotioaan bdntd naineet, ja [äimät F)dntd ItaFemaan,
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misfä tuo olifi. Söiimein [teitä täältä etfittpänfä, fai=
»at jo »aiuuu maasta, ja juoß[i»at [itä ifäntänfä »ai?
nua [tlle paißßaa, jof>on poißa oli pauhattuna, BuSta
maata »äpän Baiwettuanfa, löpfimät ifäntänfä Buol?
lecna. Suli [illoin pätä Reille, ar»eli»at Besßenänfä:
«milläpä päntä npt mitoitamme, ifäntäämme, eloon
[e olift faatama». - SJlitäS [iipcn; otetaan ruumis
Bat[elta»aß[i, ja Bun näpbään SBetepifcn luu Buolleen
pääsfä, ar»ataan jo, millä [uimalla poißa on men=
npt, että SBetepifen luu [en on tappanut. Sanoi to*
»erillenfa monni; »panen pääni taajan luuta Bopti,
josßopa [iipen menßöön», ja BalliSti päänfä Buolleen
päätä »aoten. Siitä luu Bopta ppppää poi’an päästä
ja menee monnin päähän, joßa [amaSfa Buolee; mutta
poißa »irßoaa eloon, [anoen elppeSfänfä: »ui) pup!
Bun »iißon maßaftn». »Sftin te’it, ifantäifemme».
»irßßoimat pußßa ja repo, »»aan meittä paljoitta Bun
oliftt ollut, cliflt ma’annut ißäfi». Sanoi [iitä
Ban poißa: »panen pääni monnin päähän, josßo fti=pen menßöön», ja painoi päänfä toifen päätä »aSten.
(Samalla Söetepifen luu taas noufee monnin päästä B>ä=
nen pääß>än[ä, ja pußßa [iitä Buolec, »aan monni
tointuu uubellenfa, »irßoaa jo eloon. 2lt»elee ftiben
re»on poißa, »olen ollut »iifaS monesfa paißasfa,
joßo npt »oinee pääni mennä». Saößeuft maa*
pan pol»illen[a, ja painoi päänfä pänßin pußan päätä
maSten, »aan Bun rupeft luu ppppäämään pußan pääS=
tä, »äiåti£>e roäpän, niin luu [iitä meni [uuteen pe=
täjään, ja [e Buoli. »Äuolßoon, onpan toifia met=
fäSfä!» [anoi repo, ja oli ppmillänfä, Bun ei päneen

®ucm, tarinoita. 12
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fäpnpt. @iitä mirfoft puffafin elämään, ja menimät
faiffi i[äntän[ä fera fotiin, josta otettiin ftSfo [cu=
taan, peitettiin foti autiofft, ja läpbettiin pptenä aeu
tumaan; pitäifi npt manpaan fotiin o[oitella.

Äotman ful’ettuan[a, näfimät ebe£[än[ä firfon,
jofa niin on matilla jo, että fatto faiffi jäfäläpfä
ompi. kenttäänpä firffoon, fatfotaan [i[uätafin, niin
täällä pappi on, funi firfo£[a ainafin, ja fafji
penfeä Sumalata rufoelee. £sn, nä’et, poi’an ifä ja
äiti ftinä rufoelema6[a, maan niin omat manpoja jo,
että toinen polttaa märttinän nenä£[ä, toinen fämpn
nenäSfä tulta tpötä tepbeefänfä, eimätfä tunne enää
lapftanfa. Äuninfaan poifa [illoin ottaa elämätä
mettä, mataa ftllä manpuf[ta, niin firfabtumat f>eti,
muuttumat nuorifft ja fauniifft, niinfun ennen muu
noinfin, ja tuntemat famabfa lapfenfa. npt
ihastuttiin, fun toinen toifenfa tunfi, mentiin pptenä
faiffi omalle linnalle, jobfa poifa taatoflenfa fertoi
faiffi maipeenfa, [anoi: «minä olen jo [tsfoni pään
fautta ollut manalla». äluultuanfa fen, mipaotui
taatto, että panetti tpttärenfä meräjäUe, ja ammutti
puuhilla 12) fuo!iaf[t; maan fi[a=fumppalia [petettiin,
juotettiin fultaipta, popeipta astioista, ja funin=
faan poifa rupeft manpempienfa linnoilla i[ännöi=
mään. kin lienee clettpfin. @en pituinen [e.

©elitptfiä: l, ollee = lienee. 2, roafan = wafilan. 3, ellette =

lienette. 4, pielus = pådu»aluS, 5, monni ='tontio, larlm. 6, wuo»
taljan = obctaSau. 7, tmouutfet = pienefet Suoneet. 8, täftmään
= fairastamaan, pofunaan. 9, laatne = torppi. 10, lantioista =

boufuista, puljuista. 11, pielulfiin pääiuaiaifiin. 12, puusliila =

tptitlå.
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11. foimiäta f\)ntt)ncet koirat

SBuotfiniemeltä.

Dii uEEo ja aEEa, ja Reillä EaEft EauniSta lasta,
poiEa ja tytär; maan Euolimat manfyemmat, ja meli
ja fifär ormoiEft jäimät. Suremat Euolleita aiEanfa,
niin [anoo »eli: »läbteEäämme, ftSEo, ufoS Eäroete*
mään, ctyän auta Pätfe fureminen.» Spttö mieltyi)
tuumaan, ja lähetään ptybeöfä, astutaan tietä mpö=
ten. Sulee fiellä sPafyolainen |>eitä maataan, [anoo
tytölle: »etft ftnä päätäni.» hopalle fanoo: »ftnä olet
malmit» fpöbäEfeni.» SäStäEöS l)ätä raudoille! (£tfii
tyttö, etfii sPal»olaifen päätä, ei toltyi maStuSteöa; maan
poiEa filPaifaa ruEoelee päästämään mielä
palyan mielien EäfiStä, jolle pistää unimeulat Eormiin.
Se fiitä nuEEuu päätä etfittäeSfä tptölle fpliin, ja
aPetaan neumotella, miten pafoon päästä. Sftälybäänpä
fyärEä taimofella, niin ruEoellaan fitä amuEfi.
lanEeaaEin fiitä fyärEä tyeibän cteenfä, [anoo: »nouS=
Eaa fclfääni, fpfätEää mättäälle nuEEu=
maan.» Styttö famaSfa tyfääEin s)al)olaifen fp=
liStänfä,' peittää bänet mättäälle maEaamaan, ja nou=
fee mcljenfä Eeva felEään. Sälytetään fiitä
npt ajamaan, mennään, mennään, min Eefetään, niin
tulee tulinen EoSEi eteen, maan ajetaan fiitäEin pääl=
litfe, ja päästään toifelle puolen. Siinä mirEEaa
fePäsfänfä istujille f)ärEä: »ottaEaa buimi EormaSs
tani, fimaltaEaa ftllä maata, niin tulee teille lyuonuE?
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[et*) täf)än.» 9Eo, eil)än muuta, ottaa poiEa f>ui=
min, ja [imaltelee [illä maata, niin [pntpp [amae[a
l)uonuE[et fjeide, niin Eauniit, niin Eauniit, ctfei £u=
ninEaalla parempia. @iitä £)ärEd taae [anoo poi’=
alle: »npt minua pitää tappaa, tapettua, ota Eomat,
pietä Eormantoofi, eifö niietä [ulte mitään l>ptoää tu=
li[i.» s3oiEa teFee [illoin, Euten EäeEp oli, tappaa
f)ärän, ja Eonoat panee Eormantoonfa, niin niietä
[pntpp l)änelle Eoirat [emmoi[et, että jos mitä prittä=
Eoon, [en [aa. Säl)teepä niine Eoirinen[a met[älle,
miippp [teliä aiEan[a, niin tulee jo tptön
luoE[e, rupeaa Isäntä Ijpwäelemään; ja tpttö mieltpp
fyäneen, ollaan, pahetaan [iinä Euni petämpEfet aina=
Ein. Äuluu päitoä i!ta=puoleen, niin iEEunaeta Eun
Eat[otaan, närään jo poran Eoirinen[a met[ältä tu=
leman. Valiolainen [itä, [anoo tptölle:
»npt nuo Eoirat repimät minua, peitä minut Ear[i=
naan 1), ef)E’ei [teitä löpbettäi[i.» - £tteEin [aiEaan
tpttb peittäneeEft, Eun Eoirat i[äntän[ä Eera tuumat
pirttiin, niin jo luotiif>e 2 ) luultuinaan Ear[tnan päällä.

«Rp[pp meli: »mipä Ear[tnae[a, Eun noin Eoirat
f>auEEumat?» »£eipä=palai[ta [inne on Eirmonnut,
niitäEo etfiteltänee,» nhrEEoi tpttö; l)än, nä’et, s)af)D;
iaieta toimoi mief)eE[en[ä, [entänen ei [anonut.

sJfo, hihat fe pön [eutu, niin poiEa huomenna
famatfe lähtee metfälle, [teliä riistaa pitelee f’oiril=
lan[a. spää[e»ät fotona olijat [illoin omin toah
loin elämään, ja paEi[ercat EeeEenänfä, niin [anoo
sPaf)olainen tytölle: »npt Eun toeljeft metfältä palaa,
[mä t>l;beffän luEon ta’aE[e maanita Eoirat, etfei Eteistä
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peltoa ole.» Sulißin illemmalla poita totiin, niin
taafen farfinaan peittäptpi, maan tpttö

meni roeljeänfa tuman omelle maataan, fanoi: »fäppä,
mciffofeni, jauhoja pfybetfän tofon taF aa minä
en joutaifi, rotta=pata fieliuu.» Voif<* [illoin fääns
tpp omelta lieti, lähtee jauhoja tuomaan, ja foirat*
taan eimät bäncStä jää, läbtemät jätteen; maan flfär
oli ebeltä ftnne leipäpalaa luonut, falapalaa luonut,
lihapalaa luonut, niin toivat niitä jäämät fpömään,
eimät mustataan ifäntänfä ferä aitasta tulla, ftnne
falpautumat. Sulee pirttiin poita, niin
nen jo fäppi mastaan [teliä, [anoo fjänelle: »olemat
miS lounaatfeni 3 ).» — ©anoo poita; »fun mielä Fp=
Ipn ennen [aifin lämmittää, pehmeämpi lit>a tulifi fpöf
bätfefi.» - »9to, mene, ruttoon 4) lämmitä,» ärjäft
Vainolainen, maan ci antaifi [lsto, [anoo: »fttä ftinä
lämmittelemään, fpö rutompaan pois.» SaSfi fui*
tentin ja poita ottaa firmeen, lähtee l)al=
foja fnaftaamaan. Jaffaa fiellä, Jaffaa, niin lin;
tunen pllnäällä ilmaSfa laulaa: »leiffaa, (eittää pui=
taft mielä mäfyän aitaa, jo omat Foiraft Fafjbetfan
luton tatana.» spirtiefd taas fisfo patajaa Va;
Ijolaifelle: »tuota tuohon paitoja päästit leittaamaan,
fun et rutompaan fpönpt, mielä pääfee fäfiStäft.»
Voita ftllä mälin (naftaa pliä, (eiffelee puita ulfona,
niin lintunen taafen laulaa ilmaSfa: »leittaa, (eittää,
poifafeni, mielä mätnäifen, jo omat foiraft feitfemen
(ufon tatana.» tuleepa fiitä jo [anoo
poi’allc: »ettö rutompaan joubu, en minä ftnua Bat=
Fefft päimää pannut tälnän leiftaaamaan.»
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SuoSfa lauloi taafen lintu hiljafempaan ilmaSfa: »al’a
panna, poiEafeni, Eplp lämmetä, jo omat Eoiraft Euu=
ben luEon taEana.» PoiEa ftitä alEaaEin panna
Eplpä lämmetä, ja lintunen aina Eerran toifenfa jäl=
Eeen lauloi; »aPa joubuttaa Eplpä, al’a uuni riumo=
telia, al’a mettä Eantaa, al’a maStaa laatia, al’a päät
täft ritfua, jo omat Eoiraft miiben, neljän, Eolmen,
Eahben, phben omen taEana.» Äplp Eun (idä tamoin
joutui miimeinEin, Eäroi Paholainen fpbmään poiEaa;
maan EoiratEin famaSfa pääfimät miimmeifen luEon
taEaa, tuliroat Eplppn, ja Eifalftmat paholaifen Im®-

(Sanoo Paholainen Eoirien remitelleSfä tptölle:
»finä ota torahampaani, fillä piirrä meljeft päätä,
niin hän Euolee; mic ftitä hammas lampiin, niin minä
uubellenfa mirEoan.»

Pani ftfär fen mieleenfä, otti EplpStä Paholaifen
torahampaan, jaftlXä meljenfä päätä piirtää, niin fe ftitä
Euolee, ja miebääu maahan, Euni ruumis ainaEhtj
maan torahampaan Eantoi tpttö EäsEpä mpöten lant;
piin, niin ftitä paholainen mirEoft uubellenfa, tuli
taafen elämiin, koiratpa Eun Eotmaan eimät nä’e
ifäntäänfä, Eäppi heille iEämäEft, ja faamat etftmään,
mistä tuo löptpift. Söiimein (teitä täältä etfittpänfä,
tulemat EalmiStoonEin, niin fieltä h ai u noufee heille
nenään. Äairooimat (illoin ruumiin maasta plähäEft,
ja nuolimat, nuolimat päätä, Eunne meni h amP<wn
haama umpeen. Siitä mertpi jo poiEa uubellenfa elä*
mään, hpppdft plähäEft, ja(anoi: »oh oh, Eun miiEon
maEaftn!» koirat ftihen maStafimat: »mielä oliflt mii*
Eomman ma’annut pahoittafi Eoirittafi,» ja puhuimat
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tfännällenfä, miten torahampaan Itänen
päästänfä löpftmät. Säästä armataan npt afla, että
ftsEo fe on EaiEEi laatinut, ja mennään pirttiin, joSfa
remiteHään paholainen ja Itänen morftamenfa; maan
itfe Itpöbptään ItörtfäEft, parataan partfaEfi. @iitä
elämään päältään. PoiEa fpbttää, juottaa, luo*
nanfa pitää Eoirat iEänfä. @en pituinen fe tarina.

©elitt)ffiä: *) tmonuffet = Imeneet. 1, farfinaan == fillan alle
tuoppaan. 2, luotille = rumettiin, aCettiin. 3, louuaaffeni mur»
tmaffeni, pälmfitlffctfenf. 4, ruttoon = »aleen, pi’an, futfclaan.

111. DriiEjt muutettu

©arooSta.

(Ennen aiEaan, miEä fen enää muiåtaaEaan, mik
loin fe oli, fai s)erEele EuninEaan poi’an maltaanfa,
josta teEi itfellenfä fyemoifen, muutti fen femmoifeEft
oriiEft, joEa neljä Eertaa maan, niin mirSta
matEaa oli tef>ti>. @ai niin iEään pltben Eerjäläiå;
poi’an EuninEaan mailan alaifta itfellenfä, ja fen pani
oritta ruoEEimaan, niinEun renEi=poi’aEft itfellenfä.
sPoi’an piti afua fyemoifen Eanfa t>f)beSfä ja Eatfoa
fitä fypmäSti. Sienipä itfe ifäntä Eotoa, minne lie?
nee mennpt, niin Eielfi lä£>tieSfänfä, ettei Itengen fyaaSf
tolia faa mennä Itänen fyuoneeåfanfa Eäpmään; mutta
Itänen poiEeSfa otleSfa puE>ui orit poi’alle: »mene Eui=
tenEin ifännän Ijuoneefen, joetEopa EielftEin, mutta elä
EoöEe mitään, maan Eatfele tarEEaan EaiEEi, tiebuStele,
mitä ftellä on ja mitä ftellä Euuluu.» s)oiEa teEi,
minEä orit EäSEi, meni ifäntänfä Ituoneefcn, ja näEi
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ftellä paljon Bummia Baluja ja aineita. £)li ifo fam=
mio täpnnä mertä omen pieleSfä. ©einällä näßi fuu?
ren fummattoman mießan riippuman naulaSfa. Äat=
fal>ti arßßuun, joßa oli nurßan loußosfa, niin fiinä
oli pß>beöfä BomeroSfa mä£>äinen pieni Bimi, tois

fee>fa l)amun lel>mä, BolmanneSfa malja täpnnänfä
mettä. Äofta poi’an ftellä Bäptpä, tuli jo sPer=
Bele Botiin ja pmmärfi l>eti poPan Bäpneen l)änen
fyuoneesfanfa, niin torui fiitä armottomasti poißaa:
»lißimaitfe että pääfet fengiSfä,» fanoi, »maan Bäp;
päS toinen Berta, niin finut pal>a perii.» @illä

Bertaa poißa Buitenßin pääfi rußoußfilla mapaaßfi
ja alßoi ifäntänfä pernoista Batfoa, niinßun en=
nenßin.

Elettiinpä aißaa mäfjäifen, niin s)erßele niin ißään
läßft matßoillenfa, montahan ftllä on afiata toimitele
tamaa, ja mielä Somemmin maßuutti poißaa, [anoi:
»Bäpbän mielä fuoneesfani, niin fitte minä tapan
finut.» Söaan niität? fiitä? Sulfin pääfi s)erßele
talon tienoolta, niin orit taafen pojalle: »mene
Buitenßin fmoneeSfa Säpinään, elä petßää pfytään, tpp=
bp fiil>en, mitä minä [anon.» »9)iitäS mun npt
pitää teßemän, Bun minä flellä Bäpn?» Bpfpi poi=
Ba. Drit neumoi; »Boeta fitä fuurta mießßaa Bä=
bcfläfi, liißßuußo tuo mäfyänßään» fe oli niin ifo,
etfei [e paljon liißaftanut tamallifen miehen Boetels

— »joö ei fe liißafba, niin BaSta pääfi fiinä
merisfammioefa, joßa on omen pieleefä, ja Boettele
fitte mießßaa uubellenfa, jaßfatßo nostella.»
tcßi fen, meni, Boetteli mießßaa, maan fe ei biemal)*
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tanutFaan. Äaetoipa päänfä merhfammioefa, niin
taFFi aitoi paistaa Fullatta Fteti, ja poiFa tuli ftitä
niin moimallifeFfii, että mieFFa Foftta oti Fepeä Itänen
tiiFuttaaFfenfa. SWeni ftitä fanomaan oriitte; »jo npt
mieFFa Fetoeni.» »£pmä fe,» mirFFoi orit, »mene
npt, pevimäifeStä Imeneestä ota merFarauttu päättcft,
toifeen laFFariift pieltä arFuOta fe pienenen Fimi, toi=
feen Itamun leltmä, tuFitfe fitte fe meftmalja, peitä
ItpmäSti, ettei täiFp plttään, ota mieFFa, pane mpölleft,
ja tule tuoFfenij talliin.» s)oiFa teFiFin FaiFFi, Futen neu=
mo oli, ja tuli fitte talliin FaiFen fen tamaran Fanfa,
minFä ifäntänfä luoneilta oli faanut. Säällä orit
toirFFaa Itänette: »iotu npt felFääni, niin (ältbemme
FarFuun FoFo FobiPta!» ©eitän oli poi’=
anFin mieleen femmoinen tuuma, famabfa' noufiFin
oriillenfa felFään jo, ja lähettiin paFenemaan fteltä.

Sulipa matFoiltanfa totiin, niin Bamaitft
Brtifti tamaranfa Fabonneen Ituoncieta, ja tafliin Fun
meni Fatfomaan, feFin tx>£)jana oli. Sättbepäs ftitä
npt paFenijoita ajamaan perältä fimretla moimalla
tamoittaaFfenfa Ijeitä. sPoi’an orit Fr» Itä fypppäft nel=
jäåti maan min-taöfa, mutta FumminFin olift sPerFele
faawuttanut, ettei estettä tuttut mätiin, £e»oinen,
näet, hra tuuti jytinän jäfeltänfä, (anoi potalle:
»Fatfopa ta’aFfe|i, näFppFö mitään tuleroaFfi.»
»Sulee fteltä niinFun musta piimi itään tohisten jäP=
että,» maötaft poiFa. ©rit fiitä [anoi potalle: »ota
Fimi laFFariötaft, fteitä fe jätette,» ■— 9to, poiFa l>cit=
tifin hmen famaåfa ta’aFfenfa, ja ftitä tuli niin jtjrffä,
maitbotoin Fallio Fjcibän jäteltenfä, ettei SPerFeleFään
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pdabfpt fiitd plitfe, maan juofft fotiinfa pukemaan
afeita, joilla muorta piti fdr’ettdmdn. Soi fteltd fuu=
ren, mapbottoman firmeen fanfanfa, ja tefi muoreen
kolon, joeta pddft kulkemaan. Sie kun oli au’aiåtu,
rupeft peittämään kirmeenfd kallion koloon, palaten
fanfa fiitd fltte ottaakfenfa; maan tuli fettu, muorta
mpöten juonta lipotteli, ja [anoi: »cldpd§ peitä kir=
meötdff fiipen, mind marabtan.» »@nkd peitdfddn
kirmeötdni, mien kotiini,» fanot perkele, ja juofft ta=

kaft taa£ pirmuifen matkan, miippipdn fe fiind!
.Kotona kdptpanfd Idptee taafen ajamaan markaitanfa,
maan orit dlpdd fen jo kaukaa ja kpfpp entifeen ta*
paanfa pokalta: »ndkppkö mitään tulemaffi?»
s)oika maötaft: »entinen piimi taae> noufee.» Drit
(tiloin kdbki poi’an f>eittdd pamun let>n?d Inkkarilta,
ja fe kun peitettiin tielle, fiitd tuli niin fuuri, fakea
pongiffo, etfei pddsfpt perkele Idmitfe fen fuuren
moimanfa kanfa, nifd pdnelld oli. Suokfi fotiinfa,
ja paki fteltd fen fuuren kirmeenfd taa6, jolla pak*
kafi pongifon ebeåtdnfd. Jpeitti fitte kirmeenfd fan*
non pddpdn, ja armeli Idpted ebellenfd; maan kettu
taafen juosta luikertaa fiipen, panta fuorana, ja(anoo:
»eldpd§ peitä kirmeötdft, minä maraötan fen fiitd.»
—• »@mpd peitdfddn firmeötdni,» mirffoi perkele,
»mien kotiini»; ja IdFft juoffuttamaan kirmeåtdnfd
ftnne, etfei fettu faifi. soifa filld aikaa maan pa=
feni oriin [efdåfd; maan ei fotoinkaan fau’affi mield
padottuna, fun kuului taa£ jpttnd jdl’eltd. »Äalfo*
pa£ ta’affeft,» [anoi pokalle orit, »ndkppkö mitään
tuleman.» s)oifa maötafi: »entinen piimi taas
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nou[ee, [amanFaltainen Fun äSFenFin.» »fieitä jo
me[t=matja tielle,» neumoi orit, »[e meibät et)M
pelastaa;» ja poifa Fun peitti, [lita tuliFin niin [uurt
järmi [emmoinen, etfei j})erFele pääsfpt plit[e.
hänellä ollut laimaa eiFä menettä eiFä muuta; maan
rupeft juomaan [itä mettä päästäFfenfä Fuimin jafoin
järmen poiFFi. Soi maan, joi maan ja pani [tfäänfä;
mutta manteen määntäft maljanfa pmpärille, etfei re*

peäift. kulipa [{Hoin Fettu ja puri manteen poiFFi,
niin mafya tyalleft juobeSfa, meft pääft malloillen[a,
ja jPerFele J>uFFui meteen, ei tamannutFaan ajettamian[a.

sPääStpän[ä jPerFeleeStä, läF[t poiFa ajamaan Fu*
ninFaan Fotiin, pii portin l>eti l>pppäf)ptti oriinfa, ja
tuli pihaan femmoifiPfa FauniiS[a maattei§[a, Fun £)än
jPerFelecltä faanut oli, [uuri mieFFa mpoHä. SBaan
ei f)dn ollut [teliä muuta f’un näpttifye maan, ett’ei
FuningaS tiennpt, FuFa fe oli, joFa femmoifella jprä*
MKä f)änen piljasfanfa Fämi, maiFFa oli oma pois
fanfa [tila Ijemoifena. Gfi FuitenFaan linnalta Fau’s
affl mcntpnä, maan orit, joFa tunft maniat ruoFas
maat, neumoi taafen poiFaa, [anoi: »mie minut tuonne
tammiFFoon ja l>anFi Reiniä eteeni, että pääfen [pö?
maan, maan mene itfe, !un enjtn peität maatteet,
mie!at ja FaiFFi [atulaan, FerjäläiS=poiFana FuninFaan
Fartanoon ja ppfi ruokinaan FitFijäFft, että itfefin
faat ruoFaa, ja ota niitä ruohoja mäljän, mitä fiellä
on, ja tuo minunkin [pöbäFfeni.» soiFa tefifin
neumon muFaan, ja pääft linnalle ruofmSton FitFijäFft,
niin ftllä elätti fyenFenfä ja mei fyemoifellenfaFin [{eitä
niitä ruohoja maistaa. Dlipa FuninFaalla pafaiFaa
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juuri [ota, ja ajettiin FaiFfi fota=w>äfi »aP;

taan, niin poiFa Fun Fä»i oriin luona, pubui ftCfe:
»npt on FuninFaaKa [ota, FaiFFi läF[t»ät tdi)ft=miel)i=
[et tappeluun.» »SKo, ppr’i [tnäFin fotaan,» neu»oi
orit, »etfi jotaFin be»oiP4uuPFaa atfcjt, jolla pääfet
muiben [euraPfa ajamaan jtnnc.» SftitäP täPtä;
poiFa Fä»i ilmoittamaofa taf)tonfa, ja Janelle annet=
tiin [teitä »anf)a be»oiP*jättö ajetta»aF[i. Dii fitte
maantie »etelän [uon poiFFi mentäwä, niin poiFa ta*
l)allan[a ajoi be»oiP4uuPFan[a tien ojaan, upotti [uine,
ja ppp[t [otamiefnä, jotFa Fomeilla f)e»oi[tl(a ja Fau=
niillä ajimFaluilla FulFimat tietä, auttamaan l-c»oiP=
tan[a [uoPta plöP. SKutta nämä ei»ät olleet a[iaPta
millänfäFään, nauroimat »aan pojalle, [anoimat: »ole
»aan [teliä luuPFine[t, mitä [tnä [obaP[a te’et, [em=
moinen mieP luuPFallaft.» sPoiFa [tila tamoin
jä’i [tilien, Fun ei auttanut FuFaan; »aan Fun FaiFFi
[t»ut[e FulFimat ebellenfä, tämä be»oiP4uuPFan[a jätti
[uolion, meni oman oriin[a luo, joFa FolmaPti »aan
bpppäft »irPtaP[a, ja ajoi [tllä toiPta tietä mpöten
[ota;»ä’en ebelle »ibolliPta »aPtaan, joP[a l>aFFaft
[nttrella mieFallan[a FoFo »il;olli[en »ä’en Full)oF[{,
ennenFun muu [ota=»äFi ennätti näFemäänFään FoFo
tappelua. ©ota-päälliFöt tultuan[a tappelu=paiFal(e,
näFi»ät »itiollifet FaiFFi lpöbpiF[t, Feto Fuolleita täpnnä
oli. 3f)metteli»ät [ltä, ar»eli»at: »FuFalian tämän
armo4pön meille on tebnpt, että »työllinen näin Ipötp
on?» eimätFä tienneet a[tan laitaa, miten [e oli, »aan
läF[i»ät »äFinen[ä palaamaan linnaan taFa[t ilmoita
taaF[en[a FuninFaalle, FuinFa [ota Fäpnpt oli.
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§)oifa, jofa tappeluSfa oli faanut fuuren
man fäteenfä, eli fuitenfin heti palannut fieltä \&U
lenfä, etfei häntä futaan nähbä faanut, ja
ajanut ftlle tielle tafafi, jota fotamä’enfin piti fo=
baSta tuleman. ®illä tamoin oli muiben fotiin pa;
lateSfa taafen ImmoiSsluuSfaanfa ppptämäSfä fuoSta
plös, ja pppft apua niinfun ennenfin; maan fota=
miehet nauroimat maan, ja fanoimat: »ole [teliä luuS=
Bineft, eipä finuSta olift apua ollut fobaSfafaan, joij
fiellä olifit oöutfin.» SJienimät tietänfä linnalle, ja
puf>uimat funinfaalle, miten [ota oli fänpt. «Kus
ningaS, fuultuanfa afian, ihmetteli: »fufafjan fe oli,
jofa [en laupeuden tefi ja löi?» maan ei
tiennpt futaan f)änefle felmittää [itä. (Elettiinhän
muutaman aifaa taas, ja poifa ph<* fttfi ruohoStoa
fenfin jälfeen, niinfun ennenfin, niin fitfieöfänfä aina
fttoi [itä haamaanfa, jonfa fobaSfa fäteenfä fai. Äu=
ninfaan tptär, jota aina IpStiä fämelleefänfä näfi,
fuinfa poifa Imamaanfa fttoi ruoho=maaSfa, [anoi
miimein ifällenfä: »tämä poifa oli termeenä, fun tänne
tuli, ja npt hän on f>aamoitettu, miltään fe tulee?»

«Kuningas [illoin otti potan tutfinnolle, fpfeli;
»oletfo finäfin fota=tanteveella Bäpnpt, fun finulla fä=
beSfäft hentoa on?» s)oifa tutfinnoSfa ftinä il=
moitti npt afian, ja [anoi: »minä olen fe mies, jofa
olen [en il;mestpon tef>npt ja mihollifet hämittänpt, ja
täSfä on multa mifu merffi, fun tämä f>aatt>a on
fäbeSfäni, jota ennen ei ollut.» «Kun tämä funin=
faaeta pl;tä=ht)min oli ihme, [anoi poifa: »fosfa ette
uSfo, niin minä näptän mahtini teille faltben hetfen
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perästä tdSfd omaSfa pifyaSfanne.» Sfteni fiitä oriinfa
luoFfe tammiFFoon, pani ftellä fen t>lpeän sPerFeleeltä
faabun maateSton pääflenfä, fuuren mieFan »pollenfä,
ja fen Fullalta paistaman lafin pääl»änfä, joFa n>crt=

fammioSfa FullaFft muuttui; istui fitte oriinfa felFään,
ja ajoi pii portin FuninFaan pihaan. 9Mptti [tina
fota=Falunfa, mieFFanfa, miel»uutenfa ja {»aamoitetun
fätenfä, ja ajoi taafen tief»enfä, meni pois, ett’ei näl»*
tpFään, minne fe Fatofi. Sinnan pikatie jäi FuningaS
miel»inenfä atooSfa [uin feifomaan, ihmetellen, FuFa fe
oli, joFa niin Fomealla l>etooifella jafemmoifeSfa afuSfa
fiinä Fätoi, ruoljoSton FitFijäFft eimdt moineet häntä
ajatellaFaan, fe oli peistä niin mal)botoin. SBaan
poiFa tuli ftlTaiFaa entifeen tammiFFoonfa, niin orit
fielld puhui {»anelle: »ota npt mieFFaft, Ipö multa
pdd poiFFi, tdmd ei ole mun oma pääni, tdmd on
jPerFeleen panema pdd.» »ÄuinFaS minä fen

fulle, {»pmdnteFijdlleni, joFa minut
FpnftStä päästit, fe on mahbotoin,» fanoi poiFa; mutta
orit maan fanoi: »jutun pitää fe tel»bäFfefi minulle,
fe ou s)erFeleen pää, joS et fttä te’e, niin minä ta*
pan finut». s)oiFa filloin tcFi, niinFun FäSFp oli,
ftmalfi mieFFanfa ja löi oriiltanfa pään poiFFi; maan
orit Fun Fuoli, fen ftfältä tuli fe FuninFaan poiFa ilmiin,
joFa {»emoifeFfi muutettu oli ja fielld puhetta oli
pitänpt felroänä if»mifenä. ftitd fe Funin-
Faan poiFa entifelle ruoFFijallenfa: »FäpFäämmepä npt
Fal»ben miehen manaan ifäni puheelle! s3ibä ftnä ne
Foreat maatteet päälläft; minä lal»ben femmoifena,
Fun ennen mietäeSfä olin».
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£uuma Bun oli fenlainen pibettt), Idßfimdt pl>=
beSfd astumaan, ja tulimat femmoiftna linnaan. ®ielld
tunft npt BuningaO B)eti=fof>ta poißanfa, Bun fe oli
niibfä entifiöfd l>pmin=tunnetuiöfa maatteiofanfa, ja
Bpfpi fydmmdotpen Janelta: »mitenßdS, niinhän ftnd
olifit Bun minun poißani nd’pltdfi, maan ntißd finut
pelasti ul’o£, joßa minulta lapfena oHeO=
faft finut rpööti?» Poißa maStafi: »tdma minut
pelasti, tdma mie£, joßa miuun Banfani on.»
»Sftißa mieå ftnd fitte olet?» Bt>ft>i BuningaO poißanfa
tomerilta. @e maötafi: »minä olen fe vuolemaan
Bitßijd, joßa olen tdöfd linnaöfanne jo muutamia Buu=
Baufia ollutj» maan eimdt tahtoneet uOßoa, luulimat
joßfißin fuurcßft reimißft, ennenßun ndptti Raamatun
Bdtenfd, jota Buninßaan tptdr Bplld oli monta Bertaa
ndfmpt poi’an ruofyoOtoa BitßieOfdnfd fttoman. @iitd

npt Buninßaan poißa ja plibeesfd puf>ui=
mat Biminßaalfe 8080 feißan, mitenßd enfinnd Perße=
leen luona oltiin ja fteltd miimein paßenemaan pddO;
tiin, miten Bettu oli Reille fangen fypmd apumrieS,
joßa miimptti enftn Perßelettd juoßfuöfa ja l>dnet fitte
jdrmeen £>ußutti, ja Bertoimat Bol)ballenfa Baißßi, mi=
ten Buninßaan poißa miimein'muuttui iljmifeßfi, Bun
fyemoifelta otettiin, ja mitä tuumaa fitte pitimdt
BeSßendnfd aina linnalle tuloonfa aOti. - ®en Bun
Buuli mäntyä BuningaO, Bor’oitti mierU
mdifelle iOtuimellenfa ja antoi Janelle tpttdrenfd mai;

moßfi; maan Buninßaan oma poißa tuli npt armollenfa,
jdi fen ifdnfd mailan perijdßft. ©iityen loppui fe
tarina; jos Bußa ei uOBo, fe Beltd Bpfpßbön.
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3»älFtmftiuc.
£äl)än »i»a£)ta»ia tarinoita muistellaan .sä=

meeSfäFin. tilitn Fäppi muuban ficltä Fotoinen tarina
feuraa»aan takaan: herran oli Haijanen »ah
taanfa faanut FaFft lasita, joita piti palmelijoinanfa
ja Fiufaft FaiFeöa ta»oin. Sapfista oli toinen poiFa,
toinen tyttö, niin fteibän Fun oli molempien (tina
»in paita ja »aiFea olla, pultui tyttö Ferran pofalle:
»tietäifin md, mitta täältä pääfifimme, Fun nainet
minut, niin pelastan finut fPaltafeSta, ja lältbemme
rtybeSfä paFenemaan». s3oiFa oli fiilten »almiS,
ja laittaufi»at Fotyta FumpiFin matFatte. Styttö leiF=
Faft Folme pifaraa »ertä nimettömästä formeStanfa
FpnnpFfelle, FäsFi poPan ottaa »äftäifen puuta, Fi»eä
ja »että muFaanfa, ja pimeän tultua, Fun Haijanen
oli fiFeäSti nuFFunut, läFftmät Faltben FeSFen Itänen
luotanfa paFenemaan.

Söasta päi»än »afeteSfa aamutta E>eräft saf)a*
tien uneStanfa, ja £)mtft fyuonee&tanfa tptötte: »noufe
jo, töittefi» »So noufen, jo noufen», »aS:=

tafi cnfhnäinen »erhpifara FpnnpFfeltä, ja Raitanen
Fun luuli tytön »ahneetta oleman, rupeft uubellenfa
ma’ata, ja nuFFui toifeen päimään anti pl>teen jatFoon.

l;uutaa taaö tytölle: »joFo pata tuletta?»
»So Fieltuu, jo Fieljuu», waötaft toinen »erhpifara.

»910, lty»ä fe», »irFFoi Maljanen, nuFFui fiitä
uubellenfa, ja maFafl taafen »uoroFauben ennenFun
Ijeräft; »aan alFoi jo nalFä »evinen olla m'a=
Itasfa, niin ärjäft oiFein tusFisfanfa: »eiFö jo vuoFa
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ole malmiö?» »Söalmiina on,» mirFFoi Foltnaå
mertspifara, »tulfaa, i[dntd=Fulta, [pernaan!»
nen [tiloin nou[t muoteeltan[a, ja fdmi Feittoa Fat[o=
maan; maan [telia on ruo’an laita, eiFd
nd’p ebeö FeittdjdtdFddn. SQJeni [lita poiFaa Fat[o;
maan, onFo tuo ebeS tallella, maan poifeb[a oli [e=
fin, [tuone tpfyjdnd iltan. @iitd armaa jo Raitanen
[eifan, jotta, fafutfa npt ollaan; ja ltdnelld fun oli
folme [uurta foiraa, ne pani pafenijoita
iftdmd ldf[imdtfin f>eti ajamaan; maan toi[et Fuuli=
mat jo jptindn peninfulman pdds[d, niin tpttö [anoi
poralle: »npt tullaan jdl’eö[d! SRupea [tnd IjongaFjt
tdl)dn, minä rupean Fuu[eF[t.» Sa niin muuttuimat
molemmat puiF[t. koirat ajaeö[an[a tulimat aina
puiben luof[e, maan [tind Itaibtuimat jdPiltd, ett’ei=
mdt o[anneet miltinfddn, ja fddntpimdt miimeinfin ta=
fa[t. ■— Äotiin tulleilta fp[pi Fol)ta Raitanen: »(öp*
[ttteFö pafenijat?» »@mmefd löptdneet,» mirFFois
mat foirat, »Faltben puun juurelle aeti oli [elmdt
jdl’et, maan ei ftitd ntiltinfddn,» »oiindpd ne
juuri olimat,» [anoi Raitanen, »menfdd, ottafaa ne
puut.» Äoirat Foltta Idfftmdt taa[en ajamaan; maan
tpttö Fuuli niin iFdan peninFulman pddö[a jo jpti=
ndn, ja neumoi tomerian[a: »jo tultaan jdl’c6[d, ole
[tnd merdjdnd, minä niittpnd tdö[d.» 3a muuttuimat
taa[en FumpiFin, toinen merdjdF[t, toinen niitpFft. (£i
aifaaFaan, niin FoiratFin joutuimat [tilten, maan me=
rajalle tultuan[a effpimdt taa[en jdfiltd, ja tdptpi
Fddntpd [iitd Fotiin. »3oFoö löpfttte?» Fp[pi taa=
[en Raitanen. »SmmeFd löptdneet,» maöta[tmat

©uuni. tarinoita. 13
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koirat, »metfän BeSßeSfä en niitti), niin fen raerajalle
oli jäfet, »aan fiipen loppuiraatßin.» »3öoi teitä!»
[anoi Raitanen, »nepä ne oliraat, ne famat, juoSßaa
fteraään tafaft.» 9io, afapaS fiitä f oivien juosta
taas, minßä ennättiraät jäPeStä; raaan pakenijat fa;
ntoin taas Buuliraat jo jptinän Baußaa, ja tieflraät
olla raavoiHanfa, muuttuen toinen lammißfi, toinen
fovfaßfi, joßa uiSßenteli tpraeneSfä. koirat Bun
eiraät löptäneet niittpä ei raeräjätä enää metfäsfä,
juoßfiraat raainua mpoten ebellenfä; raaan lammin
luona eßfpiraät taafen jäPiltä, ja Bääntpiraät fiitä Bo;
tiinfa. oieHä Bpfpi Raitanen: »joBoS npt löpfitte
pa’cttaraanne?» »<Sißo mitä,» rairßßoiragt Boirat,
»raäpäifen lammin rannalle tulimme, raaan ftinä jäPet
Batofiraat, emme ofanneet mistä etfiä.» »9io, te
npt elämiä olette!» fannoi lapanen, »fiinäpän ne
juuri oroatßin,» ja läßft itfe paßemaan. —. SpvinäStä
Buuliraat jo paßenijat, että, npt on ifäntä itfe liißßeellä,
ja tptto BäSßi pofan peittää puu;palaifen jäPellenfä.
0e Bun peitettiin, fiitä tuli niin fuuri pongißßo,
etfei pääsfpt lapanen läraitfe, raaan täptpi Bäpbä
Birraeen Botoanfa, jolla paßßaft pongißßoa, Bunne fopi
raiimeinßin Bulßemaan. Soifet fillä aißaa paßeniraat
paßenemiStanfa ppä, raaan Beßfittpänfä sPapafen taa;

fen läpeStpraän, peitti poißa Biraen laßßariStanfa, ja
fiitä tuli niin mapbottoman fuuri rauori, leraefi joßa
paaralle, jotta jäi lapanen fen BeSßelle. (Siinä Bi;

puft fitte Bolme wuoroßautta Ballioiben lomiSfa, Bunne
pääfi raiimeinßin plitfe, niin läßft paßenijoita uubeS;

tanfa ajamaan faarauttaaßfenfa Buitenßin. jPoißa
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ftlloin peitti meft=a§tian taas jäi’ellenfä, ja fiitä fpn=
tpi niin amea järmi sal)afen eteen, etfei I)ätt pääS=
fpt miljinßään. Samäpä, Bun muuta neumoa ei näf>;
npt, rupeft juomaan järmeä Buimiin pääStäßfenfä jal=
Bafin plitfe, ja faißin jo järmen niin tpl)jäßft, etfei
ollut mettä Bun mäl>än enää poß)ja6fa; mutta mu
meistä juobeefa matfa sal>afelta, ja f)än Buoli
ftil>en puittaan. soißa ja tpttö pääftmäl rauljaSfa
elämään miimeinßin. @en merta fitä.

13.

ÄarjafaSta.

@ti taloefa ennen peri)e, jota oli üBBo ja aBBa
ja nainut poißa. @e poißa metfältä tullebfanfa Ber=

ran nafi Boiranfa Ijaußßuman metfoa puubfa, ja ru=
peft ampumaan lintua joufellanfa. Suutta metfo i
mifen BieleKä mirßßoi puusta: »eläP ammu, pcifafeni,
l)eitä elämään mielä.» soißa Bun Buuli metfon
ifymifen tamalla puhuman, I)ämmä6tpi enftnnä mäljän,
maan fiitä rol)Beni Buitenßin, ja pritti uubeStanfa am=
purnaan. di faanut Buitenßaan mielä lauaietußfi
ennenßun metfo toiåte paßift hänelle: »elä£, poißa=
feni, ammu minua, mielä mä fen BoStan ftnulle.»

£ämä linnun outo pui)e taafen armelutti poißaa,
maan fiitä Biimabtui uubellenfa, ja ojenft Bolman*
nebti joufenfa ampuaßfenfa lintua. Sftetfo ftlloin
mielä fttrßeammalla äänellä rußoeli l)äntä: »elä, poißa«
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Eulta, ammu minua, ota ennen elämänä Eotiifi. Spötä
minua muofi, minä fitte palEan malfan!» s>oPaSta
hm oli metfon tuuma foma, ottihn £>änet elämänä
puusta, ja mei Eotiinfa, josfa Ecrtoi taatoiienfa EoEo
feiEan, [anoen: »tää metfo pppfi minua [pettämään
itfeänfä muoben, niin l)än muHe fitte palEan maffaift;
fpotänEö taattofeni?» »9io, fpötä, paljonEo tuo
fpönee,» maStafi taatto. s)oiEa fiitä rupefi elät*
tämään metfoanfa, fpötti, [potti aiEanfa, niin [ille maS*
Einen [ulf’a Räntään EaSmoi. Söuoben päästä pu*
tofi [e fulEa purStoSta, ja metfo lenft tieljenfä.
»Se fiitä npt oli fpöttämäStäfi,» [anoi poPan nai*
nen, nauroi miefmllenfä; mutta iitaifelia tuli metfo
jäPellenfä, ja rufoeli poiEaa: »fpötä minua toinen
muofi!» s)oiEo fuoStui [pettämään, ja metfollc
taafen EaSmoi t)opea=fulEa purStoon, joEa muoben
päästä putofi fiitä, maan metfo taafen lenft pois. Sl*
(alla EuitenEin tuli jäPellenfä, ja [anoi poPalle: »fpötä
mielä EolmaS muofi.» s)oiEa [potti, ja muoben päästä
EaSmoi metfolle Eulta*fulEa, pien EauniS, jonEa pu*
botti purStoStanfa, ja lenft tiel>enfä. SBaan ei Eau’*
aEft jäänpt, illalla tuli taEaft, niinEun ennenEin, f>p*
mäeli fpöttäjätänfä, ja [anoi: »no, npt tule palEEaaft
Eolmen muoben fpotännästä ottamaan, noufe [erälle*
n,i!» jPoiEa afettiE>e l)änen ftimillenfä, ja metfo
läEft meren päällä lentelemään. 9iouft, noufi plfyääHe
Ijpmin, ja Epfpi poPalta: »miltä näpttää meri filmiS*
fäft?»
Siitä laSEi npt metfo poPan putoamaan fePäStänfä,
maan ennenEun mereen paisEaliti, lenft hänelle eteen,



13, Qlwaimctoin UKiffa. 197

[omitti [tipenfä alle, että piäsäji poifa [elkään taas,
ja [anoi: »niin minullakin oli l)ätä, kun en[t=kerran
ampumaan pritit.» Äol>o[i toi[en kerran taimaallc,
ja kp[pi: »miltä näpttää meri [tlmis[ä[t?» »9liin
on kun [ormuk[en kokoinen maan,» maSta[t poika, ja
[amaS[a pubotti Itänet met[o [elaStänfä taaS; mutta
ei kuitenkaan mereen antanut pubota, maan [omitti
it[en[ä alle taas, ja otti uubellen[a poi’an [elkään[ä,
@ai [iitä kohoamaan niinkun ennenkin, nou[{ aina
plcmmäkfi taimaallc, ja kp[pi: »miltäpä näpttää npt
meri [tlmiS[ä[t?» »di ole kun neulan [tlmän [uu*
ruincn enää,» maSta[t poika, ja [amaS[a päästi l)ä*
net met[okin [el’äStän[ä, että oli jo mereen putoa*
maSfa, maan tuli kuitenkin amukfi mielä, otti uubel*
lcn[a [elkään[ä, ja mirkkoi poi’aHe: »jtnä kun toi[en
ja kolmannen kerran pritit ampumaan, minulle tuli
aina [uurempi fyätä, niinpä [mustakin oli toiste ja
kolmannesti [erästäni puboteS[aS[t kerta kerralta k>ir=
meämpi.» »9ro, elä, mcf[o*kulta, enää pubottele!»
rukodi poika. »Qfn pubotakaan, en,» [anoi met[o,
»armaf)bitl)att [mäkin miimein minua.» £äk[t lentoon
jiitä,, ja lenft lentämiStän[ä pl)ä, pitkän matkaa men*

tpän[ä, kw[pi miimeinkin poi’a!ta: »nä’etkö mitänä?»
»£)nl)an kun maSki=pat[aS,» maStafi poika, »tuolta

etäältä näkpp.» »@inne lennän npt,» mirkkoi
met[o, »[teliä a[uu nuorin [tfäreni,» kun perille pää*
[emme ja f>än minua [pöttämäStä[t tahtoo [tnua pal*
kita, niin pppbä amaimetointa makkaa.»

© aikaakaan, niin oltiin jo maSki=linnan luona;
irtetfo [tiloin muuttui [iin# miefyekft, ja mentiin [tfäCe.
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Siellä [t[är tulee meljeän[ä termel)timään, [anoo: »no,
mi6[ä, meillo[eni, npt olet lolme muotta ollut?»
»Sämä mieP minut elätti,» [anoi toinen. mitä
[inulle [iitä palfafjt pitää?» lp[pi linnan emäntä
pofalta. — »Soppahan [äijin amaimettoman malan,»
maPta[t [iiften poila, niinlun met[o oli neuroonut;
maan ei annettu hänelle [itä, [anottiin: »ota lultaa,
hopeata, ota mitä mahtiin turbot, emme moi amah
metointa mafiaa antaa.» SÄitäS poila ei
[anonut muulta pallasta l>uoliman[a, ja lähettiin
maSli linnalta pois. Emännän meli muuttui met[olfi
uubellen[a, otti poi’an [elfään[ä, ja lälft lentämään
taas. Sen[t, lenft, min lienee tentänptfin, meri
alla, taimaS päällä, niin fp[pi poi’alta: »nä’ctfb mi*
tänä?» - »Suotta etäällä on fun hopeainen pah
[aS,» maSta[i poila, »lennän [teliä a[uneelin?»
»Se on mun feSfimäi[en jtfäreni linna,» mirlfoi
met[o, »lun tulemme [tnne, niin amaimetohita mallaa
lp[p pallaStaft.» kofyta oltiinfin f)opea=linnaS[a,
laulaalo [e met[o [itä mätiä lenft} maan ei annettu
amaimetointa mallaa [titälään, täptpi tähteä pullatta
[ieltälin. kohoan matlaa lennettpän[ä, [anoi met[o
taa[en pofalle »eroitatloS lulta=pat[aSta, jofa tuolta
etäältä näfpp? Se on mun manlmnman [{[äreni linna,
menläämme npt [tnne, eifb tuolta jo pallfaafi an<
nettai[i.»

$aktiinpa perille, niin [telia miimeinfin lämi
metfon fana tobcfji. kultarinnan emäntä ilomielin
terroet>ti meljeänfä, jola npt oli miehenä taas, [potti,
juotti Ipllin lumpaalin, ja antoi poi’alle amaimets
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loman matan paitafft, fun fe t)änen meiffoanfa niin
tau’an oli elättänet. Slifanfa täällä jä*
lettiin fitte linnan emännälle jääfypmäifet, mctfo otti
miehen ja amaimettoman matan ferätlenfä, ja läfjt
niiben terä lentoon taas. §D?entiin, mentiin määrän
tornia mattoja, min aitaa lienee mentiin, niin aitoi
jo uumuttaa metfoa lopulla. Olipa fortea maara
itään näfpmiöfä, niin ftifjcn peitti metfo määrän tutu
taialle fannettamat fel’äötänfä, ja itfe lenfi tiefyenfä.
SäStätoö miehelle fyätä fäteen. «f)än 'ftinä murfyeiås
fanfa ei tiebä, tunne lähteä, minne mattata; lähteä
fttä pitäift jonnetin, maan matta jpfcä on. »Suota
mielä tuoSfa fantaifin!» armeli f)än miimeintin, ja
naffafi matan maahan. Söatfa {tiloin autefi pubo*
te£fa, ja fiitä linna faSmoi paifatfe, ruo’at, juomat,
I>errat, palmelijat ja faifti, mitä linnan pitoon fuuluu
ainafin. »-ifto, ci tummempata!» armeli mie£,
tuille ruo’an ääreen, ja föi mafyanfa täpteen; mutta
fpötpänfä ja juotuanfa armeli lähteä totiinfa fuitem
fin, ei miiljtpnpt ftinä uubeöfa linnaåfanfa, itämä
tuli. Sfään olifin jo lälttemäSfä, fun tuli toinen
mieö hänelle maataan, [anoi: »annatto minulle fen,
mitä fobiSfaft faatu on, niin mien ftnut fotiifi?»
2ljatteli mie£ mieleSfänfä: »jo 6 tamma, jos
joö lammas lienee poiteSfa olleöfani poifinut, moim
fyan minä tuon lumata, naifelleni ei ole laåta ennen
fpntpnpt eitä fpllä tällätään aidalla.» Supaft auta*
manfa, mi lieneetin fobiåfa faatuna, fun maan ftnne
pääfift. »9Zo, ota, terää maffaft,» [anoi toinen,
»lälttefäämme jo mattalle!» SJiieö olitin pi’an
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malmia lähtemään, eifä [tinä ollut fun pf[t purapuS
maan, niin pän oli jo oppaanen[a fotona. Söaan
tääHäfoö npt [uru nou[t. lainen oli [teliä fauniin
lap[en [aanut, ja tuli [en fera miestänfä termehtimään.
9ftiee=ruffa murpeie[an[a ei tiennpt muuta neumoa,
maan pupui [alaa [ilte miehelle, jofa f>änet fotiin
[aattoi, ppp[t peittämään laOta mielä moniaafft muo=
bef[t äitin[ä luof[e fotiin. Sämä [uootui tuumaan,
[anoi; »no, jääföbnpän poifajt mielä tänne; maan
fun minä SÖääräppbrän mimecn [itä hapetan, [illoin
pitää antaaf[e[i, muuten on papa tarjona.»

.Kului [itte muutamia muofta, ja poifa faSmoi
[uurefft, niin [titä tuli niin mäfemä, että fun mies
peen foöfi, pän fen [ärfi, joo oli elämä, niin meni
fuoliafft. Soimattiin fiitä poifaa, [anottiin: »ftnä
IJBääräppörän ruofa ipmi[iä tupot!» s)oifa fun
ei pmmärtänpt [itä, meni fp[pmään äibiltänfä: »mim
täpben minua SÖääräppörän ruo’af[t [anotaan?»
Siitifäätt ei tiennyt [pptä, meni, fpfi>i miepeltänfä.
SÄiepen [illoin täptpi ilmoittaa a[ia nai[eHen[a, [a=
noi: »fun en terran totiini löptänpt, täptt>i mun
äßääräppörälle lumata, mifä olift fobiaani [aatu, en
luullut poifaa [pntpneen.» jPoifa fun fuuli aftan,
pprfi fopta SBääräpporää pätemään, eimätfä [aaneet
manpemmat päntä 9lou[t pemoifelle [elfään,
ja fiirepti matfalle- 2ljoi [titä, ajoi, funne uupui jo
pemoinen juo£teb[a, maan ei 'moinut obottaa, jotta
olifl [pbttänpt, maan peitti pemoi[en met[ään, ja läf[t
jalan astumaan. Suli miimeinfin meren rannalle,
joS[a lampi oli lähellä ja mäpän mannerta mälie>[ä.
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Sammin rannalla BaSmoi [uuri tammi, ja [en pmpä;
rillä ja 8080 mäli;tantereella oli tallattu Bifapaißßa,
Styuftpa poißa tammeen, eißö tuolta moi[t näfybä
mitä. SDli [teliä, Battyli, niin laima tuli
laSßi ftif>en rannalle [atamaan. @iitä tuli ity juoßßo
nuoria neitoja laimaSta, ja läß[imät petylle lampiin.
Soityt pl)ben BeSßimäityn Reimoja Bantoimat, jaßtyi;
mat maatteenty Baißßi tammen juurelle, ja menimät
pl)beS[ä lampiin. s)oißa [tiloin nou[t tyiljaa tammelta
alas, otti [en parhaimman neibon »aatteet talteenty,
ja Baptyt niiben Bera puudun taas.

Sftitcte ollaBaan? Smlimat neitotyt petyota, ja
Min maatteenty tammen juuretta otti, niin t>fft Bau;
niin »aatteitta jääpi, Sty, etfitään niitä, etfitaän jo§
joStaßin, niin jo Beß[itään poißa tammen latmaå[a.
»oillä ne maatteeni omat,» armeli fe neito, joßa
alaOtomaffi jäi, Bämi poißaa rußoelemaan, [anoi: »Bu
lienet minulta maatteeni mienpt, työnnä jäfette! joO
maammoßty joo mcißoßft, jos fisfoffi, joo puolityßft
minulle taf)bot, minä [tß[t otan.» Sftoifeu pttyeen
fuultuanfa, nouft poißa I>eti tammelta maahan, an;

toi totolle »aatteet, ja Bptyi: »Benen olet tytär?»
»Söääräppörän ainoa lapty» maOtafi neito. »9ftiS;
[äpä l)än on, l)äntä minä t>a’en?» [anoi poißa.
Sieito [illoin neumoi l)äntä Jäämään i[än[ä Botiin, ei
laimaan[a ottanut, maan [anoi: »linnaa lißellä maa;
ralla on rautainen Banßi, rengas päätyä, maahan pty;
tettynä, Ben [itä Banßia ei moine maasta Bityltga, [e
ei pääty linnaan. Äoetafyan Buitenßin moimaaty ota
tämä paißßa minulta, [e tefee [inut näßpmättömäßft,
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ja tuopi ruofaa mitä ifään taltyot. SoS linnaan
päätyt, tule enfifft mun puheelleni, minä [ttte olen
morftamefi.»

(Srofimat [tina npt toijiStanfa, neito tomerinenfa
läfft laimaanty; maan poifa pisti tytön antaman pai=
fan pomeen[a, ja [ai SÖääräpporän linnalle maitfe
fulfemaan, niinfun neumo joli. ifulfi etficn nuo
afat, nämät päimät, ja elätti [tila tytöltä [aabulla
paifalla f>en!cnfa, niin tuli miimeinfin neumotulle
määrälle, joSfa [e rautainen, rengaSpää fanfi oli maa*

fyan fiinni taattuna. Äoiffi pmpäristö oli fomaf[t
tallattuna, fun niin monta ja oli fäpnpt [tina fanfia
foettamaStyi irti [aabaftynfa ja [Ula Söääräppörän
linnaan pääStäftynfä; maan mielä oli fanfi atymels
lan[a pfytä fomaSfa fun ennenfin, ei ollut Macin
ollut moimaa [itä [lita irroittaa. @i poifaa fui=
tenfaan peloittanut; meni Itynfin moimaan[a foetta=
maan, ja fun tarttui maan renfaatyn, [amaS[a fi[at=
fifin jo fangin maasta irti, ja naffa[t [en 2öaara=
ppörän linnan [einää maSten, jotta faifui fofo pm=
paristo. SBääräppörä patyaillanfa [attui ruo’al!a
olemaan linnaS[an[a, fun fuuli jumal)uf[en, niin fa*
maltti äffiä istuiltan[a, [anot toifille: »npt mieraita
tulee ja jaloja, fosfa niin faiffi linna jumal)telee.»

Sfteni [lita ul’oS f>eti ndl)bäf[en[d, -fufa [e tym*
moi[ella moimalla linnaan tuli, ja olifo rautainen
fanfi atymellanfa; maan eipä [teliä näfpnpt fetänä,
fanfi maan oli paifaltan[a npltyäiStp ja mafa[t lin=
nan [einmieruf[e(la irrallan[a. »i£ai[lmat formani
pettää, foSfa täällä et fetänä nä’p,» armeli SSäärä*
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pporä, »maan EuEaS tämän Eangin täf)än on naEan=
nut, niin tämä minusta Eumma on.»

soiEa ftllä aiEaa jo oli tytären pubeilla linnana-
Dii, nä’et, pannut fen tptön antaman paiEan Eau?
laanfa ja tullut näEpmättömänä morftamenfa luoEfe
Ijuoneefen. ®e neumoi fyäntd ifdnfd pubeitta Eäps
maan, ja poiEa meni fiitä npt Söääräpporän eteen f)äs
neltä tptärtä ppptämään morftameEft, [anoi: »finulle
minua on toitotettu, täällä olenEin npt tptärtäfi fo*
ftmaPfaj mitä pitää anfio=töitä tet>bäffeni?» »(Ei

fiirettä ole, poiEafeni,» [anoi Söääräppörä: »laitahan
enftnnä linna, jofa ei ole maaSfa eifä taimaaöfa.
@itte pitää finun pf)tenä pönä Eplmää, Epntää, f
mattaa, puita, jauhoa, leipoa leipä mun fpöbäEfeni.
Söiimeifft mielä Eolme rauta=nenää metfoa pl>=
beffän meren taEaa minulle murEinaEft.» Äertoi
npt poiEa tpönfä morflamelle, niin [anoi tpttö: »tal=
liöfa on pfybeEfän Immoista, feitfemeltä Ipö jol’atpoiEEi,
fafybelta ei, niillä lät)bemme paEoon. soiEa teEi fen,
ja läEftmät paEenemaan. Äofyta tuli EuitenEin 2öää*

räppörä jäfcStä; maan tpttö l)uimillanfa löi maahan,
niin fiifyen tuli muori [emuloinen, että täptpi 2Öää«
räppörän fyaEea EuoEEa Eotoanfa ennenEun ebellenfä
pääft. SäEft fiitä uubellenfa ajamaan; maan tpttö
fyemoifet muutti, toifen EirEoEft, toifen Eel(o=jalaEff,
itfe rupeft papiEfi ja mies luEEariEft. Söääräppörä
ei tunne f>eitä, tulee EirEEoon, Epfpp: »nä’itteEö Eetään
menemän?» »3o ne aiEojanfa pii jo’en omat,»
maStafi pappi ja luEEari. SBääräppörä [illoin palajt
Eotiinfa, joSfa näEi EirjoiStanfa, että ne ftinä EirEoSfo
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olimat, maiff ei fyän tuntenut. Sätfi fiitä patenu
joita jälteen taaO; mutta tpttö fitoalfi fyuimianfa, ja
fiitä tuli joti femmoinen, ett ei pääofpt SBääräppbrä
plitfe. soita mei morfiamen totiinfa.

11.

kuoresta
9)[)bcn(aatuincn tarina on ©urjalaifilta: Äatfo risbjöcufeit 03

SOJoe, 9Jorffc goltcc»eutwr, anben Itbgaßc, (priätiania 1852,9i:0 3, jm
.B—2o, „gmgl ©am."

I. xftttmUintn ©autoa.
Sipertsita.

SiJiuutamaäfa taupuncjiåfa oli tuningaö, jotta oli
faunia mainio. Sama moirao tämeli terran puutar=
l>aOfa, ja tatofi pJ>t’ ättiä. Sälfeenfä jätti tolme ai=
man pientä poifaa, eitä ofattu tabonnutta miltään
fyatea. Siitäi Bului jo tpmmeniä nmofia, ja potat
taOmoiroat aita=miel)ißfi. Äerran tpfpimät ifältänfä:
»mitfitä meillä ei ole äitiä, ja muitta ifymiftllä on?»

»Dii teittäkin äiti,» (anoi BuningaS, »mutta fiitä
on jo aitoja, Bun fe puutarfyaOfa BämelleOfänfä tatofi.»

«Siitä päättivät tytfituumaifeOti pofat fyatea
äitiänfä, joå mistä l>e fen löi)täifimät; ja niin lätfi
manein poita maitatte, otti joufen ja imetän mpö=
tänfä, nouft fyerooifelle feltään, ja afaö pittin tietä
ratfaStaa, Sljoi toäfyän mattaa ebelle, niin tulee manlja
utto maåtaan, Bpfpp potalta: »minne menet?»
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»ifto, mitäs finä tarmitfet mun menojani tietää,» maS=
taft ratfaStaja, »menenpä minä minne tafytonfa.»
»@ano minulle fuitenfin, etfyän tuosta paljon pa=
I>ene,« tarinoi äiä. s)oifa maan oli plpeä oleminanfa,
ja mirffoi ufolle: »ole maiti ja pibä fuuft fiinni, fem=
moinen minun menojani fpfelijä.» Suutta uffo ei
päästänpt f>äntä fillä, maan maati l)äntä pl)ä fuiten=
fin ilmoittamaan, minne oli matfalla. s)äästäffenfä
fyäneStä, [anoi poifa miimeinfin: »minä menen äitiäni
etfimään, mitäs finä, uffofeni, fiitä taljbot?» - »2öoi
poifa ruffa,» maStafi uffo, »fpltä taibatte turhaan
fyafea, maan ajafaaljan npt mäf)än matfaa tämän
fanfaan laitaan, ftinä on fuuri tammi, niin foetel=
faa ampua fiifjen. SoS nuoli fattuu fol)ti ja menee
läpi tammesta, niin fe on marma merffi, että te lbp=
bätte äitinne; fillä fe, jofa äitinne mei, mannoi fen
tammen fautta, etfei fen pibä tafafi tuleman, joS
fufa fitä l)afcfoon, ellei l)än enftn faa ampuneefft
fitä tammea läpi.» 9eiin evofimat l>e toifiStanfa,
Uffo meni tietänfä, maan poifa ajoi neumottua fuum
taa, näfi tammen finä oleman, ja armeli itfeffenfä:
»pitäifipä foetellaffeni ampua tuota tammea, foSfa
fe manl>a mies fitä niin IjaaSteli.» Dtti ja lau=
faift famaSfa joufenfa, maan ci fattunut fofo tam=
meen, fimuitfe meni. Miettii fiitä taas mieleSfänfä:
»mitäpä ufon faneista, puhuipa fe mitä typmänfä, ei
l)äncn taifoiljinfa ole fatfomista»; ja lähtee ajamaan
ebeUenfä.

Sljelee fietlä monet päimät, eitä nä’p totiin tm
lemafft, niin jo lähtee toinen poifa matfolle, ja ajaa
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(amaa tietä, jota enftmäinenfin. Saas tulee (e en*

tinen uffo (illefin maataan, fpfpp; »minne on mat=

fa?» » (inä minun matfäStani taftbot tie=
tää, (inuSta ei (tilien apua tule,» maStafi poifa;
maan uffo pl>ä maati (anomaan, funne ilmai(i poifa
miimeinfin, että t>än oli äitiänfä' etftmäSfä. »2öoi

(anoi uffo (tiloin, »ette te löpbä äitiäni
ne, jos ette (aa ampuneefft (itä tammea läpi, jofa
on tämän fanfaan laibaSfa.» Äuultuanfa ufon
puheen, läfft poifa ajamaan, tuli tammen luoffe, fu=
ten oli neumottu, ja ampua (ätfäfi (tiljctt joufellanfa,
maan ei nuoli f of) ti fäpnptfään; ja niin ajoi cteenfä
päin, miippi (teliä, eifä tullut fotiin määrätplle aralle.

9llfoi ftita npt nuorin poifa pprfiä funinfaalta
läfyteäffenfä l) afemään ja ufyfafl tuoba äitinfä tafaft,
joS £)än miötä fen löptäift. .Kuningas ci olifi mie=
(ellänfä enää laSfenut miimeistä poifaanfa, fun ei
toiftafaan näfpnpt tafafl tulemaffi, »aan fe meni
puolen mäfeen, ja alfoi ratfaStaa [amaa tietä, jota
meljenfäfin. (Stääfle ei mielä fer’ennptfään, - fun
näfi faufana manaan ufon maStaanfa tuleman, niin
armeli itfeffenfä: »eläe £>uoti, tuolta ufolta minun
pitäifi fv>ft)ä, eifö t)än tietäift jotafin tuumaa antaa,
millä lamalla minä löptäiftn äitini.» Suituanfa
ufon luoffe fpfelifin £>cti: »eifö ole tästä näfpnpt
fai) ta nuorta miestä fulfeman, jotfa läffimät äitiänfä
etfimään?» Uffo (anoi fulfeneen (illoin ja (Illoin,
mirffaen mielä li(äf({: »fpllä ne oliroat melfein pl=
peät fulfieSfanfa, ei ne tahtoneet antaa pufyettafaan
manialle miehelle. 9Kutta mifiinfäS te npt, poifa=
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feni, ai’otte FulFea?» - »SKinä läFftn äitiäni I>aFe;
maan,» (anoi poiFa, »etFöön finä, manfya mies, tie;

täifl [tifyen mitään neumoa?» »Crtte taiba, poiFa;
Fulta, löptää äitiänne,» mirFFoi uFFo, »enFä minä
tiebä muuta Feinoa teille neumoa, Fun joö faatte am;

puneeFft fen tammen läpi, joFa on tämän FanFaan
laibabfa, niin fe on mafyroa merFFi, että te löpbätte
äitinne.» ■—- s)oiFa [illoin Fiittää uFFoa annetulta
neumoötanfa, ja ratfaötaa ebellenfä, Funne tulee tam;

mea Fofyti. Säntää fiinä, tähtää tammea [pbämmeen,
maan Fun miimeinFin lauFaift, nuoli fattuiFin Fol)ba(;

leufa, ja meni läpi tammelta. lähtee npt
l;pmäHä mielellä ajamaan eteen Fäftn, Funne Fofytaa
fuuren, mafjbottoman muoren femmoifen, joFa tuFFeaa,
häneltä tien. @iinä oli fuuri portti muorebfa, niin
poiFa rupefl fiitä ftfälle menemään; maan [tilien [at;
tui talon palmelu6;tpttö, joFaFielft porttia auFaifemabta,
[anoen i[äntän[ä Fol)ta Fotiin tuleman. ÄäSFi l)pmin
joutui[abti mennä poran pois, muuten olift paF>a tar;

jona. sPoiFa totteli [anaa ja poiFFefi muoren [imua
Fiertämalle tielle, maan ennen läf)temibtän[ä Fp[pi Fui;

tenFin tytöltä; »onFo täällä mitään maimo=il)mißtä
manFeubeSfa?» Spttö [anoi oleman [en ja [en
laatui[en tymi[en. »@e on minun äitini,» mirFFoi
poiFa, ja niin ero[t F>än tytoötä.

Sultuanfa muoren [imulle, jo Fuului »muoren
uFFoFin» Fotiin tuleman, oiFein muori jpräfiteli, jotta
FaiFui ympäri feutuja. @ie(lä ajeli fltte poiFa jonFun
aiFaa etftbFellen, niin jopa löpftFin manfyemman mel;

jenfd, jolta alFoi Fpfellä, miten afia olij maan tdmd
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et [anonut faaneenfa mitään felrnää fof o äitinfä (09=
tämifeStä. »@n minäfään ole faanut,» [anoi fit=
loin nuorempi, ja läfft»ät ftitä npt pfybeSfä f’«lße=
maan, funne pfybpttimät ftcllä feSfimäifen »eljenfä.
@iM taafen fpfpi nuorin, jos J>än on tietoa faanut
t)eitän äibiStänfä; maan ei [anonut fefään tietämänfä
aftaSta mitään, ja niin läfftmät folmifin ajamaan, ja
tulimat ftifjen muoren portille taas, joSfa nuorin toeli
jo oli fäpnpt. @iinä oli patoeluSäpttö portilla,
funi »iimeinfin, niin fpfpiroät Itäneitä jos itfe uffo=
piru oli fotona, ja faitoat tietää [en menneen folmefjt
päimäfft poiö aftoillcnfa. iPppfuoät [illoin porttia
aufaifemaan; »aan tpttb [anoi, ett’ei [itä [aata au’=
aiSta, portin päällä on [uuri fello, jofa antaa äänen,
joS portti aukiotaan, ja fello fun ääntää, niin [a=
maila on »uoren uffofin fotona. SJiitäS fliltcn;
afiata armeltuanfa, fai»oi»at poi’at portin ala fuu;
ren fuopan, ja meni»ät ftitä ftfälle. £pttö neumoi
{teille, misfä Eteibän äitinfä oli, ja niin [ai»at »uoren
ftfuöta astumaan, menimät monen fpmmenen juoneen
läpi, joiSfa oli monet o»et ja portaat, funne »ii*
meinfin löpfimät äitinfä pcrimäifeStä {tuoneesta. oillä
oli fauniit »aatteet päällä, forea, fultainen ruunu
pääSfä, firot, fomaifet fengät jafaSfa, ja istui pop=
bän pääSfä joutilaana. Sämä fun näfi miesten tus
le»an fyuoneefen, alfoi räfpttää, niinfun foiran pentu
»aan, paremmin fyän ei ofannut Raastaa, eifä faa=
neet Itäneitä miehet mitään puitetta. SUieni ftitä
nuorin poifa, [anoi tptblle: »fe näfpp oleman meibän
äitimme, »aan emme [aa Itäneitä mitään puitetta.»
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»DttaFaa ja [äiFäpttäFää tyäntä», neumoi tpttö,
»niin fiitä lähtee patjan moima pois, ja tyän rupeaa
Raastamaan, jpeifa Reti meni taFaft, ja ampua
[ätFäfi joufellanfa juuri läljellä äitiänfä, niin [e Fun
fiitä [äiFäßti fjpmin, [amatla rupefi Raastamaan jo,
ja Fpfpi potilta; »mitä te Ra’ette?» »SD?e Ra’em?
me teitä», maStoflmat poi'at, »ja me olemme teibän
poiFanne, läßteFää npt meibän Fanfamme pois».
Söaimo [llloin jätti fiiFjen FaiFFi ForiStuFfenfa, ja läFft
poiFien Fanfa muoreSta paFenemaan, kultiin portille,
niin laittoimat pofat äitinfä cbellä päin portin alatfe,
fitte meni mäntyin poiFa, ja fitte FeSFimäinen. sJiämä
manßemmatpa Fun pääjtmät ulFopuolelle, mierettimät
[amalla [uuren Fimen Fuoppaan, jättimät nuorimman
meljenfä [tnne, ja menimät [ltä tietä matFaanfa.

SOiitäS [tityen; cityän fe pFftnänfä moinut Fimeä
FuopaSta työntää, täptpi jääbä muoreen. (Siellä ai?
foi npt Fämellä muoren [tfusta ja Fatfella FaiFenlaifta
rasitteita jouteSfanfa. kulipa fitte muutamaan tyuo?
neefen, josta Ibpft typmin Forean [auman, niin [itä
alFoi tyän Fatfoa ja FummaStetla, hiin [e oli Forea.
SliFanfa Fatfeltua, rupeft panemaan [aumaa
[a, maan fe [attui maljan plempää putoamaan tyänen
FäbeStänfä. Samalla Fun [auma Folatyti lattiaan, [ti?
tyen tuli mies paiFalle, ja Fpfpi: »mitäs armollinen
tyerra tahtoo?» »Ohi tatybo muuta, Fun pääfen
ut’oS täältä», [anoi poiFa; ja tuoSfa paiFaSfa meni
mies porttia auFaifemaan, eiFä Fello, joFa oli portin
päällä, antanut mitään ääntä. -iftiin paäft poiFa muo?
resta ul’oS, otti [auman Fanfanfa, mailta ei [itä tien?

Suuni, tarinoita. 14
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npt, että fen Foputtamalla tulee Janelle apulaifta, luuli
fen portimauFaiftjan muualta tulleen, ja läFft Fotiinfa
päin aOtua taöftmaan. ÄulFieöfa rupeft F>äntä mä=
fpttämään, niin iotuinfa Fimelle, ja löi faumanfa maa=
lian. (Samalla tuli taas mies ja Fpfpi: »mitä
armollinen tyerra tahtoo?» »Soopahan faifin ruo=
Faa», maötaft poiFa; ja famalla meni mieö IjaFemaan.
Sillä aiFaa armeli poiFa: »atyaS, ei tämä [auma taiba
olla marftn mitätöin Falu, FoöFa tällä faapi miehen
luoFfenfa tulemaan, pitää pitää tallella typmäöti».
Äol)ta joutuiFin ruoFa paiFalle, poiFa föi mafyanfa
täpteen, ja mieö mei tähteen taFaft.

s)oiFa fpötpänfä aötua jorpotteli FaupunFiin;
mutta ei mennet FuninFaan linnaan, maan meni sl)=
teen fuutariin, ja rupeft Janelle oppipofaFft. @ama

fuutari oli mpö& FuninFaan fyomi=[uutari. Säöfä npt
poiFa alFaa ommella tökätä. ÄuninFaan l)omiöfa
juotiin paraillanfa FuninFaan puolifon Fotiins
tuloåta, ja poi’an manf>emmat meljet olimat mpööFin
ftellä. Dlimat, nä’et, n>alE>eF>belleet FuninFaalle ei naiy-

necnfäFään nuorinta meljednfd, maan f>emoifen löptä=
neenfd, joöta armelimat metfdn petojen fpöneen FoFo
poran, ja £>e fanoimat töptäneenfä muoveja ditinfd.
Äuningaö oli Fpllä padalta mielellä poiFanfa täfyben,
maan ei juuri Fau’an furrut (itä aftaa, Fun fai mai=
monfa taFaft.

Sftitäå ollaFaan. .£äitä pibettäeöfä juontui mais
mon mieleen, FuinFa Fauniit Fengät hänellä oli muo?

reöfa olleöfanfa, ja [anoi uFollenfa: »eiFöfyän meibän
fuuta,rimme faattaift femmoifia FenFiä fe pitäijt
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Futfua tänne mittaa ottamaan; maan minä luulen,
ctfci fe ota tefybäFfenfä, joS ftCfe ei pane Fuoleman
haaStolfa [itä tpötä — Sfo, FuningaS

tahtoi roaimonfa mieltä limittää, Futfutti fuutarin lin*
naan, ja pani [teliä hauelle te£>tänoäFfi [emmoi[et ja
[emmoi[et Fengät, joiS[a piti olla monenlai[ta
tuFfta, joita [uutari ei ollut ennen Fuullut eiFä nä£>=
npt; ja jos ne eimät tuli[t Fahteen päimään tehbpiF[t,
piti [uutarin Fuoleman. SäStäFöS hätä [uutarille,
uFFo meni padoilla mielin Fotiin[a, ja Raastoi mai*
mollen[a, mitä tapahtunut oli. 9?pt tuli [uru [uu;
tavin tatoS[a, eimät ja![aneet paljon mitään mirFFaa,
niin olimat huolelliSna. £)ppipoiFa, Fun näFi [en,
ppp[i a[taa tietääF[en[ä, mutta [tlle arjäft mestari:
»mitä [tnä [iitä taatot, olipa [e a[ta miFä tafyton[a,
[inuS[a ei ole FuitenFaan [en täpttäjätä». © poiFa
heittänet [tflä, maan ppp[t nöprimmäSti, että [anot=
taifi hänelle, miFä oli [pp h [uruun[a. 3o mits
meinFin ärjäfi mestari: »niin ja niin, [emmoi[ia ja
[emmoifia FenFiä tahbotaan FuninFaan puollolle, eiFä
niitä o[aa täällä FuFaan teljbä». »SDhoS», [anoi
oppipoiFa, »ei hätää ole, Fpdä minä ne [aan teF>*
bpiFft; h<*Maa maan [emmoista nahFaa ja muita tav*
peitä, mitä [iihen maabitaan, niin Fpllä [pntpp multa
tpö». »SBoipihan noita hufea, maiFFa [iitä ei mi*
tään tule», mirFFoi [uutari, ja Fämi linnasta otta=
maS[a tarpeet.

[itiöin FäSFi mennä pois fiitä huoneesta,
joSfa hän rupcft FenFiä teFemään, ja Fun rahmaS ru=
peft ma’ata, otti ja Fopahutti [aumoanfa, niin Fo^ta
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tuli mies paifadc, ja : «mitä armollinen fjerra
tahtoo?» »ifte Fengät, jotfa jäi»ät finne muoreen,
pitää faamafi tänne paifada», »aStaft poifa. »Äpdä
ne faabaan», pafifi mies, ciM aifaafaan, hui toi jo
fengät poi’ade fäftin. Slamuda tulee fuutari fatfo=
maan, mitä poifa on faanut aifaan, niin täällä on
poifa puitto=tpön tuumaSfa ja parjaa fenfiä, minfä
ferfeää. Äol)ta antaa jo fengät mestarille, jofa mie
ne funinfaan linnaan; mutta mestarin antamat naimat
poltti poifa uuniSfa porofft. ipääftpä fuutari
linnaan, ja funinfaan puolifo foetteli fenfiä jalfaan=
fa, niin ne fämimät iljan paraaffi hänelle, ja olimat
niin firot, ett’ei paremmasta apua. • »-DZäiStä pibän
minä paremmin, fun niistä, jotfa muoren ufon lin*
naan jäi»ät», armeli funinfaan »aimo, »fepa
on, että tuo meibän fuutari taitaa tebbä niin fau*
niitä fenfiä, fitä »aan en olift uSfonut». sdiin
meni fuutari fotiinfa f>p»än maffun fanfa, ja oli 1)1}=
»illänfä, fun äiän tamarata fai. Suutta funinfaan
»aimo taas fanoo mief>cltenfä: «et finä uSfo, funin*
faifeni, fuin mulla oli fauniS fyame ftellä muoreSfa
olleSfani; eiföf)än tuo meibän fuutarimme ofaift tef)bä
mude femmoiSta painetta?» @iitä futfuttiin fof)ta

fuutari linnalle tulemaan funinfaan puheelle, ja täällä
fanottiin f>änede, että: «finun pitää femmoinen ja fem*
moinen f)ame tef)bä, ja joS et faa tefmeefft, niin pää!=
täfi pääfet». Soinen fpdä fanoi; »enl;än minä ole
räätäli, enfä taiba niitä töitä tel)bä»; »aan ei auttaa
nut mifään, täptpi »aan ottaa ftellä »aatetta ja
»iebä fotiinfa.
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«Siellä taaSPin [uutari pal>oillanfa maimonenfa,
Pun ei ofata painetta tel>bä, eipä ndf)bd neumoa mi*
tään. Sulecpa oppipoiPa ja Pp[pp [pptä, mistä
on Reiltä paf>a mielenfä, niin [uutari rriimeinfin fa*
noo Janelle PoPo aftan. »©(foodein IrntäclPo!» ar*

meli [tiljen poiPa: »jo minä ennen olin räätälinkin
eipöljän tuota [emmoiSta Rämettä faataifi tefy*

menfääfjan pois taaS tästä tpö*f)uoneeSta, että
[aan ppfinäni [itä laatia». 9io, kaikki läPfimät t)ökfi
muualle ma’ata, ja poiPa jäi pP[in fyuoneefen. So
koputti mäfyän [aumaanfa, niin [iifyen tuli mies fa*
maSfa, ja [anoi: »mitä armollinen l)erra tahtoo?»
»Se l)ame, joka jäi ftnne muoreen, pitää faamaft
tänne», roirkkoi poiPa, eifä ftinä ollut Pun pPS*PaPS,
Pun fyame tuli pokan fäftin. 2lamu(la tulee jo
martain mestari Patfomaan, mitenPä tpö on pokalta
joutunut, ja tokko fe on aftaan päinMän. Siellä oli
poika täpbellä tpöllä oteminanfa, puf)bisti, [liitti el)ti*

mifeen Rämettä, [anoen olleen aiM kiireen [itä tel)*
besfä, ja [ökkäji [en [amalla mestarille fä[tin. Suosta
mestarille fypmä mieli. SSJieni maimon[a luoPfe fyeti,
ja [anoi: »taitaa [e tuo oppipoika olla melkoinen
mies, hm o[a[t taammoi[en Rämeen tel)bä, [itä maan
ei toinen tePifi». SiinäPöS npt aPallaPin oli iljmette*
(emistä, maan ei antanut [uutari aiPaa, juovutti pai*
kali a paineen PuninPäan linnaan. Siellä Pun Punin*
Paan puoli[o Poetteli [itä päällen[ä, [e Pämi hänelle
mar[in l)pmäSti, ja l)än oli [iitä aiPa iloiS[an[a, Pun
niin Pauniin Rämeen [ai, joS[a oli Pulta*naufyoja ja
PaiPenlai[ia PoriStuPfia; maan ennenPun [uutari lin*
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noilta »ielä pääftFään, FuiSFutti FuninFaan »aimo taas

mieltellenfä: »eiFöltän tuo fuutari ofaift tefjbä mulle
lemmoista ruunua, !un minulla oli (teliä »uoreSfa?»

»oaifipa Foettaa», ar»cli FuningaSFin, ja antoi
Fo£)ta fuutarille Faa»an, minFäläinen ruunu Itänen oli
tel)tä»ä, Saas fuutari fäiFäljti armottomasti, luullen
ainaFin joutumanfa Fuoleman omaFft, »aan FuitenFin
loltbutti fe Itäntä »äljäifen, että hänellä oli femmoi*
nen oppipoiFa, josta ennenFin jo oli apu ollut. @i

muuta, Fun otti FuninFaalta Fultaa mpötänfä, mistä
ruunua teFift, ja läFft fen Fanfa Fotiinfa. oiellä Fun
Folttaft aFFanfa, »alitti hänelle onnettomuuttanfa, ja
(anoi; »mistähän on FuningaS fuuttunut minuun, Fun
fe aina panee minulle femmoifta outoja töitä teittä*
»äFft, npt olift, Fuulen ma, tämän Faa»an Faltainen
Fulta*ruunu Itänen »aimollenfa 2lF=
FaFaan ei tiennpt fiilten neu»oa mitään, ja niin meni
uFFo oppipoiFanfa (uoFfe, ja (anoi taaS oleman uu=
ben tpon Itänellä lentämättä. » sJio, miFä fe on tpö
(emuloinen?» Fpfäfi poiFa. »Saltbottaiftpaltan Fulta
ruunua, joFa olifi tämän Faa»an muFainen, ja fe olift
»äleen »almiiFft faatama», »irFFoi fuutari, ja antoi
pojalle fen FuninFaan antaman Fu»auFfen. »2öain
ei muuta», »aStafi poiFa, »ei fltte Ftätää ole, Fpllä
minä ofaan fen teltbä, jo olen Fulta=fepänFin opiSfa
aiFanani’ Fätmpt, laittaFaaftan mulle eri*f)uone, joSfa
faan taFoa, niin ruunun pitää aamulla olla »almiina».

91c, mielellänfäfyän [e fuutari fiilten juontui;
poi’alle laitettiin paiFalla taFomaFeinot ja pal’e, jofia
lielttoift Pullan fulaFft, että oli FaiFFi tarpeet »aralla,
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mitä tpöhön tarmittaift. s)oißa rupeaa iltaifelta tpö=
hön, fuutarin läheltä olleSfa alßaa Hehtoa, minßä Ber*
Beää, liehtoo fiinä, liebtoo, ja Bääntelee Bulta=hartfoja
ftnne tänne, niin Bau’an Bun mestari oli BatfomaSfa;
maan pois mentpä, otti poißa faumanfa ja Bo=
puhutti lattiaan. Siitä tuli Bohta entinen mies, joßa
Bpfpi: »mitä armollinen tahtoo?» »Se Bulta*
ruunu, joßa on fiellä muoren üßon linnaSfa», maSs

taft poißa, ja famaSfa tulißin ruunu h«n £fle Bäfiin,
josta pääft poißa fltte rauhaefa lemolle.

oli meStarißin aamulla malmeilla, ja
tuli famaSfa Batfomaan, mitä oppipoika on
faanut Sama on puhbiStamaSfa ruunua,
hanßaa, BirßaStaa fttä Baißella mä’en, jotta f>ifi päästä
noufec, ja paßotteleßfe, Bun on pitänpt ftllä lailla liiß=
Bua, jotta oißein on fti£>en Batßeta. Sai mestari \<i'
neltä ruunun, niin famaSfa mei fen Buninßaan lin*
naan. Siellä Batfeltiin ja BummaSteltiin fen kauneutta
ja fttä taitoa, mitä fen tekijällä pitää olla, ja Bunin=
Baan maimoßin ihastui ruunua, ja fanoi: »BaS, tämä
on juuri famanlaatuinen Bun feßin, joßa multa muo=
reSfa oli, ihmeellinen Burnina, että fe fuutari femmoifta
töitä aifaan faapi!» SBpt päästettiin fuutari Bo==
tiinfa maßfun Banfa, ja BuningaS mielä antoi
hänelle ritarin Bunnian merßißft; mutta Buitenfin ajat*
telutti fe afta häntä, miten piti fuutarin faaba fem*
moifet Bapineet tehbpifft, joita ei BuningaS ofannut itfe
ajatellaßaan. - »Söielä Boettelen Berran fuutaria»,
armeli h «n, onßo tuolta ihmifen taito, main teßeeßö
hän jonßun »pahan» moimalla niitä Bummia».
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paiFalla haetti fyän fuutarin taag luoFfenfa, ja fanoi
hänelle tultua: »ftnttn pitää täl)än meren rantaan tel);
bä pitFä laituri, jota mpöten lamaan päästään, ja fen
pitää oleman huomenna malmiin».

fuutari taag patjoilla mielin Fotiinfa, ja
fyaagtaa perfyeellenfä, ett’et fe Funingag F>erF’eä F>äntä
Fiufaamagta. »Sfto, mitä fyän npt tahtoo?» Fpfpi
oppipoiFa. »0e tafjtoo npt minua teFemään laituria
meren rantaan, jota myöten pääfee laimaanfa», fa=
noi fuutari, »ja fen pitäifi jo huomenna olla malmii=
na». »SRo, fyeittäFää fe afta taag mun haltuuni»,
toirFFoi poiFa, »Fpllä minä ftitä puolen pibän».
@epä fuutarigta l)pmä, ja fyän meni maata £>eti, eiFä
ollut enää millänfä FoFo aftaöta. s)oiFa läFft pödä
Fämelemään Fabulle, ja ftellä Fopafyutti faumaanfa,
niin jo tuli mieg, joFa Fpfpi: »mitä armollinen l)crra

tahtoo?» »@n tal)bo muuta», magtaft poiFa, »maan
FaiFFi miehet, mitä muoregfa Ibptpp, pitää faamafi
täf)än mun luoFfeni F>eti». »Dl) F)oI>!» fanoi mies,
»fiellä on niin -paljon miehiä, etfeimät fomi täf>än

FaupunFiinFaan». » sJio, lulFoon Ijeitä FuitenFin noin
jonFunlainen jouFFo!» armeli poiFa; japaiFalla joutuiFin
ralpoagta, ett'ei tahtonut fopia mit)inFään. hiille fanoi
poiFa: »teibän pitää tefybä pitFä laituri tuohon meren
rantaan, ja ftinä ei faa lihaFft miippä teljbegfä». 0a;
magfa miehet Famaf)timatFin tv>ö£>önfä Fäfin, jaftinä fitte
oli Reillä Fanina fitä teljbegfä moi Fummaa nujaF;
Fata! eiFä ftinä ollut paljon aiFaa, Fun laituri oli maK
mig, joFa ei ollut puueta, maan felmägtä laftgta, ja fuu;
ri, Fomea l>uone oli fen merempuolimaifeofa päägfä.
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. Skmulla noufee FuningaS (emolta, ja näFee fen
julman raFennuFfen vannalla, niin fäiFäfytää patjan*
FelpoifcFfi, ja ajaa FaiFen raljmaanfa Fatfomaan (itä
Pummaa. Siellä oli itfe laiturin teettäjä fyuonees*
,fanfa, omelle oli panettanut martijat ja muoreSta tuot*
tanut FuninFaallifet voaattect ja ruunun. Se fitte Fa=
pineelta näytti, !un (teliä istua FöFbtti. So lait=
taa FuningaS manfyimman poiFanfa Fatfomaan, FuFa
fiinä niin Fauniiefa tjuoneeSfa afuu. Se tulee laitu=
ville, maan ei ppfp feifallanfa, Fun laituri on liuFaS,
Fun fpFfpinm jää; mennä Fompuroipiljan polmiöanfa,
ja niin pääfee perille miimeinFin. Saiturin teettäjä
Fun näFi meljenfä tuleman, lähetti FoF)ta faumaanfa
Fopwttamalfa miehen mitfoja IjaFemaan, ja ne paiFalla
joutuimat ftnne. polmillanfa=FulFija lai*
tuvin päähän, menee famalla tjuoneefen, joSfa lanFeaa
polmittenfa, ja alFaa FumarreHa meljeänfä; ei, nä’et,
tuntenut häntä, maan luuli jonFun etäifen maan Fu*
ninFaaFft. Soinen ei ollut fiitä paljon miHänfäFään,
maan FäSFi martioibenfa ottaa mies Fiinni ja antaa

felFään noin tjpmän tamalla. 9iämä tarttumat mie*
Ijeen Fäftn totellen ifäntänfä fanaa, joFa Ipötti joteS*
tanfaFin FomaSti, (illä (jän muisti (itä Fun meljet fal*
paftmat I>änet muoreen. Söaeta mätjisfä (jengin pääS*
timät martijat pofan FäftStänfä ja tpönftmät Fotiinfa.

»2Boi ftnua IjuonoFaS!» (anoi toinen poiFa Fotiin
tulleelle, »Fun et ofannut fen mieraan maan Punin*
Faan cbesfä oiFein itfeäjt Fäpttää, maltgS, Fun minä
lätjben, niin Fpllä tiehän itfeni miifaammaöti Fäpttää»;
ja famalla läFfi jo menemään rantaan. Suuri tpb
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oli taas l)änedäfin laiturin pii pääStesfä, fun ei pp=
fpnpt feifadanfa; maan miimetnfin perille tuituanfa, oli
f>än faifeda tamada nöprä ja fimlianen, eifä muuta

fun fumarteli. @i toinen fuitenfaan Ruotinut
l)änen fumartamifiSta mitään, maan antoi panna fePän
fppfeffi, ja tpönfi tafafi. »2Boi teitä tyrniä raufs
foja!» [anoi itfe funingaS, fun poifa pääfi mäf)iefä
moimin taas fotiinfa, »äsfen taitaa tulla afia tois
meen, fun minä itfe läfjben; [idä ei teistä nä’p oles
man laitettamaa mil)infään, fun olette femmoifia tois
lufoita». 9fiin läfft uffo itfe matfaan, mennäffenfä
mieraan funinfaan pafeede; maan laiturin teettäjä
fun näfi itfenfä funinfaan tuleman, paifalla laittoi
f)emoifet ja maunut l)äntä noutamaan. Saiturin pää*
l)än pääetpä, mei fitte funinfaan duoneefenfa, lifiSti,
fuuteli fitä, ja oli faifeda tamada alamainen, niinfun
ifädenfä ainafin. Sllfoi fiitä jo puhella, fanoi: »minä
olen teibän peilanne, jofa läffitt äitiäni dafemaan,
ja minähän fen (öpfinfin äitini muoreSta, fittemmin
fatutin meljeni, joiben fanfa läffin pelastamaan fieltä
äitiäni; maan l)e falpafimat minut ftnne, ja meimät
äibin mpötänfä, malf)el)beden minua fuodeefft. COiinäs
l)än ne fengät, Imtneen ja ruunun noubatin muoreSta
äibideni, eit>än niitä fuutari omin moimin miten tef)s
npt». Samalla peitti jo funinfaadifen pufunfa pois,
niin fitte maSta tunfi funingaS poifanfa, ja menimät
pl)beSfä funinfaan linnaan. Siedä äitifin tunfi npt
lapfenfa, ja tobiSti afian niin oleman,-fun poifa oli
puhunut.

(Siitä funingaS luistelemaan aftata poi’ilta, ja
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Fpfeli (teiltä (taiFFi, että: »te’itteF6 te niin ja niin, ja
falpafitteFo te meljenne muoreen, main tcFö (en äi=
tinne löpfttte?» SKitäS, eipähän niillä ollut fiilten
mitä mirFFamiSta, Fun näFimät ifänfä FaiFFi tietämän,
olimat Jtäpeiefänfä maan, eimätFä Foettaneet afiata
FieltääFään. 9io, fitte Fun uFFo otti manltemmat poi’at
Fpnftllenfä, fe fitte ei ollut mäljä FopaFFa, fiinä maan
felFänaltFa (teiltä Fppfpi ifän FurittaeSfa. -

laiturin teettäjä Fopaltutti faumaanfa, ja
famalla tuli miettiä, jotfa meimät- FoFo laiturin (tuo*
neenenfa pois. - Siliten loppui fe nujaFFa.

11. Sfjineelltttett

®äta(imnd§ta.

ÄuninFaalle muinoin fpntpi Folme tytärtä. Sfä
(tiloin FoFoft linnaanfa FaiFFi maltaFuntanfa tietäjät
FuuluotaaFfenfa niiltä laetenfa tulemalta onnea, mi*
ten Reille eläe&fänfä Fämifi. tietäjiä Feräptpi npt
linnalle fuuri, (uuri jouFFo, ja FaiFFi ennuätimat (en,
etfei taiteen Fpmmeneen muoteen FuninFaan pitäifi
päästää tpttäriänfä taitoaan malFeutta näFemään, muu?

toin paita mifä fattuifi. ■— £apfia pibettiin fitte neu=
teon mu!aan piilosfa Itpmin, etfei Fonfaan lagFettu

linnalta uPoå; maan oli jo nuorin (teistä miibentoiota
muoben manlja, niin artoeli FuitenFin mieltänfa 11190=
ten ifä: »ei niitä npt Fan’emmin moi pimeäSfä Fiu*
fata, joltan ne omat täpfiFaSmuifia, eifät>än noille tniM
ulFonaFaan tulle.» Dii linnaa lähellä faunia, Fai=
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tentaifia puita ja hebetmiä faSmama tarha; niin fti=
t)en lasti tpttärenfä fämetemään, ja pani martijat
mutaan, Söaan mittnfäs fämifään? Spttäret tun
tulimat puistoon ja attoimat fiinä feStenänfä iloetla
ja fifata, ei oltut tun pffi tjumafjuS maan, niin ta;

tofimat martioibenfa nätpmiStä, eitä ofattu £>eitä miS;
tään etfiä. Siitä noufi npt furu fuuri ja pleinen
foto tinnaSfa. .Kuningas itfe oti fiitä piimältä mur;

pt)ä eitä [en fomemmin pitänpt tutua pat=
jon mistään, niin oli mietenfä patja. Dti fttte fu;

ninfaatta paitfe muuta mäfeä folme tjerraS=pälmelh
jata ja pfft mätjäinen tatthpoita. 9)iiettpttääffenfä

ifäntäänfä tarjofitje nämä IjerraSspalmetijat tjänen ha;
bonneita tpttäriänfä etfimään, ottimat muuta mäteä
fanfanfa, ja täffimät taimattamaan; maan talti;poifaa
eimät fumainneet feuraanfa, maitta toinen fpltä pprti
ja rufoeli.

Äului fttte miifon päimät, etfei f>afu;mäh top;
tänpt mathaHanfa mitään, niin palaamat emästä otta-
maan fotiinfa; maan petä temättpänfä linnatfa, ppp;
fimät funintaatta taatFin tuman, ja täfftmät toifefjt
miifofft lahonneita uubettenfa etfimään. SatlUpoifa
famatfe pprti tjeibän matfaanfa npthn, maan toifet
eimät Ruotineet fyäneotä, fancimat: »mitä fentaifelta
mielettä fiettä te’cmme, ei [musta olift apua fuiten;
f aan.» s)oifa tuli fiitä pafyoiftenfa tornin, hm
fjäntä ei jouheen otettu, ja meni furuisfanfa tamal;

tifette tpöttenfä Vahaamaan tammipuita metfään. Sieltä
ptjtpi häneen mantjanpuoteinen äiä, to’ottanfa muita
iljmifiä patj g fuuvempi, ja fatfeti nauraen poi’an
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työtä. »SKitä,» (anoi fyän, »ftnä niin nuori poiFa
l)aFFaat, annapa Fun roina Foetan.» sPoiFa,

joFa Fpllä FeFft, ett ei tämä roieraP ollut taroallifta
miehiä, ei FuitenFaan fäiFäfytänpt (itä, roaan arroeli
neurooa, tnifä tuuma npt oli pibetfäroä. ivoitta luu-
tifin jo Feinon FeFftneenfä, ftroalft Firroeellänfä pölFpn
pään ra’olle, ja oli Itätäptproinänfä ftitä, fanoen: »npt
en faa minä FirroePtäni poiP, panFaa, äiä-fulta, for;
menne mätiin ja roääntaFää roäljäifen, että fir=
roeeni irti.» äiä pöllöpää pieti npt formenfa ftit>en
eiFä tietänpt roaroittaa, roaan toinen famalla ftroalft
Ftrroeenfä ra’oPta poiP ja noPti ol’allenfa. @iinä oli
npt äiä;parFa formePtanfa pölFpPfä Fiinni, ja rupefi
porajamaan, ppptämään poiFaa, että pääetäifi Isäntä
ftitä. Sämä FuitenFaan ei ollut äiän bäbäPtä ollaF;

fenfa, roaan fanoi toimePfanfa: »en pääPtä, elTet fano
miPfä FuninFaan Fabonneet tpttäret omat.» sääP;
tätFo mannaan, niin fancn,» roaPtafi tuPFiPfanfa äiä.

»sPibän fanani ainaFin,» taFafi poiFa, ja äiä ftitä
ilmoitti hänelle, miten aftan laita oli, fanoen: »Fanin;
Faan tpttäret omat rouoren peiFon roallaPfa FaiFFi Folme.
huorin on faban fplen fproällä rautaifePfa FammioPfa,
rautainen ruttnu pääPfä jarautainen formuP formePfa.
ÄcPFimäinen on taas ftitä rumeten Itopeaifeefa Fani;
mioPfa, hopeainen ruttnu pääefä ja fppea=formuö for;
meefa; F o lin aP ftitä lähtien fata fpltä fproemmäHä, Ful;

taifeefa FammioPfa, ja on Fultainen ruuntt pääefä ja Ful;
täinen formuP formePfa.» »sproä tiehän!»
roaPtafi poiFa, »roaan milläP ne {teitä poiP faan?»
■— »£ol), Fpllä ne fieltä tulemat,» »irFFoi äiä, »minä
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annan Ealut [ude ja a[eet, joilla [inne pää[et, Eun
maan päästät minut tästä.» s)oiEa [illoin Eirmcetlän[ä
[imal[t puudun taas ja päästi äiän [onnen tammen
va’oSta irti, niin toinen [itte antoi Itänette Eöyben,
[aban [ylen pitui[en, ja mieEan ja elementin mettä
puteliin ja pillin, ja [anoi: »ne [mä nyt EaiEEi tar*
mit[et, ja Eun taltbot muoreen mennä, puhalla maan
pilliifi, niin EoEttaat minut.» (Siitä erEaniioat [itte
[idä erällä toi[iStan[a, tallkpoiEa läEft EuninEaan Ear*
tauolle Eotiin[a, ja äiä minne lienee pyörähtänyt.

Äobta fen jälEeen tutiroat mt)ö6
lijat tmnä roäfenfä Eanfa Eotiin, »aan eiroät otteet

[aatteet tietoa, mu
taan. SatfcpoiEa ftlfoin Mmi Euninfaan eteen, ja
pptyjt ettei pääftft l)änEin baEemaan rouos
ronfa. »Sfttnufla pitäifi aftaSta roäbän tietoa ole*
mau,» fanoi bän, »jääEööt nt)t berraö=palroelijat Eo?
tiin, minä laf>ben pEftnäni etftmäan.» Äuultuanfa
bänen ppptönfa, fatti Euninga£ bänen mennä, roaan
fanoi furuiöfanfa: »tuöEinpa niiöta mun tyttäristäni

finäEään tietoa faattet, Eun eiroät muutEaan, roaan
Eaobän EuitenEin EoettamaSfa, Eun mieleft teEee.»
iapa Eun turoan fai, ei EauEaa amelfut aftata, rcaan
läEfi matEalle fyeti, ottaen ne äiän antamat afeet mt)ö*

tanfä. Suttuanfa metfään, etfei luullut EenenEään
bäntä-näEeroän, foitti fttte, piipabutti pillillänfä, niin
fiif>cxt tuli (e roanba äiä, jolta formett oli tammen
ra'o£ta päästänet, bänen tpEönfä, ja Ft>fr>t: »joEoS
nt)t olet roatmiö läbtemään?» »3<V> roirEEoi poiEa.
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hänelle tietä neulomaan, hittien ebellä pl;ä. Suutta
jotfa Mftmät tallkpoPan linnalta

lähtemän, tulimat [alaa jäfesfä, näl)bäffenfä minne
tuo menift. 3|>meeffenfä nähmäthn, miten potta
pilliinfä puhaltamalla [ai manhan oubonnäföifen äiän
tpfönfa, jon!a rupefi hitteinään jäfeSfä, ja feurafimat
mäjpen h peräsfä. Soifet eimät tietäneet [{itä
mitään, maan hittimat J>uotetoiima ebellenfä aina
muorelle asti, joSfa oli fe peitto afuntoa,, jaht piti
hminfaan tpttäret manttna. Sultuanfa rei’än fuulle,
josta tie aleni muoreen, lavetti äiä enfin poi’an
fillä finne, ja meni itfe perältä. «Siellä tuli npt
faban fplen pääsfä rautainen omi eteen ja tutti Reittä
tien, maan äiä neumoi pottaa ja [anoi: »ota miett
faft, jollaa Ipöt omen ritti!» s3otta teh niin, ja
fun fillä äiän antamalla miehillä fimalft omea, niin
omi meni palaifttft, ja päästiin ftfäHe. Säällä istui
npt hututtaan nuorin tptär rautaifeSfa fammioSfa,
rautainen ruunu pääsfä ja rautainen [ennus formeSfa;
mutta muoren peitto, jolla .oli fuuri farmi pääefä ja
pffi ftlmä maan otfaSfa, oli itfe häntä roartioimasfa.
Sämä jo nostaa päätänfä, [anoo: »höh, jopa
täällä ihmifen meri h aifee/

>} i a rupeaa noufemaan
pattaltanfa; mutta tptär e&telee hänlä, [anoo; »ei
täsfä ole mitään, forppi tuosta lenteli plitfe, niin
fillä mttä lienee raabon pala fuuSfa ollut, fe
täsfä ImiSfee.» Söuoren peitto, jofa oli mähä=
näföinen hpmin ja manba, ei eroittanut omen fuuSfa
feifomata pottaa, maan uSfoi tpttären puheen, ja
afettui jällenfä, Oli fitte uuni ttään lämpeämäSfä
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ja mierellä feifoi fuuvi rautainen Itanßo, jolla aina
muoren peißßo puita Bäänteli uuniSfa, niin poißa JE>il=
jaa [en otti fiitä, Buumenft enfinnä (iebeSfä marißft,
ja pisti fiitä tulifella rauhalla muoren peitolta ftlmän
päästä pul)Bi. £äStä npt muoren peißßo tuSßiSfanfa

rillenfä, Biljuen niin, että 8080 muori Bajaltteli, maan
Bun oli foßea, ei tatuoittanuttaan pottaa/ mutta tämä
Boljta mießallanfa tempafi Itäneitä pään peitti. Sii=
f)en tuli fitte äiätin pofalle neumojafft, ja [anoi:
»npt on nuorin tptär pelastettu, ota npt ruunu l)ä=
neltä päästä, pois ja [ormuS [onnesta, ja [e leißßaa
fyalßi, ja Bätße toinen puoli tptönäfi ja toinen pane
tilallenfa taßaft.» sPoißa teßißin niintun neumo
oli; jatoi mießallanfa formußfen Balttia, piti toifen
puolen itfe, ja toifen puolen pani tilallenfa taßaft;
mutta ruunu jätettiin finne muoren peißon Bammio=
f>on, ja Buninßaan tptär läßft poi’an ja äiän matßaSfa
[teitä pois.

9ipt oli BeSßimainen tptär pelastettuina. Siä
laSßetti poi’an ja fen pelastetun tpttären fata fpltä
fpmemmalle muoreen, ja meni itfe mpöS peräsfä.
Siellä tuli Reille npt hopeainen omi maStaan, maan
äiä neumoi taas poißaa, [anoen: »ota mieffaft, Ipö
omi riffi!» 3a poißa Bun teßi [en, omi auleft I>eti,
ja päästiin fyopeaifeen Bammiofton, joSfa oli Bunim
Baan Beeßimäinen tptär afuntoa, hopeainen ruunu
pääSfä ja l;opea=fornui6 formeSfa. Siltä otti npt
poifa ruumin päästä pois ja peitti Bammiofyon niin=
Bun miimeinßin; maan formußfen £>alßafi mießallanfa
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faf>tcen oltumeen ojaan, joista toifen pani tatteenfa
ja toifen tilallenfa tpttdren [onneen, ja (eitettiin yty
tend fitte faiffi fammioSta ul’oS. ©iitd dia taas?
fin laSfetti toifet fata fpltd fpmemmdlle funinfaan
roanltimman tpttdren tpfö fultoifen fammiolton, joSfa
tapahtui -famatfe fun ennenfin. Spbtpdnfd miefalla
etoen pirStaffi, että fifdfle päästiin, otti poifa funin=
faan tpttdreltd futtaifen ruunun pddstd ja jätti fam=
mielten; »aan formuffen jafoi falttia taas, piti toi=
[en puolen itfe ja toifen antoi tpttdrcfle tafafi. ©e
fun oli teljtpnd, Idätettiin fapuamaan muoreSta plöS,
dia eteliä ja toifet jdl’eSfd. ©iten ppfittiin porras
portaalta plcmmdfft, ja did aina autteii toifia. Suli
fitte toiimeinen nouStama, niin did fapuft ebelld cn=
fin, nosti fiitd tpttdret jdreSfdnfd, ja miimeifeffi rm=
pefi nostamaan poifaa. SÖaan mitenfdS fdmifddn?
Dlimat l>erraS=palmelijatfin joutuneet fiilten muorelle,
niin IdlteStpimdt diaa Itänen metdeSfdnfa, jafun poifa
ifddn oli maan pintaan tulemaSfa, fieppafimat dian
dlpdmdttd föpben dffid poiffi, että poifa ppörrpffin
putoji muoreen tafafi. -ftdmmdStpen fitd pafeni did
metfddn fteti, ja l>erraS=palmelijat ottimat funinfaan
tpttdret fiitd matfaanfa ja meimdt funinfaan farta=
nolle, mannoittaen fteitd tobistamaan, mitä l>e funin=
faalle fanoifiioat. Sptdrten tdptpi pefosta lumata fe
Reille, ja linnalle tultua, fdmimdt E>erraS = paltoelijat
funinfaan eteen, ja feftuimat jtind, että f)e mufa tpt=
tdret touoren peifon mallasta pelaStimat. Spttdrct
fun mield tobiStimat puheen, niin funingaS uSfoi
aftan, ja f>erraS;palmelijoita foftbeltiin npt fuureUa

©noin, tarinoita. 15
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funnialla, fun femmoifen olimat aifaan
faaneet. Suutta tallUpoifaa ei muistanut fufaan, ei
funingaSfaan, fe oli jo unof)bettu; tpttäret fen maan
muistimat, maan eimät tohtineet l>efään mirffaa f)ä=
neStä mitään, fun olimat, nä’et, malan tehneet.

£alli=polfa oli fuitenfin mielä eloSfa. Äöpft
fun fatfaiStiin ja l)än ppbrrpffiSfä ftnfoeli maan pim
nasta ala?, färfpi fofo l)änen ruumiinfa pabafft;
maan fun tointui mäfyäifen, muisti fuitenfin, että l)ä=
neliä oli elementin mettä putelliSfa, ja otti fttä fuu=
fyunfa, niin mirfoft jär’illenfä ja tuli termeefft.
(Siellä fämeli fltte muoren fifuSta furuiSfanfa ja ajat:
teli onnetointa alaanfa, niin juontui äiän antama
neumo mieleenfä, ja pulmlft piipotteli foetteeffi mä=
l)än pillillänfä. Äobta tulifin ftitä manl;annäföinen
äiä l>änen töfönfä, ja fpfeli: »mitä täällä niin fureS:
felet ja itfet, poifafeni?» »Sitä furen,» mastaft
poifa, »fun en ifänä täältä npt enää pääfe, maiffa
ma funinfaan tpttäret pois autoin.» 2liä fiifyen
[anoo: »olift täällä forppi muuban faapumitla, joS
fe ftnut jaffaift täältä pois miebä.» »Äpllä fe
moi minut täältä fantaa,» maStaft ihastuen poifa,
»minä olen niin fiufaantunut, nälfääntpnpt ja laif)=
tunut, ett’en minä enää paljon paina.» 2liä toi
({Hoin forpin fiif>en, ja poifa istui fen jumille, ja
tuli niin että tomaljti maan päälle, jofyon fitte forppi
peitti £)änet fefäStänfä, ja lenft tielienfä, minne lie=
nee lentänpt.

2aSfä armelee npt pcifa, ajattelee ajattelemia
tanfa, mitä piti tefemän. Äuninfaan fartanoon ei
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enää todennut mennä, Eun arma(t l>erraS=palmelijain
(teittä oleman ja pelEäfi niitä, eiM ollut paiEEaa muu=
attaEaan, miSfä eläijt. 3UumaelleS(an(a oli Euitem
Ein EulEenut pfyä ebettenfa, ja jo EuninEaan
lääniä. @iina oli fcpällä maantien marrella paja,
niin poiEEe(t (epän taloon toiimeinEin, ja rupeft
(teliä (epän oppiin. Äuluipa muutamia toiiEEoja,
niin tanoittiin EuninEaan Eartanosfa (eppää. Äunins
Eaan nuorimman tpttären rupe(t, nä’et, mieli teEemään
(amanlaiSta minua Eun Itäneitä muoresfaEin oli, ja
(tapettiin tämä poran ifäntä (itä teEemään. 3fties=
parEa Epllä ei oli(t tpbl)bn tahtonut vumetaEaan, Eun
ei usEonut (emmoista Ealua it(eltän(ä (pntpmän, maan
EuninEaan EäsEp oli Eoma eiEä auttanut (epän
tuStaminen; ruunu oli teettämä, niinEun EäsEp oli,
EpEpä ja Eeinoa ei Ep(pttpnä. 9tto, eiEjän muuta, täp=
tpi (epän Eäpbä tpöftonfä Eäftn maan. äöiimein
u(eampia päimiä ta’ottuan(a, (ai EuitenEin ruunun=ta=
pai(en aiEaan, ja lähetti (en EuninEaan tpttärelle;
mutta eiljän (e (opinutEaan, mistä (e (eppä (em=
moista tieft laittaa ja EuninEaan tptär lähetti
ruunun taEa(i. jPoiEa Eun Euuli meStariltan(a
afian, rupeft ajattelemaan, eiEö E>än (emmoista Ealua
moi(i EuninEaan tpttärelle ItanEEia, ja Eun pön tullen
(eppä rupe(t ma’ata, niin meni Eol)ta pajan ta’aE(e,
ja (oitti (teliä, piipaltutti pilfillänfa, toEFo tuosta apua
olift. £eti tuliEin äiä taas poi’an tpEö, ja Ep(pi E>ä=
neltä; »mitäs (oitat, ja mitäs taltbot, poiEa(eni?»

maSta(i: »EuninEaan tptär tahtoo npt (enlaista
vaunua, Eun (tllä muoresfa ollesfanfaEin oli, niin minä
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fen hänelle toimittaifin mielelläni.» »ÄpKä fen
faat,» (anoi äiä, ja famaSfa ilmeStpi fe rautainen
ruunu (teitä »uoren peiEon afunnoSta fiiften, millä
lienee »oimalfa äiä fen (teitä tuottanut. SäStäEöS
npt poiEa Eä»i l>p»illenfä; meni ma’ata lEteti, ja rttu;

nun laSEi »uoteenfa »icreen la»itfalle.
Slamulla tyerättpänfä meni feppä oppipoiEaanfa

nostattamaan, niin näfi ruunun »almiina lamitfalfa.
(itä Epfpi t)än poi’alta: »EuinEaS ja miEft

ftttä tämän tpoft niin (alaa olet tef>m>t?» »@mpä
minä (itä (alaa ollut teEe»inäni,» »aStaft poiEa, »jopa
tuon pauEEeenEin olift pitänpt täältä Euuluman, Eun
(itä EaiEcn petä täSfä taEoa EalEuttelin.»
Eun olet tpöft itfe aiEaan faanut ja fe hp»äSti [uita
on fpntpnpt,» (anoi feppä, »niin läf)be npt itfe ruu;

nuaft EuninEaan tpttärelte »iemään, jos tuo tuohon tpp;
tpift.» soiEa ei EuitenEaan läl)tenpt, »aan EäSEi meSta;

rin itfenfä »iemään ja, Eun tahtoi, EuitenEin (anomaan,
että fe oli Itänen oppipoiEanfa teEemä. Seppä fuoStui
»iimeinEin ftiE>en, ja »ei ruunun EuninEaan tpttärelle, ja
(anoi oppipoiEanfa fen npt uuhesta tehneen. ÄuninEaan
tptär Eun Eatfeli ruunua ja Eoetteli pääf>änfä, Eä»i Eiittä=
mään (itä E>p»äEf{, ja (anoi, että fe oli juurt famanlai;
nen, Eun fe, joEa Itäneitä »uoreSfaEin oli, joS ei »ielä
parempi. «Sepälle annettiin npt f>p»ä palEEa, ja E»
UingaS lupaft Itäntä »aStaEin muistaa, jos linnaSfa
milloin feppää tarmittaifi. SiitäEöS npt feppä tuli
fypmittenfä, Eun afia flllä ta»oin päättpi ja l)än Eun;
nialla »aiEeaSta tpöStänfä pääft; mieli flitä jo läl);
teä Eotiinfa ltp»än palEEanfa Eanfa, »aan (tiloin tuli
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FuninFaan FeSFtmäinen tptär ja esti hänet menemästä.
Oli, nä’et, fe FesFimäinen tptär nähnpt ftfärenfä ruu*

«un, miten oli [oma, niin rupeft l)änenfin mielenfä
teleinään famanlaista l)opea=ruunua, Fun hänellä muo=
reSfa oli. Suli ftiS feppää puhuttelemaan, ja antoi
hänelle laaman, jonla mulaan ruunu oli tehtämä.
©eppä Fpllä älpft, että hänellä oli mailea tpö tel>=
tämänä, maan ei tohtinut maStuStaa, mutta otti ty-
täreltä laaman, ja meni fen Fanfa Fotiinfa. ©iellä
Fun Fohtafi oppipoilanfa, fanoi h £ti: »oletFoö npt
mies hopeaya ruunua teFemään, täSfä olifi Faama,
johon Fatfoen fe pitäifi tehtämän.» [anoo
fiihen: »enhän minä ole FouluutettuFaan hopealta te:
Femään, ihan minä olen fiihen tottumakin; maan
FäpFäämme npt ptenä pajaan, joS tuo femmoinen
Falu meiltä fpntpifi.» ÄaiFen päimää teFimät fitä fittc
phtenä fiellä, Funne. tuli ruunu miimeinFin malmiiFft.
©e mietiin npt FuninFaan tytärelle; maan tämä Fun
Foetteli fitä, fanoi h e^i: >)p i tämä fomi, ei tämä Fcl=
paa, eiFä tämä ole felmää hopeataFaan.» SKitäS
fiihen? ©eppä tuli npt pahoilla mielin linnalta taFaft,
Fun ei tpönfä FelmannutFaan, ja Fertoi afian apulain
fellenfa. soiFa FuitenFaan ei mirFFanut fiihen mi:
tään, mailta näFi ifäntänfä huc*ten / maan obotti it=
taa, että rupeaift mestari ma’ata, niin meni pöUä
taaSFin pajan ta’alfe, ja foitti piipahutti pillillanfä.
©pen ilmesty ny entinen äiä taas h^nen tpFönfä/
ja fanoi: »mitäs foitat pillilläff, ja mitäs olet puut:
teheSfa?» »Äunmahan faifin fen FeSFimäifen Fu:
niinFaan tytären hopea:ruunun, jofa pä oli muo=
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reS[a, [e tahtoo npt [itä,» maStafi poita. ».fyei!
tpllä minä [en pian tuon,» [anoi älä, ja tuoS[a pai=
taSfa tuli jo ruunu [iihen h e '&‘™ eteen[ä. SäStä
pääft npt poita manata taas, heittäptpi it[e muoteel=
lenfa, ja ruunun pani lamit[alle miereen[ä.

Slamulla tulee [eppä taas tapan[a mutaan noS?
taitamaan oppipoifaanfa, ja astuu I;uoneefen, niin
nälee fyopea=ruunun lamit[alla, ja[anoo potalle: »no,
finäpä npt aita meititta olet, mitäs
ruunuSfaft?» »@n ma pi)pbä mitänä,» maStafi
potta, »mietäähän ruunu fanintaan tytären toetella=
matfi!» —Sama ei olift läfytewpt, poitaa omaa
tpotänfä miemään; mutta poita maStaft, [anoen: »ci
minun täp lähteminen, ftllä mestari on oppipoifaanfa
fuurempi.» 9?o, feppä meni npt itfe ruunua mie;

mään ja toi [en tumittaan tartanolle, joSfa tunim
taan tptär fiitteli [itä ja [anoi: »äimän tämä on [a*
manlainen, tun mutia muoreSfafin oli, ja fjpmitt fo=
pima.» SäStä fepän mieli taas tämi hpmäfft, f’un
bän tiitotfet [ai; maan ei fautaa [itä iloa FeStänpt.
@ai tunintaan manftin tptär nä£)bä ftfärenfä
ruunun, miten oli tauniS ja tomea, niin mieltpi fti=
hen bjpttJtn, ja aitoi mielenfä tef)bä hantin fem*
moista fulta=ruunua, Fun fiellä muoreefa oli ollut.
»SJJintäläinen oppipoifa teillä on, jota niin taitaa
tefybä fopimaa?» [anoi h«tt [epäile, »jospa npt mi*
nulletin [aa niin [opiman ruunun, fun näille toiftlle
[tfärifleni, niin [e on minun mieheni ja h«nen on
toto maltatunta, maitta-tuinta fmom> oltoon.»
9JiitäS/ eihän [tihen mitä ollut [epällä mirttamiSta;
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rcaan [aatuan[a FuninFaan tytäreltä Faaman, jonFa
muFaan tpö oli tetytämä, meni f>ätt Fof)ta fotiinfa, ja
antoi oppipoi’a!len[a fen tpttären antaman Faaman,
[anoen: »te’e npt Fultainen namu tuon Faaman mu=
Fainen, niin faat FuninFaan tytären maimoFfeft ja
perit FoFo maltaFunnan; ofannetfyan tuon FullagtaFin

ruunun FoPFa tei’t jo fyopeagta ja raubagta,
ei [tina npt minua enää [itä tel>bebfä tarmita, Fun ei
ennenFään». @i(lä puheella peitti |än oppipoiFanfa
ja meni fyuoletoinna FoFo aftaöta tiefyenfäj mutta
tenFin päätti [alaa mäjpä Fomagti poiFaa tietääFfenfä,
mitä tuumaa tuo pitäift. @iinä aiFeeefa et mielinpt
ma’ataFaan finä pönä pfytään, maan aiFoi olla mat*
meillä Fofo> ai’an ja Fuunnella, joP poiFa pajag[a ta=
Foi main mitä fyän teFi. tpoiFa taag armafi megta;

rinfa mielen eiFä liiFFunut liänFään fyuoneegtanfa, maan
obotti ifäntäänfä nuFFumaFft. @illä tamoin mäjpimät
toinen toiötanfa aina [pbänpbljön aPti, niin feppä
miimeinFin jo nääntpi unegta -ja Fämi nuFuFfttn, jotta
rinta Forift. jPoiFa Fun Fuuli ifäntänfä ma?

Faaman, noufi Fol)ta muoteeltanfa, ja meni pajan ta’aF*
[e, niinFun ennenFin, ja puhalleli pilliinfä. oiitä tuli
npt entinen äiä taagFin l)änen luoFfenfa ja Fpfpi, mitä
f)än tahtoi. foiFa Fertoi npt äiälle aftanfa ja fa=
noi, että [en f)än npt, [en Fultanmunun tarmit[ei[i [ieltä
muoregta, täpttääF[en[ä FuninFaan tpttären maatimuF[en.
(£i aiFaaFaan, niin [aiFin jo äiältä, minFä oli ppptänpt

[iemäänl)än [en äiä taag ruunun hänelle l>anFFi, ei=
f)än [linä FauFaa mennpt ja meni [iitä [itte ma’ata
[iallen[a ja a[etti Fulta=ruunun miereen[ä lamit[a(le.
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hutipa aamu, ja feppä S'cräji uneStanfa, niin
Bamaljti rouoteeltanfa ja fiirefjti oppipoißanfa t)uo=

necfen. Siellä näßee npt Bulta=ruunun malmiina taas
lamitfalta, ja ihmettelee [ltä, [anoo poi’alle: »no, jt=
nua npt maSta on aißa mestari, hm tämmoifen tpön
pöSfä te’et, mene npt ruunuaft itfe Buninßaan tpttäs
rclle miemään, että nä’et, jos on fopima». »SaU
ftpa lähteä!» [anoi poifafin, ja laittautui matßalle.
© Bau’aS Buitenfaan huolinut jal’an Bulßea, maan
pul>alft piHiinfä, niinßun ennenßin, ja Butfui taas
manaan äiän tpßönfä, fanoen: »npt pitäift minun
mennä Buninßaan tätä ruunua miemään,
maan ilßeä on näin jal’an Bulßea, jos ma [entänen
faiftn Bultaifet maunut ja Bolme l)iirenßarmaiSta l>c=
moista, niin paremmin julßeaiftn Buninßaan pihaan
tulla». »£oh! Bpflä ne faat, Bun et muuta tar=
minne», maStafi äiä, ja tuoSfa paißaSfa ilmeStpi poi’=
alle ne, mitä l)än oli ppptänpt, feßä maunut että l>e=
moifet. sPoißa nouft npt ruununfa Banfa Bu(ta=mau*

nuil)infa, ja läßft BomeaSti ajaa Sojottamaan niillä
Siirenßarmaifilla Sercoiftllanfa. £erraS=palmelijat,
jotßa tiefimät, minßä lupaußfen Buninßaan manein tp=
tär oli teljnpt, olimat ftflä mälin laittaneet tappajat
tien miereen ruununhuojaa marten, eStääßfenfä l)äntä
Buninßaan tptärtä faamaSta; maan poißa Bun tuli näin
BomeaSti ajaen, tappajat eimät ofanneet muuta, maan
ottimat BumarrußftSfa laßit pois pääStänfä ja il;met=
telimät BeSßenänfä, mistä tuo niin fuuri ja jalonnä*
Böinen faetttoi olla. Sillä tamoin pääft poißa
rauljaSfa cbellenfä, ja tuli niin että funin=
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faan pihaan. 9louft fielld npt maunuiStanfa, ja
astui ruunu FdbeSfd l)omi=l)Uoneifin. Siihen Ferdptpi
npt mpös FaiFFi muufin l>omi*mdfi Fo’olle, ja FaiFFi
Fatfelimat poi’an teFemdd ruunua FummaStuffella, pF*
fin funinfaan tptdrfin, jolle fe oli tel)tp, oifein l>ppeS*
Feli iloiSfanfa, ja Felmi ruunuanfa, että fe oli iFddn
femmoinen, Fun Janella muoreSfaFin oli, joS ci mield
mahdista parempi.

SdStd Fami poiFaFin rol)FeammaFfi, otti formuF*
fen puoliSFot laFFariStanfa, ja (dheStpi enftn Fanin*
Faan nuorinta tptdrtd, jolle pisti fen rauta=formuFfcn
puoliSFon formeen, fanoen: »eiföS tuo Fuulu teibdn
formuFfeenne?» 9io, mitäs, fe fiiljcn, ja
FaiFFi FuninFaan raati tobisti afian tobeFfi. «Siitä
meni fitte poiFa FeSFimdifen tpttdren tpFö ja pani niin
iFddn taas l)opea=formuFfen puoliSFon hänen formeen*
fa, fanoen: »eiföS tuo fomi tuohon?» äöiimeifeFft fo*
mitti mield Fulta*formuFfen puoliSFon manfyimman tpt*
tdren formeen, Fpfpen: »eiföS tuo ole tuosta? Baiffi
raati tobisti taaSFin ja fanoi, että niin oli.

SPfttdS teista? ÄuninFaan tptdr pani Fofyta
fen Fulta*ruunun pddtjdnfd, ja [anoi poi’alle: »no,
Fun afia niin on, find olet fitte minun ja minä ftnun,

ja finun on FoFo maltaFunta». ÄaiFFi fyomin
mdFi Futfuttiin npt Fotoon pnnd muitafin mieraita pat*
jon, ja Funinfaan FartanoSfa pibettiin ftlle tallipoi’alle
ja FuninFaan manl)immalle tpttdrelle l)ddt femmoifet,
ett’ci parempia endd faaba. s)oiFa fai mpöS maltan
rangaista l)erraSpalmelijoita, miten tahtoi. sf)ben
pani hän maniaa mirfua Fantamaan, toifen ffan
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fel’äPfä ajamaan ja folmannen määräft ilmaan |eitet=
täwäffi. @i|en loppui fe tarina.

15.

JKjtöfätjtä, tämäufufiteifia tarinoita on muiHafin fanfoilla, futot oh
tiettaivästi:

£urjalatft(ta: ffatfo 2l§»j;örafen og 2Roe, StorfEe ft-oifeeoen*
tijr, cmbeit foröcjebe Übgaoc, Gtinftianta 1852, 9i:o 37, jtrouja 222—234,
„©rtmsborfcu".

Uluotfatntfilta: .(tatfo >&«lten=Kavnl[iuö od) StcpßenS, €>roen*
fla gotf=©agor od) Stftoentljr l:fta iden l:fta fuaftet, 1844,
9J:o 3, S, „©ulbt)äjieii, SDtåntgftatt od) 3uiiiJjtuh i Iroltburcn", fhout
37-44 ja 458—459.

©alfalatf.illa: Äatfo ©rtmm, Äinber unb .&ciu§ittärd)en, ©öt*
tincjeu 185 a swefter sSanb, «:o 107, (fttmfa H9—133, „©ic betbcit
Saitbercr".

ITI il nSfalat f t f f a: 1, ,(tatfo Contes des Fees, par M:me D'Au]noy,
sariä 1697, <Shvuja 78—98, »La Helle aux Cheveux d'or». 2,
SaiiMiritn tarina on Baffait fidellä fcvrottuna firjasfa: SKänfyenfad
atfev SBiilfet fiir Jung uitb s«t »on ©:i- .»p. HUtit. Seritn 1845, er=
ftcr Sanb, fttouiUa 344—354, „@d)3ndien ©oibfiaar".

I. antamat ©otttottcutoot
Siceristå.

DU uubi§=talo muutamabfa metfämaaåfa, josfa
afui man|a mieti, jolla oli pffi poifa. Siiman talon
luona oli fuuvia foinntja joulfo, joiefa tamallifeeti
afui fuuret pannet teoria. s)oifa pppfi ifältänfä lu*
paa ompuaffenfa niitä; mutta ifä fielft aina fomaöti
etfei faa ampua pf)tään ainoata, roaiffa ntifä olift.
Söiimein ei poifa enää malttanut roavoittaafaan fieU
toa, maan fieppafi ifänfä tietämättä joufenfa, ja atm



1. tpaljclaifm antitmat foittcncuwet. 235

pui pbtä teertä ftettä foirouSta; mutta ei ofannutfaan
oifealte hengen paitafte, jonfa tä£>beu tepri pääft len;
toon roielä ja jonfun matfan pääefä roaeta putoft
maahan. Poita täfft (itä npt tatuoittamaan ja mieti
faabaffenfa lintua fiinni, roaan fun pääfi lähelle, niin
tepri aina tenteti etemmätfi, ja (itä tefoa tebben juot;
futti pottaa pbä peräöfänfä tunne oli jo roirStamää;
riä loitonnut fotoanfa. @ittä tarooin joutui poifa
tintua ajaeSfanfa roiimeintin fpntfään fatoon
ja Ilta aitoi jo pimetä, niin täptpi fumminfin jättää
tepri ftnne, fe tatofi pf>t’ättiä metfään, ett’ei näfpnpt
ei fuulunut.

Saeta rupeft npt poita ofoittetemaan totiinfa,
maan ci tiennyt fuuntaa; täpbä buppuroi ftnne tänne,
joö jonnetin, »aan ei toptänpt ibmiemfuntoa mitäs
fään. Suli pö jo, ja poita mieti afettua metfään
ma’ata, niin näfi famaPfa juofferoan obih
fenfa, paheten fufia, jotta puriro-U hänen fantapäitäm
fä. Suoofa paifaofa otti peitä jeufenfa, ja taufaiff
fufkparroeen, että muuban beiotä tuoli, niin toifet [ai*-,

(itä, ja läfftroät patoon. ©iitäfoP npt bp»ä
mieli hm bäbäetänfä pääft; tuli fobta
poi’an tuoffe ja hitti b«ntä fiitä bpwäotä, että £>anet
roielä !>enfiiu peiabtr, (uroaten roielä patfan
antaa, joö tulift poifa Itänen totiinfa; »älpttä olift
bproä, että pöftan faiftn, täältä oten tämän päiroää
famonnut metfää effpfftefä ofaamatta totiin», roae=
tafi poifa, ja fuoetui tuumaan. »-Dto, täf)be te=
raitani astumaan», [anoi fiitjen paholainen, ja roei
poi’an totiinfa. @iet(ä rupeft poifa tjeti tuttuanfa
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manata, Fun oli paljosta juoFfuSta mäfpFftSfä, maan
itfe perheen ifäntä meni metfästä ruoFaneumoja tuo=
maan, joilla pelaStajatanfa ruoFFift. Salon ruoFa=
neiti ftllä mälin FoFee herättää poiFaa maFaamaSta,
ajaa I>äntä, ajaa ploS, [anoen l)änen maarallifeSfa
paiFaSfa oleman, ja FäSFee paFenemaan; maan poiFa
ei fyamaitfe, muutaman Ferran mäl>än auFaifee filmiäni
fä, maan nuFFuu fiitä taFaft. Sulce ftitä jo uFFo
metfältä, ja FäSFee neiben ruoFaa malmistamaan Fii=
ruuSti. koltta joutuiFin ruoFa malmiiFft, ja ajettiin
poiFaa [pömään, maan ei faatu peräämään, fyeibän
täptpi fpbbä [e ruoFa itfeFfenfä; ja taaSFin meni uFFo
metfälle, ja toi [teitä [pömistä. @i mielä FuitenFaan
poiFa nouSfut [itäFään [pomään, maiFFa Fuin olijt
nostatettu; ja mielä Folmannen erän läFft manfya mies
metfälle.

©idä aiFaa nouft poiFaFin maFaamaSta, ja ru=
peft puhuttelemaan neitiä. Sama Fun oli jo Fuulla
[aanut, että poiFa oli talon ifännälle fypmää tel>nt)t,
josta hänelle oli Fannie palFFa annettama, ei FäSFe=
nptFään enää poiFaa pois; maan alFoi tuumitella, mitä
fyänen pitäift palFaFft ppptää, ja FäSFi anomaan
fyolaifelta (itä Immoista, joFa oli FolmanneSfa Farft-
naSfa oiFealla puolella I)änen fyemoiS=talliS[an[a.
Suleepa manfya mies metfä Itä, ja näFee poi’an mal=
meillä, niin laitattaa l;änelle ruo’an Itpmän ja fpöttää,
juottaa FplläifeFfi. ÄoF)ta poi’an [pömäStä pääStpä,
Fpfpp fitte: »mitäs npt, poiFafeni, palFaFfeft tafybot?»

»®n tafybo muuta mitään», maStaft poiFa, »Fun
maan faan fen fyerooifen, joFa on FolmanneSfa Farft=
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naSfa otFeatta puoletta [un fmwcuShattiSfafi; ftttä mi*
uutta on pitfä matFa Fotiini, enFä jaffaifi jatFaiftn
FulFea», »Soi poifaifeni!» [anoi paholainen,
»Fpllä taljbot fuurta palFFaa, ftttä fe on mun faih
Fein paras tammani; ota muuta mitäs tabbot, [itä
minä en antaifi millään tamatta». Saan ei fano=
nut toinen muusta palFaSta ftuolimanfa, ja miimein
täptpi Pabolaifen FuitenFin antaa fe bemoinen, jota
poiFa oli anonut. Sielä antoi päättifeffi pohattc
Fanteleen, miulun ja piltin, ja [anoi: »jos ftnutte f>ätä
tulee miSfä, niin foita tättä Fanteleella; joS apua ei
tule, niin foita fitte miulullaft; ja joS flitäFään ei
apua ote, niin ota pittifi, pukatta ftttä mättän, niin
tulee apu ainahn», Sio, ei muuta; poiFa hitti
ifäntäänfä b«rcen antimiStanfa, otti foittoneumot mu=
!aanfa, ja fäfft tammattanfa ajamaan. Sijaa mätyän
matFaa ebettenfä, niin jopa alFaa tamma b otetta
poi’attc, [anoo: »ei ftnun pibä npt mennä Fotiift, [teliä
ifäfi pieFfää pabanFelpoifcFft, maan menMämme ftiben
ja ftiben FaupunFiin, fiettä ftnä ja minä tulemme bps
mäSti maStaan otetuiFfi».

s)oiFa hm armeli aftata, näFi neu=
mon bpwäFfi, ja läffi FaupunFiin päin ajamaan, niin=
hm tamma oli ppptänpt. Sinne tuttuanfa, tuli tjän
Fottta FaiFilte Faupungin afuFFaitte tiettämäFfi l)pmän
Itemoifenfa täfyben; FunimjaShn fai ftitä [anoman, ja
tuli itfe Fatfomaan. 911’apag ftitä m;t ppptää fye=
moista oStaaFfenfa, lupaft maFfaa, minFä f)innan maan
ppptäifi; mutta tamma esti faunan, [anoi poi’aKe:
»elä mpö minua, maan pppbä FuninFaatta, että ottaifi
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finut talli=rengiffenfä ja antaifi minuKenfin vuotaa,
niin faiffi Itänen fmmoifenfa tulemat t>fytä fauniifft,
fun minäfin olen». —fPoifa haasteli fen funinfaalfe,
ja funingaS otti poran ja Itänen femoifenfa omaan
talliinfa; manaan tallUrenfinfä pani pois mifalta.
.Soitta poi’an tultua, tulimatfin faiffi funinfaan f>e=
moifet (iltamifft ja fauniifft j mutta entinen talli=renfi
oli poPalle fiitä äfäinen, ja etfi faifenlaiSta fpptä
faabaffenfa f>äntä mifalta pois. @e faipaft ja faU
pafi funinfaalle faiffia taitteita poi’an päähän, maan
ei funingaS niistä ftuolinut eifä ottanut fuullaffenfa.
3o malefyteli miimein funinfaan ebeSfä, poi'an fano=
neen faamanfa tafafi fen mainion fota=!>emoifen, jofa
muutamia muofia tafaperin oli metfään fabonnut.
SEäStä alfoi npt funinfaan mieli tel;bä entistä oimal=
lista ja bän futfui poi’an eteenfä,
ja pani foman efbon eteen, että folmeen päimään
faaba fe Immeinen fäftin, muutoin paita perifi.

SiitäföS npt f)ätä poi’alle? fofta tanm
manfa luoffe, ja fpfpi ftltä tuumaa, »di f>ataä ole»,
fanoi tamma, »mene ja pppbä funinfaalta enfinnäfin
fata fyärfää ja anna bafata ne palaijtffi. Säfjbemme

fitte niiben fanfg mattaan, ja fun tulemme ftlle ja
ftlle laiteelle, niin fiita noufee Immeinen plöS, maan
fitä elä ota, ja fun noufee mielä toinen, elä f>uoli fiu
täfään, ennenfun noufee folmaS, niin ota fe fitte fiinni ja
pane minun fuitfeni ftlle päähän». s)oifa tefi niin,
fun tamma oli fanonut ,ja ajoi lähteelle. (Sieltä noufi
folme Immoista perätpSte mebeStä maalle, ja poifa
otti niistä miimeifen, ja pisti fuitfct fuufyun. jPulmu
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tamma taas fiitd Janelle, fanoo: »npt fun tdPtd Idi):

bemme, s)al)olaifen forpit tahtomat meitä fpöbd; »aan
ota ja mdta li(;o:fappelcita tielle, niin paljon fun fcr=
fedt, ja fuPe joutuifaPti, niin fpila pddfemme forp:
pien fpnfistd fuitenfin.» s3oifa taaP tefi neumon
mufaan fenfin, ja filld tarnoin toi funinfaalle l)e»oifen.

(£i »ield f)er’enni}t »anfya renfi funinfaalle potkan
paalaan fantamaPta. iftpt (anoi f)cin poi’an fefmneen
faattawanfa tuoba funinfaalle fydnen »aimonfa tafajt,
jofa jo monta alfaa oli ollut fateiPfa. @iitd pani
funingaP taaP poPdn faamaan fitd f)dnen »aimoanfa
ilmiin, foöfa oli f osunut »oimaanfa; eflci faift, niin
fuolema perifi. s)oi’a(le f>ätd fdteen; menee tam=
man luoffe talliin, ja alfaa »alittaa onnettomuuttanfa,
että: »funinfaan »aimo npt olift, fuulen ma, ilmiin
faatama, »aan milldpd [en faa, jofa on jo aifoja
ollut tietdmdttömiofd». »Äplld fe faabaan», »aö=

taft tamma, »elä fyuoli furra, ota ja minulla aja ftlle
famalle laiteelle, joPta l;e»oinenfin faatiin, ja f>eitd
minut (dljteefen, niin fiitd muutun ftlld minä:
fydn olenfin funinfaan »aimo, jota npt etfitddn, »aiffa
flelld faijan luona tdptpi oUaffeni I)e»oifena».
9io, mifdP poralla £)dtdnd, fun femmoifet tiebot [ai?
sljoi fol)ta laiteelle ja »iPfafi tamman finne, niin fe
muuttuifin f>eti ifsmifefft, tuli fauniiffl, futen alfuanfa
oli, ja fulfi poran fanfa linnoille. SuoPta fp»d
mieli funinfaalle, fun [ai fauniin »aimonfa tafafl,
fiitteli poifaa faifcn linnan »d’en fuulten, ja antoi
l)p»dt laajat palfinnofft. SÖaan ei »icld poifa
rauhaa faanut. Söanlm renfi taaPfin fieli funinfaa!=
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le, että poifa on uhannut hämittää funinfaan ja itfe
rumeta (taan.

tästähän npt funingaS fuuttui filmittömäffi poi*
Man, ja MSfi h<*net Ejirttaa paifalla. (£t muuta fun
rumettiin poifaa hinaamaan £>irteen, futen Msfp oli;
maan poifa pppft funinfaalta, että faifi mähän foit=
taa mielä Mntelettanfa ennen fuolemiStanfa, ja faa=
tuanfa luman, alfaa foittaa, minfä ennätti. Suutta
famalla fun fantele rupeft foimaan, (illoin faiffi £>irt=
täjätfin tanSfimaan. spoifa foitteli faifen (en päimää
ja uumutti jofaifen, etfeimät paifalta mihin?
Man, ja niin jäi hirttäminen huomeneffi £aaS huo?
mennä fofountui rafymaS paifalle poifaa mufa fyirt=
tämään, mutta mielä poifa pppft, että fuotaift hänen
foittaa miulullanfa, ennenfun h«K maailmasta i’äfft
eroaa, ja mielä antoi funingaS tuman. 9lofo poifa
taas dföaa metää miulunfa Mpnää, josta faapi fu?
ningaS ja faiffi rahmaS famalla tanSfimaan, ja (tila
tarnaöa tanfitti poifa heitä faifen fenfin päimää, eifä
tullut mielä hivtet9fft. Söielä folmantena päimänä
9ritettiin poifaa puuhun ripustamaan, ja (e taaSfin
ppptää lupaa faaba pillillänfä foittaa; maan funin?
gaS ei enää antaift, (anoo maan poiMHe: »ftnä olet
jo fafft päimää minua tanSfittanut, ja joS mielä faat
tuman, niin minä tanSftn itfeni fuoliafft; ei cnftn?
fään, npt ei enää ole aifaa foittamifta tuumata, M9
maan pois nuora Mutaan!» Suutta poiM maan
ppptää nöprimmäSti, ja muutfin herrat (anomat fu?
ninfaatte: »antafaamme poifa?raufan mähän mielä
foittaa, fun tuo' niin nuorena fuotee fumminfin.»
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@iitä fuoåtui nyt Funingaö, fun fuoåtuifin poi'an
maan ftbotti itfenfä fuureen fuufeen fiinni,

pefäten muutoin tctytyroänfä tanSfta, jos> l)än irtonais
fena oli. 9ls, funingaö Fun fai ftbotuFft, al'apaå
ftfloin poiFa pufyua pittiinfä, minFä ennätti, ja tuoSfa
paiFasfa Uifytyip&t taas FaiFFi tansfimaan. §)Fftn
FuningaåFin, joFa oli puu£fa Fiinni, n»tFt>tteli {tina'
Faf)ba Fäteen plöå ja alaa »aan, jotta »aatteet Fu=
lutrcat riFFi ja nafyU läFft feFäStä. 3o tulee ftt;
loin itfe uffoss)af)olainen poi'alle atouFft, ja Föfyn:
»miM futla, poiFafeni, on fyätänä, fun ftnd nyt fem=
moista ilmettä pibät?» »Säefä taiotaan minua
I)irttää,» rcirFFoi poiFa, »ja tuo&fa on fe fyirftpuu,
jol>on ne minut — »SBain niin, main
teFiftmät ne femmoifta!» fanoi Valdolainen, ja Faapaft
famalla t)irftpuun, joFa oli fuuri jengan Fanto juu*
rinenfa maaSfa, ja peitti fen t>lö6 ilmaan, ett'ei fen
Fomemmin nafynyt @iitä Ft)fyi fttte poi'a(ta: »FuFaå
fe on, joFa tahtoo ftnua t)irttäa?» s)oiFa neuroot

FuninFaan, joFa oli fiinnt Fuufeåfa, ja famalla faa*
paft manfya mieå fen Fuufen Fäteenfä ja antoi fttte
femmoifen ftnauFfen, että fe meni miefyinenfä päimi*
nenfä nlöö naimattomiin, minne lienee piimiin Fa*
bonnutj ja niin pääft poiFa fjeibän Fäptänfä, jaraty*
was pani Itänet FuninFaaffenfa entifen fyaltijanfa ftaan.

@iii) en fe loppuu tarinaFtn.

€>uom, tarinoita. Iti
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IL Äulta=orit, Mfa=nmöfa, nuotta ja pilli.

ÄisteU)s»a«rafta.

DU föt>t>an loi£mieben poifa taloPfa ennen FoU
me muotta renFinä, ciFä faanut palFFaa mitään, ruo;

Fanfa ebcStä fai maan palmeda. DU [tina taloöfa
jouft fitte, niin poiFa [en Folmelta muobelta pa(=
FaFfenfa, ja ifäntä, josta FuitenFin Fämi fääliffi poiFaa,
fuoStui antamaan, minM t)än pppft. s3otFa läFft
fttte padoitta mielin astua nprFpttelemään tietä mpo=
ten, niin näfi aStueSfanfa tien miereöfä ifon hongan,
ja [en FobbaSfa oli ,£mbemmuori, näfpi tielle,
©eifafytui poiFa tätä ihmeellistä paifFaa FatfaStaman;
niin hänen ftinä feifoeSfanfa lähtee .fmbemmuoreSta
£»iiben poiFa bpppäämään bonFaan DUpa I>uF?a,
fiinä lähellä rutjotti lepän mefaFoSfa, niin al’apa tä=
mä poiFaa ajamaan fpöbäFfenfä. Riihen poiFa
bäbiSfänfä päätpi [itä I>onFaa ja rapuft ftiben;
maan ei [idä päästänet, mutta fiijten
{»ongan juurelle häntä ma!)timaan, jaFun näFi poUan
tiedä feifomaSfa, rupeft ppptämään l>äntä amuFfenfa,
[anoi: »ammu, melUFulta poiFafeni, tuo epiiben poiFa
tuolta l»ongan latmaSta, en fädäni fpö elämiäft.»
Riihen poiFa taafen maStafi I;ongaåta: »ammu mai?
nen, poiFafeni, tuo puun juurelta,minä maFfan
fude enemmän palFFaa; tää on emä=f>uFFa, teFee paU
jon poiFia ja [pöpihän tämä itfeFin; fiitä faat mielä

ruFFaifet nahasta, Fun ampunet.» 9to, tämä am*

pui l»iU’an t>enöettä, ja Riihen poiFa pääft bcmgaSta
maahan. ©anoi fiitä pelastajallepa: »tule npt
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palffaaft perimään meittd»; ja mei potan Eerattanfa
muoreen.

oietld annettiin npt poi’a(te pattim
noffi, ja E)än mieti lä£>ted fen terä pois, maan «tpiiben
poita tuli [anomaan: »etdtidn mietd mene, mietd finutte
annetaan enemmdnEin, Eatfo maan jdfettefi.» 9?o,
poifa meni mdt)dn mattaa, ja fatfoi ftitä jäfellenfa,
niin jo tjuubettiin tatafi, ja annettiin Eutta=ma£ta t)d=

nette. Saaå tuli Riihen poita ftil>en, ja [anoi: »etd=
f)dn mieldEddn tdt)be Eot)ba6ianfa pois, Eatfo mietd
jdfeltefi; mietd jttd lifdtddn palttaafi.» Soinen
tcEi niin, ja muutamia aSteleita mentpdnfd, Eatfoi taas;
Ein jdfettenfd, niin panette fiitd annettiin mietd uufi
nuotta lifdEft. 9Zpt olift poita mielebtdnfd tpptpnpt
antimista*, maan siiben poita mietd fitteEin eöti me=
nemdStd, [anoi: »etdhdn mietdEddn Idt)be, minä tifuu*
tan palttaafi maiemmittani, mietd finulte npttin jo=
taEuta annetaan, Eatfofjan jäfetlefi.» -itiö, poita
menneöfdnfd mietd terran fatfafyti jafetlenfa, niin
bantd taaofin tmufimat Riihet tatafi, ja antoimat t»d*
nette ma£ti=pittin neljdnneffi. Sotine Eatuinenfa tdfji
poita fitte muoreja poi£, mutta .fniben poita meni
terältä ja neumoi t)dntd EuninEaan totiin, [anoi: »tm
ningaö fietld [inutta tuttavitta ppptdd oPtaatfenfa,
maan etd mpö, ei didåtd ei mdt>d6td; anna, on iU
fettaft, [e on finutle onnettifempi.» oiitd palaft
fitte «£>iibcn poita muoreenfa tatafi, maan toinen mat=
fajt EuninEaan totiin, mintun neumo oti.

ÄuningaS f’un ficlld feu tuttaviin lin>
noittanfa, alfot ppptdd [itä Eot)ta, [anot: »tnpb, poitas
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rußßa, tuulle tuo pemoi(e(t, ota rapa:tupan(ta miten:
fin Iphtännet!» Soinen mahtafi nöprppbch(ä: »tei=
bän pemoinen, teibdn ntieh; en mielißaupae(a, en di=
ään, en mätään päntä möift, Bun ette mäßeen ottane.»

ningah, »et tpötä tarmitfe mitään tet)bä, fuugan pe:
moi(ella(i annat minun Buninßaiben, Beifarien Banfa
Behtilöihfä maan Bäpbä.» soißa (itiöin (uohtui (ti:
pen; rupe(t Buninßaatte jouto:rengiß(t, ja oli jouten, eli
ppmästi, niinßun Buninßaan linnah(a eletään. Soi:
(etpa rengit Bun näßimät (en, miten poißa puoletoinna
eleli, ja peibän täptpi tpötä tcß)bä, pitimät mipaa (iitä
poi’alle, ja malpeptelimät Buninßaalle, (anoimat: »ar:
mollinen paltija! tämä teibän nuori renßinne (anoo
teibänßin pemoifenne (aaman(a tuleman pön pimeällä
Bullalle mäläptämään, niinßun oma oriin(a.» 9Jo,
Buningah ueßoi puheen, ahtui poi’an luoB(e, ja (anoi:
»(tnä Bun olet Bepunut (aama(i tuleman pön pimeällä
muutßin pemoifet Bullalle mäläptämään, niinßun oma:
Bin oriift, niin leißßaan BulBBu(i poißßi (emmoifehta
pupeehta, joå et (aane a(iata toimeen.» Sähtä
tuli npt poißa papoil(en(a ppmin, Bun Buuli Buninßaan
niin Bomahti puhuman, ja meni itßien oriin(a luoB(e
talliin, (illoin rupeaa paahtamaan i(ännät:
len(ä, Bp(pp: »mitä (tnä, poißa:rußßa, itßet ja olet pa:
poilla mielin?» »oitä, Bun foi(et rengit malpep:
telimat Buninßaalle, (anotmat pänenßin pemoi(en(a (aa:
mani niin Bullalle mäläptämädn, Bun (tnäßin mäläp:
telet,» mahtafi poißa. pemoinen mirßßaa pänelle:
»elä itße, i(äntäni! mene Buninßaan luoB(e, pppbä päntä
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toifia renfiänfä metfäStä tultua fäSfemään mettä
fantamaan miift fpmmentä formoa talliin. @itte (tllä
fun polmaat, (tllä fulta=maStalla(t pemoifta, (itä
maStenpan (en (ait, niin ne muuttumat fullanfar*
malliftfft, niinfun minäfin olen.» - s)oifa tefi niin,
fannatti teipillä rengillä miift fpmmentä formoa mettä
talliin, jotta (tipen olimat uupua, ja polmafi fulta=
maStaUanfa pemoifet, (einät, la’en ja mitä tallisfa
oli, niin ne faiffi tulimat hillalle roäläptämään, ja
poifa (ai (listin talliStanfa.

Soifet rengit ennät fuitenfaan peittäneet mipaanfa,
maan pppfimät ppä pofalta pois, ja fielimät
toifen ferran funinfaalle, (anoimat: »tämä teibän nuori
renfinne, armollinen paltija, (anoo tuleman piin pi=
mcäHä faamanfa faiffein parhainta Maa merestä.»

.Kuningas uSfoi aftan, meni poi’an luoffe, [anoi
fuulleenfa, mitä pän on fepunut, ja lupaft päältä
panna, joS ei (aifi, mitä oli (anonut, joiulle pätä
fäteen. (£i muuta, maan meni pemoifenfa luoffe iri
fien, niinfun miimeinfin. fpfpi: »mitäs
itfet ja olet papoilla mielin?» »@itä itfen ja olen
papoilla mielin; toifet rengit niin malpeptelimat M
ninfaalle, fanoimat minun (anoneeni faiffein parasta
falaa tulemana pönä (aamani merestä; funingaS npt
tappaa minut, fun en (aane maan.» »dlä itfe,»
(anoi orit, »mene funinfaan luo, fumarra funingaSta
ja rufoele toifia renfiä tulemanfin pöfä unettomin ({[;

min malmottamaan ja nuottaa mebättämään, (itä maS=
tenpan (tnulle annettiin (e uuft nuotta (teitä muoresta:
fatfo itfe päältä maan, ja anna toisten pinata.»
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nelle niinßun Ijerooinen oli neuroonut, josta BuningaS
[amalla laittoi toi[et rengit nuottaa roetämään, ja fjei=
bän täptpi roalljeußfenfa ta’utta taas toinen pö roal=
rooa. SÖebettiin Baißen pötä nuottaa, ja poißa Bat[oi
roaan laatua, miten toi[et IjPeSfä ot[in tpötän[ä teßi=
roät. @e Bun oli uu[i nuotta, jolla roetiroät, niin
[aatiinßin [teliä meren Balaa, loljta, laljnaa re’ellinen
täpteen, että oißein BuningaS ifjmetteli, Bun [emmoi[en
Bata=joußon näfjbä [ai; ja poißa [iitä [ai Ijproän [iiS=
tin Buninßaalta taas.

s£oi[et rengit Buitenßin ppp[troät Ijengen ebeStä roaan
päätä pofalta pois. ÄunittgaS oli naimatoin mieS;
Ijänellä oli morftan toifeSfa roaltaßunnaSfa, »aan ei faa=
nut [itä [teitä, morftamen roanfjemmat oliroat Ijänelle roi;

Ijaifet, ja ifä oli ilmoittanut, ett’ci Ijän [tnä ilmoisna ifä=
nä roi£jamiefje(fen[ä anna tptärtänfä. Mäntän feifan
tieftroät fjproin palroelijatßin, ja Bieliroät Bolmannen Ber=
van Buninßaalie: »tämä teibän nuori renßinne [anoo [aa?
ro an[a teibän morftamenneßin Botiin [teitä toifen Bunim
Baan roaltaßunnaSta.» kuningas [iitä astuu poi’an eteen,
[anoo: »oletpa [inä [anonut minun morftameni [aaroa[t
Botiin, jota minä en it[eßään [aa; mene npt [e £>aßc=
maan, Bun et [aa, niin minä leißßaan Baula[i poißßi.»

soißa itßemään npt [itä, ja menee padoitta mieiin
ljerooi[en[a luoß[e talliin. »SUitäS itßet ja olet paljoilla
mielin?» Bpfpp fjäneltä orit. »@itä itßen ja olen pa=
{joilla mielin,» [anoi poißa, »Bun toi[et rengit roak
Ijeljteliroat Buninßaalie, [anoiroat minun Buninßaan mpr=
[iamenßin [aaroani Botiin, jota ei it[eßään BuningaS
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[aa, metfän petoja Pun on noita ilPeitä tien mierellä,
jotPa tulemat menijätä fpömään.» »(Siä itPe, poiPa*

rufPa,» loljbutteli P>äntä Immeinen, »Pumarra Punin*
gaöta, että laittaPoon toifet renPinfä Polme Ppmmentä
leljniää tappamaan. 9ie lifyat pane fitte minulle re*

Peen, Ppllä minä ne jaPfan metää; ja läljbemme fitte
PuninPaan morfianta fyaPemaan: pebot Pun tiellä tu*
lemat, mätä niitä li£>oja Reille re’eötä, niin jäämät
niitä fpömään.» Sftitäö fiitä? Pun ilmoitti Pu*
ninPaalle, mitä Ijän tarmitfi, niin fe tapatti hänelle
ne Polme Ppmmentä lehmää, joita Ijän pppft; ja poiPa
läPfi Pulta*oriiHanfa ajamaan, ja miöPaft niitä liljoja
peboille, Pun tulimat tiellä fpömään, niin ne jäimät
niiltä PebPenänfä riitelemään, ja fillä tamoin päästiin
morftamen Ijomiin. itpfptään [teliä: »mitä afiata
poi’alla?» - »ÄuninPaan morfianta läPftn Päpmään,»
maötaft tämä. 9lO, et ennen [aa morfianta ennen*

Pun 2ÖalPean=muoren rinnalta Päpt malPean ruunan,»
fanoi PuningaP, »Pun [en faanet Päfiifi, fitte faat Pu*
ninPaan morftamen: me emme tiebä [itä muorta, etfi itfe.»

910, Ijpmäljän tätä oli äPPinäifen rumeta muotia

etftmään toifeeta maltaPunna£ta, Pun eimät itfePään
tietäneet; poiPa itPien paljoilla mielin meni Ijemoifenfa
luoPfe, eiPä tiennyt miPä tuumaPft. »SWitä itPetja
olet padoilla mielin?» ft>fpi taaö orit. »@itä,»
fanoi poiPa, »Pun mun Pädettiin 2BalPean*muoren
rinnalta malPea ruuna tuoba, ennen ei [anottu Punin*
Paan morfianta annettaman: npt minulle Ijpmä tulee,
Pun läjiltäni Potiin tullen, päähän fe nr>t leiPattanee.»

»@la itfe,» mr!!oi f>ett>otnen, »tmåfaa faul;tanafi
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mun felfddni ja noufe itfefin istumaan, fplld minä
Söalfeammuoren tiebdn; Idljtefddmme pl)tend finne, niin
faamme fieltd fen malfean ruunan, jota pppbetddn.»

fpoifa tefi neumon jdlfeen faiffi, miSfafi fauf)ta=
nanfa fjemoifcllc felfddn, ja nouft itfe ajamaan. fya
moinen filloin Idffi läppäämään ja meni femmoiöta
menoa ebellenfd, ett’ei faufaa miimpttp, fun oltiin jo
Söalfeammuorella. Sieltä faatiin npt toinen ruuna=
bfbtti jdlfeen, ja lapettiin tafafi. bullaan morftuSs
taloon, niin fielld pitoja pibetddn ftind
on funinfaita, ftina funinfaalliSta herttuaa ja fuuria
fotapddHiföitd ruojalla. SlStuu poifa fifddn, niin fp=
fptddn tjeti: «mitä aftata?» »jfuninfaan morfianta
Idfftn fdpmddn.» »SlSfen faanet, fun tuntenet fen
morfiamen tästä joufosta,» fanoi funingaS. 9fo,
ciljän fe fitd toifen maltafunnan mies tuntenut. SD?eni
fiitd l;emoifenfa luo, ja fanoi furuisfanfa: »ei anneta

morfianta nptfddn, ennenfun tunnen l)dnet muiben
herrojen joufoSta, maan mistäpä minä outo fen tun*

tiftn.» »®iä fure eldfd ole paljoillaft,» maStaft
orit: »mene jdltenfd ftnne; fe on funinfaan morftan,
jolla on fdrpdnen nenän latmada, ota fe, faa=
paafe fpliift!»

■sfto, poifa te!i niin, f’un oli neumottu, ja fai
ftitd funinfaan morftamen rciimeinfin, ja lafft ajamaan
oman funinfaanfa luoffe, Ijpmilldnfd, fun npt
fin afianfa toimeen fai. Söaan mitenfdS fdmifddn?
SRenfUjouffo oli i>f>ben miehen pannut tielle mallimaan,
tiebuStaaffenfa, jofo tuo poifa tulee funinfaan mop

ftamen feralta fieltd toifeSta maltafunnaSta. Se maljti
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Pun PePft poran, morftan [pliSfä, läf>eåtpwän linnaa,
lipppäft fiitä PuninPaan eteen J>cti, ja [anoi: »jo tulee
nuori renPinne, ja morftamenne onPanfa f>änellä j ah
fananfa piti [itä, ja imaft, pilPPafl [tinä teitä maan
panette.» Äuuttuanfa femmoifet puheet mor[iameS=
tanfa ja poi’aSta, PuningaS fuuttui mielä entistä pa*
fiemmaPft, fe npt oli armattama ja lupafi fyuo*
meis=aamuna panna pofan päältä pois. s)oiPa ei
tiennpt fiitä mitänä, tuli Potiin, ja antoi PuninPaalle
morftamcn; maan PuningaS on millainen fypmin, lufec
hänelle tuomion, ja (anoo fyuomciS=aamuna tapetta=
man. Soinen, joPa oli toimonut fiitoffet faamanfa
toimellifuubeStanfa, Pämi tästä pahoillenfa lipmin, ja
meni itPien taaSPin l>cmoi[eltan[a tuumaa ottamaan,
[anoen että niin J)ärttä npt uhattiin, fiemoinen [tilien
mirPPoi: »elä, poiPa-ruPPa, itPe eläM ole padoilta mie=
lin! 9)?ene PuninPaan eteen, Puntana, ruPoele !>äntä,
että toifilla rengillänfä tuohon tiettäifi [omeriPPoon
jutulle termaliauban, ja [ano [tifienPin ennen mene*

mäfi ennenPun päätä antamaft leiPata; maan elä fti=
lienPään ennen mene, ennenPunfaat fii£>en pilliin, jonPa
fait fnibemmuoreSta, PolmaSti puhaltaa.»
tästä npt poifa PuninPaan luoPfe, ja ppptää liäntä
termaliautaa Paimattamaan, [anoen ennen talitomanfa
[tilien Puolla, Pun että jätteitä pää leiPattaifi, [e olijt
PuitenPin liäneStä helpompi Puolema.
plltäliän [e PuninPaaSta oli, millä tamalla poiPa ta=
pettiin, Punaan maan liäneStä pääft, ja rengit pantiin,
pimeällä metfäStä tultuanfa, lieti Pol)ta liauban Pai=
maittaan, Puten poiPa oli ppptänpt; [en fiitä [äimät

©ucnt. tarinoita. 17
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malljeeetanfa. f)e EuitenEin £>pn?ilflä mielin Eaimoimat
pantaa ja ftifyen termaEfta pilEEoimat, Eun fe poiEaa
maStcn tehtiin, ettei npt fye muEa mil>amief)eStänfä
pääfemät. @aiEin (»auta malmiiEft, ja EaiEEi Ettu=
(uutettiin Edupungin ral>maS, tyerrat, talonpojat Eat=
/omaan, miten paljanteEijätä poltetaan. @iinä pmpäri
feietiin ftttc EaiEEi rengit, EuninEaat ja muut, ja poi=
Eaa rumetaan mientään Rautaan, niinEun tuomio oli.
Sama /tiloin fteppajt fen fimften antaman maSEkpit
lin ofallenfa, ja Eun rumetaan termaljautaan miSEaa»
maan, (anoo famalla: »armollinen majesteetti! anta=
Edo, mielä EolmaSti puhallan täl)än pilliini, ftttc lätys
ben.» <Se turnattiin, ja (eifafyuttiin pillin fämeltä
Euulemaan. s)oiEa (tiloin Eun enfi Eerran paljalft,
niin jo polmillenfa EaiEEi raftmaS lanEejt; ftita Eun
pufyalft toifen Eerran, f>e jo pitEällenfä miSEautuimat;
maan pul;alftpa Eolmannen Eerran, niin ((Koin fypppäft
EuningaS renEinenfä ja EaiEEine rafymainenfa ftiften
termalsautaan, joEmn Euolircat. soiEa maan jäi it=
feEfenfä ftiljen, pääft EuninEaaEfi, ja (ai fenEin mor*

ftamen itfellenfä. @cn pituinen fe.
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sUfulaufe.
XäSja niintnn enfimåifeSfäfiu ofaSfa painetut fadut ja

tarinat omat maamme tienoilla fanfan fnuSta teräint ja
©uomalaifcn omaan fertemuS=tapaan pnbntnt. UlinoaStanfa
tarinoiden nltonainen afn ja jär'eStpS lienee binfan joSfa=

tuSfa toimittajan tantta muodostunut, »aiffei fentäbden
InonnoStanfa muuttunut; jilla faiffi fanfanfnifen forte muf=
fen omitnifundet on taitella motomin fo’etettn toimittaeSfa
tartfaan jäilpteltä.

SoS tarinat alttiudesta olifimat felmään ja otatti
Raastetut fefä fen mutaan fitte fcräteSfå tarfciu firjoitetut,
fopiji t>eibat femmoifinaan fenticfi painattaafin; »aan fem=
moinen ei ole afian jätfi. hilloin omat tarinat alfiianfa
»aellinaifina ferätnt ja »irbeellifeSti fcfä »i’allifeöti firjoi=
tetnt, eimåtfä femmoifinaan ole pätemiå, »aan fietä»ät tar-
peellista torjunta. 3Rilloin taas on nl)tä tarinaa nfcam=
masta paitasta firjoitcltu, »äbaifcn eri ta»alla fnStafin;
ja misfä fertomntfeSfa on tarinan alfn, misfa loppu, misfä
mifin puoli el»empi ja [omempi; lotjista patioin ci ole
fun »äbaifcn tarinan fattelmaa »aan faatufaan. 91aita
puutteellifta fertomuffta on toimittaeSfa täptbnpt parjiclla
ja toijinanfa, misfä fen ajia on »aatinnt, ufeampaa toijin-
toa ja tarinan lob’elmaa fomiteHa toifecnfa, toijinanfa taas
jetafuta liifapaiffaa tarinalta l»l’ätä. Jämä tämmöinen



fomittetn ja järeStäminen on ollut toimittajan pää=fö'e ja
tarfoituS, misfä lienee hän onnistunut, misfä ei. 30S jttä
maStaau toijiunot enemmän omat eronneet toifistaufa, Olcm=
me ne toistenfa rinnalta Eertoneet, maitta heistä tertomuffctl
pää=juoni oliflfin ytji; niin faapi fittä näbbä, miten fanina
tarinaa eri tienoin aina eri tamalla puhutahan.

SKtfalt titaifuutta on ollut, olemme ftinä fmmsfa mui=
benfin taittojen fatufofoufjta tutfincet ja mistä maan yhbeu=
taatuifta fcrtomuffta on löytynyt, ne aina maStaamaan ,fuo=
mataifecn tarinaan mcvraunect. 9lamå Juntin tarinan ah
fnun liitetyt mertaelmat näyttämät monenfin tarinan oleman
tamcatta maailmasta tunnetun jo ufeammaEcfin faufalle nh=
teifen; maan eliöön jiitä fyystä futaan tentaten epäelfö
tästä fcrrottuibcn tariuoiben tobenperäistä fnomalaituutta.
Äeu erityisten fantojen fynnyttämiä tarinoita aifanta tarh
(uuhelta tutEii ja fcStcnänjä mertactec, on tyllä bamaitfema
heistä jotafuta yhteyttä ja heimotaifuutta, maan eroittaa myös
hymästi (uutin tantan omituitet tertomuftet muista mievat)iS=
ta. 'Jiiin tapaa hän ejimetfifjt SuomalaiftHa ja Surjalaifilta
ufcinfin taiffa fohbaStaan ybtäpitämiä eli joljcnja toijlinfa

mimahtamia tarinoita, maan tefjri tjciöfä myös tähbellifeu
eroituffen; fittä yerätfl pantu aine ja ajatus (yllä omat
attuanfa Suomalaitille jetä Jurjalaijillc yhteifet, mutta (um=

pitin Eanja on ne omituijeUa tamallanfa oimattanut ja niistä
miettimät ja rafentamat tarinanfa tantattijen tuonteenja jatai--
pumuttenfa mutaan muoboStanut. *puf>cefft tulleitta tantoilla
tojin on (anfafäymistä ollut fcStcnäntä, marjintin muinoi
tcmpina aitoina, ja monifin tahtoi]! (cnticft tämän päähän
tyyttää foto pcibän tarinoitenta ytjtäpitämyyttä; mutta mai=
nittu heimolaifunS tarinoibcn fubteen on ufcinfin yhtä tuuri



fuu ci fuurempi »idä etäifeuipicu fanfojen mälittä. Änn
mufa jofu karjalan periltä di SBienanmetcn ranteilta fc=
ratto ©uomalainen tarina lamataan pääjnonenfa ja foto
fifällifcn ratennnffenfa jubteen pbbenlaijena cjtmerfifjt 21ra=
pialaijtda ja SBalatfialaiftUa, niin eil)än tätä enää fäp feS=
fenäijen fanfafäpmifen päähän mäittäminen, totta ajtaan
muuta fpptä lienee! ißäpttäifi piammaStaan jlltä, fun
oliftmat eritpifet maailman fanfat enjtmäifeSta alfuperäifcStä
fobiötanfa jäitpttäneet joitafnita ofjteiflä muistoja, joita jitte
aitojen fnlueSfa fnfin on mideSfåän mäbäifcn eri tamafla
maan fnmaeHnt. hiinpä fäptoöt nämäfin raffaaSta {jäim-
me maasta feråtot tarinaifet täsfä nut jutfifuuteen, näptifft,
mimmoijtna ©nomalaifet enjtmaijen lapjuutenja muistelmia
omat fäilpttäueet.

Siintäen §ämcenft)täSfä SofafunSfa 1853.

®cro ©alntclaincn.
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Souieviffet.
Säiuin mimahtamia tarinoita tamataan ufcamiualla micraatiafiu faufalla.
äluiteufiu on täsfä Fcrrottu ©uomalainen tarina, jommoifeua fc „2cppä»
plHffy"»nimifcSjd fertoinutfedfa näytäffe, chyempi ja täybcllifcmpi tutafin
aiempana miitatuiSfa fatufofoelmisfa luettaman tcrtomusta, jotta parein»
miu fomettumat meibän tarinamme muihin toijiunoihin, erittäiutin wii=
mcifihin. ©emuloijia tähän merrattamia fertomuffia on tietäätfemme
fcuraamida nitomaan tanfoiiia:

Olutj alaifitia: Äntfo: StShjiknfcn og s>loc, 9lorffc golfccmcn»
tyr, anbcu forögebe llbgame, Shriftiania 1852, 91:o 24, ftwuja 122—139,
„Sil(efovt."

lanftalaifilla: dlatfo: Ä. SOlöiienhoff, ©agen, SOiärdjen unb
Sieber bcr .ficrtjogenthiimcr ©ddebmig »polttein unb Saucnhurg, äficl 1845,
fuoua 453 ja fcn jäieliijiä, tcrtomusta „3tiurdth," josfg uiinfun ©no»
malaifeSfatiu tariuaäfa puhutaan fiimäStä, jota oli ufcaiumalle yhteinen

9iuotfaiaifii(a: Äatfo fäyitdn» Gamatliud odj Stephens, ©men»
fta fyoitfagor odj Sifwcutijr, 1 bclcn, 1844, 9l:o 5, (imuja

fcrtomuöta „®c hcggc Joftcrhröbcrnc;" ja 91:o 4, (imuja 45
57, tcrtomusta „£alftrotiet elier bc £re ©mävbcn."

©atfaiaifiiia: 1. ätatfc; Submig S3c'djjlein, ®cutfd)c§ SKär»
djcnhud), Scipjtg 1846, fimuja 132—135, „®cr ajafenpter," nad)
niuublidjcr Hetcvlieferung and graufen. 2, Äatfo: dliitber» unb £anb»
märdjen, gcfgmmcft buvd) bic SSriiber Oriiiim, ferfifte rcrmchrte mtb »cv*
hcöjertc Sluftagc, ©öttingcn 1850, 9l:o 71, (imuja 433—439, „@cd)fc
(ominen burd) bic ganjc SBelt." 3. Äatfo: fantaa tirjaa 2 S3anb,
9l:o 134, |in>uja 260—274, „®ic fcd)d ®icncr.'- 4 Äatfo: 991olhedi,
-llboaigtc (foentyr og ff-ortacliinger, ftmuja 310—317, fertomudta „®e
fej Jieucvc."

©uom, tarinoita. , 1



2 1. Bcweritfet.
3tatia(aifiiia: 1. Italfo: ailärcfyenfaal «tiet Soilet fflt 3ung

unb 2111, Bon B:r •&. llictte, jobfg lotjiin Staiialaifebta 31 Sentame*
rone = nimifestä tirjabta ©alfan tieteen Eäännellt) tarina, nimeltä ~B)er

Bummling". 2 Äatfo: famaa firjaa, (tipuja 18—22, tertoraubta
»®cr gtci«

9lanbtalaiftlla: ätatfo: Contes des fdes par Mdme d’Aul-
noy, fertomubta „Bellc-Belle ou Ie chevalier fortune.“

2lrapialaifilla: 1. Hatfo: .(tielle, SOtärdjenfaat «Ker SB!tcr
;

britter Sanb, Sertin 1845, ftißuja 58—82, fertomubta
unb Bob beb .(äauptmanus Sergfpmllet unb fetner tapfern ©cnobfen,"
aub ber Bon unb Kajot! gegebenen gortfetjung ber Baufenb unb
(iine Siadjt — 2. Jtatfo: Baufenb unb <stne (Radjt, Bon #a»
bid)t, Srcflau 1827, „@efd}id)te beb srinjen unb ber gbe
(J!ari»Sanu."

sPctfialaifi((a: : „Bab Bon 3wn, aub bem
®d)ad) 3tamcf) beb girbuäfi Bon ®örteb, Sertin 1820, fltruja 246—260,
„3Me ®age Bon Sobrabp."

I. %tppåpbtfty
m

©ttttnen 3ttått.
SBuolEinicnieltä.

£)li muinoin uffo ja affa. <£>e choät lasta faa
iäSfään, fiitä pal>a on mielenfä f>pn>in. 9?o, ote*
taan leppäpölffp, leifataan metfästä ja pannaan fät*
fpefyen, (tina folme touotta tuubiteCaan, niin fpntpp
fycnfi fitljen, lapfeffi muuttuu fe leppäpölffp. 3fä on
fpnnoöfä, äiti lehmiä IppfämäSfä, niin fillä aifaa tuli
poifa l>enfiin, noufi omin tooiminfa fätfpegtä, ja oli
jo lattialla fätoelemägfä toanltempien tulleåfa
ja pppfi leipää emoltanfa l>eti. Sifto, fului aifaa
fiitä muutaman, touofi tuli, toinen meni, niin faStooi
poifafin fuurefft, ja tuli mies Itäneitä Itptoä, etfei
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moi rnirren meteä, faarnan *) fanoa, pien oli matyma
ja mäfemä.

•Katofipa fuu, päimä, päimän foite maailmasta;
folme muotta ollaan, pötä pimeätä pibetätyän, niin
alfaapa ifämäfft fäpbä fe femmoinen 010 ja rumetaan
neumottelemaan, millä faaba ne jällenfä maailmalle
loiStamatyan. kuningas laatii piirut 2), futfuu rujon,
ramman, perifofean linnaanfa ja ratymaSta fofoaa fai*
fenfäätpiStä paljon, nätybäffenfä löptpiftfö tyänen mal*
tafunnaSfanfa niitä mietyiä, jotfa fuun, päimän, päi*
män*foitteen tyanffiftmat järiUenfä. hänellä on juos
mifet mäfemät pien; fun löptpift toimen putton juoja,
fe faift foitteen; fun löptpift fuuben pullon juoja, fe
faifi fuutaman; fun löptpift ptybeffän puEon juoja,
fe faift päimöfen; moinen oli tietäjiltä ennustus,
pääftft aurinfo faifeEe maailmaEe paiStamatyan.
9fo, afetaan ratymaan fe’aSta niitä femmoifta mietyiä
npt etftä. Etfittiin, etfittiin, niin löptpi folmen pullon
juoja; etfittiin, etfittiin, niin löptpi fuuben pullon
jouja; ei muuta, fun folmaS oli mielä löpbcttäroä,
jofa ptybeffän puEoa joift. Qftfitään npt, etfitään fi*
täfin; maan ei löpbp pfbeffän puEon juojaa, jos fuin
etfittäifi. @anoopaS fiitä jo funingaS: »no, ci npt
muuta ole maailmaSfa, fun Seppäpölffp,' jofa ptybef*
fän puEoa fietäift; fäpfää fe tänne!» 910, Seppä*
pölffp fäptiinfin fiityen, futen fäSfp oli, ja fe fotyta
juoba faratyutti ptybeffän puEoa perätpStc, eifä ollut
tuosta miEänfä mielä.

•Kuningas antaa fiitd m>t niitfe «tietyille tyemoi*
fen jofa ainoalle ja matfaratyaa fullefin: folme fataa
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Folmenspultottjjuojalle, Fuuft fataa Fuubenjpul(on;juoi
jalte, ja pljbeFfän fataa ppbeFfänspuflonsjuojafle, fifle
SeppäpölFpltc. Söielä antoi fjeille jttte niitä mäFemiä
juomiftaan emääFft, ja tpönfi matFaamaan FaiFFi Fol*
me, jotta IjanFFiftmat Fuun, päimän, päimänkoitteen
maailmalle jällenfä.— SJlieljillä oli fitte purtta ppmä
FudaFin, niin ottimat ne Feraflanfa, ja faimat matFaa=
maljan pfjbeSfä. Sljoimat, ajoimat tuon pitFää, taan
Ipppttä 3), pötä pimeätä FulFimat, niin alFoi
tua 4) jo päimän Foite mäpäifen. £e fttä Foitetta
Fobbin ajamahan npt; ajoimat, ajoimat Fotmafen, niin
alFoipa Fuutama paistaa ftitä. 9to, Fun ajoimat
tuon pitMä, taan Ipfypttä taas Fuutamaa maStcn, niin
jo noufee päimonen FaiFilfe Jteifle ftnne. Qtipän muuta;

faabaan päimöä maSten ajamahan npt; ajetaan, aje=
taan, min ajettaneeFin fuorafyan pfyä, niin tumaanpa
paFanaan linnaan. @inne päästpänfä menemät I;e

fjeti, (anomat: »Fa, täällä, SeSFisaFFas
feni, päimä on teillä.» «-Dpop poiFafeni!'» maS*
taami SeSFi=aFFa, »ei ole päimä=Fultaa FaiFin aioin
täälfäFään! s)afyafpbäminen Fun on Fironnut päimää,
Fun on paistanut, niin pfjbeFftpäinen Fäärme on (aa;
nut päimöfcn; (e Fun mereen menee, niin päimän mie
möptänfä: Fun tulee maalle, meillä on päimä, maan
Fun on mcreSfä, meillä on pimeä.
famatfe on Fironnut Fuutamaa, maraS näet, Fun
ei Fuun malolta ote maraStaa faanut, niin Fuufipäi=
nen Fäärme on fiHä faanut Fuutaman; fe Fun maalle
noufee, meillä on pb maloifa, maan Fun mereen me*
nee, il>an on pimeä. taaSFin on



!■. Scppåyöltfri. 5

Eironnut pdirodn=Eoitetta, fe Eun aitoon 5) toalEeni,
etfei hdn ma’ata faannut, niin Eolmipdincn Edrme
filld on faanut pditodn Eoitteen »altaanfa; fe Eun
maalla on, mciHd on pditod, toalEea, »aan Eun on
meresfd, pdi»d ei meille EoitaEaan.»

©aatuanfa tiebot tdmmoifet, IdEft miehet SeSEi=
aEaSta ja faimat linnan pihoja Edmelemdhdn, nd£>bdf=
fenfd, mitä tuosta »creStpifi 6). ÄulEieSfaan fielld
ndEimdt h e outoja l>eti; puoli linnaa itEee, toinen
puoli nauraa. ÄummeEften tätä, menee
juoja ScSEi*aEEaan taas, Epfpmi: »mitdpd, SeSfi=afEa=
fcni, puoli linnaa itEee, toinen puoli nauraa?»
©anoi SeSEi=aEEa: »jttd, poiEafeni, puoli linnaa itfee,
toinen puoli nauraa: Eolmipdinen Eddrme Eun merestä
noufee, EuninEaan pitdd »iebd manein tpttdrenfd fen
fpöbd; Eun ci »ietdne, Eddrme fpo puolen linnaa,
puolen todEed, pxtolen Eiiltdmid Eitoid. ©en Eun faifi
npt Edarmeen tapetuEfi, flitd pdhodn Eoite tulifi,
pddfift EaiEelle maailmalle loistamahan.» SftieS Euul=
tuanfa tdmdn, paatti »uottaa Eddrmeen tuloa, ja al=
Eoi tiebuStella linnaSfa, mitä nemooa EunimjaS pitdift,
nd£)bdEfenfd, »oifiEo l)än apuna olla, toai miten tdSfd
Edroiji.

©ielld ommellaan npt nal)EapuSftin EuninEaan
»anbin tptär Eddrmcelle anncttaioaEfi, ja fuuri Eun
on Eitoi meren rannaSfa, josta Eddrme aina ftltaa
myöten maalle noufee, niin fti£>en »iebddn tt>ttö=ruffa
Ehoen luoEfe rannalle. SRupeftpa ilta tulemaan fiita,
niin otti Eolmtmpullomjuoja pullonfa ja pani Eolme
pullollista niitä EuninEaanfa antamia juomifta fuu=
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l)un(a, jo§ta pisti jo fuitfet (uulmn fyemoi(ellen(a ja
läE(i ajamahan rantaan, (anoen toifiCfe tomerilleen läfys
tieSfänfä; »joS tulee EcnEä luoffenne, niin tpöntäEää
hurtat amuEfeni!» Sultuanfa meren rantaan, tptön
luoffe, laSEeutui fitte l>emo(en(a (eläStä, ja Eimalft *)

miefallaan nal)EapuS(in (anoen tptölle: »nou*

(cpa, etft päätäni!» Spttö (äiEäfyti (itä, armeli:
»jo tämä tuli npt mun (pöjäni!» maan eil)än tohtinut
mirEEaa mitänä, maan istune mättävälle poi’an päätä

Sama laSfi pään(ä tpttären (pliin ja
Eään(tl>e (tlmin rantaan päin, jotta näfift, Eon(a
Eäärme merestä nou(ec. QtipäS aiEaaEaan, niin jo
meri leEafjti 8), Eerran en(in, ftita toi(en, (iitä E oi;
manncn, Eunne armaft poiEa (ppn ja Eamafyti (ci(a*
ljallCj, (anoen tytölle: »mene, peittäpbp Ei*
men ta’aE(e, Eäärme tulemi.» Sämä meni, niinEun
EäSEettiin, ja tuSEin (aiEaan Eimen taaE(e, piStäpnceE(t,
Eun Eol>oaa Eolmipäinen Eäärme merestä, nousten (il*
taa mpöten rannalle; maan olipa Eolmen=pulfon=juoja
pääS(pt l>emoi(en(a (elEään (otiaE(en(a Eäärmeen Eera.
.pemoinen Epltä (äiEäfyti Eäärmeen tuloa ja EorSEal)*
teli, EorSEal)teli pel’oiS(an(a, maan rat(aStaja l>aHitfi
l)änet EannuEfillaan, (anoen: »mitä EorSEut, Eonnan
ruoEa, fyirnaEoit säjpn Immeinen!» ja ajoi Eäärmeelle
maStafyan. (anoi Eäärme näl)beS(ään
miehen, »jofjan täällä if>mi(en meri E>ai(ee; jopa täälT
on miehen luita (pöbäE(eni: pulallapa pul)tal)aSta
|engeStä(i maSEinen- toratanner . torataEfemme!»
»s)ufyalla (tnä paEanaSta E>engcStä(i rautainen tora*
tanner!» maSta(t mies, ajaen Eäärmettä läfyemmäE(i.
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910, Bäärmc puhaltaaßin paßanaSta hengestään rau*

taifen toratantereen heti, jo6fa noufec heillä tora.
Porataan, torataan, niin jo Baßft päätä faapi mieS
Bäärmeeltä poißßi, maan ei n>oi Bolmatta faaba mil*
länä. Dttaapa fitloin Bengän jal’astanfa ja heittää
fen tomerienfa luoßfe linnaan, niin he työntävät hur=
tat fieltä amußft, niinßuin oli; ja Boirat Bun
rantaan pääftmät, ne rcmittelimät 8080 Bäärnteen pa*

laiflßft, ja mies fai miimeifenßin pään filtä poißßi.
oiitä meni hän fltte linnaan tomerienfa Inoßfe, ja
rupefi ma’ata, ja Bnn fai fe pö Bulunecßft, niin pääji
päimän Boite Baißelle maailmalle loistamahan, jaral>*
maS Bäißßi rußoelee iloiSfanfa: »auta, jumala, fltä
miestä, Bu päimämßoittecn fai malßenemahan!» Suutta
BuningnS heräfi mpöhään maSta aamuifetta eißä tie*
tänpt aftasta mitänä, maan fanoi orjiHenfa: »nicnßää
meren rantaan ja puiStaßaa tpttäreni luuraisßat puS*
flSta, mielä fe on tarpeen toifiaßin mietä; Bäpßää
puSft Botihin!» SD?eni orjat fiitä täyttämään Bu=
ninßaanfa BäSßpä; maan Bun rantaan tulimat, ftellä
tyttö mielä on eloSfa, BauniS ja tcrme, Buni ennenßin.
9io, orjat miemät tpttären heti linnaan, joSfa Bunin*
gaS ihastuu ilmoißft, Bun tpttärenfä elämänä Botihin
tuotiin, jota luuli jo Buollccßft. (£nftnnä ci tietä,
Buhun faaba iloiSfanfa, niin on hprcä mielenfä, maan
Bun tointuu fiitä jär’illenfä, niin Butfuu orjat luoß*
fenfa, ja BäSßec heitän fclmittää hielle Baißßi.
»Äa, emme, Buninßaifcmme, muuta tietä, Bun minßä
rannaSfa nä’imme,» fanoi orjat; »ftinä oli tpttärcjt
termeenä Bimen Bupeella, mutta toifella puolen Bimcä
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oli käärme kuolijakft remiteltp ftllalfa, @en kun oli
kolme päätä ftinä mieretpSte, ne niin raskaita olimat,
ctfei moinut kolme miestä liikuttaa ptyä päätä; maan
raatoa ei koko 9) moinut kankiloilla kohotella.»

SDftehet pääStpänfä makaamasta, olla olcttelimat
kaiken päitoää linnaSfa, kunne ilta tuli, niin jo taas*
kin puoli linnaa itkee, toinen puoli nauraa. DttboS*
tuen [itä, menee £eSki*akkaan muoroStaan npt kuu*
ben=put(ott*juoja, kptymi: »mitä, SeSki*akkafeni, puoli
linnaa itkee, toinen puoti nauraa?» »Di, poika*
feni,» (anoi SeSki*akka, »fitä puoli linnaa itkee, toi*
nen puoli nauraa, kun pitää kuninkaan miebä keSki*
mäinen tyttärenfä käärmehelle työbä; kun ei roietäne,
työ käärme puolen linnaa, puolen rammasta, puolen
kiiltärciä kimiä. <Sen kun faifi npt käärmeen tappaa
kuka, fiitä fe kuutama tulift.»

Äuuttuanfa tämän lähtee mies fukkelaan fiitä,
muottaakfenfa, mitä tuohta npt kuninkaan fobiaa ta*
pahtuift. 9io, eipäö aikaakaan, niin ommellaan
kuninkaan keSkimäinen tytär nahkapuSftin taas, niin*
kun eiiein fifärenfä, ja miebään meren rantaan käär*
meen otettaroakfi. ikuuben*pullon*juoja filloin otti
pultonfa ja rppppäft kuufi pullollista niitä kuninkaan
antamia emäS*juomifta, josta hpppäfi jo hewoifelleen
felkään, käskien tomerienfa työntää
amukft, jos hätä tulift, ja ajaa karetteli tyttären luoffe
rantaan. «Siellä I>alf’aift nahkapuSfin miekaltaan taas,
niinkun toroerinfa eitein, ja [anoi tytölle: »noufe, etfi
päätäni!» Sämä fäikätyi häntä, armeli: »npt tämä
tuli mun työjäni!« maan ei mirkkanut mitänä, istui*
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ftan mättävälle ja rupefi etftmddn poi’a!ta päätä. (Stff,
etft päätä häneltä (tinä, niin meri pfyfäEEiä lefat>ti,
Eerran ettfin, fiitä toifen, fiitä Eolmannen. SmoPta
Jjeräft poiEa, joEa oli jo nuEEua tpttären poltoille,
fatoaltti feifaltalle (amaP(a, (anoen itfeEfenfä: »jofoö
tulet Euutaman (pöjä!» ja EäPEi tpttären peittäptpä
Eimen ta’afft. @iitä f'un tpttö Eimen (nojaan (ai
peittäpneeEfi, ja meri toielä neljännen Ecrran leEaltti,
(titä »ibennen, fiitä Euubenncn; niin jo nou(ee Euufc
päinen Eäärme merePtä, (iltaa mpöten Eoljoaa maalle.
Setuen l>etooi(en(a (eläP(ä Euuben;pullon=juoja ftinä
»uottelee fyäntä. s)eloiP(aan niin outoa elämätä l)e-
---tooinen EorPEaVtelee, EorPEalttelee p>E>äj »aan mieP
I)atlit(ee EuitenEin, (anoen: »mitä EorPEut Eon*
nan ruoEa, ItirnaEoit ftäjpn l>e»oinen!» ja ajaa Eäärs
medelle »aPtaan. »JpuE>=E>uu!» (anoo Eäärme, »jopa
täätt’ on miehen luita (pöbäEfeni.» »jDn,» (anoi
mieP, »»aan et E>p>»ällä (po.» Ääärme (anoo (titä:
»no, puhalla ftengePtäf tinainen toratan=
ner torata!» »Ruijalla (tnä paEanaPta ftengestäft
»aPEinen toratanner torataE(emme!» »aPtaft Euuben*

käärme puf>al(t, ja ftinä (pntpi »aPEi=
(elia toratantereella (teillä npt tora. Porataan, tora=
taan, niin (ai Eolme päätä mieP Eäärmeeltä poiEEi;
torataan, torataan, niin (ai neljännen; torataan, to=
rataan, niin (ai »tihennen? »aan ei »oi Euubetta
(aaba millänä. spotEai(ipa (tiloin Eengän jal’aPtan(a,
että meni tomerien luoEfe linnaan, niin (e (urtat
tpönfimät Itänelle amuEfi; ne Eoirat remittelimät fttte
Eäärmettä, Eunne (oi Euuben=pu(lon=juoja EuubennenEin
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pään ftltä poiEEi. @en teEttpänfä meni fitte ma’ata
tomerienfa luoEfe; ja Euutama Eol)ta pääft EaiEeöe
maailmalle loistamahan, josta EaiEEi raltmaS taaSEin
ruEoelee: »auta, Suutala, [itä miestä, joEa Euutaman
[ai paistamahan!»

9ioufeepa paEana EuningaS aamulla maEaamaSta,
niin fanoo orjiHcnfa, Euni miimeinEin: »menEää, orjat,
puiStaEaa luuraiSEat puSftSta, mielä fe on tarpeen
miimeifelle tpttäreHeni.« IDrjat menemätEiti IjaEcmaan
puSfta, ja tulimat meren rantaan, niin täällä on tptär
eleillä mielä, terme ja EauniS, niinEun ainaEin. <sit>än
muuta; miemät tpttären EeraHanfa linnaan, joSfa Eu=
ningaS taaSEin ihaSteleEfc fitä, etfei tiebä Euin olla,
miten eleä, niin on Ijpmä mielenfä. |)änen EäåEpö=
tään Eertoroat orjat fitte aftan, [anomat: »Eäärme on
Euolijana rannalla, fen Eun on päätä [tilalla Euuft,
ne niin jpEeitä 10) omat, etfei moi Euuft miestä liis
Euttaa pl)tä päätä, maan raatoa ei EbEo 9 ) moi Eam
Eiloilla ,

.ÄuluupaS päimä iltaan [aati, niin linnaSfa taas*
fin toinen puoli rahmaSta itEec,' toinen puoli nauraa.
ÄeEftttpään tämän menee ScppäpölEEp muoroStaan
SeSEUaEEaan, Epfpmi: »mitäpä, £eSEi=aEEa[eni, puoli
linnaa itEce, toinen puoli nauraa?» »@itä puoli
linnaa itEce, toinen puoli nauraa,» maStafi SeSEfmEEa,
»EuninEaan Eun pitää nuorin tpttärenfä miebä p fybeh
[tpäifelle Eäärmeelle [pöbä; Eun ei mietäne, Eäär=
me fpö puolen linnaa tulemana pönä, puolen mäEeä,
puolen Eiiltämiä Eimiä; fen Eun faift npt fen Eäär;
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meen tapetufff, jiitä päimä pääjtft faifeUe maailmalle
paistamahan.»

Seppäpölffp pani fanat ne mielcenfä, ja fai lin=
nan pihoja färnelämätyän jouteSfonfa, fatfeöcn tarfaSti
faiffea. SuoSfa näfeefin outeja Äuninfaan
nuorin tytär ommeltiin nahfapuSftin, niinfun ennen
toifetfin ftfärenfä; ja funinfaallifet paSfarit fantoimat
hänen ftinä puSftSfa rantaan. seffittyään tämän
fteppaft Seppäpölffp pullonfa, ja rpppättpänfä
fän pullollista niitä funinfaanfa antamia emäsjuomia,
hpppäjt l)än felfään ja ajoi jtitä npt
rantaan päin, (anoen läl)tieSfään tomerillenfa: »fun
tullee minulle tyätä ja nä’ette fengän tuleman luoty

(enne, niin työntäfää hurtat amuffeni.» —Sultuanfa
rantaan ja löpbettpään naltyapuSfin fimen luota, ftmalfi
hän (en miefallaan h<*lfi, ja (anoi tytölle: »noufcpa,
päätäni etft!»
iStutye pofan päätä etfimäfjän, maiffa fpKä oli pe*
I’oiSfanfa. dtfti, etfti, rcäl;än aifaa päätä npt ftinä,
niin jo lähtee meri lenfuamaan ftitä, lefalty ferran,
(iitä toifen, ftitä folmannen aina phbeffänteen fertaan
asti. s)oifa armaft tuosta fäärmeett npt tuleman,
peitti tpttären fimen ta’affe, ja nouft itfe
felfään fiireeSti. £epo forSfui, forSfui fäärmetto,
eifä olift cbellcnfä; maan £eppäpölffp
fannuSti fjäntä fomaSti, (anoen: »mitä forSfut fon*
nan ruofa, l)irnafoit Riihen l>emoinen!» ja ajoi fäär=
mettä maStaljan. »«futytyuu!» (anoo fäärme, »jo=
pa tääll’ on Seppäpölffp fpöbäffeni.» »Sääli’
on,» (anoi Seppäpölffp, »maan et fomana fpö!»
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» sJlo, puhalla puhtaljaSta ImngeStäfi Fultainen tora;

tanner torataFfemme!» fanot Fäärme. »puhalla
ftnä paFanaSta fjengeåtäft hopeainen toratanner to;

rata!» SeppäpölFFp peräämättä. 910, Fäärme
puhuisin tjopeaifen toratantereen paFanaSta I;engeå=
tänfä, ja (tina noufee Reillä npt tora. Porattiin,
torattiiu mähan aiFaa, niin jo leiFFafi SeppäpölFFp
Fäärmeeltä pään, fiitd toifen, fiitä Folmannen, Funnc
fai Fuufi päätä häneltä poiFFi; »aan ei moi faaba
Folmea miimeiStä, Fäärme niittä mielä FeiFFuu phä.
puhuit fiitä SeppäpölFFp Fauniini f)änette; »Fatfo,
päimänen noufee tuolta, niin on ruSFea, Fäärme;Fulta,
ftnunFin Faulafi Fun on jumalan luoma päimän noufu.»
käärme ftttoin Fatfa£>ti fprjään mähäifen, ja Seppä;
poIFFp fillä aiFaa filpoi pään taas häneltä poiFFi;
FaF)bette päätie maan jäi Fäärme enää, maan ei moi
SeppäpölFFp niitä faaba mittänä. @iitä rupeaa h«u
puhuttelemaan Fäärmettä taaSFin, fanomi: »Fatfopa,
Fäärme, Fotift palaa!» Ääärme FuitenFin oli ma;

roiltanfa, Fun muisti, miten miimein FatfoeSfa oli Fäp;
npt, eiFä Fatfonut mielä fillä; maan SeppäpölFFp ei
fillä päästänet, maan fanoi ai’an päästä taaS;

Fin: »Fatfo, Fäärme, aFFaft herjataan!» SEätä ei
fietänpt Fäärme, maan Fatfahti jo ta’aFfeen, ja Seppä;
pölFFp taas pään filpoi häneltä. päällä on
Fäärme fiitä npt maan; maan ei moi SeppäpölFFp fitä
faaba, Fäärme fillä FeiFFuu FumminFin.
Fengän ftttoin jafaStanfa ppptääFfeen tomeriltaan apua.
ole Fun näFimät Fengän tuleman luoFfenfa, tpbnfimät
hurtat hänelle amuFff, niinFun puhe oli; ja niiben
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omulfa (ai SeppäpölFFp pl)bcF(ännenFin pään Fäärs
meeltä poiFFi, ja hurtat remittclimät lopunFin. (Siitä
tpöStä pääStpänfä meni SeppäpölFFp hurttien Fera
toifien tomerienfa luoFfe ja rupefi ma: ata; mutta Fu=
ninFaan tptär jäi Fimen luoFfe istumaan rannalle.
Siitä Fun pb Fului ja aamu tuli, niin päimänen pääft
FaiFellc maailmalle paistamahan, ja FaiFFi rahmaS (a=
noo ruFoellen: »auta, jumalainen, (itä miestä maalla,
mieroKa, Fu päimofen (ai jär’illen(ä!»

kuningas ei linnaSfaan tiebä mitänä, luulee
tpttärenfä FuolleeFft, ja (anoo orjiflenfa: »FäpFää luu-
raiSFat puiStamaSfa puSftSta, ForjatFaa tähteet, mitä
on, ja tuoFaa minulle!» 9lämä Fuulimat FäSFpä, maan
löpftmätpä meren rantaan tulleSfanfa FuninFaan tpttä*
ren mielä termeenä ja toimat hänen (teitä linnaan,
joSfa ilo noufl npt fuuri, Fun nuorinFin tptär Fäärs
mecStä pelastettiin, kuningas FäSFee orjien Fertoa
afta Fol)bal(enfa, ja ne (iitä Raastamat, min olimat
rannaSfa nähneet, (anoen: »Fäärme oli FuolijaFft re-
miteltp rannalla; (en Fun oli päätä (illalla pl>beF(än,
ne niin jpFeitä olimat, ctfei moinut pl)beF(än miestä
liiFuttaa pf)tä päätä, maan raatoa ei Folo moinut
FanFiloilla Jomottaa.»

9io, FuningaS laatii linnaSfaan piirut, joihin
Ferää rammasta paljon, ja astuu itfe jouFon FeSFetle,
(anomi: »Fen lienee Fäärmef)et tappanut, Fen mun
tpttärcni pelastanut, fe tuFFuun niiben Fäär=
meiben päät ja tulFol>on minulta palFFaanfa faamaan.»

Äuultuanfa tämän, menee ne Folme miestä me*
ren rantaan. Äu tappoi Folmipäifen Fäärmeen, fe
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luo tuffuun folme päätä; fu tappoi fuufipäifen fäär»
meen, fe luo tuffuun fuufi päätä; maan fu pfybeffi»
päifen fäärmeen tufyoft, fe taae pl;beffän päätä luo
tuffuun, fe Scppäpölffp, jamiepi funinfaalle näfeefft 11).

Äuningae fanomi fiitä: »no, fun mun tpttäre»
ni fcnlaifeeta pälfäf>äötä 12) panetitte, niin fun tpt»
tären fufin pädeti, fe Janelle naifeffi; ja puolen lin»
naa annan mämplleni, puolen mdfed, puolen fiiltdmid
fimiä ja itfenfd panen f)dnet rinnallani elämähän.»
9ftiel>et fumarfimat funingaeta, fanoimat: »eifd pibä
tpttdridjt eifd fimilöitäft, fotiloitafi; fun antanet, an»
na eloa millä fotia pääfemme, muuta ei
mitdnd.» 9io, funingae tuottaa npt eloa ftilten,
joe min määrin ottaifi; maan miehet rodfjdifen maan
ottamat, min ottanemat fafft folmefpmmentä mie»
I>een maan; ja läf)temät funinfaan linnaeta pprfi»
maan omaEc maaHenfa.

Sljamat, ajamat, min ajamat, nijn ompa tien
marreHa, joeta matfatal>an, pöffcuraitat 13) matalalla
pafyanpäimäifet, joeta fuuluu Reille pafina, funi fii»
maaeti mäiteltäeefä fonfana. @anoo [tiloin €cp»
päpölffp toiftlle: »feifofaa tomerit, mie läl)ben fuu»
luetelemaan, mitä poffäefä pa’ietal>an 14); täefä afuu
©pöjätär, maammo niiben fäärmeiben, Eut tapoimme.»

»Äa, mene!» (anoi toifet, feifottuen tielle; ja£ep»
laöfeuft tyemoifenfa fel’äetä, muuttuen fuffe»

lafyan tuofft portimoffi 15), ja pietilte fiitä pinoon,
mi oli feinimiereefä [tina, pafifemia fuulemaljan. sä»
nen fiinä fuunnelleefa (anoo @pöjätär tumaefa toi»
ftHc; »npt minun poifani matfaa ne tappajat tuoefa,
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toimomat fotiin pääfemänfä; maan fpön mie ftcibät
tuitenhn, mie Imibät fpön.»
fpfpi toifet. »@illä mie fpön,» (anoi ©pöjätär,
»jotta laabin enfiffitin teitte fenlaifen näfän, etfeimät
pdäfe mtyinfääri, ja fiitä laabin pöpbät fitte fafyben
puolen tiestä, jotta hm näHSfään laSfeutumat fpö*
mään, niin mie l;eibät tamoitan. 2öielät)än moifimat
fiitähn päästä, joS armattaifi niitä pöptiä folmitfe
miefalla ristiin Ipöbä; fiitä fatoaift fofo ne popbät
ja nälfä famaiia miehistä; maan fun fiitähn mielä
pääfemät, mie en fyeitä l>eitä fiilä, Saabin mufa ja*
non Reille femmoifen, jotta fiifjen omat tipafytamaSfa,
ja laitan lammin tien miereen malmiifft, ftil>en lipit,
tuefyifet maraUa, jotta fun janorsfanfa rupeamat lam*
mistä juomaan, mie tapan fjeibät ftinä. Sfto, fiinä
olifi fama feino Reittä mieläj fun ofattaifi foimitfc
fttä lampia miefalla ristiin Ipobä, niin fatoaifi fofo
fe laitoffeni ja janofin iäffifi miehistä; maan joS fii*
tähti pääSfcmät, mie mielähn neumot tiehän. Saa*
bin, nä’ctte fen, unen heille fenlaifen, että omat maa*

i>an putoamaSfa, ja fiitä fiat 16) panen fai)ben puo*
len tiestä, jotta fun maata paneutumat fti£>en, niin
mie Ijeibät fpon. SoSl;an jitäfin ennätettänee npt
laitostani miefalla folmitfe ristiin Ipöbä, niin fitte
pääStäifi fofo maan mistäpä lie fen tie*
tänemät: fen minun fanani ferrotfoon, fe muuttufoon
ftnifefft ristiffi!»

Seppäpölffp, fu oli ©pöjättären puheen fuunneh
lut portimona pinoSfa, muuttui fiitä npt miefyefjt jäi*
lenfä ja tuli padoitta mielin tomerienfa luoffe. 9lämä



16 1. Xowcviffct.

alkamat kpfellä Itäneitä, mitä opöjättären pbk[äe[ä
paistiin; maan Seppäpölkkp ei raapinut [anoa, kun
tieft ftnifcfft ristikf muuttumanfa, maan täptpi mal=
beltbella [anoa: »ci mitänä pa: istu, ilman
akat mitä tphjää ItaaStella lamertanemat keSkenän[ä.»

t)äifen, niin jopa tuleekin Reille nälkä, [en käärmeen
akan panema femmoinen, ett’cimät pääfe liikahtamaan
paikalta, niin käpmät huonokft; maan [illoin ilmeStpp
pöpbätkin kal;ben puolen tiestä, joilla on ruokamerot
malmiina Ennätti kuitenkin Seppäpblkkp h 1) 1

pätä [efäStä ja miekallaan Ipobä pöptiä
kolmit[e ristiin, niin pöpbät [amaS[a katoamat; mutta
toi[et miehet olimat mihai[et hänelle fiitä, iSkimät,
puskimat, [anoen: »et antanut [pöbä, maikka ruu’at
oli h9rc«l [emmoi[et; ka, mik[i et antanut?»
ei hän, [e Scppäpölkkp, raahtinut [pptä heille [anoa,
kun olift [tni[ek[i ristikfi fiitä muuttunut; maan koki
kirrrätellä heibän kp[pmpk[tStän[ä, maStaf: »ka, mi=
täpä mieron ruu’iSta, eihän meillä [emmoiSta nälkää
ole; [pömme kotona, kun matkamme pääs[ä olemme.»

[anot toifetßin, ja faatiin ajamahan ebeKe.
Sljoiwat, ajoiwat aifanfa, maan eipäs etäätte

pÄaåfcct,- fun tuli jano f>ei(le femmoinen, että ftifyen
.oliroat tipafytamaSfa; ja fiiE)en laati nxjt ©pöjätär,
Märmeen affa, roeftlammin tiewtereen tyettte, joefa oli
lipit, tuotjtfet roaroilk Faiffi, fen juoba, hn tyaluft.
Soifet faffi mutta fimtym&t rantaan tyeti, näf>ti)änfä
tämän; roaan Seppäpölfft) ennätti ebeKe f>eietä ja fai
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lampia mieFallaan Folmitfe ristiin IpönecFft, niin l)d*
mefi (amalla FoFo fe lampi lippincen, pdimineen fiitd,
ja janoFin Idffi mieluista. Soifet olimat fiitd taas
mihaifet Janelle, iSFimdt, puSfimat, (anoen: »et am
tanut juoba, maiFFa niin oli FauniS lampi tdSfd; Fa,
miFftpd et antanut?» »SJJitdpd mieron lampiloiS=
ta!» (anoi £eppdpölFFp eiFd ollut afiaSta mifldnd,
»omaan maahan Fun pddfemme, onltan mettä ftelldFin
ja parempata.» @i hennonut, näet, fpptd (anoa,
miFft l)dn lammin fydmitti, Fun muisteli «Spöjdttdren
cnnuStuFfcn: »Fen mun fanani FerrotFolton, fe muut*
tuFoon finifeFft riStiFfi!»

9JiatFattiin ebelle ytyä, FuPettiin, mi FuPettiinFin,
niin alFaapa mdfpttdd miehiä, ja miimeifeltd tulee uni
Reille fenlainen, etPeimdt ppfp IjcmoiStenfa fePdSfd.
@iind Fun diaan npt maahan nddntpmdSfd ifjan,
tulee dFFid ilmiin-fiat Faltben puolen tiedä, joiSfa on
f>Ö9f>en fifuFfet, pieluFfet fypmdt, etfei paremmista
apua. ÄeFfittpddn ne, Ijpppdd SeppdpölFFp fyemoi*
fcnfa fePdStd, ja Ipobd fimaltaa pf)td (taa mieFallaan
Fotmitfe ristiin, niin fe tuoSfa paiFaSfa fatoft; mutta

toifet tomerit olimat fifPaiFaa pddsfeet {»emoiStenfa
fePdStd l>e?in ja miSFaufimat foidenfa, joSfa @pöjds
tdr tuli ja tatuoitti fteibdt. SeppdpölFpSfd ei (illoin
muuta maraa ollut, !)dn IdFft paFoon fiitd, eifd en=
ndttdnpt fyemoiStaanFaan faaba, fefin jdi Mdrmeen
afalle fiiljen. . Slo, opöjdtdr föi ne FaFft tome=
rista famalla; (tilien Fuoli mieS;ruFat furFealta fur=
mafia, ja fiif)en jdi fteiltd fyemcifet, fiifyen FaifFi, mitä
oli tmPaSfa 17) ollut! opöjdtdr mie ftcmoifct Fo=

-SjWiU. tarinoita. 2
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tiinfa [inne, joSfa laatii ne vomuloil)in, PulPuiftt>in
joPaifen japanee tanfyuaan 1S) rautaiftlla mitjoilla Piinni.

SeppdpölPPp metfdd Pdmelee npt padoilla mielin
pp[ip[en[d eiPd tiebd miPd neumoPfi; maan itfee, itPee
poloinen [uruisfanfa, Pun ei fyemoiStaPaan ole, millä
folioin pddfifi. Suleepa mdfpmpS PdmetteSfd miimein*
fin, ja istuutuu [iitd Pannen juureen lepddmdl>dn.
©iind iStueSfaan löptdd fydn [ilman Pannon pddStd,
tuon irtonaifen [ilman femmoifen, ja Pun Patfelce fiind,
Pummastelec fitd, niin Puuluu l;dnelte paPina metfdstd.
Äa, on pfybePfdn tptdrtd foPeata fielld; niitä on man*

fyempanfa Pironneet Pcvran, niin ©pbjdtdr, Pddrmeen
aPPa, ftlld on maltaaufa faanut ne tpttdret. Reiltä
on poloifilta PiSPonut [ilmat pddstd [e pal>a maimo,
ja pfybcn maan on antanut [ilman, PaiPille pl)tei[en,
millä mctfdSfd Pdpbd; niin ScppdpölPPp [enPin npt
löpjt, Pun [e Pannen pddfjdn l>citettil)in. tpttdret
l)dbiS[ddn fitd alPamat ruPoella [ilmddnfd taPajt, [a*
nomat: »Pen lienetPin, [ie [ilmamme miejd, anna [e
meille taPajt: Pun ollet taatoPfi Pelpaama, me taa*

toPfi otamme; Pun meiPoPfi Pelpaama, meiPoPft otam*
me; Pun [ifdrePfi, niin [ifdrePft mpoS otamme.»

ScppdpölPPp ({(loin f)eitdP[e Reille ja antami
mdn, [anomi: »[iin’ on filmanne, mie fydntd en tar*
mitfe; teille ollee tarpeiden lipminPin!» Samalla fanoo
mi)ös [eiPPanfa, Pertomi, miten ©pbjdtdr tomerit tap*
poi ja Janelta l;emoi[en mci, etfei neumoa ollut Po*
tiin pddStd. tytäret f’un ftlmdnfä [äimät, neu*

moimat [iitd fypmdStd npt l)dntd, [anoimat: »©pojat*
tnren tanfiuaSfa on ftnun [ePd tomeriefiPin l>cmoi[et,
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fc on ne romutoit;in, FutFuifif)in afettanut ja meitä
aina Mattaa niitä mäliStä FatfomaSfa; maan jos fa*
laa Fäpnet tanljuaSfa ja mieFattafi ne mitjat poiFFi
työt, joiefa on t;epofi fiinnt, niin me emme fiitä ote
tietäminämme mitänä; fiitä ftc t>emoifeft jaat.»
Sanottuaan tämän läFfi tytäret ©pöjättären totikin,
ja pFfi FulFi ebettäpäin aina, pitäen fitä irtonaista
fitmää FouraSfaan, jolta fye Fatfoimat. @iCtä Feinon
tutimat t)e emäntänfä luoFfe, niinFun mctfästä ennen®
fin, maan SeppäpölFFp Fulfi marocn jäfeStä, ja meni
fataa ©pöjättären tanf)uaan. (Sieltä näfi l)än l>e®
moifenfa, ja Ipbbä tjeläljptti mieFattaan Ferran niitä
mitjoja, joiöfa fe oli Fiinni. Sästä Fun romcutui 39 )
npt ftemoifet, niin FulFuifet rupeftmat foimatjan pnnä,
ja Spbjätär Fuutee fen, [anoo tpttäriHe: »menFää Fat®
fomaan, ctfb maan SeppäpölFFp tmmoifia ottane tan®
fyuaöta.» Sen Fun (anoo, antaa fitmät Reille Fai®
fille, jotta paremmin näFifimät, ja tpttäret mencmät
Fatfomaan tautinaan, maan (teitäpä ci mitänä näp,
SeppäpolEFp foimen alle oli pietäptpnpt piilojen. 9io,
Fun eimät mitänä, juoFfimat Spöjättären
tuoFfe taFaft, fanoimat: »ftell’ on jmmoifet tanlmaSfa,
muuta ci mitänä.» Spöjätär tpptpi (itiä Fertaa,
(tilien; maan ei aiFaaFaan ollut, Fun SeppäpölFFp toi®
(esti jo mieFattaan l>eläj)ptti fyemoifenfa rautamitj.oja,
niin FulFuifet uubettet)en romeutuiroat foimaan, ja
Spbjätär tpttäret työntää Fatfomaan Funi roiimeinFin,
antaen fitmät Reille FaiFitte, 9te Fäpmät fietlä FatfomaSfa,
niinFun FäSFettitiin, maan tulemat Fotjta jättenfä, (ano®
»at: »emme, emäntäifemme, tiifaa mitänä.»
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ScppdpötFFp ftdd aiFaa tadiofa on FuitenFin foi-
men ada pl>d ja noufee taaö tattarien poiömentpd
piilostaan ftelta, ja ftmaltaa jo FolmanneSti mieFal=
taan Fadleljia, niin ne fiitd npt poiFFi mencmdt; mutta
demoinenFin romeutuu pnnd ja FulFuifet £>eldf>tdmdt
foimaan. kuultuaan tämän opöjdtdr jo tpttöjen
Fera itfe löpl>df)ti tanttaan, josta löpfiFin Seppapöl'
Fpn foimen alta, fanoen: »puututpa tilaan!» ja ra=
pautui fpomdFtdn I)eti. »Qfld, fpö!»
ruFoeli SeppdpölFFp. »opön mall>el>telijat,» fanoi
opöjdtdr, ja fötFin ne pfybeFfdn tpttöd famasfa; maan
SeppdpölFpfle fanoi: »Fun faanet Faunoifen Äatrinan
FauniiSta Äiijo’eöta, niin en fpö ftnua, peitän eloon
FuitenFin.» »Äa, faan,» maStafi SeppdpölFFp, lu=
maten Faunoifen Äatrinan tuoba f)dnede, niin ftdd
efybon pdafi opöjdttdren FouriSta.

(Si muuta, maan fuorittelifje SeppdpölFFp npt
Fauneilta Äatrinaa fauniahan. ©pöjdtdr antaa ruu=
t)en, tuon menneen emän femmoifen; ja fidd Idf>fee
fydn, ftdd menneen emddd merta myöten
maan. oouti, fouti mdftdn matFaa ftdd, niin F)U=
duupa mieå niemen nendöfd, {tuutami: »Funne FuFet,
&eppdpö!FFp? ota milma 20) matFoif)ift; jumala Fan=
fan fumaitfemi!» »&ule maan,» [anoi SeppdpotFFp,
laöFi niemen nenään menlteenfd, ja otti miehen fiitd
matFaanfa. @e Fun pddft mendeefen, (aiban toi pf)=
bm tudeöfanfa; ja lähettiin foutamaan ebede. Äu=
lui matFaa mdftdifen, niin jo toinen mieö fyuduu toi=
fen niemen päältä, fanomi: »otapa, SeppdpölFFp, raat:
Foi£>ift; Suutala Fanfan fumaitfemi!» SeppdpölFFp
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fen taas ottaa niemestä jtitä; ja mies Fun tulee
ftcefen, laitan taaSFin tuopi tulleSfanfa. -ifto, men=
fyeeSfä jo on FaFfi laitaa npt, ja lähetään
fyan uutcllenfa. ooutetaan, foubetaan, mi foube=
taanFin, niin taas FoltnanneSfa Foftben mies niemen
nenästä |ul>uilemi, fanoen:. »otapa, SeppäpölFFp, maU
Foiftift; Snmala Fanfan fumaitfemi!» Sa fe Fun
tiin menfyeefen, fe taas Folmannen laihan toi tulleS*
fanfa. Saas foubetaltan fiitä eiFä Fau’aFfi mielä
päästä, Fun taas muutan mies niemestä F>uF>uroi:
»tule, SeppäpolFFp, ota matFoiltift; Sumala Fanfan
fumaitfemi!» 0e otetaan menfyeefen, • Funi toifetFin
matFaan pprFijät; ja l)än toi neljännen laitan tul=
IcSfanfa.

ooutetaan fiitä npt mäftäinen, niin ompaS mielä
roiibeö mies niemen nenäSfä fmlmmaSfa ja pprFii mat*
Faan fieltä ItänFin. -ifto, fe Fun otetaan mielä f erällä
ftita, fe parraspuut tuo tufleSfanfa, josta rumetaan
taas foutamafyan. Siltaa npt £eppäpölFFp tietuS=
telia niitä tomerianfa, Fpfpmi enfimäifettä: »mi fte
tnieftiäfi?» maStaft tämä. sJio,
Fpfpp SeppäpölFFp toifelta: »mipd fte miefyiäfi?»
»Sftie olen fanoi toinen. »SJiipä
fte?» Fpfpp SeppäpolFFp Folmannelta. _— »Äplpn=fpU
pijd,» maStaft tämä. »9io, entä fte, neljäs tomcri,
mi fte olet mieftiäft?» SWic olen
Faunoifen Äatrinan fyäiSfä faunif>cSfa
maStaft toroeri. SBiclä Fpfpp SeppäpolFFp toiimeifeltä
tomeriltaan: »fenpäs fie olet mietjiäfi?» »SÖeten*
Fantaja olen mir’alta,» 'fanoi miimeinen.



22 1. £mvm’ffet.

9Fo, Ful’etaan ebelte pfyd, niin jo ndFpp Faunia
Ä'iijoFi. SaSFetaan menneellä malFamoon, ja maalle
rumetaan nopeinahan; maan talostapa (illoin uS(u*
tetaan Foirat Ijeibän puullepa. s JFe mil)ai(ta omat
«len, menneen ebe6(d ppörimdt (iind ja päälle omat
tulemas(a il>an; maan SeppdpolFFp (illoin (anoo tomeria
leen, Fu en(iF(i oli matFaan tullut: »mene (ie, noita Foi=
via Fiefld, Fun lienet surttien*ho(uja!» Jpurttien*ho*
(uja Fuultuaan tdmdn, nou(t menneestä enpfi, ja Fun
hattupa otti päästään, (en Fera ei muuta Fun Fafybapdin
mip(utti maan, niin Foirat menimdt FpmdFjt FaiFFi.
oiitd FuPettiin (itte taloon FaiFFi, ja istut*
tiin lampulle pirttiin. Suutta ta!oS(a ouboStuttiin
pibdn tuloapa, (anottiin: »cipd naita mierafyia en*

ncn ole ollut, Fuita 2I ) Foirat omat päästäneet; en*

nenFun pirttiin on pddStp, Foirat aina omat (pbnebet.»
»@mmcpd me IdpeneetFddn tänne Foirien FopuFjt,

millaf)dntien meroFfi 22)!» masta(t ,£urttiett*l)o(uja, ja
fäämtälft paFinat toifaanne. ©iita Fun fopeutui pu*
peSfa, alfoi SeppdpölFFp fptdrtd Fo(ta, [anoi: »IdF*
jtmme Faunoista .Äatrinaa FauniiSta Äiijo’eSta, annct*
tanceFo?» »@mme mdpmmdlld anna, Fun ette
maan untamme ma’anne,» (anottiin taloS(a. »9liin*
pd me unenne maFaamme,» maStafi miehet, (e Unen»
maFaaja ppui toiftenfin puolesta.

9Fo, mielitte louhittiin (iitd aittahan (iät I6) ja
FdSFettiin maFaamaan (ielld. fo2iet)et menimdtFin (tnne,
niinFuin pul>e oli; ja ma’ata rumcttaiS(a peitti Unen*
maFaaja toifet tomerit ruumiillapa, rumeten pddfli*
mäifefft peistä. ©ölld Fdtpi talonmdFi piStdmdS(d
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fen aitan tuleen; maan UnemmaFaaja Fun maFaft
päällimäifenä mieliistä, Fppeneet maan tippuimat
bän päällenfä, maan eimät miFaa faaneet tel)bä mi*
tään. Jpuonuö maan fillä Feinon paloi tul/aFfi; mutta

miehet olimat tevmeitä FaiFFi, ja aStuimat aamulla
tupaan, fanoimat: »moipaS teitä F>upfuja, Fun poltitte
aittanne; emmehän me FuitenFaan palaneet, joo te

lluonuFfen poltitte!» »Sfto, emme me anna tptär*
tämme, Fun ette meibän Fplpä 23 ) Fplpene,» fanottiin
taloSfa, Smifet fanoimat Fplpemänfä; ja (mille läm*
niitettiin rautainen Fplp IjclmiFuumaFfi i(>an, etfeiFo*
l)än palettaifi npt ainaFin.

9sitäS fiitä; meni ÄplpmFplpijä enfiFft Fplppn,
joSfa Fun F>enFaftF>e Fciran, niin lumiFulmefyuS tuli
FeSFelle lattiata, FiuFaan eteen mefilampi, ja Fplp Fämi
Fuurofyon FaiFFi. @iitä tulee toifetFin fitte fpipi)n,
Fplpemät jtinä Fp(laitellen, ja Fplmettpänfä m eneniät
p()beSfä tupaan, fanomat noituen: »tepäS jouFFoa
olette! fillä tamoin lämmitätte Fplpn, ettei tule löp*
Ipä, mitä Fplpeä pl)ben miehen.» 2llFaa fiitä jo
l>ätä tulla taloSfa, ett’eiFöl;än mietäne Faunista Äa*
triinaa FumminFin! ja fanotaan miehille tuosta: »em*

me anna tptärtämme, Fun ette meibän ruo ia fpöne.»
»9lc, me fpömmc,» fanoi miehet, »FantaFaaljan

ruokianne!» Paloit mäFi rupeaa npt ruoFianfa tuo*
maan fiiljen; FaiFFi Fannetaan Fo’oHe, mi Reillä maan
hengen taFana ompi: lehmät tapetaan, lampaat tape*
taan, ja Fun alFaa emästä jo äiän 24) olla, min Fut=
futaan miehiä fpömään. SÄeneepä jtlloin Sluoficn*
fpöjä pFftnään maan run’an näreen, joSfa fpö fpö-
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mi(et loyelle faiffi, ja fy(ymi fuitenfin mielä: ».Ra,
tämäfö teillä ruofia olifin maan?» »Äa, tämä,»
(anoi emäntä, eifä ollutfaan milja=fultaa enämyi, mitä
annettai(i, fun jo eläimetfin tapettikin. sßuofien=(yöjä
(tiloin ottaa oman emäSsfalffunfa 25) e(tin ja fäsfee
tomeriloitaanfin (yömään, (anoen: (yömään
näitä mun emättäni, fun ci ta!oS(a ruofaa löyby, mitä
micraf>ille yantai(t.» Soifet tulemat ftiften, riöti=
mät (tlmän(ä, ja istumat (yömään, niin omilta emäiltä
tofi mat(a täytyi fuitenfin.

Sytärtä (tllä fuitenfaan ei annettu, (anottiin:
»emme anna tytärtämme, fun ette Itänen fera mettä
(culaS(a fantane.» 3ftiS(ä fe me(t (eulasfa yy(yy!

2BaSta(tf)an miehet fumminfin: »fun annettanee
feula, no, me fannamme.» Salon emäntä antaa ftitä
nyt fculat fäteen tyttäretteen faunoifelte .fatrinalle ja
toifen mielitte; ja lähetään fitfä feinon fttte mettä
järmeStä faamaan. faunit? Katrina menee feu=
lanfa fera ebeltä rantaan; mutta Söebemfantaja, fu
oli tomerittaan feutan ottanut, istui tumana mictä,
ftinä armeti läfytemiStän(ä. Sitä ouboStuu talon mäfi,
(anomat: »läf)be ftefin, (aa työft toimeen!» »(£(;

fääftän fiircfytifö,» maStaft Söebemfantaja, »lältben
mie, jo lät)benfin,» ja täfft tiiffeette Itänfin. Äau’afft
ei fuitcnfaan fulfenut, maan feifottui majojen 26) yää=
f)än muottamaljan, feuta fäbcS(ä. Sieltä tulee nyt
fauniS Katriina jo meben l>a’uSta fotiin, me(t=(eula
fäbeSfä. 2öeben=fantaja, jofa muotteli bäntä majojen
yääSfä, otti (tiloin ja tyttären (eulaSta meben faafi
omaan (eulaan(a ja meni (en fera taloon, (anoi;
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»katfo, mie jo mettä tuon feulaSfani; kaunis Katrina
maSta menee.» Dii, näet, kaunis .Katrina kääntpnpt
rantaan tafaft, tuohakfeen mettä fteltä uuhellenen.j

«Sanoo ftitä jo talonmäki keskenfä: »ka, ei ole
fe mies joutuma, kun n«R femmoifet tpöt tekemi; em*

me moi millään niiltä moittaa, pitänee antaakfemme,
min lupafimme.» 3a annetaankin jo Seppäpötkplle
fe kaunis Katrina morftamekft, ku niin kaunis on, niin
kaunis, ett’ei maalta mointa eikä mertoa mehellä:

Söaatteen läpi I)ipiä 2r) nauroi,
.fnpiän läpi Ifya nafyvoi,
Siljan läpi luu näfproi,
Suun läpi t)bin nauroi.

sfto, Seppäpölkkp ottaa ftitä npt morfiamenfa ja no
toroerit kerällä, ja lähtee kauniista fouta*
maan takaft. Matkataan, matkataan meritfc, toenneella
furctanan, niin ku mies kusta niemestä menomatkalla
tuli, fe ftil>en npt läkft. (Snftmäifeen niemeen noufi
2Behen*kantaja ja parraspuut »ei menneSfänfä; toi*
feen niemeen noufi SRuokiemfpöjä ja laihan dtti men*

neSfänfä. .Kolmet laitaa on npt toenneena jäfcflä;
maan kolmanteen niemeen noufee taas kolmas mies,
Unemmakaaja, maalle ja laihan mie fankin kerallanfa.
Samatfe neljäs ja miiheS lähtee mielä tomeri men*

Reestä ja laihan mie kerällään kukin, ctfei jää kun
menneen emä maan jäfclle, millä matkata Seppäpöl*
kpn kauniin .Katrinan kera ehelle. Sillä laskee
kuitenkin, ftllä menneen emällä, fujanuttaa meren fel*
kää pitkin ehellenfä; maan niin on kaitanen fe neibän



26 1. Imvcriffct.

alußfenfa, että Baunoifen .Katrinan {»ameen f»clma mettä
rciiStää piirtelee, ftinä Bun istuu Bauni£>iSfa maatteis*
fanfa. Seppäpölßßp fifloin fafavillaan {»elman nostaa
mebeStä, Forjaelee fitä mä{»äifen, ctfei BaStuift,
-Oltiinpa ftlloin ©pöjättären rantaan tulemaSfa ifyan,
niin pa{»a maimo Beßfi malßamolld fcifoeSfaan tämän,
ja Bun foutajat maalle noufemat, {»än termcß>tieSfään
Bättelee morftamen faajaa ja Seppäpölßpltä faßarin
puraifee fiinä, fanoen: »Bun lienet Bußali tptärtä BoS*
Benut, ftßäli formeft BatBetBoI»on!» S£äStäf»än fuut*
tui npt Seppäpölßfp pahasti pien, fteppaft mießßanfa
famalla, fanoen: »fle Bußali lienet niitä foßel»ia tpttä*
riä maimannut, fißäli micßßani ftnufmn Bäpßöön!» ja
©pöjättären Bpmmeneßft Bappaleeßft ftmalft.

©iitä pälfäf>äötä päästpä, fanoo BauniS .Katrina
faajallenfa: »Ben minun lienee faanut, fe minut pitä*
Böönßin!» ja {»eitäßfe omin taf»tonfa Scppäpolßplle nai*
feßft. sJBo, tämä Baimaa npt rantaan ftifyen {»au*
bau, jol»on Boßoaa puuta, pößßelöä pohjalle, fptpttää
ne tuleen, ja {»eittää ©pöjättären raabon palamaan
finne. Stfe Bäppi {»än ©pöjättären tan{»uaSta oman
fypmän {»emoifenfa, ja elosta 28) ottaa Bultaa, I»ope*
ata, min pitämi; josta palaa jo mocftamenfa luoßfc,
fteppaa Baunoifen Äatrinan fpliinfä, ja lähtee ajamaan
omalle maallenfa.

Sljetaan, mi ajetaanßin, niin jo päästään Seppä*
pölßpn Botimaaf»an, tullaan f»änen fpntpmätaloonfa.
©iellä manfyemmat mielä omat cloSfa; maan niin
omat manf»aßft Jääneet, poißanfa poißeSfa olleSfa, että
taatto 29 ) BirmeSmarreSfa polttami tulta, emo 30) mävt*
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tinän pääS(ä. Suutta Faunia Katrina Fun termeljti,
(epäeli 3I ) manljuFfta, ne puolen iFään(ä nuoristuimat
(iitä, ja tunjimat (amalla poiFan(a, jota jo ammon
aitoja fuolleeFft uSFoimat matFa!len(a.

Mnlmi aiFaa fiitä muutaman. Seppäpö(FFt) Fau*
niin naifenfa Fera elää manfyaöfa Fobiefaan f>t)mä§ti;
roaan rupeaapa Funingaö ja linnanmäFi tiebuötamaan
Janetta, minne oli toifet tomerinfa faattanut, Fut Fe*
ralla olimat. 910, SeppäpölFFn et fanoift nnt fitä,
pafyafyan oli fanoa!fenfa, Fuu tiefi ftnifeFft ristifft
muuttumanfa fiitä; maan FuningaS FaiFeKa moFomin
sr>fr>t> »aan afiata Janelta, fanowi: »Funnepa faatoit
tomerift? tapoit;» ja rumetaan miimein jo I>irt=
täinään f)äntä. SeppäpölFön täptni puljua feiFFanfa
jidoin, ei auttanut muuFaan. SKFaa tuohta, »ritte*
leFfe: »minä Fun piåtime portimona pinoon . . .»

ja FoFo aftan Fertoo Fof>ballenfa; maan Fuefa Ferto*
maSta pääfi miimeinFin, ftinä muuttui F)än ftnifeFft
riStiFft FahniStolla 32) feifomaf>an. Äuntngaö ottaa
F)änen naifenfa, fen Faunoifen Äatrinan ja mie mor*

ftameFfeen linnaanfa; joSfa eletään tänäFin päiroänä,
mielä Fotma fyuomemtaFin; faabaan poiFia Ijtmnä, tpts
tärtä Faunina..'

£)lin mieFin f>äiefä (teliä. Annettiin minulle
matanen 33) fyemoinen, nauranen (atula, tyerneljinen
ruoöFa. ÄeSti pitFältä pitoja, monta päimää päät*
(ptpete. Sulin tuohon tullejani FRiettilän riihen pe*
räljän; riifji remef)tpi palamahan, ja minä (ammut*
tamaan (itä. Äuumeeefa (tina (uli mun I;eponi, (a*
tula meni paiStiFfi (amalla, ja (en Fplän äpäreet (öi*
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mät.
Uin päälleni, ja niitä fun al’oin ruoSfaltani Ityfua,
fen foirat purcffcnteli pilalle. @ityen faiffi men*

neeffi! Sftie poloinen maimufjtSfa metäpbpn maSta;
tulleefo miestä fonfana! @en pituinen fe.

©etitptfin: 1, [(tantan = tarinan; faantan [anoa = tarinana
janoa. 2, piirut = pibot. 3, tuon pitfää, taan Iptyttä = Bpwän
mattaa, monta aitaa. 4, »aftoStua = mätetä. 5, aitoon = aifafeen.
6, »creStpift = tapaßtuifi. 7, fifalji = tisfaift, fnoaijt. 8, tetafiti =

åftiå liifattti, fuoßaßti. 9, raatoa ci toto = toto raatoa ei. 10, jtt»
teitä = rastaita. 11, • nätcctft = näiititjt. 12, pältäbästä = at)bin»
gosta, peitteistä. 13, pßtfä»raitat = pnonecit pfitfät, Buonot pöttelit. 14,
pa’iStaßan = tjaaStettaßan. 15, portimotfi = tärpätft. 16, jtat =

tilat, vouotect. 17, mu’aSfa = terättä, fanfa. 18, tanßnaan = tattiin.
19, romeutui = tjätäptpi. 20, mitma = minua. 21, tuita joita*
22, toerotft = atriat)!. 23, tptuä = faunaa. 24, äiän = paljon. 25,
fattfunfa = tauttunfa, fouttinfa. 26, »ajojen = juojien, aittojen. 27,
pipiä = ipo. 28, etoSta = taioaraa, ppioppttä. 29, taatto = ifö. 30,
emo äiti. 31, fepäeli = fpteili. 32, taimistotta =tirfon pipettiä, Bau=
tuuSmaatla. 33, »afyanen = »aaßtinen.: / ■

11. fSStaan, meteit futftja ktwa*
jjfoataritjföta.

DU muinoin folme meljeStä; fafji fauppiaSta,
folmaS Sufyfimo SJiuuritfa. 010, fen maan fiinin*
faalta ei ollut muuta perillistä, fun pffi ainoa tytär.
Sama fun joutui täpftaifaifeffi, että oli aifa naimi*
feen mennä, fofi funingaS estellä fitä, fun oli maifea
erota ainoasta lapfeStanfa, ja fuuluutti pmpäri roa!=
tafuntanfa ei antamanfa tytärtään muille, fun fille,
jofa maalla ja merellä fulfijan laiman faifi.
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9>lo, laabitaan (itä lahoaa ympäri FoFo »alta*
Funnan; »aan (aaba (pntpmähän. @iita jo
rupeaa SEufyfimo 9Kuurit(anFin »eljet lai»an laabin;
talaan. »eli palFFaft pähoäläiftä paljon, ja
FulFi niiben Fera metfädn (telia lahoan aineita (aas
baFfenfa. SfHenneSfdän jtnne
haan aFFaan, joFa pitFäöään maFaft li‘aS(a; oFFa
eloefa oli »icld, »aan ei ollut hänellä »oiniaifuutta 1)

pädetä (titä ploS. SllFaapa (illoin (e aFFa ppptdd
poiFaa a»uF(en(a, (ano»i: »auta, l>p»d mies, minut
tästä!» SHo, olihan (e autetta»a ollut; »aan
mies ci malttanut »iippd matFallan(a, mutta FulFi
ohit(e aFaSta, (anoen: »en minä, jouba
(inua npt auttamahan; minulla päi»äläi(tä on paljon,
niitä Fat(oa pitää.» Saennen (titä ebellen(ä ei Fau’aF(E
cnnättänpt »ielä, Fun tulee uFFo I>antä »aetaan, Fp*
(p»i: »minnepä menet, mie,S?» »Sahoaa menen
laatimahan,» »aSta(t toinen, »maan, meren FutFijata
lai»aa.» »2Bai niin,» (anoi uFFo, »»ai (enttnoh
nen (tnulla on tehtäwä; no, otapa minut päi»äläi;
(eF(t!» ei FuitenFaan ottanut (anoi;
»en mie (hiusta FuhjuF(eSta huoli, on minulla päi*
»äläiftä parempiaFin;» ja FulFi Fiireeeti ebelleen.
»a(en Fäptpän(ä tuli (itte päi»äläi(tneen eräälle Fan;

Fahalle met(ään, josfa FaS»oi Faunilta puita hp»äSti;
niin ru»etaan (liitä npt lai»an teFoon. Saabitaan,
laabitaan lai»aa, min Fer’ctään; »aan-ei tahbo tpön(ä
heiltä (pntpä; Fa, hlhouhän tätä on tämmöistä lai»aa
(aaba, miFä (tllä ta»oin joFa paiFan FttlFift. duosta
Fun ei li(ää läbtenpt hotöän tpöStänfä, eiPd muuta
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neumoa näbtw, jätettiin FoFo laiman laabinta ftHenfä 2),
ja läbbettiin Fotoin, ©iella toifet meljet ft>ft>n>ät
Fobta: »joFoå ft>ntt)t lairoan teFo, Fun fte Fotiin tulit?»

»Äa, fpntt)tF>an fe lairoa, miFäå fen oli fnntyeefä;
maan eif>än fe maatta Ful'e,» roirFFoi tttöåtään tulija;
»miFä lieFin nnt FuninFaalta mielen bupfentanut, Fun
bän perättömiä roaatii!»

SSRitäö ftitä; ei malta toinenFaan roeli Fotonaan
olla, roaiFFa Fuuli, miten oli meljelle maan
laitaFfe laircan laabintaan bänFin, ja palFFaa apulais
{ta paljon, faabaEfeen tnönfä toimeen. @ille Färoi
nr>t famoin, Fun toifefleFin; lairoa jäätiin malmiiFft,
maan ei faatu maalla FulFemaban. £uf>Fimo SJhtu;
ritfa ftflä aifaa afuu Fotonanfa, uunin rinnalla roenpt)
raubaöfa, ajatellen mieleSfänfä: »annahan totfet en=
jtnnä Foettelemat!» eiFä ole aftagta ollaFfenfa; voaan
Fun tulee FeeFtmäinen meli FeeFen tpenfä Fotiin, tuus
mii jo muoronfa SubFimo: »annapa mie labben Foit*
tamafjan, eiFö fpntöifi fe femmomen lairoa minulta!»
SäbteeFin tuoeta npt matFalle, päiroäläiåtä ei mitään
ota eiFä ercäetäFaän muuta Fun liban luuta Fonttiinfa
mäbän ja leipää muutaman roeron 3 ). StfeFfeen maan
menee; aStuu, aötuu, tietä pitFin FulFee, niin tulee
fen manban aFan luoFfe bänFin, niinFun totfetFin mU
jenfä. SIFFa li'agfa maiaa pitFällään öbä ja ruFoe-
lee apua, fanoen: »auta minut, böroä mies, täötä!»

»ita, auttaa pitää,» fanoi SubFhno, ja auttoi
aFan feifomaban jal'oillenfa. Sama pääStoään fei»
faballe antaa fiitä htywattä nöt SubFimclle roaeFi
pillin femmoifen, fanoroi: »otaban tämä, mielä fen
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matfoillafi tarmitfet!» »ÄiitoFfet antamaltanne!»
maStafi pisti pillin pomeenfa ja Idffi astu-
maan ebellenfä. @ielld tulee npt matfan pddSfd
manf)a uffo maStaan Janelle, niinfun toeljillefin, ja
fanomi: »minnepä menet fte?» »Sienen laimaa
laatimaan,» fanoi Sufjhmo, »maalla, merellä FuIFU
jata laimaa, millä funinfaan tpttären faijt.» »9Fo,
ota minut päimäläifeffefi!» mirFEaa fiifyen uffo.
»£ule maan, manl>a mies,» maStafi Sul)fimo, otti
ufon matfaanfa; ja läfftmät Faltben miehen aStus
mal>an.

.fotmafen FuFettuanfa tulinsat fttte fanfaalle feim
moifelle, fuSfa fämi tpöf>ön rupeaminen; niin tePee
Suf)fimo Sftuuritfa malfean, faabaffeen pataa tulelle,
jotta ruu’alle pääStäift, hm oli nälfä FäpbeSfä tullut,
SJiutta uho eroaa fyäneStä, fanorci: »Fcitäliän fte
rotta malmiifft täSfä, mie Id£>ben metfäStä foffapuita
fatfomafyan,» ja menihn famasfa. SRo,
£ul>hmo on Feittämifen toimcSfa npt fanfaalla flind,
Fatfoo, Forjaelee malfcata, hmne on jo rotta malmiiffi
faamaifillaan, niin rupeaa pataa nostamaan tulelta,
hm tulee dttid purjelaima femmoinen, Fangaeta mpö*
ten folottaa fiif>en, fe manfya utto ifdntdnd peräsfä.

»Sofo fe on laima malmiina?» fpfpi £'ul)Fimo
ufolta. »Äa, jolmn,» maStafi utto, »täSfä fen
nd’ct.» »9io, fepäfyän tpö finulta mälefycn 4) jou*
tui,» fanoi £uf)Fimo iloiSfaan fitd; tule npt, tomcri*
ni, roffaa fpbmään, hm olet femmoifcn tpön laatia
nut, lieneef>dn finulla nälfä.» Uffo feifal;uttaa
flitd laimanfa ja menee Sulifimcn luoffe ruu'al(e.
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@pöbään fiinä phbegfä ja tupaFoibaan, lepäellään
Fotmafen, niin masta menee SmhFimo 9Äuuritfa lai=
maa fanoo ufolle: »emmcFo läf>bc npt
FuninFaan tptärtä faamaan?» UFFo ei fanoi
maan SultFimoEe: »mene maan pFflnäft, mitä ftellä
minä roielä te’en, eihän manltoiPta Fofiltin.»

9io, £ufyFimo SJhturitfa Fun et uFFoa matFaanfa
faanut, läFft pFfinään laimalla purjehtimahan.
SasFi, laåFi maata, merta fuorahan maan, niin tulee
maatahan mies, Fpfpmi: »minnepä matFa?» »Äu=
ninFaan tptärtä faamaan,» magtafi Suf)Fimo.
»£}tapa minut Feralla!» pprFi toinen. »ÄuFag [ie
olet?» Fpfpi Sul)Fimo. »SfJtic olen Si£>an=ft>öjä,
Suun=purija,» mirFFoi mieg, »ota tomeriFfeft,
matFallafi tarmitfet.» »£ule maan, Fun mieleft
laatinee!» (anoi S’uf}Fimo, otti mielten laimaanfa; ja
faatiin laimagfa purjehtimaan ebeEe. Äul’etaan
mäftdn matFaa phbegfä, niin tuleepa magtahan mieg
ja Fpfpp famoin, Fun toinenFin: »minnepä miehillä
matFa?» —ÄuninFaan tptärtä faamaan,» (anoi &ul>=
Fimo; »FuFapag fie olet?» »SÖtie olen Dluem
ja miinamjuoja,» magtaft tämä, »ota, mieg, matFaaft!»

»&ule Fun tulet!» (anot StufyFimo, »onhan lat=
magfani tilaa;» otti fenFin mielten fiitä, ja pantiin
laima liiFFel>c(le taagFin. Seltbään tuimalta 5) Fcl=
men Itengen fxinä, min teftbäänFin, niin tulee jo mieg
niin iFään maetahan Fpfpmi: »minnepä miehillä
matFa?» »ÄuninFaan tptärtä faamaan,» magtaft

cntifeen tapaanfa; »Fcnpäg fie, mun matFo*
jani Fpfelijä?» »SPZic olen .fplmämlöphpttäjä,»
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mirffoi mies, »ota ferallajt, chfä tarmitfet.»
fun mieleft laatii, niin tule,» (anoi Smhfimo SJhiu;
ritfa, otti Äplmän4öphpttäjänfin matfaanfa, ja faa=
tiin Eulfemaan ebeHe. Sipäs Fomin fau’afft fc=
r’ettp, fun tuli matfaaja maStaf>an taaSfin ja fpfeli,
minne olimat menoöfa. Se mies oli npt
juoffta ja pprfi feratfa hänfin. SftitäS; Suhfimo
Sftuuritfa fun oli hpmänfopuifa, fmrffäluontoinen mieS,
ei tehnpt fillefään estettä enemmin fun toifiKefaan;
maan otti sitfän=juofftanfin laimaanfa, ja lähbettiin
miibcn miehen purjehtimahan ebeHe aina.

9io, npt et tule miestä enää mitään; maan fu«
I’etaan raufjaSfa ebeHe, funnefa Funinfaan linnahan
päästään. Siellä Suf)fimo SJluuritfa laimanfa fei-
fahuttaa pihalle, ja Fäppi itfe funinfaan puheelle
niiefä tpösmaatteiSfaan maan, joiefa hän oli, fanoo:
»täällä fe npt, armollinen funingaS, olift maan, me=
ren fulfija laima teibän pitojanne malmiina, jofo
lähtenee npt tytärenne minulle?» »Siitän fiirettä
ole femmoieta,» maStafi funingaS ja meni faijoinahan
(aimaa pihalle, olififo tuo aftaan päin mähäifenfään.
9io, iltmeeffenfä löptää f>än fen faifclla tapaa hp ;

mäfft, ett’ei Fpllin moi fiittää rafennuota; maan fää*
(ittää fuitenfin tytärtään antaa niin huonolle miehelle,
fun häneltä Suhfimo ompi, jonfa ta’utta alfaa eS*
teitä tehbä Eaifenlaifia. hänellä on folme fataa fpöt=
töjäniStä linnaåfanfa, niin fanoo tuosta guhfimolle:
»maSta annan tpttäreni; fun noita jänifftäni päi=
män paimentanet.» SJlitenfäS; täptpihän Suhfi=
mon tpptpä tähän, fun ei muutoin palffaanfa faa;

Suoni: turinoita. 3
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nut; maan cifjdn fc ollut Janelle mieletön fuitenfaan
femmoinen fauppa.

4puomeiS;aamuna lapetaan jdniffet irrallenfa
faiffi, ja fdöfetddn £ul)fimo SOluuritfan ne paimen;
taa ja iltaifefla fotoin tuoba; muutoin ei naimiSfait;
pasta tulift mitdnd. 9Zo, £ul)fimD laitaffe pai;
menefyen; maan tuSfin pddfeefddn jdniffet tanl)U;
aöta 6 ), fun fyajofimat jo finne, tänne metfddn faiffi,
mifd minne, fufa tunne; menepd niiata, pibd felmd!
iEun ei nät>npt endd pddtdfddn, läffi Sufyfimo t)it=
jallet)en jdPeStd ja fdpbd l>uppuroi metfdd. jouten
fanfa. @iten fuluu pdimdd iltaan faati, niin ottaa
Sufyfimo [en atan antaman maSfipillin pomeStanfa
ja pufyaltelee fuotta aitojaan fti£>en, fun ei muuta;

faan tefemiStd ollut. Saan tdstdföö npt fummat
fpnnptteleffe 7). Saimoin faifaan fcrran maan pii;
tiinfd pufyaltaneefft, niin jdniffet famalta tulimat l)d;
nen pmpdrtlleen Baiffi. »£)mpaS falua tdöfd fa;

luSfa!» armelee fiitd npt £uf)fimo, foittaa piipaf>uttaa
matista aina pillilldnfd, funne [aa jdniffet terältään
linnaan, niin fdppi fuoraStaan funinfaan eteen, fa;
nomi jdniffet paimentaneena ja ppptdd Janelta ty-
tärtä. © fuitenfaan annettu lumattua morfianta
mield ftlld; funingaS tefee esteitä pl)d, fanomi: »dS;
fen 8) mie tytäreni ftnulle annan, fun fie faiffi li;

f>at fpönet, mitd linnanani ompi; et faane maan fpö;
neefft, niin -ci tule naimifeStafi mitdnd.» »9io,

lihanne, liefö noita dian 9),» [anoi £ut>*
fimo; muisti, näet, tomerinfa, mitfd oli matfaanfa ot;

tanut ja toimoi apua Reiltä. spddStpdnfd funinfaan
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luota, meni fitte tomerienfa luoffe, putyui aftanfa
ftellä £ityan*fpöjätle, luumpurijalle, ja pppft tyäntä
niitä funinfaan lityoja fpömään. Sämä oli tätyän
mailan »almis, ja meni fotyta funinfaan'litya*aittaan,
oli pötä ftellä, niin aamulla fatfomaan tultacSfa
miimeiftä luita jo imeffi ja nätfää tyuuti ptyä.

kerrotaan afta npt funinfaallc, että jo on lil>as
aitta nojana tppi 10); ja Sut)fimo QJhiuritfa menee
perästä fyänfin ja ppptää morfianta, fancen lifyat jo
fpöneenfä. »Slsfen fen faat,» [anoi funingaS, »fun
fte miinat, oluet faiffi juonet, mitä mun fcllerisfäni
löptpp.» »910, juoninahan,» mirffoi Sulifimo, »ja*
nopa tuo on tullutfin paljosta fpömifeStä, fuolaista
oli lidanne aitaSfa.» @iitä meni l)än tomerienfa
luoffc, fertoi Reille aftanfa, ja pani SDluen* ja mii*
namjuojan funinfaan felleriä Soinen
fuuli ilomielin tämmöistä fäSfpä, joi tpnnprit tpnnp*
rien perään matfaanfa, ja aamulta, fun fatfomahan
tultiin, oli jo miimciftä tappia imeffimäSfä, ja f>uuti
janoanfa »aan. Sästäf>än npt puolta funinfaallc
tuli, mitä tpotä npt Suoniolle määrätä, fun fe
faiffi näfpi aifcityin faaman; fäälitti, nä’et, mieläfin
femmoifelle miehelle antaa. Slrmeleetyan, ajattelee aft*
ata, niin luulee jo feinon Mfineenfä, ja [anoo Suty*
fimolle, fun tulee taas tptärtä ppptämätyän: »jo npt
annan tpttäreni, fun annanfin; fät>£>än mietyineft
enftnnä faunaSfa fplpemäSfä, niin faamme tyäitä pi=
tämähän fitte.» Saaroilla oli funingaS fuumennut*
tanut maSfi=faunanfa niin »arifft, että fpmmenen fp*
len päästä »artijat oli polttaa, ja luuli Sutyfimo
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Stthturitfan mieltinenfä ftnnc npt fulawan; »aan mi=
tenFäS fämifään?

SOfaeltet Fun (äFfuoät Fplpemältän, niin Äplmän*
löpltpttäjä meni ebellä, astui enfifft o»elle, ja Fun
ItenFäfifte »aan, niin faunan feinät" fyuutefyefen Fä»i=
»ät. @iitä tuli fitte älplmämttbpltpttäjän jäfeSfä

toifetfin faunahan FaiFFi, joSfa Fplpimät npt Fplläl=
teften, Fun oli löplpä npt parltaaFft; mutta fplpe?
mäStä pääStpään meni Sutyfimo SttJuuritfa to»eri=
neen funinfaan eteen ja [anoi: »npt me, FuninFau
[emme, faunaft Fplmimme, faa jo Itäitä laatimaltan!»
.kuningas ci uSFo puhetta; »aan f’un faunaan
tulee Fatfomaltan, [teliä jo on Fplmettp ja oltu, ja
FaiFfi o»at faunan feinät FuuraSfa pltänfä. @ää*
littaa, fäälittää FuitenFin FuningaSta, eiFä antaifi l)än

tytärtään mieliFaupaSfa tucntmoifelle Fttojuffette, fun
SEuFtFimo oli, »aan [anoo pääStäffeen fjäneötä: »E)uo=
mennä Ftäitä pibämme, ftFfi pitää ftnun elä»ätä
»että ulfomailta loittoa n) tuobaFfeft; [äänethän tuon=
fin toimeen, fun jo »aifeampia olet fofenut.»

annettiin ftitä putetti Fäteen jolton l)anF=
fia [itä elämätä »että Itänen; »aan SuFtfimo fantoi
puteliin to»erilleen ja fäefi Itänen
fillä »että Fäpmään. tämä fun raatfaa teft
joutuifaSti, niin ei ollut pö »ielä puoleefafaan, Fun
tulla foiffi jo putellineen »eben l>a’ennaSta linnaan
tafafi. SftitäS; nostatetaan FuningaS ftitä npt FeS=
fen ponfä »al»e|elle; ja Suljfimo SJJuuritfa pistää
fcn puteliin, joSfa elämätä »että oli, Fäteen Itänette.
9to, eiltän fe FuningaS mitä temppua ofaa SuftFi*
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molle enää panna, lun l>dn lailli oli toimeen [aa?
nut. Sumetaan jo £>äita laatimaan miimeinlinj ja
£uf)limo 9Äuurit[a [aapi npt luninlaan tpttdren nai*
[elfenfa, niinluin al’ueta lupa oli. @en pituinen [e.

©etitptfiä: 1, wotmaifuutta = »oimaa, tietpä. 2, jtUcnfä =

femmoifcfjt, fcöfeu. 3, »eron = atrian. 4, »ätctjen = pian. 5, tai»
unitta = mattaa. 6, tanßuaOta = tallilta. 7, fpnnptteteffe = ilmat»
feffe, tapahtuu. 8, äSten = »aäta. 9, eitän = paljon. 10, tppi
tuifi, iljan. 11, Icittoa = pitfältä, etäältä, taataa.

111. Äatffta mailatta tattmtaljaju
Siirteettä.

Antien oli folme meljeStd. sf[t peistä oli f>clö;
toifet typmäpmmdrrpfftfiä molemmat. «Siihen ailaan
oli fitte maltafunnan funingaS lamannut ainoan h)U
tdrenfd ja puolen maltafuntaanfa fille, jota menneen
meiStdift [emmoifen, jotta juofftft maalla ja merellä.
9ie fafft miifaSta meljcd lähtee [illoin neumoja etji=
maan, joista fdmift [enlaista menotta telominen, fun
funingaS oli maatinut. kulipa matfalla fitte rpp=
[piSfd fulfema MppdldiS=uffo maStal)an Reille ja
[pi: »millin te menette?» Söeljet fun fatfoimat tä=
män fpfelijdn ftuonoffi l>pmin, eimät fipmdd pdimdäs
Idan tel;nef)et, maan pprlimdt liireeSti ebellcf>en. Ul*
fopa ei Ruotinut tuosta, maan fpfpi »mi*
llinfd, miehet, menette?» s)ddStdf[ecn Janesta,
[anoi [illoin ne tpolmnfd matfaajat: »menemme liani*
limahan ifolXe i[on luftllaa, emolle maito*malllia.»

»910, [itdl)dtt [e [aa, len mitä toimoo ja meneepi
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ctftmäf>än,» mirßßoi üBBo, ja Bxtlßi cbcllef>en fiitä,
minne oli matßanfa. Soifet menimät afiallcen l)c=
Bin, maan mitenßäS Bämißään? £e Bun menneen neu=
moja etjtmät, puutpa fyeibän ftlmiefänfä Baißßi olimat
luftßßas ja malßßipuita, eißä tullutßaan beibän tpbnfä
toimeen, Bun cimät menneen neumoloita faaneet; maan
täptpi BcSßen tpönfä meljeSten palata Botiinfa.

Suli toinen päimä fiitä, niin manfyemmat meljet
uuhelleen menemät menneen laabintalmn. Reille tu=
lee famainen üBBo npt maataan, Buni cileinßin, ja
Bpfpp entifeen tapaanfa, minne olimat menoSfa; mutta
meljet maStafimat l)äntä famoin hm eilcinßin, ja
Reille Bämi famatfe, Bun enft Berralla: Baißßi puut,
mitä mctfä BaSmoi, olimat f>eibän jtlmiSfänfä maan
luftßßa* ja malßßipuita, eißä tullut tpb toimeen nph
Bään.

£äl)teepä Bolmantena päimänä Bolmaå meli, fe
f)ötöpoifa muoroStaan metfään niitä pffiä »enteen
neumoloita tyanßßiaßfenfa f>änfin. Janelle ei Bobista
annettu emästä mitään; »aan ei tuohta Imelin
nut, panihan Birmeen mpöl)önfä ja leipäpalan po=
meenfa, ja läßft f>iljaßfeen astumahan. 9Jo, mah
Balia tulee fc manf>a BäppäläiSmßßo maStaljan l)ä=
neHeßin, fpfpwi: »minne fie menet?» sölö felmitti
afian, fanoi: »mie läl>bcn »ennettä laatimaan fem=
moista, joßa juoßfec maalla ja merellä.» «Sanoo
üBBo npt flitä: »ota minut Beraltafi tefemään (itä
»ennettä!» »dnf)än mie miten ota,» maStafi sölb,
»Bun ei minulla emältä ole, mitä me föifimme; pßft
ainoa on leimän Bannißßa pomcSfani, muuta ei mi=
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tdnd.» —Uffo (anoi fuitenfin: »ota maan ferattafx,
tulemme me toimeen fiöäfin!» »!ifto, tule, fun
tulet!» (anoi poifa (illoin, ja otti ufon ferattanfa;
josta fuFcttiin t)f>tenä metfddn, menneen neurooloita
faamaan. fypmddn paiffafyan miimeinfin,
niin [anoo enft pufteeffeen jo uffo: »fdpfddmme fpö?
meidän, ndlfd on!» s)oifa ottaa leipdnfd pomeö?
taan fitfoin, jafaa (en faljtia, ja antaa ufolle puolen,
toifen puolen pitddpi itfe. Äun faabaan fpbneefft,
(anoo uffo: »fdpfddmme npt ma’ata!» »Qfmme
me jouba mafaamaan,» maåtaft poifa, »me emme
fitte (aa menotta malmiifft.» »ÄpHd (en fittefin
faamme,» (anoi uffo, ja £>oufutte!i poifaa, funne (ai
I)dnet ma’ata; maan fun (ai poifa nuffunecfft, noujt
uffo mafaamaåta ja tefi menneen, millä feinon lienee
tefynptfin, poi’an ma’atcSfa (emmoifen, ettd juofft maalla
ja mcreHd. «Sen fun (ai malmiifft, l>erdtti maSta
poi’an ja pani l>dnet fittd menl>eelld fulfemaan fu?
ninfaan linnalle ndpttddffeen toteen, ettd l)dn fenlai?
(en menneen oli faanut, jofa juoffee maatta ja me*

relld. Sdljtiegfd mafuutti uffo mield poifaa, (anoi;
»fen tuleefin maötaafi, ota menfyeefeen l)dnet, faiffia
matfatta tarmitafyan.»

sPoifa ajaa npt fittd aluffcttaan maata ja mcrtd
myöten fofybaStaan ebeltc, niin tuleepa enfifft lifyan*
ndlfdinen mieå £>äntä maataan matfatta. @ittd (da*
riimi on fyampaiöfa, jota faluaapi fdpbegfdnfd. s)oifa

fanoo Janelle: »fdp takein menlieefeni, onf>an fuo-
jempi falutaffeji!» SJlieO tuli; ja lähettiin mat*
f alle t>l>be6fä, ajettiin, ajettiin ebette, niin tulipa md?
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hän matFan pääsfä miinannälFäinen Reille mastaan.
Säilä oli puteliin fuu fuuSfa, fitä imeFfi bän FäpbcS=
fänfä. »Sule tänne menf)eefeni, onhan fuojempi
oKaFfeft!» fanoi taaSFin .pölö ja otti miehen mennee;
fcnfä. «Siitä Fun mähän matFaa phbesfä mennään,
tulee miluinen mies mastaan, jolla on feitfemän tuvFs
Fia päällä ja FuitcnFin IcuFanfa louFFua Ipömat ph®-
Sille [anoo .polo entifeen tapaanfa: »Fäp menhee*
feni, onhan fuojempi ollaFfefi!» SÖiluinen mies
tuli, ja lähbettiin matFalle taaSFin. Riennetään ebelle
phä, eiFä tule npt enää miestä maStahan heille; maan
matFataan phtenä ®in® funinFaan totiin. Siellä .polo
Fäppi FuninFaan puheelle, fanoroi: »täsfä-hän on menhe
npt femmoinen, jota juoFfec maalta ja merellä; joFo
antanette tpttärenne?» ÄuningaS Fatfeli menlmttä,
joFa oli hänen mielestään maan [anoo Fuitem
Fin poi’afle: »et tällä mielä morfianta faa; minFä
mie olen muoben tarpeeFft lihaa maruStanut aittaani,
fen Fun fpönet, äSFen faat tpttäreni.» »Qfl)fä*
hän tuonFin te’en,» maStafi poiFa, »amatFaahan ait=
tänne!»

Ro, FuningaS Fäppi amaamaSfa aittanfa ja f’då=
Fee potan ftnne; maan itfe menee pois. (tila
rupeaa huutamaan tomerianfa, fanoroi: »joubu tänne,
ltf>annälMinen, npt on lihaa fpöbäFfeft!» Sai maan
huutaneeFft, niin tulitin Uf)annälFäinen juosten jo ait=
taan; joSfa Fun mähän aiFaa rujuft, niin muoben
tarpeet fbi lopelle ja luut mätti FeSFilattialle röpFFöon
FaiFFi. Suosta meni .fmlöpoiFa Funim
Faan (uoFfe, ja fanoi lihat fpöneenfä, Fpfpcn: »niinFö
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roäljän teittä lidoja oliEitt?» »Äa, et ole liljaa
enämmältä,» (anoi EuningaS; »roaan juojan fetle=
riSfäni EaiEen roiinan, minEä mie rouoben tarpecEft
olen roaruStanut!» Sfto, tuoniin te’en,»
fanoi »tulEaaljan, aroatEaa Meri!»
muuta, EuningaS auEaifee fellerinfd oro en, ja (aSfce

apölön ftnne; roaan itfe menee pois. vfrölöpäs taas*
fin fjmtta toroeriaan arouEft, fanoroi: »tule tänne, roii*
nannälfäinen, nyt on roiinaa juobaEfefi!» Soinen
tuli famalla, eifä aifaafaan, Eun joi roiinat, imi fuu*
ljunfa EaifEi ja mätti anEEurit tyhjinä EeSEilattialle Eo*
foon. ©iitä menee >fjDlb*poiEa fitte EuninEaan eteen
taas, fanoroi: »nyt on roimanne juotu, roäljänpä fitä
oliEin, Eun ei EeStänyt pfjbelle miefjetle!» »@t faa
roielä tytärtäni ftllä,» fanoi EuningaS; »roaan Eun roaS*

Eifen faunani Eylpenet, äSEen fen faat minulta.»
fauna oli roaroilta lämmitetty niin roariEft, että oli
punainen ulEoapäinEin, ja ftnne EäSfettiin nyt Eylpe*
mäljän. »©aamuahan tuonEin roaStafi poifa,
ja EuninEaaSta päästyähän fjuuft fitä roiluista toroe*
rianfa, fanoi: »tule nyt paleltunut tänne, nyt fte läm*
pcät!» Sämä oli roalmiS tjeti ja meni famalla
faunaan, niinEun oli Eutfuttu. ’ hänellä on fcitfcmän
turEEia päällä, niin .enftmäifen Eun oroen fuuSfa au*

Eaiferoi, alEaa jo pitjtipuolifet mustua EylmäStä; toi=
fen Eun auEaiferoi, niin alEaa feinätEin muStentua, ja
Eolmannen Eun aroaapi, niin Eäyroät muStaEfi ihan.
©iitä neljännen tuvEEinfa aroafi roielä, niin feinät ai*
Eoiroat Eylmettyä, ja roiibennen Eun auEaift, oliroat
Eylmät yltänfä; mutta Euubennen turEin auEaifulta
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kylmi jo vcft lattialla ja feitfemdnnen turkkinfa kun
fai loihtinen mies avannekft, oli löylyä parpakft fau*
naSfa, jotta kävi pväSti kylpeminen. 9io, faa*
tiin kylpeneekft, niin kävi £ölö*poika kuninkaan eteen,
tobiöti vaSkpaunaSfa kylpeneenfä, ja fai nyt kunin*
kaalta tyttdren naifekft, niinkun al’uSta oli kuuluu*
tettu. Söieldpd antoi kuningas puolen valtakuntaapa
vävyHcpn ja pani pnet vierimäifekft miepkfepä,
joSfa eli £ölo ja pnen naifenfa kaiken aikanfa £>y=*
vdnd. @en pituinen fe.

IV. Saittxm teftjät.
SatafumtaSta.

.Kerran oli kolme poikaa; kakft viifaSta ja koi*
maS tylundpaincn. .Kuninkaalta oli fltte kaunis, tdy*
fikaSvuinen jofa oli naitettava, niin pantiin
kuuluutoS ympäri valtakunnan käymään femmoinen,
että kuka kaikkein kummimman kalun voift kunin*
kaaHe pankkia, fen tulla pncn tytärtäpä naimaan.

910, koettclee nyt kukin mitä vaan kum*
minta maailmapa olift; ja ne fafft viifaSta poikaa
lähtee puolestapa femmoiSta latinaa valmistamaan,
joka purjepifi maalla ja mercUa, niin p fcn vcifi*
vdt kuninkaalle muka. katkalla tulee metfdn haltija
pitd vastaan ja kyfyy, mitä menivät tekemään.
»©ikoruupa,» fanot poi’at piloillapa. »9io, ftko*
ruuhia tulkoonkin!» toivotti metfdn haltija, jofa oli
niinfun vap>a ferjdldig=did maan ndpltdnfd, ja Idkft
matkaapa, eroten pistä.
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Syitäpä tästä? sPoi’at fun rupeamat tpö«
fyönfä fitä aifomaa laimaanfa prittämäl)än, fiitä et
tullut fun tuo fyuono ruulji maan femmoinen, jolla ci
päästi} mifhnfään; ja lahoa jäi tef emättä.
nipä toifena päitoänä fitte folmaS tpfymäpäinen poifa
touoroStaan metfään fo’ettaaffecn, eifb tuo fpntpifi
femmoinen taitoa häneltä; ja tuli fyänellefin fe fania
manfyuS maStaan, fpfpi: »minnepä menet poifa?» £ä=
mä fanoi mencioänfä fitä femmoista laiioaa
I>än, mifä juofftft maalla ja merellä; ja äiä fanoi
netle fuultuanfa aftan: »minä läinen fanfafi.»
»£äf)be maan!» fanoi poifa, ja otti äiän matfaanfa.

SRo, fufetaan mäl)än aifaa pfytcnä, ja istutaan
fiitä lepäämään fimelle, niin fanoo fe manfya äiä
poi’allc: »emmeföl)än foift täSfä iStueSfamme npt,
onfyan jutulla emästä?» »Äa, fpöfäämme,» fanoi
poifa ja otti emäSfonttinfa fäfille; mutta äiä fun
pääft ruofaan fäfin, fe fbi poi’an emäät fillä erää
faiffi, etfei jäänpt mitään jäfelle. s)oifa faul)iSs
tui tätä; maan ei fiitä mirffanut mitänä, maan fat=
feli ääneti emäänfä menoa. SRuofaeltuaan fanoi
äiä taas poi’al!e: »emmefofyän rupeaift ma’ata?»
»SRumetfaamme maan!» fanoi poifa, »manljemmau

fanaa tulee totella;» ja paneutuimat mafaamaan mo*

lemmat. s)oifa nuffui fifeäSti; maan äiä noufi poi’an
ma’atcSfa mafuuffeltaan, ja fulfi itfeffeen metfään,
joSfa tefi laiman fenlaifen malmiiffi, jofa fulfi maata
ja mertä, ja tulla purjehti fillä fttte mafaaman to=

rcerinfa tpfb, että metfä lafoft ebeSfä. Säästä rptu
nästä f>eräfi poifa, ja fe manlja metfän äiä l>uu|t
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laimaPtaan hänelle: »npt on, poiFafeni, aiFomaft laima
malmiina, lähbe fillä purjehtimaan npt, ja ota mat;

Faaft FaiFfi, mitä maPtaafi tulee!» @illä puheella
jätti metfän haltija laiman poi’alle ja meni itfe mau
Faanfa, minne lienee poi’an ftlmiPtä Fabonnut.

spotftt hm jäi pfftffeen metfäan, noufi laimaan,
niinFun neumo oli, ja (ai purjehtimaan FuninFaan Fo=
tia Fohbin. (SipäP FauFaa FulFenutFaan roielä, niin
tulee maatahan mieP, jcnFa on poimi FainaloPfa, toi;

nen oiFofePfa. @en FäPFee hän laimaanfa, ja FulFee
mäl)än matFaa ebelle, niin tulee mastohan mieP, jonFa
on toinen [ilma Fiinni, toinen auFi. ÄäPFpn muFaan
ottaa h«n laimaanfa fenFin, ja laE>tee rientämään ebel*
lenfä. Mennään, mennään laimaPfa pl)ä/ niin tu^ee;

paP FolmaP mieP maPtahan Imilä, jolla on [uu toi=
felta puolen Fiinni, toifelta auFi. @e otetaan lai=
maan, niinFun toifetFin, ja lähetään ebelle. SuoPta
Fun mähän aiFaa Fufetaan, jo neljäP mieP
maetaan tuleman, jonFa on miifi taimea ftfäHä ja
rciift nuttua päällä, elänen ottaa poiFa laimaanfa
mielä; ja Ful’etaan fltte miibcn mielten ftinä metfän
haltijan antamaPfa laimaPfa aina FuninFaan Farta;
nolle; joPfa ppptää poiFa FuninFaan FauniPta tptärtä
noimifeenfa, ÄuningaP maPtaft: »ftnä Fun laiman
olet hanFFinuf näin Fummallifen, tpttäreni anfaitfet
ja faatFin; maan Fäphän miehineft enftnnä minun
faunaPfani FplpemäPfä, niin fttte häitä pibämme.»
@iinä FuninFaan FartanoPfa ei ollut Faimoa eiFä mettä
muuallaFaan liFitienoifla miPfään; maan FäPFettiin mieP*
ten monen peninFuorman pääPtä mettä haFea FplpeäF*
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[en[ä [teliä olemasta lähteestä ja mieläpä ennen päi*
män laskua taka[i joutua, maikka oli aurinko jo ai*
Itaalla jotenkin.

SftitäS [tilten; poifa pani [en koukkupolmen to=
meriu[a mettä lähteestä tuomaan, ja [e kun oikaift
polmenfa, jota muutoin piti kainalotkaan, niin taift
ottaa julmia askeleita juoSteS[an[a. kuitenkin miippi
fyän [tk[i matkallan[a, että poika rupe[i ajattelemaan,
mitä [e niin kau’an [teliä tekee, maikka ei [e pii mää»
rän[ä mielä miippnptkään. sJio, poika kun ei
malta obotella f>äntä, panee [en mielten, jolla on
toinen ftlmä kiinni, toinen auki, kat[omaan [itä enftnu
mäistä, mitä pn laitteella tekee, ©epä mies kun
aukaift toi[enkin [tlmän[ä, jota ummeS[a oli pitänpt,
l)än näki [tHä niin etäälle kun tarmitfi, ja [anoi koi):

ta, että meben noutaja laitteen reunalla oli nukuk*
[tS[a. kuultuaan tämän pani poika [en tomerin, joka
[uupuoli oli, ftuutamaan makaajata. 3co, [e kun
ama[i npt toi[cnkin [uupuolenfa, niin karja[t kauhean
komaSti: »meben noutaja, itoi! tulepa kotiin [teitä!»
SäStä fteräft jo lähteellä nukkunut, otti mejtaStiat
kans[an[a, ja kun oikaift taas polmenfa, niin tulla
l>arppa[i [aumoista Itppppä [ieltä, eträ joutui kunim
kaan kartanolle määrättppn aikaan, ennenkun päimä
meni maillenfa.

lämmitettiin [titä npt mebet, ja lähettiin kp lpe*

mäftän; mutta kuningas oli maskifen faunanfa ma*

ristanut niin kuumakft, ett’ei [teitä ftetänpt faunata
kukaan femmoifeefa löplpSfä. s3oika [illoin käski [en
n>i!ui[en mielten, jonka oli miift taimea [ifällä, ebeltä
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finne; ja fe meni. SDmelle pääåtpänfä pufyalft pl)ben
taimen enfinnä ftfältänfä, ja FpnnpFfelle aStueöfaan
toifen; maan ei ftitä mielä maåFi*fauna jääfytpnpt.
910, lian pufialfi npt Folmannen ja neljännen taimen
ftfältänfä; maan fauna Fun oli Fuuma mieläFin, täp*
tpi puhaltaa miibeöFin taimi lifäFft, ja fen Fun fai
pulialtaneeFft, niin faunan feinät jo Fuuraan fämäf)*
timät, ja miesten oli aiFa l>pmä ftellä npt Fplpeä,
faunata ja olla.

910, ei muuta npt mitään, ÄuninFaan täptpi
tpttärenfä antaa poi’alle maimoFft ja puolen maita*
Funtaa päällifeFft, millä eläifimät. @en pitui*
nen fe.

scffu softomie|jcnii
JJtibentaatuifta fcrtomuf (ui, joita fätipt täfiän ©uontalaifecn tariitaaw

»vertaaminen, on tietääffemine feuraavoifla utfoinaan fanjoilla:
%urjafat'fiUa: Äatfo: 9l*ojönifeu og sRoc, gotfeePentyr,

?(nbeu Übgawe, (Sfirifffattia 1852, 9c:o 28, jtwuja 157—163, fertomufta
„&errepeer."

3luptfa(aifi(la: Äatfo: £tjltgns<£an>atliuB cd) ©tcpr/enf-, ©weu*
ffa ftolffagor ccl) Ötfifcutyr 1 belen, @tocf'f,olm 1844, ftmuja 179—194,
„2lottct fom jlob på ®u(bftclpar."

Saffataijilta: lentofirjaefa, nimeltä „3Jier fdjöite
SJlärdjen," painettu SeipygiSfä, löijtnn futafuinfiit tylitäpitäreäineu tarina
fmuiifla 9—20 ~SCfcijte 33curner ober bcr geftiefefte Äater;" fuiten*
faan cimne rboi päättää, joB tnjroinfiu lienee fofo tarina muista tietietä
fääutämä ja fiiS alfuaan ©affalaiftfie roieraS, foöfa ei ntuUfa fatufofo*
elmiofa lamata mitään ©affanfieiic-tä tarinaa.

9tanS'(a(a'if{((a: ffatfo: Contes des f<ses par Charles Pcr-
rault. fnvuja 33—39, fevtomue-ta „Le maitre chat ou le chatbottöc."
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3t.tfta(aifi([a: Äatfo.: SiktU, afler »ölfcr, 1 35ant>,
23crliii 1845, fiauija 45—48, (crtomueia „@ag(iufo."

3(rapialaifi(la: Äatfo: Saufenb uub eine 9tad)i, fcrtomusta
„Abu Muhammed Alkeslan."

I. SDlabon linna*
SBeuäjän Äarjatagfa.

Dli u?Fo ja affa ja I)eiflä t)Ffi ainoa poifa.
sJto, rupeaa affa fairaStamaatt ja tyuonofft Fät> f)t)=
min, ettd luullaan jo Juoleroan, niin tulee poifa \i*
nen luoffenfa, ja fanoo furuiöfanfa: »ftmttepa tnie
fyrwä, Fun fie, maammofeni, Fuolet?» »@lä ole pa=
fyoillafi,» fanoi äiti: »joö mie Fuolen finuSta, niin
jääpil)ätt ifcifi eloon.»

■Äuluu aiFaa ftitä niin jo Fuoleroi äiti 5
ja ifä touoronfa rupeaa fairagtamaan. @iitä Fätypi
poifa nt)t ifänfä luoFfe, fanoroi: »Funnepa, taattofeni,
mie l)t)tt>ä, fun fie Fuolet?» »(£lä ole milläfiFäärt,»
fanoi taatto, »minulla Folme anfaa on metfään pan*
tuna, mie fun Fuolen, fie anfoiöa Fäp, mitä faanet,
tuo elämänä Fotiin.»

@'i aiFaaFaan, niin Fuoli tfä, ja poiFa jääpi [u<
remaan (itä, Fun l)än manl)emmiStaan ormoF[l jäi.
3tFi, itfi, äiän itßi, monet pahnat itFi, niin juostutpa
mieleen fiitä, mitä ifä oli FuolleS[aan [anonut. »ÄäS*
Fil)än [e ifäni minun anfoilla Fäpmään,» armcli mie;
JeSfään poiFa; »jafyFa ma fyumiFfeni läfybenFin!» @iHä
tuumalla meni l)än metfään, Fämi anfan [teliä, Fämi
tci[en, Fämi Folha FolmannenFin, niin puuttuipa ruS;
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fea repo olemahan fclmanneefa, ©en toei elämänä
fotiin[a, niinfun ifämainajalta neumo oli, mutta ar=
meli mieltänfa mpöten: »ei tästä minun [aatiiStani
paljon apua ole, nalfään tä6[ä fuolen, fun fuo!en=
fin, elfen ai’cis[a neumoa pitäne.» dlåitå miettien j

)
tuli l)än [aaliinenfa fotiin ja ietuutui [urui6[aan ra=
f)ille, ajatellen itfeffenfä, mille tpölle npt rupeaminen,
jolla toimeen tulift. ©illoinpa Buuluu tuman lou*
fo6 ta pafina, niinfun ihminen fyaaötaifi ifänä, jafettu
[anoo poi’alle: »fa, eifö ftnun, 3u6[t Suolainen,
laabi mieleft naimaan?» Sueft Sufyolainen, nä’et,
on nimi ftllä poi’alla. SDuboStuen pafinata, noufi
poifa feifal>atle, ja Idf>e6tp)i Bettua, [anoen: »BuinpaS
mie, fetturuffa, nai[ln? föpl)än f erä mie en elä, po*
Ijatat 2) minulle ei tule.» ».Ka, lä£>be funinfaa6ta
naimaan, niin [aat pohatan!» [anoi Pettu. -- »£p=
min [ie npt, fettu[eni, joutumia pafi[et!» maSta[i
poifa, »BuinpaS mie lä£>ben funinfaaSta naimaan?
fiitäf>än ci tule mitään!» ».Ka, eläjän Isuoli,»
pafi[t toimc6[aan fettu; »mie, fat[ol)an, [en aftan
laabin, jotta [pntpp ainafin.» - .Kuultuaan tämän,
armeli poifa: »moinmal;an olla f etuile mielen nou=
tcef[t, ci tuoåta paliaafaan liene!» ja läf[i fetun fera
fulfemahan, minne [e Isäntä mei[t.

.Käpbään fafyben fesfcn, tefsbään tahnalta pl)=
bes[ä, niin Bullaanpa funinfaan fotif>tn; linna jo na=
fpmi Reille, luisuu [tiloin ifännälleen fettu, [anoroi:
»muotalsan täSfä, mie läfyben tietelemään ebeltd', mitä
linnaöfa fuuluu, onfo funinfaallinen fotona.»
©illä puiseen erofi jo ifännäStään 3u6[i SulsolaifeSta,
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ja juofft linnaan, joöfa meni fuoraötanfa funinlaan
puheelle ja fanoi: »antafaa, armollinen funingaS, ne-
liffoa lainafft, millä ifdntäni Suöft suf>olaifen Mtia,
fjopeita mädrdiftn.» .Kuningas, fuultuaan tammoin
fen pohatan tienoilta oleman, antoi fof>ta neli!on fe-
tulle, fanoi: »pt)r;bä nöyrimmästi ifäntädft minunfin
tinnaSfani Mtjmädn, onfyan ruofaa, on juonetta mx-
mtlla.» @aatuanfa fuuinfaalta neulon, läfft lettu
linnasta lantamaan fitd, etft, min fai, luita* ja {»opea*
ftpalcita limftinfd, ja pani ne nelilon uurteefen, joSta
toet nelilon luninlaan palroelijolte tafaft, liittäen lai=
na§ta, ja juolft ftitä ifdntänfä luolfe, jolle lertot
aftanfa, miten luningaS roaati Jjettä linnaanfa.
.Kuningas jtllä roälin miettii mieleSfdnfä: »jolof)an fe
lettu ifdmtäStädn toben piu)ui, jotta ftlld moinen x\h
lauS ompi, roai olilof>an roallietta lailli?» tya&ttäb
feen aftan perille, fanoi f>än orjiHenfa: »tuolaa nd|)s
bälfent fe nelikö, jola lainaSfa oli, lun lienee lultia,
l>opef)ia Janella mdärittt), niin onf)an muutamia ftpas
leita pol)jaanfin jädmjt.» Möfyå luullen f antoi or*
jat nelilon latfeelft, ja luningaS lun tarloin latfeli
fttä, löpfilin-pieniä luita* ja f)opea*ftpaleita fen uur*

teeSta, josta näli letun fanat tobelft, aroelt: »ei ole
fe mie§ joutaroa milään, lun on luftaalin, fiopeata
nelikolla mddritd!»

gltapuoleen pdirodd lulli SuSft Suolainen let*
tunfa lera linnaan fttte, joSfa luninlaan IdSlwStä
annettiin panette erityinen f>uone afua, ja ruolaalin
felä juomaa, mitd l)alufi ja luninlaan linnaSfa par=

oli. @iind eli fen päitpää npt letun
©uom. tarinoita. 4
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feuraSfa hprodSti, lunne 96 tuli; mutta aamulla erofi
lettu taas Janesta, meni luninlaan puheelle, ja [anoi;
»annapas luningaS, maatteitafi ndh&d, onlo 9f)td hP 5

mdt, lun on ifdnndlldni SuSfi Suholaifella.» dl'u=
ningaS tuo npt i>bbet n>aatte!>et enftnnd, näyttelee ne;
mutta Fettu ei niitä ota, paremmat [anoo ifdnndllddn
oleman. @iitd luningaS jo toifet tuo, paremmat,
maan ei leipää letulle nelddn. tiimein, luu ei
muusta apua ollut, tuo luningaS leimannet
mat maatteenfa ndptiljt letulle, jott’ eimdtlö|»dn ru=
peaifi jo — »9Zo, ndmdlydn omat fti=
l>en laatuun, lun minunlin ifdnndlldni», (anoi lettu,
»miltä ei pl)benndlöifet äimän;» ja lantoi SuSft Su»
holaifelle ne luninlaan maatteet, IdSli hänen puleu®
tua 3) niihin. 9RitdS; 3uSft lun tieft jo letun
tuumat Itpmdlft, teli neumon mulaan lof>ta, ja puli

pddllenfd. oai maatetfineelfi maan, niin
allaa lettu taas neumoa häntä, fanomi: »Idl)be npt
luninlaafen, lofitlaamme Itänen tptdrtdnfd, niin faat
fte rillafyan morftamen, löpl)dStd lun et fano Imolu
mafi!» rilaS luultalfeni parempi olifi»,
maStafi SuSjt, ja lulli letun lera luninlaan linnaan,
joSfa ppptdd morfiamelfeen tptdrtd. kuningas aiv

melee, ajattelelfe tuosta, niin jo fuoStuu tuumahan;
la, luin hän ei tptdrtddn femmoifelle miehelle

antaift, jolla maatteet on l>pmdt, mitä paral)immat
pddlld ja lultaa, hopeata niin dian, jotta nelilolla
mddrittil)in! ©hän muuta; rumetaan häitä maan
laatimahan, ja rammasta n) lerdtddn herraa/ talon®
peilaa linnahan paljon.
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fibetåånfyän piiruja 5), monta päimää pibetäljän
pääEfptpåte, niin alEaa jo mieraat linnoilta hälmetä6),
EuEin lähtee Eotiinfa. Slrmelee [lita npt lähteäEfenfä
naifenfa Eera SuSfiEin; EuinEaö, lähettämä oli Enin*
minEin, ja rupeft £>procteti keittämähän, pääPtäEfenfä
taipaleelle. 7). Suutta EuninEaaSta oli outoa npt äEiåti
pEftEfeen jääbä, Eun läEft ainoa tptärEin Eotoa, ja
f;än laittanfi Eaimaamaan -

8) mämpänfä, [anoen: »an;
na§, lä£>ben Eotiafi Eatfoinaan minäEin, pitäähän Eerta
ttäf)bäEfeni, miten te, lapfeni, taloöfanne elätte; Eu;
I’emme pEpfä npt finne.» Slio, eihän fe femmoi;
nen liiEa pStämppö Sulfin mielestä maEfanut mitänä,
[enhän armaa toinenEin; maan minEäpäS hän teEi;
EuningaS laittaufi mätiähän maan. g)mmärfi Eettu
npt aftan, että fyätä fe alEaa ifäntämieheHä olla, ja
juoEfi turroaEfi Ijänelte, [anoi: »mie läE>ben, ifäntäi;
feni, ebeltä fanaa linnaafi miemään, tulEaa te mierai;
nenne jäl’eStä, ja tiet Eun matEaHa eroamat, niin ma;

femaan Eäteen fe tie linnoille fuorin on.»
SuSfi Sukulainen fuunteli Eettunfa puhetta, jota

oli tottunut uSEomahan, ja armeli: »no, ftnä fen mun
linnani tietänet, mistä finne mennään, Eufemmehan
jäfeSfä, jos filtä matEaa päähän pääfiftmme!»
hurmaten Eettuunfa lähtee fiitä fulhainen naifenfa,
appinfa ja muun juohtoEanfan Eera taipaleelle, tietä;
mättä mihin matEa miimeinEin päättpifi; faabaanhan
Eetun neumomaa tietä EulEemahan.

Äettu ftllä »alin juonta litoitta tietä pitEin
pEftnänfä, niin tuleepa Epmmenen mieåtä maatahan,
finife£fä h<*ljaEasfa 9), Enni buuteheefa 10), tirwdjet
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ol’aöa. »Äa, mitä mieliänne olette?» fettu;
»SDfabon fyaron=l)affaajia olemme,» fauoi miehet,
»mitä fe ftnulmn foSfcmi?» »2öoi, mieS=par’at!»
fanoi fettu, »funingaS matfaa tästä npt jäfeStäni;
fc fun fpfpp fenen olette, elfää fanofo SJiabon, fa=
nofaa SuSfi Suljolaifen olemanne, ilman X1) teille
tul>o ,2

) tulemi, funingaS on läl>tenpt limittämään
SÄatoa.» 9ftiel)et, fuultuanfa tämän, lupaftmat
neumon mufaan fanoaffenfa; ja fettu läfft juosta lui»
fertamaan ebede. Suoffee, juoffee, min juoffemi, niin
tuleepa faffifpmmentä miestä maStal>an, ftnifeSfä l)als
jafaSfa, funi f>uutel)eSfa, fuuri fyemoiSslauma pmpäs
rillä. —■ »Syitäpä miehiä olette?» fpfpi fettu.
»Sftabon f>emoiS=paimenia,» fanoi miehet. »dlfää
poloifet miehet niin fanofo, funingaS fun jäl’estä tus
lemi!» maroitti fettu, »fanofaa SuSft Sufmlaifen ole*
manne, ilman teibät funingaS tappami, fun on läf>=
tenpt, nä’et, Sftatoa fyämittämäl)än.» ».£pminf)än
tuon moimme fanoa,» maStafi miehet, ja fettu juosta
lipotteli ebellenfä; maan ei ctäälle ennättänpt, fun
tuli jo folmefpmmentä miestä ifon lefymisfarjan fera
mustahan hänelle, miehet ftnifeSfä f>aljafaSfa, funi
!>uutel)eSfa. »Äenenpä miehiä olette?» fpfpi taaSs
fin fettu. »9Äabon lefymkpaimenia,» fanoi miel;et,
»mitäpä ftnun fiif)en ompi?» —»Di, poloifet, päi=
miänne! elfää maSta niin fanofo, tästä tulee funin*
gaS jäl’eStäni SÄabon maltaa limittämään,» fanoi
fettu; »fanofaa, mieSsrufat, SuSft 3uf)olaifen ole*
manne, ilman funingaS päänne Iciffuuttami l>eti.» —•

lupaftmat npt fäSfpn mufaan fanoaffenfa,
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joShan ftHä mälttäijimät EuninEaan mihanj ja Eettu
erofi heistä, läEft ebellchen Eohta. SuoEfee, juoEfee,
min juoEfceEin, niin tulee jo linna eteen, joEa niin
on EauniS ja Eomea:

<gtt'ei löybi) maalla mointa ,3 ),

©M roertoa n?ebeöä:
£ammt Eeöft tanhuallia,
tym pt>l>ä pihalla faörooi,
Sel>»ät fuHanfarpallifet,
£eJ>roäiftltä Mta linnut
Sauloa liroerteleroät.

SBielä on puisto EauniS liEcllä ja puiStoSfa £>irnoi
pien forea / jott’ on Earma Eultaa, toinen hopeata,
EolmaS fttäEin parempi. IRo, fcttu menee tupaan
fof>ta ja Eatfelee ftfuStaEin, niin täällä 9ftato on ifän*
tänä maan, muuta perhettä ei mitänä. «Sille (anoo
Scttu tultuanfa »oi, 9ftato=ruEEa, päimiäft! Eu*
ningaS tulemi, Botifi EohliStaa 14) ja tappaa mielä it*
feft ftnut.» SäStäEöS tuli npt SWabolle ptä.
»©tEöhän,» Epfpi »moift mie paEopn päästä?»

»SiuEaSfa taitaa olla pääfcmifeft,» mirEEoi Eettu,
»maan !o’epn pa’eta jonncEin, cl>Eäl)än ei lopbct=
täifi toEi!» slo, aitta on pihalla, liinaa täpnnä,
niin ftipn piStäEfe fe 59iato piilemähän EuningaSta ja
linnanfa peittää afua Eetulle, jota luuli pStämäEfeen,
Eun fe häntä oli maroittanut.

ÄuningaS naimaEanfan Eeralla fiCtä mälin mat;
Eami tietä myöten ebellenfä, ja tullaan enftnnä h<* ;
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fomhaFFaajien luoFfe, niin armelee mielesfään FuningaS:
»Fenenfyän miehiä nuo (ienemät niin FauniiSfa
FciSfa,» ja Fpfpp jo miehiltä itfiltänfä: »Fenenpä lms

Fon* halaajia olette?» SuSfi fanoi
miehet. »9io, fepähän npt neumon 15) mämp
puuttui 1G) minulle, Fun ei itfelläni ole tuonnäFoifiä
hafomhaFFaajia,» armeli FuningaS, »lieneepä i;äncHä
märät melFoifet muunFin puolelta!» dil)än muiben
FuuHcn mirFFanut FuitenFaan mitänä, maan fai nai»
maFanfan Fera taimaltamaan 17) ebelle. bullaan mat;

Faa terhen fitte lmmoiS;martijoiben luoFfe, niin Fpfpp Fu;

ningäs taas »Fenenpä miehiä olette?» »SuSji
Sultolaifen hemoiS;martijoita,» mirFFoi miehet. 910, tä»

i£>aötui FuningaS nähbeSfänfä, mimmoifet mämp;
miehellä oli hemoifet feFä martijat, joita ei itfellään Funin;
FaaHa ollut femmoifta; ja läFft hpmillä mielin ebellenfä.

Sekaan taimalta, min Fer’etelän, niin tulee muo;

roåtaan lehmi;paimenet maataan, niinFun ägFein Fe;

tulle, miehet Funi 9io, Funin;
gaS taaPFin (itä, Fpfpp miehiltä: »Fe»
nenpä paimenia olette?» »3M[t Suholaifen,»
mirFFoi miehet, »SmSft 3uF>olaifen lehmkpaimenia; nä»
mä lehmät täefä h«nen Farjaanfa omat FaiFFi.»
»910, ompaö Farja ftnuHa F>pmä,» [anot Funingaö
ihastuen mämpllenfä, »tuSFin on ifcfelXäni parempata.»

SaF)än olift npt maStattama ollut; maan SuSft
Suolainen ei faa fuutaan au’aStuFft, niin on Fum»
maa FaiFFi hänestä, joutua ebellenfä, näh»
bäFfeen mihin tultaifi miimeinFin, ja matFaa ääne»
tönnä appinfa rinnalla.
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«Kettu ftllä aifaa oleffii Sftabon jättämäsfä fo*
bisfa. Siitän pieti tuleen, misfä 9Jiato oli funin*
gaSta piilemäSfä, ja (tina paloi npt linnan omistaja
liinan fefaan tub’afft; »aan lettu anasti 18) auti*
offt jääneen linnan, jonfa ftimoft fomafft, ja fiireljti
tulemia »aStaljan fiitä, piötäpfi tien »iereen »uotta*
maltan. Slo, fieltä rientää npt funingaS naima*
fanfan fera pffiefä tietä myöten, funne alfaa Sftabon
linnasta Imonefyuffet näfpä, niin feifafttuu funingaS
fatfomaan tielle, fpfpmi toifilta: »fenennä nuo l>uo*
neltuffet tuolla, mitfä näfpmät meille?» 9So, fii*
l>en olift npt SuSft ollut toaifcanlainen
»aStata, fun ei tuntenut l;än feutuja ollenfana;
»aan lettu pujahti piilostaan tiepuolesta fiiljen, ja
[anoi: »ftinä fe, armollinen funingaS, »ämpnne 3juSft
Subolaifen linna npt olift, jolton on mätiänne; tul*
faa£>an jäfeSfäni, Ipllä mie tien ofoitan!» @iHä
puheen lähtee lettu juolfemaltan ebcUä, ja toifet tulla
pbpfmttämät peräefä. kuningas niin on Ismillään
pien, jotta nauraa mpf>äf)telee fufettaeSfa pl>ä, eilä
faa [anaa fanotulft, niin on ifymeiSfään fitä rilfa*
utta, milä jofa paifaSfa uäpttil»; »aan lun perille
päästiin ja faifli iftmeet linnaSfa näfpmiin tuli»at,
niin ftinäfyän luninlaalta pää fupeutui 20) »aSta.
Sinnut laulaa fongerta»at tammeSfa pihalla, l)ir»i
Ijpppii, telmii puiStoSfa ja faifli on muulin fen mu*
laan faunista pien. Ääpbään l>uonel>ulftin fiitä,
latfellaan fifuStalin linnaSfa, niin täällähän on lai*
toifet paremmat »ielä; faifli on raljit, istuimet ful*
lasta, feinät hopeasta ja fatot, lattiat Kiitämistä fi*
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n>i£ta. »Äa, on mättää täsfä roäwtsöfä, ott mitä
näljba muutafin!» arweli funin<sas ja Eaöella päin
fatfeli niitä roärcwnfä I>uonel)ia, mitä fyeisfä faiWea
oli, eiM ihmettelemästä pääSföt, niin oli outoa fjänen
mielestään MWt.

3uof)toßanfa Eun oli linnaSfa ?o'olla fatffi, tu*
lee Eettu, futfuu roierafyat ruu'aHe, ja faabaari jtitä
piiruja pitämään, funi funnon linnaSfa ainafin. spöös
bät on fnömiftä, jttomifia »len täönnä, ja f>er!ftta on
niin monenlaatuiSta fiinä, ett'ei moi fuu fanoajfaiffea
on muuta, linnun maitoa ei ole. @»öbään märoön
taloSfa, juobaan, monet päircät eletäfyän, niin jo te*
Eee funingaS läf)töä, fäfeää 21) fotiinfa Mfemafyan.

kettupa (illoin fanoo ifännällenfä faiffien fuullen:
»pitää meibänfin lähteä n»t touoroStamme funinfaan
luoffe pitoihin, mitäfä 22) ftelffä on t)»mööttä, onfo
ftMliMän 23) f uin meillä.» ÄuningaS milfei olift
roälttännt tätä, roaan ei Monwt enää aftata fiertämis
nen, fun oli ferran puf>ee?ft tullut, roaan tä»t»i tö»=
töä tuumaan ja futfua roäroön roäfi roieraifft fotiinfa.

glptenä matkattiin fitte kuninkaan omalle linnalle
takaft, ja katfeltiin peritte pääStpä tarkasti kaikkea,
mitäkd täältä loptpift, kun kuningas parhaan map=
tinfa näpttäifi; maan mitäs; täältä ei lintuja ote tam=
meSfa, ci pirmeä puiStoSfa! Sftuutamat koiran päät 24)

kuningas panee pihalleen paukkumaan, mafoja 25 )
tanpuatlc ppppimään; maan mitäpä niistä, ne ei
näpfä miltekänä. ©anoo fiitä ifännätteen kettu:
»ftnulta, SuSft jgupotainen, parempi on npt etoS 26),

kun on itfetlään kuninkaatta, niinpä minua et enää
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faimanne: cläfää htywänä, min aifaa elänette!»
@iöä puheen eroft fettu SuSftSta, mennen mctfään,
minne lienee mennpt, eifä ole häntä fiitä päimin
nähty eifä fuultu. @en merran fttä.

Setitptfiä; 1, miettien (»en. cMi>xiixi>) = ajatellen, armetten.
2, pohatat (men. e orana.) = ritfaat. 3, puteutua = maatteutua. 4,
rammasta = mäteä, tanjaa. 5, piiruja = pitoja. 6, jiätrcetä = jia»
jota. 7, taipaleelle = maltatte. 8, faimaamaan faattamaan. 9,
patjafaSfa = tatisfa, nutusfa. 10, tyuutelteSfa = tuuraSja. 11, ilman
= muuten. 12, tuljo = (oppu, tuoleina, jumia. 13, mointa = moista,
jemmoit-ta. 14, todistaa = fortaa, päivittää. 15, ncumon = tun»
non. 16, puuttui = jattui. 17, taimaltaraaan = mattuStamaau. 18,
anasti = omisti. 19, puonepufjet = juoneet. 20, fupeutui = fämi
taitelleen (armetteSfa), tattistuf. 21, Jätetä = aitoo, matmistafje. 22,
mitata = mipin määrään, mitäti. 23, jitätitään = fiitjentään mää»
tään, jentään merta. 24, toiran päät = toiran tapaijet. 25, majoja
= mafitoita. 26, ctoS = elanto.

11. heimon Ml
Suonien jfttrjaidåta.

Dii uffo muinon, ufotta poifa. @lo£ J) Reittä
oli fifft että toimeenhan tulimat, fun jaffoi
ifd tpötä tehbä uutterahan ja taloanfa hoitaa; mutta
manioillaan fämi uffo hwcmoffi, ett ei paljon ftpennpt
tpöhon, ja talon märät, mitä entuubesta oli, Impe*
nimat h«penemi§taan pl)ä. @eh« n h uoletti ifää,
jofa pelfäji poifanfa hänen fuoltuanfa äimän tphjäfft
jäämän ja milfei maan ferjäämäfla täptpmän elatus
taan bluffia. Qjåtääffeen [itä armeli jo6
jonnefin, fun oli poifa hänelle rafa£, maan ei ar=
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toellenfaan parannut afta fen ftitänfä' z ). SÖiimein,
fun tunft .jo fuoleroanfa eifd muuta neuwoa tietänet,
fanoi i)än pofallenfa: »ftnulta fun, poifafent, mimtn
fuoltuani faiffi eloffet 2 ) fopeffe 3), onf)an lel)md jä*
Fellä, ft)ö fe Jotonaft tdåfä, eläM läf)be mierolle paf»
foamaan 4).»

910, fuolifin uffo, fun aifanfa tuli, ja poifa
n>df)itellen föt joutilaana fobigfanfa elot, raftat faiffi,
mitä oli perintöä jäänt)t, ctM ollut muuta enää, fun
lef>mä roaan jäPeEä. @itd ldf)tee nr;t lefymäänfd tw
I'ettamaan nä'et, jotta fitte eläiff.

aåtuu tietd pitfin, lehmää fartmåfa roetäd
juntturoipi 5) niin tulee dffindinen 6 ) mieS
f>äntd toaåtaan, fpft)i»i: »funnepa roiet lefwtdd, pois
fa?» »Äa, möiftn, fen' fun oStaift», toaåtaft
poifa. »2lidn!ö6 7) otat?» fpfyi mieS. »2Bii=
ftft)mmentd rupilaa antanet», fanoi poifa. Sto,
fiitd ft>ntt>9 npt fauppa. Sftieg antoi empimättä 18)

roaabitun pinnan leljmdStä, rcei fen wefaWoon l)ett ja
tappoi ftnne; mutta itfe muuttui rerooffi famalla ja
IdEft juoffemaan metfddn, rninM ennätti. @iettd fun
löptdä toifen ndföifenfd, alfaa puhutella fttä, fanoroi:
»terae pstdroäifeni, olift meillä pioot linnaåfa, fun
rooiftmme muita tomerifft faaba!» »Äa, emmefö
fyettd etfimdlld faane», roirffoi toinen; »ldl)be fte t)f)=
bdnne, mie läf)ben toifaanne, niin n>iiftf»mmentd re*

poa fun mieheen faamme täl)än tulemme
t>J>tet>c« fitte.»

puheen erojt rcmot eri haaralleen fumpi=
fin, ja miififpmmentä tomeria faatnanfa ofaffeen met?
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fdStd, tulimat mddrdpaiftaan Fo , olle fitte, josta tul»
fimat pl)bcSfd ftnne, joSfa oli fe lel)md tapettuna.
Söieraifft tulijat, joista oli tumma, fun l)eitd näin
mdf)ille fpömiftlle tutfuttiin, alfoimat uurtua 9) fttd,
fanoimat: »tdmdfo meifld pitoa outin?» »Ori fyp»
rodt mierafyat, ei tdmd mield pito mifddn ole,»
fanoi tutfuja»repo, felmittden afiata, »tdmd mattapa»
lafft maan on ldl)tieSfdmme; linnoilla maSta oifeat
pibot omat, ftnne tulemme npt ptfiSfd faitti.»
Stcmot tpptpimdt td£>dn, ja pitoil)in=tutfuja mei t>ei*
bdt terällään aina linnan portille asti; maan fiind
ertani peistä, [anoen: »jddtddlmn mdf)dtft aitaa td»
fydn, mie ldl;bcn cbeöd fpfpmddn, miSfd fyuoneeSfa
meillä pibot ompi.» oen fanoi fiind, jätti remot

feiSta jonottamaan portille; mutta itfe meni linnaan,
joSfa muuttilje miefjetft jätilleen, ja fdmi tuninfaan
eteen, fanoi: »armollinen tuningaS, tänne tulift ful»
jäinen tytärtänne fofimal;an, ja tddlld olift fata re»
poa Janelta; telmanneeto teille?» »Jta,
miSfdpd on ne fun tuomafi?» tpfpi tuningaS -l)eti.

»Suolla omat linnan portilla,» fanoi toinen, »pan»
taa palmelijanne tatfomal;an!» ituningaS fuoStui
fttyen; ja mies mei funinfaaltifet paSfarit ferallanfa
linnan portille, joSfa ndfimdt l)dnen pufieenfa tobefft.
SRemot laStettiin npt linnaan fiitd ja mietiin
faitti, joSfa mies tapatti Ijeibdt, fiSfoi tctut 10) fe»
I’dStd ja mei funtnfaalle, fptyen: »no, l>erra tuningaS,
faammcto full;aiftfft tulla?» ■— ■»(£mmef) dn tiebd,»
fanoi tuningaS, »tuumaitfemme.» Suutta mies tun
ndti aftan mietd armeluttaman funingaSta, ei enää
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ftinä rouotellutj maan pporäpti [amalla poiEEeen lin*
nasta, muuttui [temästi puEaEft n), ja meni [emmoU
[ena met[ään. hiellä löptää pän toi[en mertai[en[a
Eopta ja rupeaa puputtelemaan [ltä, [anomi: »tcrme
pStämäi[eni, olifiEo meitä [ataEaan, olift linnaS[a meillä
pibot.» »9Eo, eläpän mitänä, mai olifi meillä pi»
bot,» maStafl toinen puEEa; »no, epEäpän Eeräämällä
tomeriloitarin [aamme, läpbe [le ppbänne, mie läpben
toifganne, niin täpän. tulemme jouEEonemme pptepen
[ltte molemmat.»

supe Eun oli femmoinen pibettp, läEfl puEat
juoEfupun EumpiEin, Eeräfiroät miiflEpmmentä tomeria
metfästä ofaEfenfa, ja tulimat pptpmäpaiEEaanfa Eo’olle
fittc, niinEun tuuma oli. —. oiitä EulEimat pEftSfä
linnalle EaiEEi, joSfa Eämi puEille famoin Eun oli [at*
tunut Eetuille 12). Äut[uia;pu£Ea muuttui linnaan tul*
tuanfa miepeEft, tapatti puEEalauman tanpuaSfa, ja
mei nap’at EuninEaalle, [anoi: »täSfä olifi ifänältäni
pienoinen lapja; faammeEo, perra EuningaS, [ulpat*
fiEft tulla?» »SlpriEoitfemmepan 13) afiata,» maSs

taft EuningaS, »emme moi tarEoillepen mielä [anoa,
tulee epEä tytärellemme [ulpaifta muitaEin.»

9ftieS maiEEa tästä npt pmmärft, että marftn fe
EuningaS esteitä etfteli pääStäEfeen päneStä, ei hiitenä
Eaan fiitä armeli: »ei fittä Eäp mielä aftata
peittäminen, toimeen täS[’ on naimiS*Eauppa [antama
EumminEtn, juonitelEoonpa EuningaS miten ppmänfä!»
■iftiisfä tuumin läEfl pän linnasta pois, muuttui Ear*
puEft Eopta, ja meni femmoifena mctfään taas. @ieHä
Eun Eoptami toifen nä?oifenfä, niin termeptii päntä,
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(anoo: »oi, meiFFofeni, mistähän tomcriloita faifimme?
olifiFo meitä fataFaan, olift pibot linnaSfa Itywät!»

»Äa, e£)Mf)citt toroerifotta etftmäHä faamme,» vo&fc

tafi Earl>u, »faaßaamme fyafemafyaxi) roiifiEtymmentä
fun faanen minä, ja roiiftEpmmentä ftnä, funäfjän
niitä onfin täti, täf>än tulemme t)f>tef>en fitte.»

»Äa, tulemme,» fanoi toinen 5 ja läßftroät eri
fyaaralleen BumpiEin, faaoaßfenfa toroeriloita, jottapääö*
täift mußa pitoifnn fttte. ©iitä Eun määräten joußon
oliroat Beränneet molemmat, fåbtötyimiit puheen mu*

Baan jouEßoinenfa ja Bulßiroat pfjtåfä' linnalle.
kuningas, joFa iFFunaStaan näFi fjeibän tulonfa,*

milfei tämmöistä Farjaa, armeli: »ompaS
ftinä elämää, ompaS (iinä metfän riistaa, ei ole föityä
mies, joFa femmoifet laajat laittaa; taitaifi olla oteU
tama femmoinen futyo, mistäpä niitä parempiaFaan
tullee!» näitä arroelleSfa, tulee jo Fatym
jen tuoja hänen puheelle, fanomi: »olift, Fuuluifa Fm
ningas, lahja ifännältäni mäf>äinen, faanemmeFo ful=
haiftFft tulla?» »SulFootte!» fanoi FuningaS, ei
ofannut muuta; »ci ole Föphä futyainen, tulFohon,
että (aan l)änet näl)bä ja tuntea!»

Saman maStauFfen faatuanfa, läFft mies linnalta
FiirecSti ja FulFi [en poi’an luoffc, jolta oli leiman
ostanut, fanoi: »terme, Uittamani, jätä jo Föplty Fotifi,
lähbe FuninFaan tytärtä Fofimahan!» soiFa luuli
toifen piloillaan tätä (anoman, ja mirFFoi maStimeFfi:
»FuinpaS mie tämmöinen ftnne läfjtifin, FuningaS ei
laSFifi l)uoncefenfaan, työntäift pois, tappaifi tämmöU
(en futyaifen.» Suutta mies pulani toimeSfaan maan,
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[anoi: »tuleman pois, Fpltä mitta neumot tie&än; Fuute
minua ja te’e tarFFaan, mitä [anon, niin afia, Fatfo*
t>an, toimeen tutemi FtpmäSti.» Äuunnetten tätä
alFaa mieltyä tuumaan, ja lähtee Fun lät)teeFin

miehen Fera matFaamattan. Äotmafen Ful’ettua tul=
laan linnan tienoidin fitte, jotFa mies cntuubeSta tun*
tee ItpmäSti, niin poiFetaan tiettä [prjään mä£)äi[en,
joSfa FaSmaa pietti näret)iSto femmoinen. @iit;en
jättää mies näreltiStöön tomerinfa, [anomi: »otehan
[te nt)t mät)än aiFaa, muottele täsfä, FunneFa mie
linnoitta Fäpn, [imitte [iettä pätemämmät 14) maatteljet
tuotan.» »9Ze, Fun tuobaftan finulte, etä tuojatte
Fotoin noprä ole, etäFä enfimäiftin ittaStu, maan Fun
faat maatteet Fo’etettaFfefi, finä etä muuta Fun fitmäete
§eitä t)ätäifettä ja työnnä famatta taFafi, [ano: »ei
nämä ote minuifet 15

;» etäFä ote oltaFfefi FoFo maat*
teista, ennenFun finulte Fotmannet tuobaan, ne maSta
ota, pu’e päättefi ja tule niisfä linnaan.» spoiFa
tupafi teftbäFfecn, miten neumo oli, ja mies täFfi mat*

Faanfa tomerilleen pätemiä maatteita I;anFFimaan, niin*
Fun oti [anonut. ÄulFi [uoraa tietä linnaan, osti
[iettä manttan l>emoiS;Futun, Fotme rupitaa antoi t)itt*
nasta, ja Fämi [itte f>attujen=teFijättä rattaitaan osta*
maSfa re’etti[en Itattua, pisti Itemoifenfa maljaf)i[tn ja
ja täFfi t)attu=Fuorman[a Fera ajamahan tinnaSta tie=
ftenfä. @iinä juoFfee FuninFaan linnan ebetfe joFi,
jonFa pcifFi [itta on raFcnnettu, niin [tiften [eifatjutti
[ittatte t)cmoi[cn[a, ja [teppaft Firrocenfä, [itiä ItaFFaft
[illan poiFFi. mitäs; [ilta Fun [aa poiFFi, mirta
mie [en mpötänfä, ja ftnne menee FoFo raFennuS
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moifcn Fera, Itattuineen, painuneen hajoaa tuittaan.
Suutta mie£ juoFfi linnaan famaofa, jogfa Fertoi Fu=
ninFaalle aftan, [anoi: »oi, Iterra Funingaö, Fuin teiltä
oli l)ttono [ilta! me Fun olimme linnahan tuloåfa,
filta t>ajofi ajettaiSfa ja ftnne meni meibdn miehet
FaiFFi, ftemoiftneen, FaiFFinecn tuiåFaljtimat joFeen. @iind

Fatoft ifdntdni maatteetFin, fmFFaan tulimat FaiFFi, eiFd
moi matFa=afu§faan npt linnalle tulla, pddft
itfeFin elämänä mirraSta.» »Söoi, päimiäni!» maete

taft Funingaå, »FplläpäS fe npt full>aigmiel)elle padoin
Färoi; maan l>pmä, Fun ei mafjinFoa tullut pahempaa*
Fin, ei£)dn lie miFaa puboteefa tullut mitään?»
»@il)dn, jumalan Fiitoå, mattinFoa tullut tuon pahein»
pata, maan Fpllä> lastuttiin paltanpäimäifeFft», [anoi
mies. »sio, ainahan tuohon neumoa lienee, Fun
ci muuta miFaa tullut,» tuumafi FuningaS ja tpönft
paSfarinfa fulltaifelle maatteita miemddn, että julFeaift
linnaan tulla, SuoSfa paiFaefa lähtee jo paöfari
aftalleen ja Fantaa maatteet näreljiStöbn fulltaifelle
ftnne; maan tdmd teFee, niinFun tomerilta neuroo oli,
ei ota enfimäiftä maatteita eiFd toifiaFaan, Folmannet
parantumat maSta ottaa maStatyan, puFce ne pääte
lenfd ja FulFee paSfarin Fera linnaan, joSfa FuningaS
pStämällifeSti Folttelee f)äntä, niinFun [uljaista ainaFin.

Sumetaan ftitä ftfte fifle poi’alle ja FuninFaan
l)ditd pitämään, miift pdimdd |)ibetäf)au pe*

rdtpåte, niin jo ral>ma£ hajoaa linnalta, ja mdmpFin
rupeaa appinfa FobiSta lähtöä teFemddn, Funi muute
Fin. iluntngag [illoin toimittelee mdmpllenfd !>cn>oi-
fet, rattaat ja FaiFFi, mitä matFaa marten tarmittiftin,
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ja itfe malmiStifm [aattamaltan. di muuta Fun mat*
Faan oli faatama npt; mutta mämp Fun älpfl appinfa
tuumat, että [e matFaan aiFomi, [äiFäl)ti jo [ltä, ars
meli: »mitenFäS moinFaan mie appini ja nai[eni Fera
lähteä, Fun ei multa pätemää Fotia ole, mifyin peität
meiftn!» näitä miettieS[ä, tulee Fo[tomieS,
[anomi maFai[eSti: »mie läF>ben npt ebeltä fotiift [taa
[aamaan, tule [te mieraineft biljaltelmn jäfeStä.»
«Sillä puheen läF[i {o tiefyenfä FulFea![een ebeltä evils
lään toifiSta. Sljoi, ajoi mäl)än matFaa
niin ompaS alm FauniS tien marrella, joS[a paimen
istuu Fimellä, [ata lammasta pmpäriEä. »ÄenpäS
olet?» Fp[pi l)än [tltä. »heimon paimen olen,»
[anoi toinen. »Di, mieSnmFFa,» [anoi FofiomieS,
»elä heimon [ano olema[t, FuningaS tulee heimoa
limittämään, tappaa lampaat, joS tietää Fenen omat;
[ano FuninFaan mämpn olema[t, niin ei laabi 16) mi=
tänä.» »9JiuiStanmal>an [anoa», maSta[l paimen,
»FiitoS neumoSta[t!»

Sfto, tuSFin pääftFään Foftomies paimenen luota,
niin tulee FuningaS mämpnfä Fera jäl’eStä, ja Feffti
paimenen aholla. »ÄenpäS olet?» Fp[pp fyän Fol)ta.

Sama Fun muisti maroituFfen, (anoi armelematta
I>eti; »FuninFaan mämpn olen paimen.»
ompaS märoplläni lammasta!» armeli mieleSfdän Fu*
ningaS; maan eif)dn paimenelle [anonut mitään, maan
FulFi ebellefyen fypmillä mielin. ÄoflomieS puoleS*
taan teFi matFaa mpoS, FulFi eteenpäin pl)ä, niin jo
toifeSfa Fof)bin afmn näFec, joSfa paimen Fimellä is*
tuu niinFun äSFeinFin, fata lehmää ympärillä. £ä;
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man neumoo fydn famoin Fun cbeGifenFin, rientäen
ebeltel>en; ja FuningaS taaSFin tulee jäFeStd, Fpfpp
paimenelta, Fenen palmelija |dn oli. »ÄuninFaan
mdmpn olen», fanoi paimen. »910, eläjän mitä*
nd! ompaS mdmpllani lehmää», ajatteli FuningaS,
Fiirel)tden ebellefyen, minFd ennätti, ndl)bdFfenfd milli*
nen rcdmpHd Foti oli, Fun näin oli märät muun puo*
leSta Ijpmdt. .foftomieS ppfpi FumminFin ebeUd
pl)d ja teFi matFaa FerFedmifeenfd fydnFin, Fun taas*
Fin muutamasfa Fol;bin naFi miehen istuman FimeHd,
[ata Immoista pmpdrilld. oen neumoo famoin Fuin
toifetFin, [anoo: »tohista FuninFaan mdmpn olemafi,
muuten ftnun FuningaS tappami.» oiitd menee fei*
futaamatta ebelleljen fitte, Funne tulee Fetmon Fotiin,
josfa astuu tupaan ja laatii termel;pFfet, fanben: »oi,
pa’etFaa riStiFanfa, FuningaS tulee, Fotinne jämittä*
mi!» »Di, mieraS, Funnepa me paFenifimme?»
Fpfpi Felmon mdFi. »SO?enFddt)dn riiheen, fielfei
lopbettdne, »neumoi mies. @el)dn neumo oli .fefmoSta
Ijpmd. So?enimat riiheen lapfet, aFat ja FaiFFi; ciFd
jddnpt Fun fe mies maan t>eibdn Fotiinfa ifdnnöi*
maan, FaiFFi jäi talous fydnen maltaanfa fiif)en.

ÄuningaS mdmpnfd Fera taivaltaa 17) ebellelmn
aina, ja tulee muoroStaan l>emoiS*paimenen luoFfe,
niin fpfpt) taas entifeen tapaanfa: »FenpdS, mies,
olet?» »ÄuninFaan mdmpn», fanoi paimen, »nd*
md fydnen Immoiftaan omat tägfa.» »9to>, on md*
mplldni pernoista, joS lie typmppttd muunFin ndFöiS*
td!» (anoi iloisfaan FuningaS, rientäen ebetlelmn; eiFd
FauFaa FulFenutFaan endd, hm tuli jo mdhneen, pdimi*

Suoni. tarinoita. 5
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mineen .Kehnojen taloon. @iinä ottaa FoftomieS maS*
tatyan peität ja FäSFee mieraliat tumaan. »Äa
ompaS mämpltäni Foti, miS[ä naifen Fera a[ua!» fa?
noi FuningaS tupaan tultuanfa Ijeti, ja ihmetteli naita
mämpn[ä fyuonefyia, miten olimat Fauniit ja (omat.
»Diift tämä afuntomme [iistimpi ja [omempi toFi»,
maStafi [illoin Fo[tomieS i[ännän puolelta FuninFaalte,
»maan on Äelmot tätä poiFeSfa olleSfamme fyämit?
täneet, maSta mun tulleS[ani paFenimat täältä.»
»Äa, mis[äpä l>e npt omat?» Fp[pi FuningaS mil>ai*
[e§ti. »SuoEa taitamat riifyeS[ä olla», [anoi Fo*
[tomieS, .»ei niistä npt pelFoa ole, [tnne paFenimat
meitä.» »9io, [e rii£>i on poltettama l>eti», [anoi
FuningaS, »palaFoot l>e [tnne!» «KuninFaan FäS*
FpStä ottimat miehet tuol>uF[ia 18) F>eti ja pistimät rii=
l)en tuleen, joS[a paloi Äefynon IjeimoFunta FulTaFft;
maan FuninFaan mämp [ai Fobin a[uaF[een lipmän,
ja [iinä eli Fauniin nai[en[a Fera FaiFen aiFan[a lip*
min. @en pituinen [e.

©etittjffiä: 1, efdå. eloffet = SlinnjtjS, warat. 2, fen fritäufä
= tuon tuostottfa, otteittaan, enftnfään. 3, fopeffe = loppuivat. 4,
paffoamaatt = ferjäätuään. 5, mctää juutturotpt = vcetäå, teäfiMS
»aStaftjnteen. 6, äffra&mcn outo, iv>iera'3, tuntematkin. 7, äiäuföö

paljonfog. 8, empimättä = epäilemättä, ahvefemattä. 9, uurtua =

nurina, »alittaa. 10, fetut = itarat. 11, fjufafjt = fufccfft. 12, te*
tuille = rovoille. 13, aprifottfeiumeljau = arroelemmefyan, tuumaitfem»
inc. 14, pätcwämmät = fopiroammat, fcfmollifemmat. 15, iumut[ct =
minulle foptwat, foiveliaat. 16, faabi = te'e. 17, taiwattaa = mat=
jfustaa, fulfce. 18, tttofyuffet = palamia tuoJjifaärtjjä.
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©i=ttittt=jntta*

©uumen Äarjataäta.

SBcrtacle 1 Ojan s:ttä tarinaa „£ut)tamo", joitta alfupuoli rtiypi
jotfeuja (amaan laatuun tuin tämänfin. Sopulia juotjee tarinat eri ta«

tuaiifa tumpitin, tuitentin omat toifedeen (utua, niinfuin ftfädincn ra«
tennutfenfa tobiotaapi. 31mnn on tällä n mimabtamia fertomutjia muiU
lafin micraida taufoida, joOfo ulto»afu«fa olijtfin erimuotoinen. Sen=
laatuifia fertomutfia on tiettäroaoti:

SaffaiatfUfa: Äatfo: SMufaeuss, SBolfämärd)cn bet SDeutfdjen,
fccrauSgcgoben »on 3. S. Älee, Setpjtg 1842, ftrouja 373—429, ja 355
—356 fertomuSta „S)er geraubte ©djleter."

SBalafftalaifUta: tfatfo: 3Sa(adjifd)e SWärdjeu »on Strtur unb
2tt6crt ©djott, Stuttgart uhb SiiMngen 1845, frauia 119—203, ferte*
muStä „£>e't »erjtoffeue ©cljit."

3lra»ialaifi(ta: ffatfo: SBeit, Xaufeub unb eine 9iact>t, 33anb
JV, fhv>uja 116—160, fertomuåta ~.®efd)idjte beS Artojen SDjanfdjadj."

SrlaittilaifUla: Äatfo: 3nfs« (Elfenmärdjen, »on bcit
Skiibcni ©rimitf, Seiyjig 1826, firoua 42 ja fenjälfcifni, fertomusSta „35ie
gjkfdje." Säsfä töuturoät tarinat ewat otetut firjasta: Fairy Legends
and Traditions of the south of Ireland, Sonbou 1825.

SJcongolialaifUta: Äatfo: Siitit?, SDlärdjenfaat afler 33ö(fcr,
fflt Suiig unb Sllt, 111 53:b, Scviiu 1845, fnvuja „©cr Söuubcr*
iitann,"

DU mies muinoin, läFft metfälle. ÄämelleSfään
fieUrt päätpi *) I;an jo’en rannalle, joSfa alfoi FatfaSs
telia, olifiFo ammuttaman miSfä. tuleepa (illoin FoU
me forfaa, uiba luiFerehtaa ruohoFon rintaa FeFfimättä
Fetänä. Sllpttpänfä tämän, laSFeuft mies mefaFFoon
piilemähän heitä, Funne joutuifimat UFemmäFfi; maan
tuostapa Fuulee h« n forfia mäjpeSfään outoja npt.
UieFenneHen cbellenfä alFaa linnut hotelia FeSFes
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ndnfd, (anoen toinen toifeHenfa: »emmefö rupea fc=
foille fplpemäpän, fun näin on (oma ja matala ranta
taa£(a?» @i(lä puheen nouftmat ppbe6(ä maalle,
jo§(a muuttuimat ipanifft ncitfpijifjt famalla, riifuimat
maatteenfa rannalle ja menimät fefoille jofeen. SHieS,
jofa pajupepfo6(a piilee peitä, ndfee tämän ja miet*
tii 2), miettii mielcöfdnfd: »nuo fun noin faunitta
neitofta omat, pitdiftpd minun faaba merpot 3 )

tamat tuohta millä feinon taptonfa, epfd ftfld tamalla
pddfifin peibdn pupeillenfa.» -Käin tuumaten nouft
pan neitojen fplpieöfd piljaa piiloötanfa, fdmi (alaa
peibdn maatteillenfa, ja malitft ppbet parapimmat
'fieltä, pani talteenfa, jo§ta meni piiloonfa tafaft.

Oltuaan, oifaeltuaan fotmafen mebegfd, noufce
neibot jo maalle, ja juoffemat maatteillenfa Min,
maan jopaö en mellot ppbeltd fateeSfa. £'ä§tdpdn
pata tulee npf Reille. Smifet fteppaftmat npt fu!=
Maan merponfa ja läffimdt pefoisfaan pafoon;
maan fe folma§, alaStomafft Jaanat ei tiebä mifd
neumo pitää, fun ei merpoja ollut. @iitd fanoo pan
furuiåfaan miimeinfin: »jospa fen npt mun maatteeni
toifi, en tiebd millä Mtaiftn panet! Oliftfo ala=ifdi=
nen, meljeffeni termeptdifln, maan fun feSfiMdinen
olift ja minut ottaifi, niin fulpoffeni fanoifln, tapi
fun jo manpempi pädtpijt, mind panet ornaffi ifdffeni
ettaifin.» Äuultuanfa tämän, mies ei endd ppfp
piiloSfanfa, maan tulee ilmiin (teitä ja antaa merpot
neibolle. Sdmd termeptää f>dnet (ulpoffcen fiitd,
niinfun oli lumannut, fujfi poi’an fera fotiin ja an*

taufi pänelle naifefft.
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9ftieS jätti npt metfän Minnin mälmmmäfft, fun
fen fauniin tomerin [ai taloonfa; ja toimeen tuli
IjpmäSti. dlimät, olimat aifanfa pl)beS[ä Buni
mies ja nainen ainafin, niin tulee faiffi tienoolla
afumaifet Ijerrat [itä miehen naista Bat[omal)an, B>eiHa
fuin ei fellään ole [ennäföiStä, niin [omaa mut[oa 4)
fun fjänellä. @iitä herroja myöten juo![ee jo pufye
funinfaallefin, että niin on nainen [itiä mielettä fan?
niS ja [uloinen. DlipaS funinfaalla [tllä poifa
ifään naitettama, ja tuumaellaan perheen feSfen, mistä
[ille [opima nainen [aaba, niin fun fuullaan [itä mie?
I)en naista aina fefyuttaman, juof[ee jo mielel>en fu?
ninfaalle: »[ef)än [e miehen mut[o meibän poi’aHe
joS millä feinon [aaba, fun [e niin on fatfille fuu?
lu.» Sfämän ilmoittaa funingaS tuuman[a l)cr?
roillen[a, mitä linnaS[a ompi, fpfpen neumoa £>ciltä,
millä [aataift nai[en entinen mies f»ämitetpf[{. «f)er?
rat mirfan[a puolesta maimaamat päätän[ä fotma[en,
josta [anomat miimeinfin: »emme, armollinen l>alti?
ja, muuta neumoa tiebä parempata, fun että pan?
tafoon miehelle [emmoi[ta töitä tef)tämäfff, että f)än
ljuffautuu niiS[ä.» 0e neumo oli funinfaaSta l>p?
mä, ja l)än But[utti miehen luof[en[a, [anoi: »[inä
fuulut taitama mies oleman faifiS[a fofeiS[a[t, niinpä
näptäfin a[ta toteen 5 [imin pitää l>uomei[een aamuun
minulle pöptäpaiffa 5 ) [aaba [emmoinen, joS[a on
fuutama ja täf>bet fumattuna, [itä fun et maan fpm?
menennellä f>etfcllä [aane, niin päältäft olet.»

Jhiultuanfa tämän, lähtee mies [uruiS[aan lin?
naita, ja tulee fotiinfa. ©l)än Buitenfaan mirfa nai?
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fedeen mitänä, maan tämä näfce jo mie(»enfä filmistä,
että jotafin ftlle on tapahtunut, ja fpfpi enft puf»eefs
fenfa: »mitäpä, armas pStämäni patjoilta mielin olet?»

»SDmpa mitä pahoilla mielin ollafin», maStaft
mieS, pul»uen aftan fohbaHenfa; »femmoifen tpön mi*
nulle funingaS määräft, fuuluift hwomeiS=aamuun ole=
man tebtämä.» »sfto, elähän tuosta ole, meiffo=
nen, milläft», mirffoi nainen; »aamu on iltaa miifa=
hampi, rupeahan ma’ata!» Soinen fun ei muutas
faan neumoa nähnpt, mpöntpi naifenfa tuumaan, ja
nuffui {(itä pfanfin; mutta nainen malmoi faifen
pötä miehenfä tietämättä ja firjoittcli fen pöptäpaifan
femmoifen, joSfa oli fuutama ja täf»bet filmattuna.
tiehen nouSteSfa aamulla oli pöptäpaiffa ftllä ta?
moin roalmis, jommoinen ollafin piti, ja hän otti fen
naifeltanfa ja mei funinfaalle fatfeefft 6). Siellä fat-
fedaan falua, matmotaan jos jotenfin, maan ei ppStp
funingaS mirffamaan fttä maStaan mitänä, niin oli
paiffa tarffatefoinen pien eifä mifaa mähintä ebeS
fumiSfa.

€ify«n ftllä fuitenfaan mies tt>tclä rauhaan
fpt; funingaS »aan armeleffe, mitä feiffaa (»anelle

npt faaba, fun ei äSfeifecn mielä (»uffauntunut. (Siitä
menee jo (»enoiltaan taas nemooa faamaan.
fun olimat miifaita mieleStänfä, emät faufaaapri;
foineet 7) aftata, fun luulimat jo fcinon fefftneenfä,
ja puhumat tuumanfa funinfaa((e. Sämä futfutti
miehen taas luoffenfa, ja (anoi toimenaan hänelle:
»ftnun pitää mun aftaflani fäpbä, mennä ei niin
funne, tuoba ei niin mitä} fun et fttä toimefjen faa*
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ne, niin päältäfi pää[et ja pi’an.» SXiifäå ncu?

moffi; eiljän tätä fäSfpä fufa pmmärrä tämmöistä!
[uruiS[aan lähtee mieS?ruffa linnatta ja tulee padoilla
mielin fotiin[a. Siellä nainen fp[pp, niinfuin mii?
meinfin: »mitäpä, tomerini armas, pal>oilla[t olet?»

»SHiin ja niin», [anoo toinen, »ompa mitä pa?
Idoilla mielin ollaf[eni, funingaS fun tpfyjään rupeaa
minua fiu[aamal>an, mifä liefin l>up[entanut mies
Icn[ä; pitäifi funten ma, npt mennäf[eni ci niin fun*
ne, tuoba [teitä ei niin mitä, ilman on päällinen ran?

gaiStuS tarjona.» »(Siä, meiffonen, ole tuosta
mitläfi!» [anoi nainen; »rupeaman raul>aS[a ma’ata,
aamu on iltaa mii[al>ampi, cfyfäfyän neumon jonfun
n’äemme.» ifto, mies fun oli maStuf[iStaan mä?
[pf[tS[ä, ctfei muultunfaan, oli nai[clleen mic?
len nouteef[i ja paneutui fofybaStaan ma’ata.

lainen fuin näfi micfyen[ä nttffuneen [ifeäSti,
rupe[i tpöfyön taaSfin, ja ompeli faifen petä uutte?
raltan. @i(lä tatuoin fai fauniin ppplTinliinan finä
pon feutuna ommelleefft, jonfa aamulla antoi mic?
l)ellen[ä, [anoen: »fun [te npt, meiffonen, läfybet [itä
nimetointä [emmoista ct[imään, fun on fäsfettp, elä
pelfää mitänä, maan astu rofyfeaSti ebette[i, funne
talo tulee maStaafi, niin [iif>cn fäp pöf[t. 3mS [teliä
mitä näfjnet, elä Ijuoli [titä, maan nosta [alffu 8),
laffi ja fintaat naulaan, ja al’a tuman lattiata aS?
tuf[ennella, niinfun fotona[t olifit, ItuiSfutellen tätä
liinaista ja pppt;fiellen [itiä nenääft, että näfpmi !)t>=
mäSti.»

Sftoifet neumot [aatuanfa läfjt mies fotoanfa,
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astui, astui, aina iltaan asti astui, »aan ei tullut
taloa »aStaan. ©t)aii kuitenkaan tuosta ollut mil*
Idnfd, »aan astui ebefleen ytyä, kunne jo 90 foptap
pimeä, niin tulipas ifo linna Janelle eteen. 9Jlenee
pihamaalle fti£>en ja katfaStaa rakennusta, niin tääl=
Idpd l>dn kummat näkee} aita on linnan ämpärittä
pelkistä luista rakennettu ja joka feipdfjdn nendSfd
on ineljmifen 9) pää, pkft on »aan fei»ds tphjdnd
»ield. 2lr»elee tuosta npt mieleSfddn mieS: »taSfd
tdd furma npt tullee, kun tullakfeen lie, »aan menen
md linnaan, kun menenkin, koska kerran tdsfd olen.»

Meneekin fiitd linnaan ja ftfdlle tulee tupaan,
fielld afujamena on »anlja akka pkfindnfd, jdred 10),

ifonendinen ja pakfu pien. @e o»eSta tulleelle l)uu=
taa heti: »kas niin, »aSta ikddn ineljmifen liljaa l)is
moitti 1X), niin tdmd tuli taljan paikoilleen!»
910, monikin olift jo fdikdljtdmjt tätä; »aan mies
kuu muisti naifenfa »aroitukfen, ei pitdnpt akasta
mojua 12) mitään, »aan nosti falkkunfa fekd lakkinfa,
kintaanfa naulaan ja- alkoi kdmelld lattiata ebeStakaft,
niinkun kobiSfaan ainakin, »iuljkaellen fitd naifenfa
ompelemaa liinaista kdbeSfddn, että ndkpift, ja pppt)3

kielien toifinaan aina nenddnfd. kuskin kekftkddn
akka fen paikan hänen kdbeSfdnfd, niin alkoi jo lep*
pedSti puhutella häntä, fanoi: hintin tätini tpt=
tdren mieshän find oletkin, ci ftnua pibd tappaa; no,
mitäpä läkftt find täällä|;käpmään?» loinen fa=
noi kohtanfa, Raastaen mille aftalle Ijdnet kuningas

oli tpimtänpt. »Söai femmoifetle matkalle find,
poikafeni, olet joutunut; no, eljfd tuohon keinon kck*
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fimme», fanoi aEEa, meni omeSta ul’oS, ja l;uufi Eo*
maila äänellä fillan 13) pääSfä: »Euuntelijani uSEok
lifet, tulEaa Eo’olle EaiEEi!» oiitä Eun tulee npt
aEan palmeujiu iC’eHe, niin tuoSfafyan maSta bälinä
ja fyufyunta noufi, f)eitä Eun Scräptpp fti£>en pil>an
täpft. äfaiEEien EVolla ollen Epfpp aEEa: »tiebätteEö
EuEaan, miEä fe on: mennä ei niin Eunne, tuoba ei
niin mitä?» »9fte emme tiebä!» maStaa ftellä
EaiEEi, Euni pEfi mies. 9Jo, Eun ei tietoa faatu,
tpöntää aEEa palmelijanfa poiEEeen, ja fanoo miehelle:
»en faa afiaStaft felmää minä; maan Eul’efyan ebel*
left, Eunne tulee linna moinen Eun tämäEin, ftellä on
toinen ftfäreni, niin fteltä etyEä tietoa faanet.»

Äuultuanfa tämän jätti mies aEalle ftpmästit,
ja läEft taipaleelle Eol)ta. 2lStui min ennätti ebetle=
fyen, niin jo atfoi ilta pimetä, Eun tuli linna taas
eteen moinen Eitin eiieinEin. oiellä aEEa on afuE«
Eaana taas, fe maan on eroituSta, että mietä on ifotn=
pinenäinen ja paEfumpi Eun ebellinen. 0e Eun fiitä
nenäliinasta tuntee miehen fuEulaifeEfenfa, fyuutaa fa=
moin iEään EaiEEi Euuntetijanfa Eo’olle ja Epfpp E>eil=
tä, tietäifimätEö miEä fe on: »mennä ei niin Eunne,
tuoba ei niin mitä»; maan eimät tietäneet f>e (itä.
910, Eun ei muuta moinut, tpönft aEEa miehen mat*
EaKe, (anoi: »menemän tästä, Eul’e fttä ja [itä fmtn=
taa, ftellä on ebctläpäin linna, joSfa on meiltä Eol*
maS ftfär, niin fe jos tietäifi neumoa mitä; Eun ci
fe tietäne, fttfei faaba neumoa mitään.» 3JiitäS
ftil)en; poiEa fanoi aEalle EiitoEfet neumoSta ja läEft
astumaan mtbeHenfa. ÄaiEen päimää Eun oli EulEe*
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nut, tuli l>än linnaan taas pöffi, niinfun cmtenfin,
joSfa niin ifään affa oli eläjänä pffinänfä, fc maan
mäliä, että mielä oli ifommat nännit ftllä, ja fuus
rempi oli muutoinfin ftfäriänfä. @e puntaa famatfe
fuulijanfa fo’olle, niinfun toifetfin fifärenfä, faabaf=
feen tietoa Reiltä fen fufulaifenfa aftaan. @ai maan
l;uutaneefft, niin alfaa jo linnan ympäriltä fuulua
litftntä, lätfintä femmoinen, ja fiitä tulee pif)a ifoja
fammafoita täpteen. 9iiiltä tutfii npt affa fen mie;
I)en afiata, fpfpp: »tiebättefb mifä fe on: mennä ci
niin funne, tuoba ei niin mitä?» »9fte emme
tiebä!» maStaft fammafot. »Gjttcfo fufaan tiebä?»
fpfpi uuhelleen affa, »jofoS faiffi olette fo’olla?»
»Söielä on pffi manein meistä järeitä», [anoi fam*
mafot, ja famatla tulla löffti fefin manba fammaffo
pihalle. oiitä fpfpi emäntä fitte uuhelleen faifilta:
»tiebättefb mifä fe on ja miSfä fe elää, jotta on ni*
menä Qfi=niin=mitä?» »itä, fit’ emme tiebä», fanoi
faiffi muut, niinfun ennenfin, maan manein fammaffo
tulla löffi emäntänfä eteen, ja fanoi miimeifefft: »minä
fen tiehän, jota npt fpfpttc.» —■ Äuultuanfa tämän,
työntää affa toifet palmelijanfa poiffeen ja fen mam
l)an fammafon maan fäsfee muottamaan pihatta fyuo*
meifecn aamuun asti, fittoin f>äntä tarmittaifi; mutta

miehen työttää, juottaa l)än linnaSfa fypmäSti ja laatii
hänelle muoteen pöffi, niinfun fufutaifellenfa fonfana.

■äftafaamaSta noustuaan aamulla pprßti mies
matfaanfa jo, ja emäntä mie Itänet fammafon luoffe
pihalle, fanomi: »futaan maan tämän fammafon jä*
I’eSfä, meni jos funne, efäfä pelfää mitänä, niin fpttä
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tulet matkaft perille.» SftieS kun oli lähtemään
malmiS, ei muuta kuin |ymäi(et jätti afalle, ja fas
noi fiitä (ammakolfe: »(aappaS nyt matkalle!» Sama
läkfi nyt tietä näyttämään, niinfun emäntä oli käskes
nyt, ja faatiin matkaamaan yt>beöfä. oammakko Ijyps
piä löffti tietä myöten, ja mies jäfeStä astuu yltä,
kukali toinen ebelle fiirtyy tuoSfa. oitä tekoa tef>=
ben kulkemat kaiken päiroää yljbeåfä, kunne ilta pi=
meni, niin tuHaanpaS linnaan moifeen kun fe, josta
lähettiinkin. £>yppii fammakfo portaalle,
niin porstuan omi aukeaa famalla. oiitä I>yp>p»clä

niin tuman omi aukeaa taas itfeStänfä,
josta fyyppää jo (tfäfle, ja mies tulee perästä. oieHä
on tuman fiflaSfa loukko, ja fammakko menee ftikjen,
maan mies ei luomu fyäneStä, maan menee jäfeStä
hänkin. >f>ypäteyfään ftnne, uppoaa fyän myötäiSs
tään myöten (illan alle, maan pääpuoli ruumista jää
yläk>älle tupaan. £)n ftinä, olettelee mieSsrttkka
fyaubaSfanfa ja muottelee mitä tuosta mereStyifi 34);

maan ei näy, ci kuulu mitänä. Äotmafen muoteltuanfa
alkaa jo pitkästyä tukalaa oloanfa, ja mielii nouSs

takfeen ylös, maan famaSfa aukiaa omi, ja (teitä tus
tee hrr n jtfäHc, tuo metfämieS (emmoinen t>yroäs(ä
afuSfa. heitettyään metfätySskalunfa päältään, (aapi
fyän lattiata kämelemään, niinkuu kobiSfaan ikänä,
mirkkamatta loukoSfa (eifojafle mitänä. 0il(ä tamoin
oli jo kotmafen aikaa ääneti aStukfennellut, käbet riSs
tiSfä (erällä, niin (anpiltau mimmitkin l)iljaa itfeks
(en(ä: »disniinsinitä!» - »SJiitä?» maStafi ääni (as
maila loukosta. »h«nki ruokaa!» (anoi mies, ja
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Fämeli lattiata pfyä. @en Fun fai fanoneeFfi, ftil>eu
tuli fjänede pbptä FauniS femmoinen, joFa oli ruoFaa,
juomaa täpnnä, fpö joS mitä. Sftetfältä tulija istui
ruu’ade fiif>en, fbi, joi Fpdältefyen FaiFFea, ja fpö=
tpättfä fanoi taas entifeen tapaanfa: »<Si=niin=mitä!»

»Sliitä?» maStafi ääni, niinFun miimeinFin.
»Äorjaa ruoFa», mirFFoi mieS; ja fidä erää Fatofi
FoFo pöptä fiitä, minne lienee Fabonnut, ja fe metfäs
mies amafl Farfina=omen, ja läFfi toifeen f>uoneefcn
I)änFin.

SouFoSfa feifoja, joFa FummaStuFfeda oli
npt ja Fuunnedut FaiFFi, mitä tumaSfa tapahtui, pani
metfämielien mirFFamat fanat mieieenfä fjpmästi, ar=
meden itfeFfenfä: »no, täöfäf)än tämä olift npt mun
fya’ettamani, millä feinon l)änet faifinFin.» ÄoetteeFfi
fanoi fiitä t>i!jaEfenfa maan: »©=niin;mitä!» »3fti=
tä?» mirFFoi ääni famaSfa.
fanoi mieS; eifä aiFaaFaan, Fun tuli pöptä |änede
famatfe, Fun fideFin metfämiefyetle; fe maan, että oli
matalampi, jotta Epfeni f)än louFoSfa feifoen fpömään
fiitä. ©pötpänfä [anoi taaS: —

■iftäFpmätöin Epfpi: »mitä?» »korjaa ruoEa!»
[anoi mieS; ja famada Eatofi taas EoEo fe pöptä,
minne lienee Fabonnut. Säätpään itfeffenfä armeli
mies: »enFöfyän tuota näFpmätöintä tomeria moifi Fe*
radani faaba», ja fanoi taaSFin: »©sniimmitä!»
»SRitä?» Fpfpi ääni. »9Äie läf)ben louFoSta pois»,
fanoi mies?. »-Jio, mie läf>ben Ferada», paFifi näs
Fpmätöin olento. ».pprnä, Fun läf)bet!» armeli tois
nen, nouft louFoSta ja Fämi porstuaan, niin [anoo
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uubettelsen: »di=niin=mitä!» »SJiitä?» mirFFaa
ääni. »UJfie jo olen porStuaSfa», [anoi mies. —-

niin mie olen», maStafi ääni; »Äa, fspmä,
Fun olet!» tuumafi mies, Fu!Fi ebettelsen ja tuli por*
talsitte, niin [anoi itfeFfenfä taaS: »@i=niin=mitä!»
»Silitä?» Ftyftyi ääni. — »Slfte läfsben maantietä aStu=
mafsan», fanoi mies. »hiinpä lälsben mie Feral*
Ia», roirFFoi ääni. »-stymä, Fun lälsbet!» armelt
toinen ja FulFi mälsän matFaa ebette, niin muisti jo
taa§ näFtymättömän tomerinfa, miettien mieleSfänfä:
no onFolsan tuo ntyt Feratta? ja fanoi fiitä: »@i=niins
mitä!» »Silitä?» maStafi ääni. »Styöbä Isis
maittaa», fanoi toinen, ja tuo Sfa paiFaSfa tuli petytä
taaS eteen fyänette, niinFun ennenFin, josta föi taas
mies matsanfa fätyteen, Fun oli ruu’at ftinä Isrsmät;
maan ftybttyänfä mietätti pötybän peitteen taas famatta
Feinon Fun ennenFin, ajatellen mieltänfä mtyöten: »no,
fspmälsän Fun läFft näFtymätöin tomeritfa Feratta, ei
ntyt Isätää tule, Fun petytä on muFana.»

st)nn(fä mielin FulFee mieg ebeflefjen ja tulee
fotmafen aötuttuanfa meren rannalle, ©iitä on lai«
roa loitompana roäfyän, joFa ifaan on läfytemätftöäätt
merede, niin alFaapaö Riuttaa niitä laiioamiepiä fteltä
ja pprFH palFan ebeåtä lairoaffa FulFemaan.
laircalaifet Fun näFiroät rannalla feifojan, tulimat wä-
IjdifeHä menneellä f)a!emaan tyäntä. sD?ie§ pääft n\)t
fttfjen, maan pelFäjt toroerinfa jäTelfe jääroän ja fa=
noi, tiebuStaaFfeen fttä, fjuiaifeen burnin: »dUmin?
mitä!»

—■ »SJlte jo olen wentyeeåfä», fanoi mieS. »^o,
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niin mie olen», mirFFoi toinen. ».ftpmä, Fun olet!»
ajatteli mieleSfään mies ja FulFi menheeefä laimaan.
©ielld Fo’ettcli famalla tamoin fitte, onFo tomeri Fe=
ralla, ja näFpmätoin tomeri maStaft £>dntd niinFun
cnnenFin. 9co, ei muuta, pannaan laima liiFFeelle,
ja faabaan purjehtimaan, niin [anoo taas
mieS: »Si=niin=mitd!» äldni mirFFaa entifeen ta=
paanfa: »mitä?» —■ »@pöbä ilmoittaa», fanoi mies
ja tuotti näFpmättömältä tomeritfaltaan fen entifen

ruoFapöpbän eteenfd, josta [pottaa, juottaa FaiFen
tahtoaan laimaSfa; onhan talla, mitä fpöbä, juoba
ndFpmdttömdHd ruu’an laittajalla, joöFo ufeampiaFin
fpöttäift. Saimalaifet Fun näFimät pöpbdn, mim*
moinen tdmd miehellä oli, he fttä mahtamaan heti.
Dn, nd’et, Fumma Falu £>eillätin, Fun on aluftn fetm
moinen, johon Fun Folme Fcrtaa patjalla Ipöt, niin
tulee FaFfitoiSta miestä ilmiin heti, ja raatamat i5),
min FdSFenet Fonfana; h e fen aluftmen antaifimat
miehelle fiitä popbäStä, josta oli heitä fpöttdnpt.
910, hierotaan, hierotaan Fauppaa, niin mieö maif)*

taa, Fun maihtaaFin toifille pöptdnfd ja faapi heiltä
fen aluftmen [taan, joFa miehiä tuotti, maan ei mirFa
maihtaeSfaan näFpmättömäStä tomerista mitään.

SliFanfa FuPcttuaan laimasfa pääfemät jo me=
ren poiFFi miimeinFin, ja tulemat matFanfa päähän,
niin laima lasFee fatamaan, ja mies lähtee fiitä maalle,
fe laimalaifilta maistama aluftn terällä. Slstuu, aS>'
tuu Fotmafen, Funnc alFaa matFaStaan mäfpä, niin
miettii mieltänfä mpöten: »no, mieläFöhän tuo läFft
näFpmätoin tomeri Feralla, oliftpa npt ruu’an tarmis!»
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2lr»eTle§faan jttd (anoo I>dn InljaFfenfa »aan:
»@i=niin=mitd!» @iif>en »irFFaa, miFd »ivFFaaFin:
»mitä?» »@pöbd punoittaa», (anoo mieS; ja tuoSfa
paiFaSfa tulee panette fe pöptd, miFd ennenFin aina,
ruoFaa feFd juomaa tdpnnd. £dStdl)dn Fdppi mies
fyen mieli £>p»dFfi, Fun »iela entinen tomevitfa Fe*
talla oli. Slotefaan Fatfelee milloin aiufintaan,
milloin pbptddnfd, ja (anoo itfeFfenfd: »fyp»d, Fun on
FaFfi tammoista Falua minulla, ei npt fydtdd tule
minFddn puolesta!» @öi ftind, aiFaeli poptanfd da*
reöfd ja maisteli »iinaaFin toifinaan aina, niin ai*
foipa nuFuttaa I)dntd ja (ilmat »dFifclld umpeen
Fdpba. »ifto, eit)dn minulla Fiirettd mitä ole», at?

»eli l)dn fiitd npt mieleSfanfd, I>eittiF>e nurmelle
Fdllel)en, ja nuFFui fiil>en fiFedSti.

SftitenFdS oliFaan ft(l’aifaa laimaSfa aftat?
i)et fuxtliroat »oittoFaupan tel>ncenfd l)p»dn, »aan
mitenFdS FdwiFddn? kirottiin ruu’alle ru»eta, niin
jopaö oli fe FauniS ruoFa=poptd poiFeSfa. 311’etaan
at»ella afiata, (anotaan: »Fa, jol)an fe mies? meiltä
aluftmen otti ja pöpbdn »ei Feralla; »oi, perhana!»

9*io, ei muuta; lähetään miestä ajamaan taFaa,
faataifiFo Fiini »iela. SDZieö Fun oli nuFuFfiSfa,
(e Fplld olift faa»utettu pi’anFin; »aan f)e Fun (en
femmoieta rpmdFFdd fieltd tuli»at, fe ddni ja as?

lunta Fuului jo etddtte l)p»in, ja mies Fjeraft maFaa=
tnaSta. pmmdrfi l>dn afian,
että ne ne on tai»alaifet l)dntd ajamaSfa, ja fai
aiufintaan Fotmatfe fydbdöfdnfd. @iitd
tuli FaFfitoiSta mieStd ilmiin F)eti, ja Fpfpi»dt, inisin
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fjeitä tarmittaifi. »9hio laimalaifet ajamat minua
perästä», fanoi mieS, »IpöFää f>eita!»
FöS npt Faufjea Fapina nouft, miehet afa Ipbbä maan
laimalaifia felFään, jotfa maltin Reittiin pieFfettifyin,
funne pitFällään maFafimat maaSfa, josta Fatofi ne
miehet jällenfä. Äun ci laimalaifiSta npt peltoa oi*
lut, Forjuutti mies näFpmättömällä tomerillaan ruoFa;
pöptänfä ja läFft alufintaan Fantamafyan. ÄulFi,
FulFi cbelleen Fotmafen, niin tuli jo Fotimaal)anfa,
finne oman FuninFaanfa linnaan, ©iellä parfmallanfa
l;äitä pibetään miehen naifelle ja FuninFaan maniini;
malle potalle ja ilot on parljaallanfa iFään, niin
pääfee naifen entinen mies muun jouFoSfa
fifälle. £än on pien fypmä foittaja fitte, niin Fpfpp
luman, toFFo rafymaan iloFfi foittaa faiff. Supa an=
nettiin Fol)ta, ja f)än foitti, foitti niin FauniiSti [tina,
että FaiFfi mieltpimät Janeen. 9Jior[tanFin alFaa fur=
Futella l)äntä ja (anoo: »tuolle fcittajalle pitää juo*
mistä antaa, eF)Fä meSfeläSfä 16) mielä paremmin foit;
taifx.» @iil>en tuobaan npt pullo miinaa famalla,
ja morfian omasta FäbeStään tarjoaa miehelle rpp;
ppn. Sämä Fun ottaa pullon fmneltä, pubottaa juo;
beSfaan fiifyen formuFfenfa, minFä ennen morffamel;
taan oli fpanut, ja antaa pullon tpJ>jänä taFaft. slio,
morfian Fun FeFfti formuFfen pullon pohjalla, tuntee

fcn Fof)ta ja fanoo FaiFille: »mie npt en mikille
läbbe, joS Folmecn palaifeen panFootte; minulla on
mieS entinen eloSfa!» @iitä armataan npt afia,
janotaan: »fe on tuo foittaja!» ja rumetaan l)ätppt;
tämään bäntä; maan mies Fun l>eläf)ptti alufintaan
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folmatfe, fiitä tuli ne faffitoiSta miestä Janelle amufft
ja piefftmdt ruumaan taiten ja funintaallifet itfefin
fuolijafft. SHo, fun ftdmefi npt entifet mailat faifti,
mies fai naifenfa tafaft ja pddft funintaaffi linnaan,
joSfa Itpmdnd eldd mieldfin. @en merta jitd.

©clitptfiä: 1, paattii = joutui, fattui. 2, miettii == ojat»
tclce. 3, tocrltot = toaattcct. 4, mutfoa = maimoa. 5, pöptSpaitfa
= pöytäliina. 6, tatfeetji = näptteetji. 7, apritoincet = anoellcct.
8, fatttu == lanttu. 9, inefymifett = {Emujen. 10, järeä = ruumiitaS,
toanttera. 11, ilmoitti = teti mieleni. 12, mojua = tutua, 13, jtllan
= portaiben. 14, locrcstpift = tapaljtuifi. 15, raatamat = teteroat,
16, toeSfciäsfä (tpen, Bece.tbifi) = itoisfanfa, pnisfänfä, Bumatasja.

4.

©ttttuSfuJfet
StoinftntjUta fnatu.

SScnata täiiuee täfiäit muino{g»Jlrciflataif>toH ylen tunnot»
iua fertorauSta Sficbain mainiosta OibipuS»mmifcStä funintaasta ja
ptteit elämänjä maifieista, joSfa tarinan pääjuoni on ptfi, Jim täsfä
meibäntin tarinaSfarame. ©tuutein on pftbcnlaatuinen tarina ©atfa»
taifitta: Jtatfo: ©introt!, ©cutfdje SBoltsOiidjer II: „®regorinS auf
bent ©tein", ESerlin, gcbruttt in biefent 3aßre.

DU ennen fafft tietdjdtd totena maeltamaSfa ja
tulimat mättäitään muutamaan taloon pötft. @iind
lammas oli jtUoin muonnimaSfa, niin (anoo nuorempi
mieraS tomerilleen, fu oli pddtietdjd: »pitdiftpd aut-
taa lammasta, fun fe tuStiSfaan on niin.» »spi?
tdift tuota auttaa», maStafi toinen, »maan lieto
tuosta Itpmdd, Suttapa fen muonan fpopi fuitenfin.»

»@urteataf>an on fefin fplld, maan autettama
faifitfe lammaS=rufta olift», mirffoi fe, fu patinan

©uom. tarinoita. - Q
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aFotti. »910, pääSßöön lammas BimuiStanfa!»
fanoi fiitä manljempi tietäjä, ja Ijeti fpnnpttißin (atm
maS muonan. .fjpmä tämä; maan päätpipä ta?
loSfa emäntä Beralla maljaßßaaßft ja fe taas faantas
tuSßaSfaan oli, jonßa älpft mieraatßin Ijänen malituß*
fiStaan fjeti. 910, ei muuta; alßaa jo nuorempi mies
furßuteEa fitä, ja BäSßee tomerinfa auttaa emäntätä
BimuiSfanfa, Bun tuo niin furßeaSti malitti. »Äa,
moipi Ijänet auttaa!» maStafi toinen, »maan ließb
tuosta Ijpmää, fiitä fpntpp poißa femmoinen, joßa
tappaa ifänfä ja nai emonfa.» Äumminßin fanoi
fjän fiitä: »pääSßbön emäntä maimoiStanfa!» ja fa=
maila fai emäntä poi’an.

Oltuaan pötä taloSfa, lähtee tietäjät aamulla
matßaanfa; mutta ifäntä, Bu oli Buullut Ijeibän pm
Ijeenfa, painut paljoille mielin fiitä ja meni [liruin
faan maimonfa luoffe, fanoi: »niin ja niin ennusti
ne miehet, että muonan fpö fjußfa, maan tää pois
Bamme tappaa minut ja nai finut.» kuultuaan
tämän, fäißäljtää äitißin, ja aFetaan tuumitella plj=
tenä, mitä neumoa pitää, Bun npt palja femmoinen
oli tarjona. 3o armeliaan tappaaßin poißaa, maan
ei raamita Bumminßaan, maan peitetään elämään
lapfi, Bunneßa mieljeßft BaSmaift, jotta näljtäifi, mifä
fiitä tulee, eljßä lie fe miesten pulje tpljjä ollut.
SulipaS fpßfp fiitä ja Äeprin aif’a, niin tapetaan fe
muona taloSfa ja heitetään Äepriroßßa IjäneStä, Bm
ten manljuubeSta tapa oli. Stoßßa Bun fai malmiiß;
fi, mebäiStiin ißßuna außi, tuo Bun oli manaan Bam
fan ißßuna femmoinen, ja pantiin liljat jääljtpmään
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»aan liemi lannetaan »atiloiS(a pöptddn Ijeti,
ja ru»etaan pljtenä (pömään (itä. Ollaan »äijän
ailaa ääneti, niin muistelee (pöbeS(ään ifäntä niiben
tietäjien ennustusta, fano»i: »no, mitähän miehiä ne
pöroieraat lienemät olleet, lun »aluetta puljui»at
noeSfaan fyulan (pö»än tään muonamme; la
Ijän on rollana ebeSfämtne.» @i ailaalaan; ft>ö=
bään ftinä, (pobään lientä, niin pitäifipä liljaalin
faaba, ja lat(otaan li£>a»atia illunatta, »aan täSfäpä
ei mitänä enää, liljat jo o»at mantereella maaSfa,
ja Ijulla fiinä fpöbä rituStelee »iimeifiä tähteitä.
&ätäloS (äiläljbettiin npt taloSfa, (anottiin loljta:
»no, lämipäljän (e miesten fana toteen, »aiffemmc
luulleet!» ja ifää peFoitti npt poFallelin »ielä läps
»än, niinlun oli ennustettu. (Sstääffeen aFoiSfa
(itä, fteppaft Ijän poiEanfa lätlpeStä ja oli jo »eitft
fäbeSfä lulllua leilatal(een ftltä, »aan pääft äiti !>ä=
tään (iifjen ja Mi e»ätä 1) miestään, (anoi: »elä
armas tomerini, omaa lastamme tapa, panemme Ijä*
net ennen lautapalaifelle mereen, »teriöön (teliä, minne
»ieree, eilö tuo luolle lumminlin!» Sifto, i(ä fjeits
tilin tapannan, »aan oli jo »eit(ellään ennättänpt
poilan(a rintaan piirraltaa pienoi(en juo»an. 3liti
(ai (titä (pliin(ä lap(en, lääri riepuja pmpärille Ijp-
»äSti ja fitoi (itte lautapalai(een liini, jola tponnet=
tiin mereen »e(tajol(t.

s)oila poloinen »icree npt »ieremiStään (teliä
ja aalto Ijäntä Ipllää, Ipllää pf)ä, lunne »te »ii=
meinlin monaSterin rantaan, nti oli mereS(ä (teliä.
Utautuipa 2) tpömieljiä rannalle, niin ottimat lapfen
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ftitd ja meimät monaSterin ifännäde. Sama fattui
BetyomicS olemaan madan, otti meftajona tudcen lap=
fen luoßfenfa ja rupeft BaSmattamaan Ityntä. Äului
aifaa Botmafen, muofi tuli, toinen meni, ja lapft BaS=
moi BaSmamiStaan ytyä, että tuli Bunnon poißa \ä'
ncStä, Itymä; maan Bun täityeßft mieE>eßfi päaft, aU
Botya jo ißämä tuda faareSfa Btynede ja mieli laatia
maata, maailmata Batfomafjan. @epäs ilmoittaa nty

BaSmattajadeen Berran, [anoo: »niin ja niin
fyänen on ißdmä, muita maita t)än

»9io, Bunl)an lienee ißdmd ftnuda femmoinen»,
maStaft monaSterin ifdntd, »niin mene, poißafeni, me;

ne!» eißä aißaaßaan, niin (autettiin poißa (aaveita
mannermaalle, että nty ftitä, minne mie*
lenfd laatii. Sama faißin maeltamaan l;eti ja Bulßi,
asteli ebedeen Bau’an, tudaßfeen jonneßin, mistä työtä,
ruoßaa faift. Äotman Bufettuanfa, ndßi f)dn talon
miimeinßin ja poißßeft fityen. @iitä ifdntd oli met;

fäSfä ja emäntä maan Botona, niin Bptyp I)än mat*
Baajalta: »mistäpäs mieraS olette ja Bußa mir’oiltan;
ne?» »Dlcnpafyan joutomies mönjältä», maStafi
toinen, »Jäädä Bäpn tietelemäSfä, mistä työtä, ruo=
Baa faiftn.» »9io, olift meillä työtä», mirßßoi
emäntä, »mene naurisbuutyaa martioimaan, fiinä roS;

mot Bäpmät työmäSfä, täsfon jouft Bäteefi, f>e! Ben
tulee, fe ammu!» SdiitäS, fypmä tämä, Bun työtä
annettiin; poißa (ai afeenfa emännältä ja fai roSmoja
mainintaan, Buten pul>e oli. @ie((ä oli fuuri, Borßea
Bimi nauriSl>uul)baSfa, niin fen (nojaan rupeft l)än
piilemähän, eißö näßpifi roSmoja tulemaßfi.
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Qfi aifaafaan roielä, niin alfaa jo rpbfe fuulua
metfägtä ja fieltä tulee mäntyä uffo, aiban pii nou;

fee tyuutytaan, mättää ftinä tyelmuffenfa nauriita tät>=
teen ja lä£)tee fen fera menemään matfaanfa. Sitä;
tyän muotteli martijafin ja ampua fätfäfi uffoa fiU
loin, että fe fellelleen meni famaSfa. Siitä meni
talolle poifa tafafi ja fertoi, min oli tetynpt, että jo
tyän robmon ampui npt nauriötyuutybabfa. -fto, ei;
tyän mitä, typmä emännästä fe, fun nauriin fantaja
fatoft, maan ei ollut tpotä muuta npt poi’alle antaa,
ennenfun ifäntä metfästä tulifi. «Sattui päimä mur;

finoiSfa olemaan ifään, niin toimitti emäntä ruu’an
ja pani poi’an fpömään. Sämä fbi nälfäänfä
matymaSti ja fpötpään rupeft lemolle, muottaaffenfa
ifäntätä fotiin. Äuluifin rupeama aifaa ma’ateSfa,
maan ptyä oli ifäntä poifeSfa mielä, eifä nä’p tule;

mafft, maiffa ilta jo pimenee. Suostapa jo astuu
emännälle päähän 3), että: »joS liefin mun mieheni
fe nauriStyuutytaan ammuttu, pitää fäpbäffeni fatfo;
maSfa!» Suuntien tätä, läfft emäntä juoffemaan
nauristyuutyballc, ja poifa meni jäfeSfä näpttämään
paiffaa, miSfä tyän roSmon oli ampunut. 9fo, ftellä
fun fäännellään, fatfellaan npt fuollutta, emäntä tun;

teefin uffonfa, fanoo; »fä tämähän tää on mun mie;
£>eni täällä! moi mieraS;ruffa, fun uffoni ammuit.»

»9fo, mie en, emäntäifeni, tyäntä tuntenut», maS;

taft poifa, »mistäpä mie outo tuntifin, roSmoffi luu;

lin.» Sftitäs, eif>än emäntä moinut fppttääfään fe;
tään, fun afiata armeli, itfetyän tyän oli fäSfenpt ampu;
maan, fen maan tulifi. Äun ci muuta moiba,



86 4. Kmiustutfef.

pauhataan ifänta ja luetetaan maatyan; maan poifa
jää emännän tatyboSta taloon, että olift, fen miehen
töitä tefee, fun npt ifäntä fuoli. «Siitä fun aifaa
Muu muutaman, leSfi poi’an ottaa mietyeffeen, fe
fun joutuma mies oli, etfei Isäntä mi estänet.
dlctään, ollaan ptybeSfä fitte, niin pääbptäänpä fpl=
pemään ptybeSfä ferran. Siinä näfpp miehellä naar;

ma rinnasta, tuo punainen juoma femmoinen, funi
meitfeHä muinoin piirretty, ja emäntä fpfpp tyäneltä
fplmettäeSfään fitä, [anoo: »mifä naarmu fe tuo on?»

9KieS maStafi: »mifä lienee, fpnnpnnäinenfö, maifo
lapfena muinoin faatu, min’en tiebä.» »9io, miS=
fäS finä olet fpntpnpt?» fpfpi emäntä. »Qfn tiebä
itfefään», mirffoi mies, »monaSteriSfa elin, faSmoin,
ftityen lautapalaifella meftajona muinoin tullut.»
»2Öoi, poloinen, päimiäni!» puutua fiitä npt emäntä,
»finätyän olet mun poifani, jota jo fuolleeffi luulin!
fämipätyän niiben pömieraSten fana toteen: tyuffa föi
muonan ja täSfä npt olemme naimifeSfa, tapettuafi
enftnnä ifäft!» Siitäs, fautyiStuutyan fitä npt poi=
fafin, fun femmoifet fuuli, ja Reille fäppi fe tyoröfft
fummallefin, »Äunnepa npt faaba, miten elää, fun
tämmöifet te’imme?» pafifi poifa. »9io, ei muuta»,
fanoi äiti, »lätybe fie, poifani, matfalle tästä f>eti/
fpfp firjamietyiltä oppineilta, millä tämän tefomme
anteeffi faifimme.»

kuultuaan äitinfä fanat, läfft astumaan
fotoa ja fulfi furuiSfaan tietä pitfin, armellen rifoS?
taan, fuin oli raukea. Suleepa fiitä mäntyä monaSs
terilainen, firja fainaloSfa maataan tieltä, niin fpfpp
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poiFa afiataan fiitä, fanoo: »femmoifet te’in, ifdni
tapoin, emoni nain, mittapa femmoifet te’ot anteeFft
faaba?» SftonaSterilainen, fe maniaa uFFo, attFaifee
Firjanfa Iteti, etfii, Fatfelemi fiitä faiEft paiFat lämitfe;
maan ei löpbä FoFo femmoista feiFFaa mistään, fa=
noo poi’atte: »ei niitä teFojafl, mieSmiFFa, mittaan
anteeFft faaba, Fotoin omat Faulteita.» @e Fämi
npt toifen mielestä pahasti Itpmin, eiFä moinut poloi=
nen mies jallita intoanfa, maan Foftotti nprFFinfä ja
löi fimallutti monaSterilaifen ftttä erää FuolijaFft. Suosta
läFft F)än taipaleelle taas, ja FulFi ebettcen aina, Funne
tulee toinen mieiä manftempi monaSterilainen matFatta
maStaan fttte, niin fttte Raastaa taas aftanfa, fanoen
niin ja niin tefyneenfä ja uFon mieiä tappancenfa
päättifeFft. UFFo Fatfoo Firjojanfa ja fanoo fiitä,
niinFun miimeinenFin: ett’ei femmoifta teloja moi millään
anteeFfi faaba. 910, mies Fun fen taas Fuuli, innoS=
tui jo uubettenfa ja tappoi fenFin uFon, niinFun äs=
FcifenFin, josta läFft matFaanfa l>eti Fäpbä l>uppuroi=
maan ebcttenfä. @i aiFaaFaau, Fun tuli FolmaS
monaStevin mies, Firjat FainaloSfa, maStaan tiettä, ja
poiFa taas Fertoo feiFFanfa Itänette, fanomi: »femmoi=
fet te’in, ifäni tapoin, äitini nain ja FaFft uFFoa mieiä
tapoin tutteSfani, Fun fanoimat niitä töitä ei millään
anteeFft faataman; miten on afta teistä?» UFFo,
Fu oli manlta jo pien ja Itarmaapäinen, Fatfoi enftnnä
FirjoiStanfa, armelilte, ajattelifte mäljäifen, ja mirFFoi
fiitä poi’atte: »ei ole riFosta niin fuurta, jota ci an*

teeFft anneta, Fun maan oiFea FatumuS on. Seibän
pitää npt Fattiolle mennaFfenne, finun fiilten Faimoa
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Itaßata, Bunne mettä noufee miimeinßin, ja äitift mies
reSfä istua ftinä, musta lammas tyliSfä, Bußali 4) fe
Burmaltaan malßeaßft muuttuu.»

.Kuultuaan tämän, [anoi poißa Biitoßfet neumoSta
ja Bulßi taßafi Botiinfa, joSfa fertoi ätbiKenfä, mitä
monaSterilainen oli [anonut. @iitä menimät pltbeSfä
kalliolle fitte, Buten määrä oli; poißa puuralla Baimoa
Baimamaan; äiti mierelle istumaan, musta lammas
fpliSfä. .Kului aifaa jo monta ja poißa työtään
teßi pftä, maan ei lälttenpt apua, maißßa hiin olifi
ftaßannut. dlo, mitäs oKaßaan; [e Ballio oli maan*

tiemiereSfä ifyan ja [iitä Itpmää, huonoa rientää oftitfe,
niin Bulßeepa muutamana päimänä fyerra femmoinen
maantietä mpöten, BulßuiftSfa, iloisfa ajaen, ja Bpfpp
mieheltä, mitä teßee, Bun fiinä Balliota Itaßßaclee. 9KieS
felmittää aftan Bannoillenfa, [anoo päätöitään anteeßft
ppptämään, jaBpfpp muoroStaan herralta: »Benpä olette
ja Ma. mitoiltanne?» »Sftie olen mies taitama
femmoinen, joßa te’cn määrän aftan fuoraßft, fuoran
määräßft», maStaft fterra, »Bäräjiin menen nptßin;
Bpllä mä ftnutßin autan, Bun maan raijaa maßfanet.»

9io, miehelle tämä puite Bämi pahasti mieleen
taas, fun Itänen femmoiSta työtä täptyi raataa 5), ja
toinen ftHä Boiruubella eli. SfticttieSfään [itä nouft
matilta intonfa taaSßin, ja Btän famaSfa [itä herraa
työbä paußaltutti puuralla otfaan, jotta fe BerraSfaan
Buoli. @en Bun fai teltneeßft, ftitäljän npt tymeet
närtttifje. Kallio außeft [illoin jo Baimoßft, ja fe musta
lammas, jota äiti fplisfään piteli, muuttua fämältti
malßeaßft. 9*l o, ci Bummempata! ©itähän iftaSs
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tui tn>t falliolla olijat, fun foatotpö toimeen tuli;
maan poralle noufi ftitd fuitenfin taas uutta; puolta,
fun f>än f>erran tappoi, millä fefin nwt anteefft faaba.

©l)än muuta; meni fen faman monaSterilaifen
luoffe, jolta ennenfin oli neuroon faanut, jafertoi aftanfa:
»niin ja niin fe npt tapahtui; faimo jo on walmiina
ja muöta lammaö roalfeafft muuttui .» »SWitenMå
niin?» arroeli uf!o, »maatahan fuuben roiifon pdaåtä
oifeaåtaan olifttte teostanne pääSfeet.» »@emmoi«
nen ja femmoinen mieS Mfi ftitd», felroitti poifa,
»ja mie tyänet löin fuoltjafft.» »910, fe fttä pa*
rempi!» fanoi n>anl>uev »fe oli Ijpmä, että fen tapoit;
l>än on enemmän Sumalata riffonut, fun ftnä, fen*
täljben teiltä rakennettiin, nct rooitte
rauf>a6fa olla!»

©idä tatuoin pääfi rifoffenalaifet päätöittään
wapaifft ja eliroät faifen aiFanfa rauf>a6fa öfybeöfd;
toinen äitinä, toinen poiFana. @en pituinen fe.

©etityffiä: 1, cmätä = estää, pibättää. 2, utautuipa = fat»
tilipä. 3, astuu päähän = juontuu mieleen. 4, Eufati = tunneta. 5,
raataa = tcfjbä.

Soiftufo.
XoiftSfa tienoin Aarjalata puhutaan tarinan loppupuolta ertffenfci

omana tarinana, 9läijtämäSti Euuiumat molemmat tertcmutfct alfuanfatnitentin niteen, joista toinen maan on paatumasta toijfoma toifmto,
myöhemmin fittc eri tarinatfi muuttunut, jonta muoffr tuifoonfin eftycm»
mån tomerinfa feuraSfa täsja nyt ferrotutft.

£)(i muinoin mieb. @e loimen pat>anFurifeF(t f)p=
min; tappoi J>ett>oifetr tappoi lehmät, mafiFat FaiFFi, niin
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oli t)än ilfeä. lappoi raielä pään, tappoi toifen, aina
r>J>beffän Jjenfcä tufyoft, niin l)än fun niin oli fpntU
nen, arraelilje, ajattelilje raiimeinfin: »minä fun näin
rifoffenalainen olen, enfyän mie tuontimaista eloa niin
fonfana faa näljbä enfä jumalan iljoa fatfella. Sae-
ten fuitenfin monaSteriin rääfjfiä [anomahan *), otet=
tanee, ei otettane!» Sfteni niiSfä tuumin monaSteriin
tuli ifännän luoffe ja pppft rääljfiä ottamaan.
»@n mie ota, mene toifen luoffe», fanoo fofjta mo*

naSterin ifäntä eifä ota fuullaffeen fyäntä. SftitäS

fin, raaan toinen taaSfin fanoo: »en miefään raoi
rääljfiäfi ottaa, mene tuonne, fteCTon meillä raanoin
ja pääifäntä, fe ne ottaa, fun ottanee.» SÄieS
meni ja polioilleen ifännän eteen, fanoen ftinä
faiffi fpntiitfä, että niin ja niin l)än on tefynpt, mifä
neuraofft fopift? »9lo», fanoi monaSterin ifäntä,
»foSfa fie femmoinen f9ntincn olet, niin f>iilit>auta on
ja tcrraaSfanto maantieraarreUa tuolla; fun feulalla
raoinet fiauban fen raettä fantaa tä9teen, ja terraaS*
fanto lehtiä telmee, äsfen 2) mie f9ntifi finulle anteeffi
annan.» @en puljun monaSterin ifäntä, ja feulan
panee fäteen miehelle, fäsfien niin tcljbä, fuin neurao oli.

SftieS lähtee fiitå neuraotulle paifalle I>cti, joSfa
alottarai tpönfä: päiroän aina raetta fantaa t>iilil>au=
taan, toifen terraaSfannolla rufoelee, rupeaififo tuo
faSraamaan ftllä. @itä Ijän te!ee folmefpmmcntä
rauotta, raaan ci läf>be apua. kolmannelta
nennelld rauobella ftitä eräänä päiraänä fulfee mies
faupunfiin päin aamuifella, nurefften fuultaraaSti ia
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patjoitta mietin, maan Bun ittaifetta Baupungitta pa(a=
jaa, niin tanSfii ja pajuttua joraljuttetee tjpmittä mie?
lin. @e fiitä monta aißaa Bulßce fiten, ja terrcaS*
Bannolla rußoilija aina armetce mieteSfänfä: »no, mi=
Bätjän lienee tuo mies rpößäte, Bun fe tuotta Burin
Bulßee, ei ainaßaan fe tjpmä mies ote! ptjbeßfän päätä
olen jo tappanut ennen; Ba, tapan mielä taan Bpm=
mcnennen, maißßa mißin tulBotjon!» tuu«
maa tämmöistä tutjofi fen BaupungiSfa Bämijän
Bpmmenenneßft, ja meni fiitä tpötlecn taas, mei mettä
tjiilitjautaan, Buni ennenßin; maan tämäpä jo itfeStään
täpft on. 9BO, ei Bummempata maaitmaSfa! SJieni
termaSßannotte rußoetemaan tuosta, ja risti fitmänfä,
niin tevmaSßanto jo tetjbeSfä, femmoiSta fuurta, Bau*
niSta tetjteä! »£)i fuuri fte otet!»
fanoo itfeßfeen mies, »Botmeßpmmentä muotta jo ru=
Boelin eißä läfjtenpt lifää, itiin npt on meft BaimoSfa
ja Banto tetjbeSfä; minßä tjpmän npt lienen tetmpt,

Bun tää näin Bämi?»
©aabaßfeen tietoa futjen, meni tjän monaSteriin

faman ufon tuoßfe, joßa panette tpötßin määräft, ja
putmi ajianfa, fanoi: »niin ja niin fe npt on; jo on
fjiilitjauta mettä täynnä ja termaSßannoSfa leljbet.»
»@n uSBo enftStään, (te fmraetet;» maStafi monaSte=
rin ifäntä, ja lähtee Batfomaan itfe. Suttaan paißaltc
t>l>be§fä, ja näfee ftinä monaSterin ifäntä, miten Baißßi
oli. jgtjmetetlen [itä, fanoo t>än mietitte: »no, niin
on, niin! no, mitä tyhmää ftnä tältä apatia te’it? Bun
tää näin on Bäpnpt finutte?» »SHiin ja niin»,
maStafi toinen, stästä mies matßafi oljitfe aina Bau*
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puntiin päin; aamuifella fun meni, niin padoitta mie;
lin aåtui ja typrefft, »aan Jun iftaifetta tuli, niin
\aVaUa meni ja toifeöa, ja pajan pani faifen remun 3 ),
niin oli pien. mie ftitä arrocli£>en:
lun jo r;f>f>effätt f>enfeä olen menettänpt, täytän fyxm
menifen; ja tapoin ftinä fen miehen, rääf)Mftn.»
@iitä jo monaöterin ifäntä armafi aftan, fanoi: »fefyän
fe n»t on ollut fofo maakunnan roåroo fe mieS, jota
faitti totrooiwat tapettaroafft, IjenMeiiroät mieleöfänfä.
@e oli tuomari femmoinen; määrän affan tefi fuo*
rafft, fuoran määräffi, fun Mlä oli rafyaa I)äneHe
roiebä; fe oli onneffeft, että fen tapoit, ftitä fait fte
jumalalta faiffi tefoft anteefft.» Säötäfö'6 npt
mief>en mieli parani, fun ei pajateitään enää tars
minnut pel'ätä. SMnfä eli yän ftitä päiroin ftirooåti
faifella tamoin, ja pääfi fttoltuaan Suutalan omaffi
fyänen ilmaifeöti nähmäfyän. @en pts
tuuS fe.

©elitnfjtå: 1, rääWiä [anomaan = rifeffta tunnustamaan,
ruotftfft: uigta. 2, äåfcit = maita, fitte. 3, pajan pani faifcit remun
= (aulaa pajattefi tjtcdifcStt, piti rumaa ja ilfeätä ääntä.

5.

spaaätdtmt fuufet
Snafftmafta.

Soffenfa t)f)täpitä»äincu tavina on ©atfalaifilla. SBevtacle:
ätinbcv» unb gcfammelt buvdj bic Söviibcv ©vintin. Sv»
fier S3aub. ©edjfle Pcvmeljvte unb »cv&effertc Sluflagc, ©öttingcn 1850,
9l:o 17, (imuja 105—110, tevtomuäta: „35ie mcijje ©ct;lange."

Dii metfimieå muuban. @e faltben foiranfa
meni metfälle ferran ja piteli riistaa faifen
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päiroää ftellä. ©itä' tef)ben oli f>än loitonnut fau=
'afft fafolle eifä rumennut pimeä&fä ofoittelemaan ta?
faft, maan päätti tjötä pitää metfäöfä ja aamulla
päiroän tullen fulfea fotiinfa. SftiSfä tuumin meni
l)än fuuren fuufen juurelle, tefi roalfean lämmiteltäf*
feen ftil>en ja afettif>e »merelle lepäämään. @iinä oli
m>t t)t)roä ollaffenfa ja I)än oli jo nuffumaiftttaan
juuri, fun fuului äffiä t)änelle pafina. .Äuufeen,
jonfa juurelta roalfea paloi, oli fattunut jäämään

fuuri fäärme, ja fe pprfi nt)t alaa ftitä, pitäen
mieheltä apua, fun ei itfe malfealta f>irmenn»t la6feu=
trxa maatjan. SftieS roaifM ouboStui fttä, fun fäär-
me ir)mifen taroaHa pafift, fanoi fuitenfin roaStaten
put)etta: »en mie moi finua laSfea [teitä, ftnä föiftt
minut.» »Sn mie ft)ö, roeiffonen, ftnua», rufoeli
Märme, »fun laöfenet täältä, niin minä neuroon ftnulle
faiffi fielet: linnun, puiben ja faiffien puheet.»
»9io, miHäå faattaiftn minä ftnut lae>fea alas?» ftjfm'
mies. »Jaffaa fuuri puu, pane fe tätä fuuSta
maaten, niin minä tulen fttä my&ten», neurooi fäärme.
SftieS, fun näfi palfan fuoötuifin ftifien,
faatoi puun fuuSta roaeten ja lasfi fttä mpöten Mär=
meen ata§. spääSti)ään maahan, puetti fäärme ftitä
miehelle patfoiåta faiffi fielet, mitä maatlmaefa tai*
taa olla, linnun, puiben ja faiffien eläinten fefä fa§=

roujen fielet, mutta ftelft fetlenfään nnrffamasta mitään;
ei ebeö omalle naifelleenfaan faifi l)än mirffaa aftagta
fanaafaan, milloin roirffaift, ftdoin paifatfa fuolift.

Sftieå fun fai fielet opitufft ja fäärme läfft mat=
faanfa, I)än fofyta laittautui roalfean miereen taa&,
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ma’ataffecn t>ötä npt jtinä. Söaan eipäå aifaafaan,
fun fuului uuhelleen pafina. koirat olimat ifäntänfä
jalfoilyin ajettuneet malybintalyan ja toinen alfaa ftitä
pa’i£ta ]

) toifette, fanomi: »jää ftnä npt perl)eenmie=
f>en faneja täfjan, malybi ifäntää lypmäSti, muutoin
tynfat polta tulemat, fpomät f)änet; minun täptpp fo=
tiin mennä, finne tulee marfaita, ettei fjaufuntaa tas
totta fuutu.»
maåtaji toinen, »martioi fotia maan, fpttä mie täältä
ifännän fatfon.» 9Jlie§, jofa faiffi fietet oli op=
pinut, pmmärft foirienfin pafinan ItpmäSti, armeli:
»ompa teittä mieltä enemmän, fun luuliftfaan;» ja
laSfi toifen foivanfa fotia fatfomaban, niinfun (itiä
oli aifomuSfin; maan itfe ajettui temotte taaöfin,
nuffuaffenfa miimeinfin, fun oli mäfpfftefään fjpmin.
Äotjta atfoifin fiitä fitmät umpeen fäpbä, niinfun
nuffueSfa ainafin, ja mieå toimoi jo unen tuteman,
jofa fpttä olift tullutfin, eifyän jtinä mifä eötänpt,
maan mieleen oli fäärmeen fouluSfa format niin
ar’oifft fäpnpt, että niityin jofa ääni fämi. Sieltä al=
foi npt outo jumina fuulua formeeta, ja t)än eroitti
felmällelyen, miten toinen fuuft tuulen tyufyinaöfa [anoi

fitte fuufelle, jonfa juureöfa t>än oli: »oi fuoma 2),
tule luoffeni tänne, minä fuolen fofytaj tule mun maa*

fyanpaniaiftini!» »Äa, en jouba mie, meiffofeni,
fuo anteefjii,» maStaft toinen, »minulta on pönieffa 3)

juurettani.» ■— »SEulelyan fuitenfin, tule», l;uufi fuuft
fteltä folmecn fertaan; maan toinen ei läfytenpt hänen
luoffenfa fumminfaan. «Siitä jo folmannen lyuutonfa
jälfeen faatui miimein vptisten fe fuuft, jotta faiffi
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metfä rpSEäf)teli, eiEä fen Eomemmin Euulunut tnitänäj
maan toinen Euufi, jonEa juureen mies pömalEeanfa
oli tefynpt, fanoi to»erinfa EaatueSfa: »fiiljen menit,
»anl)a meiEEo, fypmän päällä olit iEäft ja f>p»än
päälle EaabuitEin!» SJZieS »ielä felmästi Euuli tämän*
Ein; »aan Eun fiitä npt EaiEEi metfäsfä fyiljaa oli,
niin uni fai »ällän »iimeinEin, ja I)än nuEEui »ai*
Eean »iereen ftil>en.

eifycin fe metfimieS pitEältä EuitenEaan anna
aiEaa ma’ataEfenfa; päi»än tullen nouft mies jo ma*

EuuEfeltaan, ja muisti fiitä ne pööä Euulemanfa, mi*
ta Euufet oli»at paEiSfef»et. »UntaEofyan minä nä’in,
»ai mitenEään fe oli?» ameli f>än itfeffenfä, »annas
läljben Eatfomaljan, mitEä l>p»ät ne fen Euufen luona
omat!» SißiiSfä mielin fai f>nn finnepäin EulEemafyan,
josta polta oli rptinän Euullut, ja Eäpbä asteli Eor*
pea Eau’an, EunneEa Ibpft fen Eaatuneen Euufen fieltä.
£äSfäl)än EämiEin npt yöllinen paEina toteen EaiEEi;
Euufen juureSfa oli fuuri ral>a=aarre ja lät»an alla
musta, Eiiltämä repo 4). SHieS otti ne, mei Eotiinfa
fiita, ja tuli fillä Eeinon pol>ataEfi npt.
tuo maimoEin npt olla, Eun on elosta 5 ) Epllin», mict*
tii fiita l)än mieleSfänfä, ja ottaa ilfelteen naifen fii*
»on ja forean, jott’ei maalla mointa. @en Eera elää
Eotonaan ftinä l)p»äSti eiEä tullut puutetta mistään,
EaiEEca oli Reillä runfaaSti; »aan alEoipa miehestä
aiEa EuitenEin pitEäEfi Eäpbä, l)än Eun eli pohatan
tapaan joutilaana eiEä teEemiStä ollut mitään. —■

@iitä EerranEin muubanna aamuna jouteSfanfa istuu*
tui tupanfa iEEunaan, josta Eatfeli pihalle, miten ilma
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oli faunia ja if>ana. ©ieltä näftji Janelle aroarat
peltonfa, ja iEEunan alla oli Eaunte liinamaa lähinnä,
joöfa lentelee pientä lintuja t)f)ä. SOZuiben Eeralla len-
tää w>t roarpuinenEin poiEajouEEoneen liinaa fyömään
fttfyen, ja pofat Eun olimat äEßinäiftä roielä, niin
laöEeutuiroat maahan. Qnnä ftlloin opettaa {»että, fa=
noo poi'illenfa: »elEää, poiEafeni, matäta fpöEö, fpöMä
latmaeta; mitä maaSfa on, f e on meibän, maan lat*
roat roiebään poie>.»

ÄuunnelleSfaan fttä mufyafyti mieå nauramahan,
ja nainen, jofa piiraita paisteli EiuEaan ebeSfä, näEi
fen, »irEEoi mief)eflenfä: »mitä naurat, uEon=n)iettelt>S,
nä'itEö minuåfa il;meen?»
nauranEin, en mie rooi fttä- fanoa, etEä fe ftnulmn
fo&Eefaan», roaetaft mie£.
Eojen luonnon; fyelpollaEo niiltä pääfee, roai enft fas
naaEo ne Euuleroat Eonfana. Stainen enemmän
maan rupeft Eiufaamaan mieetänfä, ja tuli fiitä jo
Eaulaan, Eiepfal)ti Janelle ja ruEoeli: »fano m>t, mitä
fie nauroit.» 3J?ie§ ei nmEommin rooinut r)äntä
nt)t waåtuåteUa, maan fanoi miimeinEin: »tuohan
puhtaat »aatteet enfinnä, niin fanon.» —■ -fto, nainen
toiEtn roaatteet fiitä miefjellenfä, joEa muutti ne famaöfa
ja faatuaan muuttaneeEft rupeft penEille pitEäHenfä,
funi ruumia iEänä taubaHe pannaan fuoraEft. Dli
taloefa fitte roiiftEtytnmentä Eanaa ja t)Eft EuEEo, niin
fanoo mieö penEtttä fiitä naifeöefyen: »laöEe nuo fa*
nat maljalle 6 ), jotta faiftn fyeibät Eerran rcielä tämän
ilman alla näf)bä, ennenEun läfjben.» sän, nä'et,
laittautui fanomaan, mitä oli nauranut, ja tieft Etto*
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lemanfa fiitä; maan nainen luuli miefyenfä fuotta ai*
Fojaan maan Fumitteleman, fe hm oli iloiStelema
luonnostaan fypmin. S£eFi fiiS Futen micfyenfä oli
FäSFenpt ja laSFi Fanat mäljälle; maan FuFFopa Fun
pääfee jouFFoneen lattialle, fe [tina Fanojen FeSFen pöp=
IjiSteleFfe, panemi plpeäSti: »fof—tofo —Fo, !oo —Fo=
fof: Fatfo, minulta on miiftFpmmentä ahaa, ja mie
faiffi ne Ijatlitfen; perl>eenmiel)ellä maan on pffi, ciFä
jtlleEään jaFfa f)än oiFeutta pitää, fen täljben Fäppi
pupfu fuolemafyan.» SftieS Fan taift FaiFFi Fielet,
E)ån pmmärft FuFonFin FoFotuFfen l)cti, ja näFi jo
tuumanfa turfyaffi. »£)nl)an maStaFin aiFaa FuoltaF;

feni!» armeli fyän mieleSfänfä, Famafyti äFFiä penFiltä
fcifalialle ja Filjafi naifellenfa: «mitä, alta, ftinä mielä
jouten feifot? jo on piiraaft paistettuina; joubtt töi£=
lejt fuFFelafyan r ), taiEFa ma tuFFaaft tulen!» @amaSfa
oliFin jo tamoittaminaan naistaan tuFaSta, maan tä=
mä pääft FiiruuSti pihalle, josta juoFft Hamettahan;
ja fiten jäi fanaFin mieheltä (anomatta ja l)än itfe
eloon mielä. SIFEa ei fen Fomemmin tpl)jiä Fpfel;
Ipt, maan totteli miestänfä FauniiSti; ja ftinä elimät
fye FaiFen aiFanfa I;pmänä fitte, eifä tullut toraa ö )

Fonfana. @en pituinen fe.
©clitpffiä: i, pa’i*3ta pulma. 2, tuoma (»eu. Kynit) =

tummi. 3, iiöntcffa = pöioieraS. 4, repo = Pettu. 5, elosta = ta»
»aran. 6, »äijälle = irti, irraflenfa. 7, fuffclaan = pian. Br4otaa8r4otaa
=-= riitaa.

£uom. Jarinoifa.
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äMjcSfcn naimifet.
§)f>ben tapaifia, täfmn wevrattaroia fcrtomuffia on ufeautntatta

micriiallafiii fanfafla; niin on ticttäiväeti fcmmoifia feuraaroiflit ulformian
fanfoifln:

Stuotfataifitla: satfcle: ©rcenfia g-olffagor od) Stfivcittijr,
eftev munbtlig Sfroerlemnfng fajnjabe cd) utgifna af sijtWn=<San>aflius,
od; 1 bcl. ©todMm 1844, firouja 251—263: „©cn förtvut»
kbe groban", ja fiwuja 277—311 1 bcl., 2 f)äfr. ©toctyolm 1849,
91:o 17: „©en fövtrollabc fäjtemSn."

£uria taiffTf a: SBcrtade: SWujörnfcu og 3Koc, 9torffe golfc*
oDcnhjr; Slnben Übgaroc, (Sftriftimua 1852, 9i:o 25, ftrouja 139—141:
..Suffcn i ©vsesfet."

©affalaifttla: 1, 9iorbbcutfdje ©itgcu, SJlärdjcn unb ©ctvaiU
elje, au? bcm SWuubc bcS äJotfeä gefamntett unb fjcrciusSgcgcucu »on 91.
SM>n unb 23. Seivjig 1848, jti»uja 331—334: ,;©aS weijje

— 2, ©rimm, Ätnber» unb sau§märd)en, ©ötthigen 1850,
tf>. I, 9i:o 63, ftwujci 398—401: „©ie brci -gcbmi," jo famaa firjaa
St). 11, 9t:o 106, frauija 114—119: „©cr arme 9J}itfler(uirfcf) unb b«6
.ft\itfjcl)cii." 3. Jfntfo: SJuSnjaljl bcr fdjönftat SRärdjen unb ©ngen,
ftaocln unb CParabetn, Soit ii.. Äcflcr, 2:tc Sluffage, fhouja 45—50:
„©as 9JMrd)en »om sPrinjen unb bcr fdjihten Spererjtlie."

91 nnsEal a i fi 11a: Äatfete: Contes des fees par Mdme d'Aul-
noy, fcrtomuätci: „La chatte blanche.,,

suofalaifU(a: SBcrtaclc: spo(nifd>e ©agen unb WlSxfym beä
tf. SBoi)clcfi; Setiin 1839, fiwuloitä 101—105, Jcrtomuöta: „©ic tfrete."

©uomcn ÄatjakSta.

DU ennen FuningaS ja ftUä Folme poiFaa. Sfä
taltta mannutta pitää fyptoänä, maan nuorinta
mentelee pl;ä, fanoo liäntä turilaaffi, turjaFFecFfi ta£)i

niuuFjt, miten midoinfin fattuu, ja panee tjänet «?»=

meinFin fotamiefycFft. «Siitä Fun ollaan, eletään fot-
manen, ja poi’at täpteen itähän faamat, niin Fanin*
ga§ rupeaa naittamaan fieitä. Äutfuu luoFfenfa FaiFFi
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Folme ja [anoo peritte: »npt te menFää Foflfyin täötä;
huomenna Fello Fuu pfybeFfän Ipö, pitää otta morfia=
met FaiFitta.» s)oi’at »almietaFfe npt FäeFpä Fuul=
(en Foftmafyan, ja faFft »anfyinta »eljcötä lä£>tee mats
Faanfa Ismillä Faluitta femmoifilla, ifä Fun Ijeillc E)e=
»oifet, »aunut ja FaiFFi on antanut I;p»ät; »aan
nuorimmatta »eljellä ei mitänä. Sttenipä »antiin
»eli ftten, Fi£>laft miniöteran tpttären morftamcFft its
fettenfä; Feetimäinen Fi£)taf{ fenaatoran tpttären, lip®
»an otti mieleötänfä morftamen l)änFin; mutta nuo*

rimmau oli »eljcn mieli alempana Fappalel)en. »9Jiis
nutte Fun ei ifäni antanut niin mitänä,» armeli F)än
itfeFfenfä, »minnepä mie »öin naimaan lähteä, eit)än
minulta F>uoli FuFaan.» Sfteneetiän FuitenFin Fotoa,
Fun ei auttanut fiiFjertfäätt jääminen, ja FulFee met*
(ään päin »iimeinFin, joSfa faapi aötua F>uppuroi=
maan, minFä minne, FunFa Funne, tietämättä fuun=
nasta mitänä. Slstuu, astuu x>F>ä, minFä »erran lie=
nee jo aStunutFin, niin tuleepa tuo moFFi [emmoinen
»aStalian. @iif)en menee l>än mottiin lemätäffeen
»ä£>äifen. hupaan Fun tuli, fiettä ei niin Fetänä
ollut muuta, Fun t>iiri »aan pFft, joFa pöpbällä i
tuu. SOJieö ei tuota lii’oin ouboetunut, «onljan»,
armeli, »möFFilöitä metfäöfä moneStiFin; miSfä lienee
afuFFaat poiFesfa töittään.» @iitä astui jo armele»
matta tuman Farflnaljan; mutta tuetin faiFaan »ielä
finne iötuneeFfi, Fun laatii jo F)iiri paFinan a ) fanomi:
»minnepä miehellä matFa?» Sämän jo näFee poifa
it>meef’fi, [anoo mattahan l;iirel(e; »fte Fun et mat®
Falleni FuitenFaan »oi estettä etFä apua antaa, mitäpä
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fie fitd tarroitfet tietää?» »©anojan FuitenFin,
minne on matFafi,» paPifi l)iiri, »cl)Fä mä moifln
auttaa ftlma 2) FumminFin, ainahan raljmaS (en mer*

ran toistaan auttelemi.»
ren toimeSfaan ja fiimoSti puhuman, ilmoitti jo aftanfa,
Fun ilmoittiFin, [anoi fuoraStaan l>eti: »naimahan läf=
fin, mitenhän fltte Fauppani fäpneeFin!» »Äa,
ota fie milma 3) morftameFft», paFifl maStal>an F)iirr,
ja läf)entelif>e pöpbän päätä, FuSfa mieraS oli istu*
maSfa. Jämäpä oli npt toifcSta niin [omaa täm=
moinen paFina, ett’ei moinut l;än nauramatta olla
ajatelleSfaan fitä; maan Fun ftitä muisti Fotinfa ja
mitä ifänfä oli (anonut, peitti jo nauramifenfa, ars
meli: »no, Fun minua turilaaFft fanotafyan, mie mien
beiHe turilaan morftamenFin, jopa mienFin!» 9läin
tuumaellen ottiFin hiiren morfiameFfenfa, Fi£)(aft (araafla.

Dii poiFa petä fltte morfiamenfa möFiSfä, niin
tulee jo aamulla fytiri nostattamaan tyäntä, ja FäSFee
afoiSfa joutumaan Fotiinfo, niinFun määrä oli, etfci
toifet meljet jdttdifi. sPoiFa läFftFin fiitä, jätti F>ii*
relle ja joutui linnaan taFaft, ennenFun Fer*
Fcfimät meljet mielä tullaFaan. @iinä muotteli Fui«
tenFin fyeitä, Funne palafimat matFoiltanfa toifetFin,
jo§ta Ful’ettiin fitte 9f)ben ai’oin FaiFFi FuninFaan
luoFfe. ©iellä on Reillä istuimet, armonfa muFaan
FullaFin, manein meli istuu plimmäFfi, FeSFimäinen
ftitä lähtien mierimmäFjt, ja nuorin, turilaaEfi (anot*
tama, FaiFFien alimmaFfi. »£e Fun faimat niin iS-
tunceFft, Fpfpi FuningaS: »onFo teillä morfiamet ties
tpSfä?» »Dn», mirFFoimat FaiFFi. »9io,



I. siir( mmftamcita. 101

roäl)ätt tuo!» (anoo fiitä FuningaS, Fpfpp manl>immalta
pofaltanfa: »Fenenpä fie Fityloftt?» »SftiniStcran
tpttärcn,» maStafi tämä. »9io, FenenpäS fie, poiFa*
feni?» Fpfpi FuningaS toifelta. »oenaatoran tpt*
tären», maStafi toinen. »£pmä,» fanoi fiitä Fu*
ningaS, »£>pmä feFin, poiFafeni!» maan entä fie,» Fp*
fpp l)än nuorimmalta poi’altanfa, »toFFo fie, turilaS,
fait morfianta Fil>lanneeFfi?» »@oin», mirFFoi
poiFa. »2öai fait; no, mistäpä fie Fil)lafit?» Fpfpi
taatto. »SRetfäStä mie — »Äenenpä
(teitä?» fanoi FuningaS. »SKitä metfäSfä on, fitä-
l)än metfä antaa,» maStafi poiFa Fierrätellen taattonfa
piisettä, Fun ei jul’ennut, nä’et, ilmoittaa ifälleen, min*
Fäläifen morftamen oli faanut. »2Boi filma!» fa*
noi FuningaS Fuultuaau tämän, »turilaalla on turi*
laan paFinat; mene matFaafi, moFoma, eläFä F>uoli
näpttäpbä, ennenFun tulee minulta FäSFp.»

soiFa taiteli ifäänfä, meni fotajouFFoon finne,
miSfä oli paiFFanfa, ja palmeli fiella, niinFun fitäFin
ennen. Äuhiiijan aiFaa taaSFin, elettiin, oltiin Fot*
manen, niin jo tullaan l)äntä FuninFaan luoFfe Fäp*
maan. £än läfjtee tuohta Fol)ta, ja Fun linnaan
pääfee, fiellä jo meljet omat ifänfä luona, määräpai*
FoiHaan iStumaSfa. kuningas on toimeSfaan liroin,
ja aiFaa ftitä, pritteleFfe puhumaan miimeinFin, fano*
mi: »teibän pitää npt, poiFafeni, mennä tästä mov*

ftamianne Fatfomafyan, ja huomenna, Fello Fun pl>*
beFfän Ipö, minulle putelli olutta tuoba, FunFin oman
morftamenfa teFemää, josta näf>bä [aan, Fenen on
morftan taitamin talon töitä — s)oi’at
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Fuultuaan tämän, läpmät ifänfä luota, ja toifet FaFfi
menemät morfiamienfa Fotiloit)in; maan fe nuorin,
turilaS=poiFa FulFee fpen luoFfe metfään, joSfa Fertoo
ifänfä puheen, mimmoinen filtä npt FäsFp oli. »ifto,
fe on roäl)ä afia», (anoo l)iiri, »Fpllä olut aamuun
malmiiFft faabaan, rumetFaapn, fulpni, ma’ata.»
SOfteS, jolle fe neuroo fopeutui pmästi, meniFin fiitä
jo lernoöe, maan pri Fun näFi fulpnfa nuFFuneeFft,
fe ftllan 4) pääpn heti, ja puft ftinä: «palmelijani
Fuuliaifet, tulFaa tänne puheelleni!» 9io, fiitäpn
Fun tulee npt F>iirtä, FaiFFi Fämi pihamaa täpteen
heitä. Äo’olla ollen Fpfpimät fitte: »palmeluFfeenFo,
te, emäntäifemme, meitä Futfuitte, maiFo palmeluFfeSta
pois?» »fPalmeluFfeen», maStaft emäntä=pri, »mens
Fää npt, palmelijani, FäpFää FaupungiSta mallatjauhoa
ja humalaa minulle, pitäifi olutfaaba
malmiiFft.» ilio, tuoSfaFoS npt liiFe tuli äFFiä;
hiiret faimat juosta miliStämään, jotta minFui fapa=
rot menneSfä, eiFähän ftinä FauFaa miippnpt, Fun
palafiroat jo aftaltaan taFaft; Fen toi mailatta, Fen
humalaa, Fen mitä, ifon läjän Fantoimat emännälleen
ftihen.

Suosta hm aamu tuli, f) ereitti pri FuninFaan
poiFaa, fanoi: »nouSFaa jo maFaamaSta, joutuFaa Fo*
tiinne, muuten meljenne jättämät (teitä.» opötettpään,
juotettuaan fullpStanfa, antoi I>iiri hänelle läpeSfä
fitte puteliin piillä teFemäänfä olutta Fätef>en, miebä
npt FuninFaan maistaa, niinFun määrä oli. fpoiFa
faatuanfa puteliin läFfi (en Fera raorftamenfa möFiStä,_
ja joutuiFin ifänfä linnaan ennen toifta meljiänfä.
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Suoltaa tuosta aifanfa taas, Funne tulimat toifetfin
VUtellinenfa, niin fävmät yhtenä fitte funinfaan luoffc,
niinfun miimeinfin. fo’olla ollen, fvfw jo
taatto: »no, faittefo, voifafeni, morkatuiltanne olutta?»

»Saimme», maStafi poi’at; ja Faffi manltempaa
meljeStä FalliSti putefliötaan Fumvifin taatollenfa rvps
Wtt, että maistaifi mufa, mimmoista olutta fteibän
morftamcnfa taifimat tel)bä. Saan mitäs fiitä; fe
ci ollut Fun maristettua mettä ilman maan, eifä ftnne
Väinfään, fun ifä olift toimonut. 910, taatolle fun
ei Fäpnpt [e femmoinen juoma, tyän Fääntyi jo nuo*

nuivaan pcifaanfa väin fiitä, fpfpi: »faitfoS fte, tu=
rilaS, olutta?» »Sain,» mirffoi tämä (leväten
Vutellin vomeötanfa, ja fun Faaft oluttaan vullofyon
fiitä, fe ei Fofo vvfwtfään fiinä, niin oli ftvmää,
maattoman femmoiSta. kuningas fun faa nvt vul=
lon fuufyunfa, tämähän jo on toifenlaista vevätfe; I)än
ei mointa 5) ole mielestään mielä fonfana juonut,
niin on ItäneStä fe juoma ftpmää ja mafeata,

VuiSti ni)t ifätleen vuflfu taas tähteen; ja FuningaS
ottaa tuosta toifen rwv9 n/ ottaa toiolä folmannenfin
ja fofo vutellin juo tpftjäffi FofybaStanfa. SovuFfi
fiittää mielä voifaanfa, tiebuStelee I)änen morfiantanfa,
fen fe niin f>vmä oluen tefijä oli; maan voiFa fiers
rätteli vuotta, ja maStafi entifeen tavaanfa: »mitä
metfäsfä on, fitä metfä antaa, taattofeni!»

ifänfä luota, meni fotamäfeen
jdftcnfä, föi, joi ja rupeft maata; maan et aifaafaan,
fun tuli mieSti 6 ) taas linnalta Itänen tulla ifänfä
valeelle 7) fotiinfa. 9io, cityän muuta; poi’an täi)*
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tpi nousta BeSßen maßuußfenfa ja joutua ifänfä (uoßfe,
Buten BäSßp oli. Sinnaan Bun tuli, fteHä oli jo mel=
jet määrä;istuimillaan istumagfa, ja BuningaS miittafi
Bäbellänfä tulijalle, jotta istuutua bänenfin, ja pufyui
fiitä poi’illenfa: »teibän pitää npt, poißafeni, l>uomeiS=
aamuun, ennenßun Bcllo työ, morkatuiltanne
femmoifet Bämmentä lemcät mitjat faaba, jotßa Bolme Ber»
taa äimän ummellel;en Bäpmät mun linnastani pmpävi.»

Äuultuanfa tämän, lähtee linnasta l)eti,

Bo’ettaaßfeen aftata toimeen faaba puolestaan Bußin,
ja mantyemmat Baßft Bulßimat morftamenfa Botiloityin,

ftnne miniSteran ja fenaatoran Bartanoil)in; mutta
nuorin meli Bulßi furuisfaan metfään, josfa hiirellä
oli afunto. Sama Bpfpp [uitoltaan £>eti: »mitä te
npt, fultyaifcni, afioitfette?» s)oißa felmitti aftan,
Bertocn ifänfä BäSßpn Bobballenfa, että femmoifet ja
femmoifet mitjat npt olifimat Buninßaalle l)änen I)an=
Bittamat, maan eif)än niitä Bußa femmoifta mistä moi
faaba. »C*lMäf)än 0180 millännefään!» maStafi
I;iiri; »ei fe mißään Bumma afta ole, aamu on iltaa
miifa£)ampi, rumetßaafyan maata!» s3oißa, josta
hiiren neumo oli l>pmä, rupeftßin ma’ata tuosta, Buni
ennenßin; ja hiiri taas entifeen tapaanfa [illan päästä
E>uufi Baißßi palmelijanfa Bo’olle, [anoi: »menßää npt,
mitatßaa Buninßaan linnan pmpärpS, ja toifet Bäpßää
Bultaa Baupungilta!» SuSßin faißaan B)iiri fen f)aaS=

taneeßft, niin juoßft jo £>iiret afiallenfa, eißäf)än fiinä
ollut Bun pBSBaBS, niin palafimat jo mbßßif)in taßaft,
tuohen tfon joußon Bultaa tuman lattialle; josta ru=
metaan npt mitjoja laatimaan niitä. «Siinä heitä oli
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feppiä, maaStaria monenfinmirfaifia, fiinä paljat, pal*
fcf>et faiffi, jotta fpllä fpntpi ta’onta. Späimän mal’e*
teSfa faifin ftllä tamoin mitjat malmiifft; ja (iiri
fo(ta (erättää ful(onfa, fäsfien (änen fiireeSti fulfe*
maan fotiinfa, niin fun tieft taatolta fäefpn oleman.

fPoifa fuori(e ftitä lä(temä(än ja rupeaa mit*
joja nostamaan lattialta, maan eipä faafaan niitä
fannetuffi, fotoin omat pitfät ja jpfeät 8 ). £iiri
(itiöin (anoo (äneEe: »no, jääfäät(än mitjat tänne
mielä, menfää itfeffenne maan, ja fun faupunftin
tulette, fiinä on portin luona man(anlainen mies,
jolla on putelli ja pullo fäbeSfä; (än fun tarjoaa
teille rppppn, rpppätfää (e ja rpppätfää toinenfin
pullo mielä, niin (än ftitä antaa teille nämä (a*
mat mitjat fantaaffenne.» -- soifa tefi neumon mu*

faan, läfft tp(jänä astumaan fotiinfa, jättäen (iirelle
(pmästit, ja fun faupungin eteen pääft, fiinä feifoi
portilla mies, niinfun oli (anottu, putelli ja pullo
fäbeSfä. 0e tarjofi poi’alle fiinä rppppt ja antoi
mitjat (anelle fantaa, niin ne ei enää raSfaalta tun*
tuneet, maan olimat fun tp(jä ifään fäbeSfä.
9io, fttä(än i(aStui poifa, läfft (pmtllä mielin mit*
jojanfa fantamafan, ja tuli (pmisfä ai’oin ifänfä
linnaan. Soifet meljet eimät olleetfaan mielä foto*
na, maan mä(än ai’an päästä tulimat jo (efin, josta
fämimät ifänfä luoffe p(beSfä faiffi. @ie(lä man(in
meli antaa enftfft mitjanfa fatfeeffi 9), ja funingaS
fäsfee fo’ettamaan niitä linnan ympärille; maan ne
ei fun puoleffi täpttimät fen, mi oli määrää. 9fo,
(pmä(än oli p(täfaiffi fefin, funingaS ci ftitä pa»
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kastunut, fun oli mitjat muutoin ppmät, joSfo eimät
määrää täyttäneetkään. 9lumetaanpa jo fcSfimäU
[en meljen mitjoja fVettamaan fiitä, u(ottui[imatfo nuo
miten; maan ne ei fun folmannef[i o[af[t täyttäneet
maan määrään. Söiimcfft otetaan [itte nuorirm
manfin meljen mitjat fat[eef[t ja lemitellään linnan
ympärille, niin nepä äimän ummellen[a fämimät mää*
rään, niin fun alfuubeSta maatimuS olifin. Sf)aös

tuen [ltä, fy[yy funingaS taaSfin nuorimman poifan[a
mor[ianta, fen [e niin rifaS ja taitama neiti oli,
maan poifa fierrätteli a[iata yf>ä, [anoen: »metfäStä
on mor[iameni, mitä met[äflä on, [itähän met[ä<| am
taa, taattofeni.» »Sfto, turilaalla on turilaan pa=
finat!» roaStafi funingaS, »mene matfaa[t, muutama,
funnefa tnie taas luof[eni pa’etan.»

SOiitäö ftitd; manfiemmat meljet fulfimat ifdnfä
f erä linnaan, mennen majaf>uonce[en[a fumpifin; maan
MmaS nuorin meli läf[t linnalta joutuifaSti ja fulfi
[otamäfeljen finne, fuS[a oli palmeluSpaiffanfa
neliä. £epä[ipän muutaman päimän [teliä, olla oles
telien joutilaana, niin jo uuhelleen tuli funinfaalta
Janelle mieSti tulla mufa fiireeSti ifänfä luoffe lin*
naan, fuului [anomista oleman mäpäi[en. sJio, eif>än
[tipen mitä; poifa fuulce fäSfpä ja tulee paifalla
linnaan, joSfa omat jo toifet meljenfä fo’o!la. Äu*
ningaS jtitä fäsfee istuutumaan fyänenfin, ja alfaa
Raastaa pot’illcn[a, [anoen: »teibän pitää npt funfin
fäpbä morfiamenfa minulle näfeeffl 10); feliö fun pf>*
beffän Ipb [illoin pitää ol!af[enne
täällä.» «Sepän oli toiftde meljille ilofft maan
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femmoinen tuuma, Reillä Eun oli morfiamet tietpSfä
Itpmät, jonEatäl)ben IdEfimätEin Eäpmään f>eitd Eptiinfa
l)eti; maan eipäs niinEään ollut nuorimman meljen
mieli tuosta Ijpmä, että täptpi l)dnenfin ilmoittaa npt
morftamenfa, josta ei paljon olift ollut toifelle näp=
tettdmdd, Eun fe femmoinen oli. @if)än EuitenEaan
auttanut muuEaan, maan meni poiEasruEEa l)iirenfä
luoEfe mctfddn, niinEun ennenEin aina. hupaan Eun
pddfi, l)iiri I>dntd iloiSfaan I>eti, fanoen:
»terme tultuanne; mitäpä npt fulljaifeni, IdEfitte Eäp=
maan? pufyuEaa minulle afta!» »@inua läEftn
taattoni näEeeEft Eäpmään», maStafi poiEa. »910,
Eun IdEfitte, minä olen malmiS», mirEEoi f>iiri, »ol=
Eaafyan pötä täällä, niin huomenna ldl>bemme.»
s)oiEa ei mirEEanut fen enempdtd ftil)en, maan meni*
t}än lemolle nuEEuaEfeen pois EOEO naimifen tuumista,
Eun alEoi jo Eatua Eauppaanfa, eiEd {»eränttptEään
maEaamaSta, ennenEun l>iiri aamulla nostatti.
Eaa pois», fanoi, »jo on aiEa mie
maan Eäpn täällä louEoSfa maan alla cnfinnä, niin
fitte olemme malmil)it.» @en Eun fai mirEEaneeEft

pujahti lattiaSfa olemasta louEoSta maan alle
ja miippi ftellä Eotmafen.

.ÄuninEaan poiEa fiflä aiEaa puEi päädenfä t«s
maSfa, muotti morfiantaan pl)ä, maan et nä’p tule=
roaEft. @iitä armclee l)än miimeinEin: »joEoljan tuo
npt fille tiellenfä morftamcni Eatofl? no, et taitaifi
juurta maf)inEoa olla, joSljan ftnne jäiftEin, l)äpiä
tuota olift taattoni luoffe miebä tuommoista; Eun ei
tulle, [itä parempi!» Sodita miettieSfään ei EeEftnpt--
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Fään poißa, cnnenßun feifoi tptto f)änen miereSfään
fiinä, tuo Bauniö ja il>ana femmoinen, etfei Bufyun
panna. @e Bpfpp tuoefa npt f>äneltä: «mitäpä, mie=
ra£, täSfä (eifottc minun tumaåfani?» »OJiorfian*
tani muottelen», maötafi poißa. »Oio, minähän
olenßin morfiamenne», mirßßoi fiitä fe tptößfi f>iireötä
muuttunut ja tarjoaa Bättänfä poi’alle, maan tämä
on ujoiefaan Itpmin eißä
Bea niin BauniSta neitoa, fanoo B>äpei©fään maan:
»ette te, Bauniö impi n), minun ole, ilman te piloil»
lanne fen (anotte; minun morftameni on l;iiri.»
»Oio, l)iirif)än minäßin olen», ma6ta(i neito, muuttaa
tuen l)iireßfi famalla, ja meni (illan loußoSta maan
aEe. oltuaan (teliä, tuli Buitenßin tupaan
tpttönä taßaift, Baunitmpana mielä Bun ennen, ja ter*
mefyti poißaa (ulfjaifeßfeen taa©; maan tämä pl)ä mie=
raoteli Isäntä eißä l;iemal)tanut paißaltanfa, niin oli
Bummaa Baißßi (e foäneStä. sfteito (illoin muuttui l)ti*

rcßft jällenfä ja meni loußßoonfa taßaift, (anoen mem
nePfään poi’alle: »minä Bun Bolmanneåti maan tullen
tyttönä mielä, etteßö (itte puoline, niin en 8080 läl)be
Berallanne, biireßfi jäänßin.»

@illä paßinalla Batofi B)iiri maan (ifään taa&Bin,
ja poißa jäi pßfißfeen ftiijen. Oio, Bului aifaa fiitä
ißämäßfi asti aina, ja l;än muotteli, muotteli tptärtä
taßafi tulemaßfi, maan ei nä’p B>änta, ei BuuKu. @ii=

tapa painuu jo poißa paloitte mielin, alßaa mietiö*
Bella mieleöfanfä: »mie pöpßiö Bun en noin Bauniöto
neitoa ai’oiö(a ottanut! tu(ifipaf>an Berta
mielä, en tyäntä enää luotani laSßift, en fypmällä, en
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faijalla.» .£>äncn naita armelleSfa tuliFin l>iiri taas
tyttönä tupahan, maan oli monta mointa Fauniimpi
mielä, Fun enft FerroiCa; ja itfe a(untoFin, fe entinen
tonnia metfämöFFi, joS(a l>e olimat, (tina muuttui Fu*
ninFaalli(eF(t linnaFft (amalla, ja metfä faifFi, mi pm=
parilta oli, FaupungiFft Fämi (emmoi(eFft, etfei Pie-
tari parempi. SftieS ei FuitenFaan tuota joutanut
Fatfomaan, maan tamoitti jo fillä eraa 12) neitojen
ja fepäeli 13), fuuteli Isäntä Funi morftantaan ainaFin,
josta alFaa fttte puhutella l)äntä, [anoo: »lä(be npt
neiti=Fulta, Ferallani Fotiini.» S£ptto maStaelemi: »no,
te FuninFaan poiFa, ja minä mpöS FuninFaan tptär,
niinFun nä’ette, minä en jal’an läf)be, itfe panen l>e=
moifet.» oiitä FämiFin (tilan päähän ja FäSFi pal*
toelijoiben, joita oli piba täpnnä joutilaita, Funi lin=
naS(a ainaFin, panna taattonfa FirFFol>emoi(et maljaa
l)i(in, läf>teäF[enfä niillä. 9ie FuninFaallifet pasfarit
(uorittimat fiitä l)emoi(et ja maunut emännälleen fent;
moifet, etfei ollut FuninFaan poiFa moFomia nätjnpt
ciFä Fuullut. ÄaiFFi oli matFaa marten malmiina jo,
ci muuta Fun lähteä maan; mutta morftan Fun maus
nuijin nouSteS(a filmäeli (ulltoanfa, jonFa rinnalle
oli Itänen istuttama, l>än feifalttui famaSfa, (anoen:
»en mie teibän Fan(anne lältbe, Fun olette (otantie*
l>en a(us(a 41 ), (e ei (omi minulle eiFä teille; fpllä
minä maatteetFin IjanFin (opimammat.» @ii(en tuotti
fttte palmelijoitlaan taatton(a parhaat FirFFomaattect,
Fcngät, laFit ja FaiFFi, etfei FuninFaan pofan taatolla
(emmoifta; ja (ulftainen puFeutui niihin. Ättn (ai
maatteet ne päällcnfä, nouft morftamenfa mierclle mau=
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nuijin fttte, ja lähettiin ajamahan; joSfa famahfa
alFoi Fellot Fäybä, pyhfyt pauFFua ja foitot foiba:
fe femmoinen ilo nouft fiitä, Funi FuninFaalliSten Fuk
FieSfa Fonfana.

SDtfatFa Fului joutuifahti ja jymähti, tieFin oli
Faunih, lemea femmoinen, maiFF’ei pokan tullehfa ok
lut, Fun piFFarainen metfämra maan fiinä, johfa nyt
maunuilla Ful’ettif)in. Senpä muofft ei FauFaa mak
Falla miimyttyFään, ennenFun päästiin jo fulljaifen
Fotiin. (Siellä F)äntä ei oltu tunnettaaFaan, niisfä
Fun oli FauniiSfa full)aih=maatteihfanfa; maan Fun
tunnettiin miimeinFin, pani FuningaS l)änet parempaan
Funniaan mielä, Fun toifet poiFanfa, itfeänfä palme*
lemaan ja ympärillään fiinä olemaan, niinFun ennen
toifet poifanfa; ja morfianta myös Fofyteli niin lep-
peästi ja Funnialla, Funi pohatan tytärtä ainaFin.

Sumetaan ftita nyt FuninFaan pokille fyäitä pk
taa remahtamaan yfyben ai’oin Fgifille. £Ral;mahta
Fo'otaan tervaa, talonpokaa linnan täyft, ja fyömk
ftä, juomifta laabitaan FaiFenlaatuifla Fyllin, mitä mk
fin mieraf)ihta Ijaluft. kauniita ja ftirooja oli
toifienfin meljien morfiamet, ne minihtcran ja fenatto;
ran tyttäret, ei moitetta mitänäj maan eimät nuoriin*
man meljen morfiamelle mertaa metäneet tyetifään, fe
oli f>eita monta mointa ihanampi ja fuloifempi mielä.

SÖifpille mentäehfä ajoi Funingah fen nuorimman
poifanfa maunuihfa, ja toifet ajoimat morftamineen
eviffenfä. Kultiin tuohta firffoon ja faatiin maan
milpityFft, niin lapettiin taah funinfaan Fotiin taFaft.
■SWatFalla Fyfyy fitte Funingah pokaltanfa, joFa mor*
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flamenfa Fera oli pFftSfä maunuisfa iStumaSfa: %no,
mistä poiFafeni, fait ftnä tämän morfiamen tammoin
fen loptänceffi?» ».Sa, fen, taattofeni, teille
olen (anonut», maStaft poita, »mitä metfällä on, fttä
metfä antaaFin: metfäStä fe on mun morftameni
diireStä.» »9lc, (ulia on ne omat paFinaft!» fa=
noi ftil)en FuningaS, maan ei FuitenFaan turilaaFfi ni=
niittänet enää poiFaanfa eiFä [en enemmin Fiufannut=
Faan £>äntä FoFo aftaSta; mutta alFoi miniältä itfe(=
tään Ft>fellä, mistä ja mitä fuFua l)än oli. ©e l)aaS;

taaFin afian npt Fol)baStaan FaiFFi, (anomi: »minun
ifäni oli ennen ifo, Fuuluifa FuningaS, jota rupefi
naittamaan minua miehelle, Fu ei minusta ollut mie=
teinen, ja minä Fun en mennet fille, fe oli noita fetm
moinen, jota meibät FaiFFi ja FoFo maltaFuntamme
riFFoi 15) J)iiriFfi. ©itä oli riFonta=aiFaa ncljäFpnts
mentä muotta, maan minä Fun tieftn, että tulee tämä
teibän poiFanne Ferran minua naimaan, fen
en ollut padoillani FuitenFaan; ja d&t Fun tuliFin
miimein ja ti£>laft minut, niin FaiFFi pääftmnte taas
inedmiftFft elämäljän. Säsfä olen npt, Fun olenFin,
ja metfäSfä ftellä on linnani alamaiSteni dutfStaSfa.»

9io, [itähän ilostuu npt FuningaS miniänfä pu*
I;etta, ett’ei tiebä Fuljun faaba iloiSfanfa, ja FirFoSta
tultua juotiin ftellä, juotiin FuninFaan linnaSfa, joSfa
piiruja 1(i) testi miift päimää pääFfptpSte, ennenFttn
vadroaS linnalta fyöhoeni ir) miimeinFin. ©e poiFa,
jota tuvilaaFft ennen pääft FuninFaaFfi finne
movftamenfa maltaFuntaan, joSfa eli taiten aiFanfa
dpmänä. ©en pituus fe.
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®elitptfiä: 1, laatii patinan = aitaa haastella. 2, fstma
finut, finua. 3, milma minut, minua. 4, (illan = portaiben, rap=
puisten. 5, mointa mofomaa, jemmoista. 6, wieSti = fana, tästp.
7, pateclle = puheelle. 8, jpteät = rastaat, patfut. 9, tatfectji =
fatfottamafji, näfeetft. 10, näteetfi = nciptäwäffi, tatfeetfi. 11, impi =.

neiti, tyttö. 12, erää = fertaa. 13, fepäeli = fl;leili, 14, afusfa =

pu’uSfa. 15, ritfoi ■= muutti, manafi. 16, piiruja = pitoja. 17,
päliveni = pajoft.

11. Sfltmtffopuuf.
Rämeestä.

(gnnen oli talonmies, joEa oli Bolme poißaa.
hiillä voeljeßftllä oli nimiffopuu BaSmamaSfa BuEaßin,
ja Bun tdpfiaißaifeßft tultua alfoi poikien mieli tel;bä
naimaan, BdSßi ifd joßaifen Baataa onnipuunfa maa*

niin ftitä mußa ndlttdift, minne minßin oli men*

tämä; Bunne Bunßin puu Baatuifi, fieltd fen piti läl)=
tea naimaan.
aißaa puunfa; ja ItaßateSfa Baatui toanfjimman meljen
puu rißßaafen taloon päin, ja BeSßimäifen mpoS taloa
fof>ti, maan nuorimman meljen Baatui fpnßßdd metfdd
Bol)ti. (-ti muuta, laitti poi’at Bulßemaan npt, Bunne
päin Bunßin puu oli Baatunut; ja BulEi*
rcat tiettpiltin taloiltinfa, maan nuorin meni metfddn,
Batfoaßfenfa, mitä fieltd faift. .fjpmdn aifaa fufet*
tuanfa löpfi f)du Bormeöta fieltd pienofen tuman, ja
fdmi ftilten fuotuaan Itafemaan, maan tumaSfa ei oi*
lut Betäan, fiitd oli afujamet BuoEeet Baifßi, pßft ai*
noa f>iiri oli maan pöpbdfld istumaöfa.
Bun ei ndltnpt ihmistä tumaefa, Bdmi ftitä paljoille
mielin fipmin, ja mieli jo Idftted tiel;enfdj maan Btiiri
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popbältä Raastaa hänelle, (anoo: »minFä§täl)ben, Itproä
roieraö, furuiöfanne olette?» »oentäl)ben», roa§*

taft poiFa, »Fun naimaan läFftn tänne enFä npt mor*

fianta löpbäFään, jota ifäni pani fyaFemaan.» »Sftai
ftnä minut!» roirFFoi fyiiri. »Äa, etf)än ftnä ole
ifjminenFään, miten minä ftnut nain?» (anoi poiFa.
- »9lai fentäftben», Fefyoitti roaan F>iiri, »et Fabu
Fauppaaft.» »9?o, pfytä paljonaan taitaift olla»,
roaStaft poiFa, ciFd fen enempää roirFFanut mitään,
roaan IdFft furuibfaan £>iiren turoagta ja FulFi Fotiinfa.
Säällä jo toifet roeljet oliroat Fotona ja Fpfpiroät
Fol)ta Fotiin tulijalta: »minFäe» metfäbtä löpftt?»
»Äpllä Itproän Ibpftn, roaStafi toinen, ja meni mieli*
paljoiofaan ma’ata.

Slämutla fitte Futfuu ifa poi’at FaiFFi luoFfecn,
ja tiebuåtelee FultaFin, oltFo l;än morfianta faanut.
Soifet (tiloin Fefyuiroat faaneenfa 1)9ro at; roaan (e
nuorin poiFa, joFa l)iiren oli Filmannut, ei huolinut*
Faan Fefyua Fauppaanfa, roaan fanoiftan morfiamen
faaneenfa fyänFin. »Sfto, teibän pitää npt morfk*
tuiltanne lähteä antimia faamaan», (anoi fiitd ifä, ja
Höh enfiFftFin mennä morfiamiltaan tyaFemaan lci=
pää, FuFa faift parempata. soi’at mcniroätFin määrä*
afialleen I>eti, ja roanljemmat FulFiroat taloiljinfa fin*
ne, jo6fa Reillä morfiamet oli; roaan nuorin roeli
meni hiirettä leipää ottamaan. SubFin pddftfddn
metfätupaan ftnne, niin Fpfpp fulfyaifeltaan piirit »mi*
tä6 tya’ette npt, fulfjaifeni, joFo tulitte minua nai*
maan?» »Sulin antimiaft faamaan», roaStaft
nauraen poiFa; »ifdni FääFi joFaifen poiFanfa worftas

®ucm. tarinoita. 8
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meltaan leipää tuoba, kuka faifi parempata.»
kuultuaan fen, otti k)iiri famaSfa fuuren porokellon
ja foitti kaikki f>iiret ftllä kafaan, käskien jokaifen
tuomaan parhaimman roehnäjpmänfä hänelle,
toiroatkin heti, jokainen jpmänfä; ja hiiri teki niistä
fulhaifellecn leiman. soika maikka ouboStui fitä, mi;

tcn hiiri femmoifen leimän taifi tehbä, fanoi kuiten;

kin kiitokfet antajalle, ja läkft leipänfä kanfa kotiin.
&otSfa aamuna käski ifä taas poikien naittaa

faamianfa, ja toimat leipänfä näkeekft; maan
ei olleetkaan toisten meljeSten leimat niin lamasta
aineesta teloja kun fen nuorimman 5 mant)imman
poi’an leipä oli rukiifeSta jauhosta te£)lt) ja keski;
mdifen ohraifeSta, maan nuorimman poran leipä oli
ihan puhtaasta mehnäStä. Sfä kpllä näki eroitukfen
leimiSfä, maan ci ollut fiitä millänfä,, maan pani
poi’iHeen toifen ko’etukfen, [anoi: »menkää npt poika;
nt, tuokaa morfiantenne kutomaa kangasta palainen
minulle, nä£>bäkfeni kenen morftan taitamin on kan;

gaSta kutomaan.»
morfiantenfa luokfe, niinkun ifä oli käSkenpt, ja nuo;

rin meljeS kulki l>iiren luokfe metfään. £iiri taaskin
kpfpp entifeen tapaanfa: »mitäpä,

»Sfäni käski finun kutomaafi kangasta hänelle
näptikfi tuoba; fitä olen npt fyakemaSfa», maStafi
poika. »SÖai niin», fanoi )E>iiri, tamoitti porokel;
lonfa famatla ja foitti ftllä muut hiiret kaikki kafaan,
niinkun miimeinkin. hiirten ko’o!le tultua, käski fitte
jokaifen peistä joutuifaSti tuomaan Janelle, mitä pa;
rasta pellaman kuitua kullakin oli. @aatuanfa käS;
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vFpn tämmöifen, läFft liiiret juoFfuun Foljta eipä Fau*
Faa otteettaan afiallanfa, Fun palafimat jo matFoils
tanfa ja toiroat emännälleen pettämän Puituja niin
paljon, Fun fe tarmitfi. (Siitä rulettiin npt tpöljön:
FuFa Feljräft, FuFa n>i£>ti, FuFa Futoi, Funne faatiin
finä pon feutuna FoFo Fangaö malmiiFft. Sitä I>tir=
ten Futomaa Fangaåta pani fitte morfianl)iiri päl;Fi=
nän Fuoreen fen, miFä fiilien fopi, ja antoi fulf)aifels
Icen Fäteen. Sama läFft fen FanSfa matFaanfa, fas
nottuaan hiirelle FiitoFfet antamasta, ja npt
Fotiinfa. Dj)taiFaa fattui toifetFin toeljet tulemaan
morfiantenfa luota; ja ifd Fpfpi Reiltä joFaifelta, o!i=
matFo FaiPFi FangaSta faaneet. Söanfyemmat porat
näpttimät jtitd npt ifdlleen FanFaanfa, toifcn oli Fan*
gaS toimiFFainen ja toifen taas aiminainen; mutta fe
FolmaS poiFa ei tahtonut jufeta FangaStaan näpttääs
Fään, Fun fitd niin mäl)än oli. Sanoopa ftlloin
ifänfä: »no, miSfäS ftnun on FanFaafi, napita ftnd=
Fin morftamefl teFoa?» »Äpttäfyän tätä täällä
mäliäifen olift», maStaft miimeinFin poiFa, ottaen laFs
FariStaan ja antoi fen ifäKenfä. Sätä purS=
Paf>ti toifet poi’at nauramaan Fol)ta, näfitpänfä, min*
FälaifeSfa aStiaSfa nuorin meljenfä FangaStaan fäi*
Iptti; mutta ifä Fun auFaift päl)Finän Fuoren ja Fan*
Faan otti flitä ja levitteli pajalle, fiitä tuli FoFo mii*
flFpmmentä Fppnärää niin hienoa ja ohutta paltti*
naa, ctfei fenFaltaiSta oltu iPänä näl;tp. 910, fiitä*
I)än Fämi toifet meljet npt nuimalle nenin näfybeSfään
meljenfä pettamaFanFaan, miten fe oli hienoa ja Fan*
nista F>cibän FanFaibenfa rinnalla; maan minFäSpäf)än
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moimat, yiStipn (e mipFft pibän, maan ci Fäynyt
(tinä mipanfa näyttäminen, Fun pelFäfimät ifäänfä.

jDllaan, eletään fe yäimä fyuomeifeen, niin Fut*
fuu ifä poi’at taas luoFfenfa, (anoo; »menFää nyt,
yoiFani, morfiamianne noutamaan, muu nälibäFfeni,
FuFa parhaan on faanut.» .Kuultuaan tämän, läFft
meljeFfet yl)t’aiFaa Fotoanfa, täyttääFfeen ifänfä FäS*
Fyn. 2Öanl)immat FulFimat morfiantenfa taloihin, niin*
fun ennenFin aina; ja- nuorin maelfi metfämöFFiin
lliircnfä luoffe, ja [anoi: »ifäni tahtoo nyt nät)bäf*
fenfä ftutta.» »910, Fun tahtoo, niin läljbemme»,
maStafi pri, maljaSti miift mustaa piittä yäliFinän
hiovista tehtyjen maunujen eteen, ja istuutui itfe For*
jaan. @iinä oli morfian toalmiS fitte lähtemään;
maan yoiFa Fuu näFi ouboFft femmoifen menon, fanoi
tuosta hiirelle: »mitenFäS (aatan minä tällä tamalla
jtnua Fotiini tuoba? (teliä meljeni nauraaroat meille
ja ifäni fuuttuu efyFä.» »@lä ole milläftFään, lä£>*=
teFäämme matFalle maan!» fanoi f)iiri; ja f>e läFft*
mätFin (iitä; pri ajoi maunuiSfanfa FomcaSti, ja
poiFa Fät>bÄ aStuFfenteli rinnalla. Olipa fitte yoi’an
Fotiin menneSfä erääSfä FoF>bin (iltaa myöten mirran
poiFFi Ful’ettama, niin Fun joubuttiin (tilalle (tilien, tuli
ma.Staan (iinä mies, joFa Fatfomaan tätä
prten maelluSta, (anoen: »mitäs jouFFoa (e tämmiii*
nen matFue on!» ja potFafi (amalla jo pren mau*

nuinecn, yäimineen mirtaan.
s)oiFa hämmästyi nälibeSfään tämän eiFä tietä*

nyt, miFä neumoFfi, Fun morftan mirtaan Fatojt, ivaan

i<Si (uruisfaan (cifomaan fillalle ftil)cn. äänenpä
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fiinä feifoeäfa noufi mirraSta fieltä, jonne fyiiri oli
uponnut, miift fomeata if)fo mustaa pernoista, metäen
jäl’eSfänfä maunut, joiben forjaSfa istui pien fauniS
ja fuloinen tptär. ©idälle ajettuaan [eifotti tptto \)i'
moifenfa ja EäSfi poifaa Spoifa fpllä
fummaSteli tätä, maan Euuli fäSfpn fuitcnfin, ja
noufi tpttären rinnalle istumaan, ©iitä lälttecEin
tpttö ajamaan taas, ja alfaa haastatella tomerianfa,
fpfpp: »etfoS tunnefaan enää minua, jonfa f>iirenä
olleSfani morfiameffeft filtlafit? SJZinä olenfin fm
ninfaan tt>tär fu’ultani; maan paita noitamffa firofi
minut f)tiref'fi fiflä manauffclla, että pitää hiirenä
elääffeni, funne iltmifcn poifa tulee minua naimaan
ja minut fufa meteen peittää fuolemaltan. 910, ftnä
fun npt Fif>laftt minut, ja minä mirtaan mielä puto*
fin, niin ftHä olenfin npt pelastettu ja täSfä tpttä*
rcnä miereUäft.» »hiinpä lältbemmefin E>äitä npt
pitämään!» fanoi poifa, ja ajoi morftamenfa fanfa
niiSfä fauniiSfa maunuiSfa fotiinfa. £oifet meljet,
jotfa pl)taifaa fattuimat morftamineen fiif>en, luulimat
ftlmänfä fäännetpffi nältbeSfään nuorimman meljenfä,
miten f>(Sn fonteilla hemoifilla ja maunuiSfa plpeäSti
tuli, maan fiitäftän maSta oifein fummaStuimat, fun
hänen fauniin morftamenfa näfimät, jonfa näföistä
ei l;eibän ftlmänfä foSfaan olleet fefftneetfään. säi=
ben pibettpä, läfft nuorin poifa fitte ifänfä fotoa ja
ajoi morftamenfa oifeaan fotiin, jofa oli npt muuttua
nut fauniifft linnaffi; toifet jäimät amoSfa fuin fat*
fomaan l>eibän jäifeenfä.
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111. ©tuttmaffc) morfttunettcu
SBcitäjÄn &atja(a,3ta.

ÄuninFaalta on Folme poiFaa, FaFfi f)t>tt>ää mch
jeeta, fotmaö Sut)!imo. 9Fe hm miet)iFfi joutuisat,
alfaapa mieti tefjbä naimaan, ja ottaift FuFin itfet=
tenfä naifen, jonFa rinnatta elää [omempi. ähmingaö
hm ätpää tämän, [anoo fiitä poi’ittenfa: »ottaFaa jo=
Fatnnen joufenne ja ampuFaa täeitä pihamaatta nm*

mebfa filmin jonneFin, niin Funne FunFin toafama ten=
tänee, [teitä menFbön fe Fofil>in,» 9io, ottiFin jo=
Fainen joufenfa, ja ampui ummeefa filmin ilmahan,
niin tcnfi manhimman ja FeeFimäifen mU
jen mafamat £eåFi=aFFafen tuman Fatotte j maan £uh*
Fimon ftnFoft metfään, minne lienee fingonnut. SKi*
täo fiihen; menee manhemmat poi’at £ePFi=aFFaan
FumpiFin, josta ottamat itfetleen morftamet; maan
SuhFimo furuiejäan lähtee metfään päin, Fatfomahan
mitä tuotta faift. SlOtuu, aätuu pahoitta mielin finne,
niin tuleepaP fammaFFo mustahan, fe h<*nen mofa*
manfa fuuSfa, ja [anoo; »terme futhaifcni, täSfä minä
fun morftameft npt olen.» SRo, eihän muuta; £ul) ;

Fimo fammaFon otti morftameFfeen, Fun fe hänelle oli
fuotu, ja mei hänet Ferattaan Fotiinfa.

Suti luonteinen päiroä fiitä, niin FuningaS poi’at
Futfuu tuoFfenfa fefa hpmät metjet että SutjfimonFin,
tiebuOtaaFfeen Reiltä, mittainen FullaFin oli morftan
Fihtoiefa; ja poi’at lähtemät morftamineen finne. SD?at=
Falta toifien »neljien morftamet nauramat
fun hänen morfiamenfa fammaFFona hpppth ja fuh
Femat toifelta puolen tietä erittään t)eibtä. &äPtä oli
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SuhEimon paita mieli, maan ci£)än mi auttanut, täp=
tpi fammaEon rinnalla EulEea Itänen, Eun ei Eäpnpt

häntä jäfelleEään jättäminen. 9io, tultiin fiitä taa*
ton eteen fitte, ja Euningah fai omin filminfä nältbä,
minEänäEoifet morfiamet poFiUanfa oli, niin
lahEi Iteibät luotaan taahEin, [anoi: »menEäältän Eo*
tiinne npt, huomenna tulen teitä Eatfomaban, mittpi*
fet murEinat laabitte.»

kotiin mentächfä EuFettiin [antaa tietä taah, ja
toifet morfiamet nauroimat npt, ilmefttiroät fttXe, Eun
fammaEon piti EuninEaalle nutrEinaa laatia, miten tuo
fpntpifi. SmfyEimo Euuli Iteibän pilEEapufyeenfa
EaiEEt, maan ei todennut rcahtata mitänä, Eun Eatui
itfeEin Eauppaanfa, EulEiltan fammaEon rinnalla t>iU
jaEfenfa, ja tuli fiitä Itänen Eera Eotiinfa. SSJiitäö
tuohta; ei aiEaaEaan Eobihfa oltuna, niin alEaa fahts
maEEo Itaahtaa SufyEimolle, [anoo: »menemän [ie le=
tuolle, minä rupean murEinaa laatimahan, Euningah
Eun huomenna mieraaEft tulee.» SultEimo maiEEa
oubohtui puhetta, oli menetuinään ma’ata, niinEun oli
EähEettp, maan ei nuEEunut EuitenEaan, mutta Eatfeli
[alaa, mitä tuo Itänen morftamenfa tuohta neumoa
pitäifL tuhEin oliEaan SultEimo pitEälleen E>eit=
täpnpt, niin lumahfa tapahtui ihmeet. 9ftorftan peitti
fammaEon Euoren päältänfä ja muuttui iltanaEft nei*
boEft famahfa. (Siitä loi uunin lämmitä famahfa, ja
amaft tuman iEEunan luoteelta päin, [anoi fiitä: »fuuri
fuEuEuntaifeni, I>elcä IteimoEuntaifeni, tulEaa amuEfeni,
armoEfeni, lempEfeni, (emmeEfeni, EuninEaalle murEi*
naa laatimahan!» Sen Eun fai fanoneeEft, lentää
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leuf>aiti joutfenta iffunaSta tupaan, peitti*
mät joutfenen maatteet [eineille naulaan, ja muuttuu
mat nuoriffi neitfpiffi faiffi. Sfuifimo maan on
mafaaminaan piä; mutta fdtenfd fautta fatfelee tar*
faSti faiffi. SSttmaSfa neibot rupeamat tpöiön,
ja [iitäföS npt liife tuli, ie fun pibeffän neitoa t>f>s
beSfä tclmdmdt [tina; mifä feirää, mifä futoo, mifd
mitdfin raataa, funne [aabaan fdfipaifat [tila feinon
malmiiffl. «Siitä rupeamat murfinaa laatimaian fitte,
jofa fun [pntpp ieiltd, [e niin ipmä tulee pien, ett’ei
täsfä ilmaSfa [aaba [emmoiSta, pitä linnun maitoa
ei ole, faiffia on muita [pömiftä fpllin. 9io, fun
on faiffi tpöt teitpnä, mieraat neibot joutfenen maat=

teiSfa lenfimdt iffunaSta ulos, ja [anoimat [ille £ui=
fimon morftamelle läitieSfänfä: »foSfa iätä tulee ja
tarmiS, niin futfu meitä!» .Koita ieibän l«ibet=
tpänfa, muuttui [efin pibeffäS neito, piStiie [amma=
mafon fuoreen jällcnfä, ja meni, tuman louffoon afet*
tui pöfft. Suifimon oli paia mielestä npt, fun iä=
neltä jo fauniS morfian fatofi, eifä tietänpt iän neu=
moa muuta; maan fäänjtie toifelle fpfellenfä ja ru=
peft ma’ata, nuffuaffenfa fofo aftaSta pois.

@iitä fun toinen päimä tuli fitte ja murfinan
aifa, niin funingaS lähtee poifienfa luoffe pitoiiin.
(£n[tnnä fäppi ipmien meljien luona ja maistelee l;eu
bän murfinatanfa, niin rupeaa jo laiteinaan Suifi*
mon luoffe. »9ftit’on tpijään finne mennä, eil)dn
moi fammaffo miten murfinaa laatia», [anoi [illoin
ne meljemmorfiamet ja fielfimät Suifimon murfu
noille läitemäStä; mutta funingaS menee fuitenfin,
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ja SuhFimo tiellä jo tulee maStahan h<*nt<*/ i a
mie taattonfa tupaan. «Siellä murFina jo on mal»
miina morfiamella, ja rumetaan ruu’alle
SuhFimo ifälleen antaa fcn morftamen laatiman Fäft*
paiFan Fäfille, ja fanoo fpötäeSfä fiinä: »nämä FaiFFi
fammaFFo pöllä on Fehrännpt, Futonut ja teitä maS*
ten malmiiFft faanut.» ÄuninFaan mieli Fämi ftitä
hpmäFft, ja fpötpänfä, juotuanfa Fpllältehen FaiFFea,
Futfutti h<™ ftih en nefin hbTO‘ en neljien morftamet,
ja fanoi: »tämänläifet murFinat laatiFaa teFin, elFääFä

fammaFofle- maSta nauraFo, Fun ette tcFojanfo
itfe tehne.» SftitäS, toifet olimat häpeiSfään fiinä;
mutta FuningaS laittautui FotimatFalleen ftitä, ja fa*
noi mielä lähtieSfään FaiFille: »tulFaa huojenna mi*
nun luoFfeni pitoihin, ja mitä lahjaa ofannette laa*
tia, fe tuoFaa Feralla!»

Äuultuanfa FuninFaan FutfumuFfcn, FulFi Fotiinfa
neFin morftamet, ja |»eibäu mentyä ftitä, fanoi
fommaFFo taas SuhFimofle: »menemän ftnä ma’ata,
minä rupean FuninFaaKe antimia laatimahan huome*
neFft.» 3lO, SuhFinto rupeftFin pitFäHehen tuosta,
maan ei fentähben nuFFunut, fatfeli ja Fuunteli maan
[alaa faiffi. ©ammaFFo luuli h«nen maFaaman, ja
muuttui ftitä FauniiFfi neiboFft taaSFin. £oi tuman
lämmitä fot)ta ja amaft iFFunan luoteelta päin, l>mt;
taen pihalle ftitä: »fuuri fuFuFuntaifeni, heleä beitno*
Funtaifeni, tulFaa amuFfeni, arntoFfeni, lempFfeni, tenu
meFfcni, FuninFaalle lahjaa laatimahan!» Suosta
lentää Imwahtää npt FahbeFfan joutfenta tupaan, I>cit«
tämät joutfenen maatteet feinälle naulaan, ja muut*
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tuimat nuorißft neitfyißft famatta, josta alßamat taas
taion töitä tef>bä, niinßun miimeinßin. ätußa Behrää,
Bußa Butoo, Bußa BangaSta ieißßaa, Bunne Buninßaatte
fiitä paita faabaan. etfei ole iinnaSfa femmoista;
josta lentää Bamahtaa ne neitfyet joutfenena taaSßin
poißßeen, ja Suhßimon morftan muuttuu fammaßoßft
jätteen ja afetturoi loußßohon yößft.

■ifto, yöstä tulee aamu, ja aamulta päiroä, niin
herättää jo fammaßßo Sufjfimon, ja lapetaan Bunim
Baatte antimia miemään. symät meljeßfet morfia=
mienfa Bera Buißemat yhfaißaa ftnnc, ja nauretaan
taaSßin fammaßotte, Byfytään onßo mittainen lahja
laadittu. «Sitä ilmettä h e pitämät Baißen matßaa
femmoista aina Buninßaan pihaan asti, maan fiinä
BuningaS tulee maataan atioimaan Bjeitä, ja fanoo:
»elßää nauraßo fammaßßoa, tulßaa ftfätte I>uonet)uß;

ftin laajojanne näyttämähän!» 9io, Bäytiin Bu;

ninßaan Bäößpötä linnaan Baißßi, ja ht)W?ten mcijeSten
morfiamet Bun näyttiroät iahjanfa, ne ei otteet Bun
taroattifta taionpoißaifen raatoloita maan; mutta Sut)=
Bimo fen morftamenfa laatiman paiban Bun Batfceßfi
antaa, ci ole nät)ty iinnaSfa fenlaista, 8080 linnamäßi
Beräytyy Batfomaan, ihmettelemään fitä, ja SEuhßimo
fanoo Buninßaatte: »tämän on fammaßßo yhtenä yönä
tehnyt.» ÄuningaS Bämi fiitä B>yn?iHenfä nyt, Bun
tämmöifen paiban [ai, Biitti fammaßon lahjaa l>ytt?äfft
eißä moittinut toiftenßaan antamia h UDn°sfi i »aan
pani mielä Bolmannen Bo’etußfen B>eitte, BäSßien Bunßin
morftamen fußßeiuuttanfa näyttää, Bußa ftemin oiifi
liißunnalta. SSanhimman metjen morftan fiitä enftßfl
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rupeaa mapinpa näyttämään, nouft iduiltapa Bceßi;
lattialle ja pyörähti Bantapäällään fiinä ympävpe,
maan ei Bun Bertan maan Bo’etteli, niin jo pitßälleen
meni lattialle; toinen morftan Bo'ettcti muoroetaan fa=
maa mahtia, maan hänelle Bämi famoin. »ko,
näytäpä [te, [ammaßßo, [ußßeluutta[{, mitä o[aat!» [a;
noi Buningae Sulpimon morfiamelle; ja [e rupeaa
[iitä nyt mapinpa näyttämähän, pyörähti Banta;

päällään ympärit[e Berran, niin fiißjen Bauniö me[t;
lampi tuli lattialle; [iitä toifeöti [itte pyörähti, niin
ei [itä lintua mebepä, Bu ei tullut uimahan lampiin
ja ilman linnut päällä ripajamaan, lentämään [tinä.
ko, ei [e mitään ollut mielä, maan Bun Bolmanneeti
Bannaflaan pyörähti, niin Balat tulimat Baißen[ußui[et
lampiin mielä, ja Bun neljänneöti ympäri pyörähti,
niin Boimu ilmentyi lammin rannalle niin Bauniö, niin
Bauniö, etfei toiöta niin turpeata, [tiljen linnut laula;
mahan, Bä’et Baißßi Bußßumahan cßftllc, ja Baißßi rap
maö [itä Bummaa Bat[omahan. käytettyäpä ihmeet
[emmoi[et, [ammaßßo taaößin neljä Bertaa pyörähti
Bantapäällään ympärit[e, niin Baißßi [amaHa Batofi ja
lattia enteelleen tuli taa§. -—■ Skitäö [iitä; BuningaS
iloipapa Suhßimolle Baß[t ristiä riipuntaa rinnalle
ja panee miereHään elämähän, maan toifille Bepin
antaa Bäteen, Bun [ammaßolle olimat naurane()et, ja
ajoi BoBo linnaltaan pois.

Suhßimo [iitä [ammaßon Bera jäi elämähän, niin
meni [alaa €eößi;aßßaan, ja fertoi [eißßapa, [anoi:
»oi Seößi=oßßa[eni, meitä Bolme meljeötä oli ja nai;
maljan läfftmme, niin minä [ammaßon fain nai[eß[eni,
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fe polla marfain on ihminen, ja Janelle faf)beffan
joutfenta aina amufft lentää; maan pdimdt ompi
fammaffona aina, mitäpä mun neumoa pitää, että
jäi|t morfiameni itymifefft?» »Äa, fun f)dn mield
tfymifefft muutaffe,» (anoi £cSfi=affa, »niin ota fie
fammafon maatteet ja luo lämpimään fiufaafen,
niin eif)dn fammafofft pääfe.» Sul)fimo tefeefin
neumon mufaan fiitd, menee fotiinfa pöffi, ja fun
fammaffo taas maatteenfa riifuu, muuttuen neibofft,
ja ul’oS tumasta menee, niin luo ne fammafon fuoret
fiufaafen famalla. Suosta fun tulee morftan tupaan
fittc, niin fieppaa formalle £>eti, fanoo: »oi,
minfd laabit, fen nd’etfin minua, folmen pön perästä
oliftn jo if>mifefft muuttunut, funinfaan tpttäreffi,
niinfun alfuubeSta olenfin. Sfteitä nd’et oli pfibeffän
fifdrta ennen, maan äitimme ferran meihin tuSfautui
ja fiitd firofi, fun did olimme, niin muutuimme fa*
mada, toifet joutfeniffi, mie fammafofft. 9?o, find
fun minun morfiameffeft otit, minä filld olifin npt
firouffeStani pääSfpt, el(’et minttuun määrä=ai’al(a
tuSfautunut; maan fun fie mun maatteeni poltit,
jddnfin npt erilleni finuSta, minua et tään fomemmin
enää nd’c.» Sillä puheen muuttui fe Sul)fimon
morftan joutfeneffi, niinfun toifetfin fifdrcnfd, ja fa=
tofi fulfjonfa näfpmiStä, lentäen tuman iffttnaSta ul’oS.

Suf>fimo furee npt fitd eifd tiebd tuleenfo main
meteenfö lahtea, niin on paf>a tnielenfd tuosta. Siftors
ftan fun Idf)tieSfdnfd l)äntä formalle fieppaft, niin
Sufyfimon nenästä meri läfft, jota fun paitanfa i)i>
f>aan fe ei fiitd ldl)tenpt, joS fuin olift pcS«
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tynä, Tuhkimolle meripilkku jäi muistokft ftihen. 9Jle=
nee tuosta €eSki=akkaan Tuhkimo furuisfanfa, ja ma=
littaa aftataan, [anoen niin- ja niin nyt käyneen, oIU
[tko tuohon neumoa mitä. »Venehän ebellefi tästä,»
[anoi SeSki;akka, »kul’e [itä ja fttä [uuntaa kolme
muorokautta perätySte, kunne tulee järmi eteen, niin
muota, martioi [iinä; [un morftameft kun on joutfe=
nekfi muuttunut, h<*n [ifärineen tulee rannalle ftihen,
joSfa riifumat joutfenen maatteet päältänfä ja [aamat
järmeSfä kylpemähän. Toifet maatteenfa luomat yh ;

teen paikkaan kaikki, maan [un morftameft erillenfä,
josta ftnä ne ykfinäifet maatteet talteefi ota, niin päa=
[et hänen puheellenfa ftllä.»

©emmoifet neumot [aatuanfa, läkft Tuhkimo
matkaamahan ja kulki kolme muorokautta ebellehen,
kunne tuli järmi maStaan mänteinkin, niin afettui
roartioimaan ftihen, niinkun £eSkäakka oli käskenyt.
SStuu, istuu kotmafen rannalla fiinä, ja kun on äiäStä
käymifeStään mäfykftsfä, niin jo nukkuu fiik>en. ©iitä
kun mahan aikaa oli ma’annut, niin kuuli oubon
huminan ilmasta, ja kamani unestaan tietelemään
fitä, josta näkee ihinehet famaHa. g)h^Rn jout*
fenta lentää ilmasta häntä lähelle ftihen, ja riifumat
linnun maatteet päältänfä rannalle, niin muuttumat

nuorikft neitfyikfi kaikki. Soifet maatteenfa luomat
Yhteen kohbin kokoon, maan ykfi toifeen paikkaan
eriHenfo, ja lähtcmät fitte jämiä kylpemähän,
kamat fiellä keSkenänfä. Tuhkimo kekfittyään tämän
ottaa ne ykftnäifet maatteet rannalta, ja peittää taU
teenfa, niinkun KeSkUakka oli neumonut, ja itfe piS*
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täffe roefaffoon fylperoiä piilemään. SÄitctö ftitä?
Ät) lmettpänfä aifanfa järmcöfa, nouft ttettfpet maalle

ja tuliroat roaatteillenfa, joåta toifet fairoatEin jout*
fenen Eetut pääflertfä ja lentämähän, maan
pfft jäi alaåtomaffi rannalle, Eun et ftipiänfä I6'i)tänr;t.
<£>ätäiöfään (anoo f)än ftitä: »Eu ollet minun maat=
teeni roienpt, niin joö taatto ollet taf>i maammo, mie
tyttäreEft; fun rceli, mie ftfäreEft; fun roieraö mieS,
mie morftameEft rupean.» 9io, £ul)Eimo leppää

fiifyen, antaa roaatteet neibolle ja fanoo: »täöfä
olen, rupea morftameEft!» ».ta, en täöfä rupea,»
fanoi neito, »tulehan ifäni linnaan, minua ei fteltä
muuten anneta, Eun et muiben jouEoSta tuntene, maan
EäSEefyän paibart pefemäätt, fano: »fe mun
morftan, fen meren paibaSta faapi!» niin ftitä minun
tunnet.» @en fun ennätti fanoa, lenft joutfenena
Eotiinfa; ja £uf>Eimo EulEi perästä. Sultuanfa Hm
naan fanoo Eof>ta Euninfaalle afianfa, ja pt>ntää em
tiåtä morftantaan naifeEft. »Äa, mie en ftitä afiaSta
tiebä mitänä», rcaStaft Euningaö, »maan Eun ftnulla
morftan ollee, totta f)änet itfe tuntenet, mie Eun tyU
täreni Eo-olle Eutfun täf)än.» »SRo, mie», fanoi
£uf)Eimo, »tunnen morftameni ainafin!» ja tyttäret
EuninEaan EäöEwötä tuliroat ftii>qtt £uf>Eimon eteen
HiWu £eitä Eun oli t)f>beEfän ftfärtä »f)bennäEöi6tä
ja wf)tä faunista il)an, £ul)fimo et muuten morftans
taan eroittanut, maan fanoi, futen neuroo oli: »fe
mun morftameni, jofa meren paitani f)if)a6ta pefee!»
ja antoi fen merifen I)il)anfa EatfeeEft. 9to, tt)ttä*

ret Eeräntyroät fyänen ympärilleen ftil)en, ja EoEewat
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peötÄ, Ijieroa Riitaa, ntinfä moimat, »aan ei ld£)be
meri ftita. Söiimein tulee fitte oifea tnorftanfin,
(anoo: »antafaa mie pefen!» ja fun ferran puferfi
maan Itikan, niin meri oli poifeöfa. »Samäfiän
minun morftameni!» [anoi fiitä Suljfimo, ja pddfi jo
tytären fera pljteen, ja mei Ijdnet omaan maafyanfa,
joöfa petäft ifanfa rinnalla elämähän; jo§ elettdnee
mielafin. @en pituinen fe.

7.

hintti tyunfyiiwa.
Rämeestä ja ©atafnnnaeta.

g)f>benlaatuifict, tätjäu roerrattaroia fertomuffta oit ttetåäffcmine
feura.awilfit fanfoill.a:

ttnfar-ifaifUfa: Äatfo: SDtagtjavtfdje ©agen, -Diärcfjcu unb
(SrjäMungen »on Sotyamt ©rafen SHaiiatf), 1 33b, Stuttgart unb JfiOin»
(jen 1837, ftrouja 172—183, fertonraSrff: „Die Jöriibcr," jofa afuota
fäiipt jamaan laatuun fun ©uomalainen tavina: „9iiuta ja Dlauta", waaii
fitte fovoettuu täfiän.

SMongoltalaifitla: Ufeampia meibän tarinaamme roimafytaroia
»aiffbja fareataan firjaSfa: „3Me Sijaten bcS SBogba ©esjer GMn«,"
eine oftaftatifdje £cibcnfage au§ bcin mongolifcfyen »on 3- 3.
©cjjmibt, petersburg unb geiyjig, 1839.

Dtuotjalaifilia: Äatfo: gfolflifroet i ©futts [;ärab t ©fåne >»ib
Dörjan af betta årtwnbrabc, -23anibomemiunen, utgifua af DticoioroiuS,
Bunb 1847, fertomuota: „9ltfe tytfyt Ärämare," fiwua 42 ja fcnjalfcifiä.

£urjalaifil(a: Äatfo: SlSbjornfcn og 3D?oe, Dlorffe golfcencntor,
anben llbgawe, S&riftiania 1852, 9i:o 5, ftrouloira 22—35, fertomuäta:
„3iige *Pcet Äraemcr,"

©affalaiftila: Äatfo: ©rimm, Äinber= unb .£>ausmärcljen, ©edjfte
SluSgabe, ©ötttngen 1850, erffer S?anb, 9l:o 29, fifoufoita 175—183,
fcrttomlSta! ;,©ev 3Tcufcf mif beri brei goibcuen kaaren,"
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SUndtalaiftlla: Äatfo: Grässe, Gesta Romanorum, 1842, I,
44 firoua ja fcnjälteijiä.

©uomeSfa en tätä tarinaa firjoitettu ufeammaäta maafunnaSta.
SRuutamaSfa toijimioSfit Äarjatan puolelta fulfee Sintti tietoja faamaan
Säpistä.

Äaßft tieboöfa taitamaa inieöta, fattui matßuS=
taeSfanfa muutamaan mößßiin t>öPft, joöfa anoimat
lepoftaa ma’ataßfenfaj mutta tutoaofa maßafi jo tyeitä
ennen tullut mieraP, jofa oli rißaö Betunnafyßojen
BauppiaS, ja emäntä Bun oli fairaana mielä, ifännällä
ei muuta parempaa paißßaa ollut mieraillenfa, maan
ncumoi Iteibät tallin pliftlle, joö Bäroifi fiellä oleminen.
Sfticltet olimat ftilten tpptproäifet, ja menimät matßaP=
taan mäfpneinä ncumotulle pöftallenfa, joSfa olißin
oimadinen f>eibän lemätä, Bun fattui olemaan Bauniö
fumiaißa. -®Ja’ate£fa [teliä Buului Reille fpbänpön
aißana furßea ruißutu£ tumalta; fillä emäntä oli [pm
npttämifen BimuiSfa; ja tietäjät Iteräftmät täPtä. Soi;
nen Iteiåtä [anoi tomerilleen: »auta§ tuota maimoa
BitumaSta, Bomin on Itänen ruißutuetaan furßea Buulla.»

»Cfi ole mielä auttamifen aißa», maPtafi manltempi
tietäjä, Bääntpen toifelle Bpfeltenfä. »Äa, ainahan
on aißa tarmittaeSfa ja l)ätä apua maatii», maßuutti
toinen, närßä£tpen tomerinfa puhetta. »910, jo
Itäntä olenßin auttanut, minßä olen moinut», laufui
tuohta päätietäjä; ja famafla Itänen tätä fanoeSfa
olißin emännällä jo pieni poißanen [pPisfä. Soinen
mieö ftitä taaößin mirßßaa toifelle: »no, miniähän
lainen mies flilä lapfcöta aißanaan tulee?» »Suut*
taßfcni tulee ftitä tuon rißßaan Bauppiaan perillinen,
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joFa npt tuwaåfa petä on», roaStaft päätietäjä, ja
paneutui ftitä iaas ma'ata.

3)ittäpä6 oltaFaan; FauppiaS, jofa et lapfen it=
Fufta turoaSfa rauhaa faanut, fattui pihalla FäroeHeö-
(ään tallin »lifiltä Fuulemaan tietäjien FeSFuStelemifen,
jofa FaiFen nötä fitte ajattelutti f>äntä, ett'ei f)än unta

fttmitnfä faanut. SlrroelleSfaan aftara päätti f)än roiU
metnfin jollaFin Feinon l>uFuttaa fe pöllä ft)nt»m)t
lapft, etfei tietäjien ennu6tu§ toteen Fäwift. @iinä

aiFomuFfe£fa Färoi l)än aamuifella möFFiläifen paFeelle,
furFutteli Ijäntä, Fun niin miebellä monta
la&ta oli, ja ppfi Faroaluubella fyänen tt>aåtafönti)=
npftä poiFaa ottolapfeFfenfa, niin bän, jolla rcaraa
oli enemmän, FaSroattaift fen mief>eFft. 910, n>anl>em=
mat, joilla oli monta lasta elätettävänä enneötänfä,
fuoStttiroat tuumaan Fun fuoStuiroatFin, toimoeäfaan
lapfenfa fen riFFaan miehen ImoåtaSfa paremman on=
nen Fäfittäroän Fun För>l)äSfä FobiSfanfa, ja antoiroat
fen nuorimman työllä fpntnneen poiFanfa Fauppiaan
FaSroatettaroaFft. .Kauppias, jonFa mieli
tätä, FoFi tpöbrjteltä äitiä joö jollaFin ja antoi f)änetfe
raijaa toiStenFin laöten FaSroatuFfeFft; toaan itfe läFft
pienen ottopoifanfa Fanfa möFiStä matFaanfa,
lään fttä, Fun w>t f)»roän Faupan luuli tefyneenfä.
Sagta Fof)taan oli FuitenFin miefenfä muåta. £ie Fun
taipaleella FulFi fynFän metfän IjalFi, niin poiFFeft
lapfen Fanfa tiepuoleen Fofyta, ja riipusti fen otto=
poiFanfa puun Ijaaraan ftnne, että Fuoleef>an ni)t ai=
naFtn fe f>änen periflifenfä metfään, ja miesten en*

nuötuö Fäopi ti)l)jäFft. SBaan mitenFaå fattuiFaan
Suoni, tarinoita. 9
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feiffa? SuSEin oli FauppiaS nafyFafuormanfa fanfa
Idljtenpt ebellenfd, minne oli aifomuS, niin pddtpipd
metfdstdjd fulfemaan fitd famaa taimalta [en fpnfdn
metfdn läpi fiitd, josta Fdmi lapfen itfu Ijdnelle for;

miin f)Cti. Sama ldf>tec ddntd Fofybin Fdpmddn,
ja ndfce npt iltmeeFfenfd pienofen poifalapfen puun
fyaaraSfa riippuman, fituen ftind furfeaSti. SuSFin
fefftfddn metfdstdjd tdmdn, niin fapufi puudun fofyta,
otti lapfen fielta alas ja fantoi maatteiben peitoSfa
fotiinfa. Siellä ItanFFi lapfelle imettäjän fitte ja
rupefi FaSmattamaan fitd niinfun omaa laStanfa au
nafin. «Sillä tamoin tulitin pulSfa ja FauniS potta
l)dneStd, ja FaSmatuSifdnfd nimitti £)dnet Slntiffi; mtttta
Fpldn fifibt, fun Fuulimat Itänen oifean fufuperdnfd,
alfoimat liifanimeltd [anoa f)dntd sPuul)aaraffi, josta
tottui Faiffi muutfin fitte Futfumaan I;dntd ftlld Sintti
sPuul>aaran nimellä.

.Kului muofia tuosta, miM lie muuban Fpmmem
Funta jo Fulunut, ja Sintti filld mdlin FaSmoi mies
l>eFfi, niin fattuipa Ferran fe entinen FetunnaltFojen
FauppiaS fulfemaan mannoja jdlfidnfd ja poiffcfi
matfallaan metfdStdjdn fotiin pöffi, fun ei (en Fo*
memmin tahtonut möffildifen luona Fdpbd, jolta fydn
muinoin lapfen oli mienpt. §)ötd ollcSfanfa taloefa
fuuli l)dn talon nuorta miestä [anottaman Sintti s)um
{»aaraFft, jofa fuului oubolta IjdneStd. .Kummastellen
fitd Fpfpi miimeinfin ifdnndltd, mistä poifa [en niin
ifymeeHifen nimen oli faanut, Salon ifdntd fertoi
fiitd afian, [anoi puun ImaraSta löptdnccnfd [en potan
lapfcna ja fitte ottopotaFfeen FaSmattaneenfa Ijanet,
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fun ei itfellään hänellä lahta ollut, ja felmitti mies
raalle, että fiitä fe on poifa fen liifanimenfä faanut.
kauppiah fäifäfyti ifännän puhetta ja armaft fofo
afian perin pohjin tuohta, maan ei ilmaihfut miel=
tänfä muille, ©anojan maan: »no, fcpäfyän npt
juttu oli mahta, empäh fummempaa ole fähfäni funk
lut!» SSftuuta ei mirffanut mitään, oli unohtaminaan
fofo ajtan ja paneutui ma’ata, mutta mielehfään av
meli feinoa maan, millä fen poi’an mielä l>uf*
faan faattaifi, ett’ci tietäjien ennuhtuh toteen fämijt,
jofa pfyä maan l)äntä.

Sftitäh otlafaan; fului pön feutu ja aamu tuli,
niin alfaa fauppiah puhutella ifäntää, fanoo: »olift
tärfeätä afiata fotiini, maan en malttaifi itfe matfals
fani palata, eiföfyän joutaift tämä teibän ottopoifanne
minulta ftnnc firjaa miemäfyän?» »ka, eifb tuo
[tffi joutane», mahtafi ifäntä, ja pani Sintin riffaan
miehen afiata fäpmään, toimeen fauppiaalta Ijpmän
palfinnon faamanfa. kauppiaalla fuitenfin oli pafya
mielchfä maan. kirjaf>anfa oli l)än pihtänpt foti*
roä’eKenfä fähfpn ottaa firjan tuoja faifen mofomin
fiinni ja hirttää Itänet fartanon fupeella fahmamaan
loimuun. Sintti ci tietänpt tuohta mitään eifä pe*
l’ännpt petohta, maan läfft aftalleen fitä fauppiaan
firjaa miemään, niinfun ifäntä oli fähfenpt. Späimäs
fauben fufettuanfa, tuli l)än muutaman muoren juu=
relle, johfa oli puiben fuojahfa fammaleen päällä
foma lemätä, niin ihtuutui mäfpffthfään fiilten ja
nuffui tietämättään fifeähti, fe fauppiaan lähettämä
firja fäbehfä. ©attuipa famahfa faffi teiniä fulfe*
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maan tietä ntyöten (iitä ja näfimät Pirjan mafaajan
niin ottimat EoiruuEfiSfaan fen luEeaEfenfa.

SEätytyänfä mitä [tityen oli Eirjoitcttu, ätyfimät Eirjoit=
tajan Eamaluuben, ja päättimät puolestaan pettää npt
tyäntä. SWatEoillanfa olimat monesti jo Eauppiaan
EobiSfa Eäpneet ja tunfimat EoEo talon Eomannon typs
mäSti, millä Eannalla [teliä EaiEEi oli, niin istui tois
nen Eteistä Eimelle ja piirft Eaitppiaan EirjoituSlaatuun
toifen EirjoituEfen, joSfa ifännän EäSEp muuttui järs
Eiänfä toifeEfi. »Äun tämän Eirjan EuFettaja perille
tulee», [anottiin EirjaSfa, »[tlle mälttämättömäSti pitää
mun tyttäreni annettaman maimoEft, niinEun [en it[e
olen lumannut, mutta Eoirani SKuSti, joEa alEaa jo
mantyoillaan porata, pitää EaiEella moEomin [ibottaman
nuora Eaulaan ja tyirtettämän pityaHa EaSmamaan
Eoimuun. Siämä minun EäSEpni omat Eiireimmittäin
tetytämät, ennenEun it[e Eotiini palaan, muuten ette
ihastu Eauppaanne.» <Saatuan[a tämmöifen Eirjan
piirretpEfi, pani teinit [en maEaajan typppifiin ja läEs
[imät matEaanfa herättämättä poiEaa, joEa ei tietänpt
EoEo aftaSta mitään.

SliEanfa ma’attuaan Sintti suuf>aara uneSs

tanfa lähtien ebellcnfä ja astui [titä npt uutterasti,
Eunne tuli Eauppiaan Eotiin, joSfa antoi Eirjan talon
mä’clle lu’ettamaEfi. ©mäntä ottaa Eirjan ja luEee
fen faiffien Euullen fof)ta. Sio, mitäs; olihan fe
iEäänEun Eummaa tämmöinen EäSEp peistä, maan Eun
tunnettiin Pirja ifännän teEemäEjt, ei Eäpnpt aftata
armeleminen, mutta annettiin talon tytär Sintti
jäärälle maimoffi ja mäntyä Sftusti ripustettiin tuman
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fupeella faSmamaan fuureen loimuun, niinfun firjaofa
oli fanottu.

.Kului muutama miiffo fiitd, niin tuli itfe ifdntd
fotiinfa, ja ndfi jo etäältä jonfun mustan roiffuman
talon luona faSmamaSfa foimuSfa. SfjaStuen fitd,
fun luuli Sintti npt ftinä riippuman, ftmalfi
fauppiaS ruoSfalla fyemoiStanfa joutuaffccn pifyaanfa,
ja [anoi itfeffenfä: »af>a§ Sintti luita, jofoS {»iljanfin
jtind fiifut, etljdn cndd f)pmppttdni perine!» (Samalla

pddfifin talolle, maan mitenfds muuttuifaan tdSfd npt
miclenfd, fun manaan uSfollifcn Sftuötinfa ndfi fuo=
lijana foirouSfa ja Sintti s)uuf)aaran muun fotimd’en
feuraSfa eldmdnd maStaanfa tuleman! ©l)dn fiitd
fuitenfaan mifyaanfa ndpttdnpt, ftffi oli dlpd tofi,
maan ticbuSteli cmdnndltddn afiata, jolta fuuli npt
faiffi, miten laittama firjanfa oli mddnnettp, jonfa
mufaan Sintti npt oli mdmpnd taloSfa.
Siitä meni Sintin puheelle fitte terme£)ti l>äntä ja
[anoi: »no, ftnd fun olet npt mun mdmpni, ja luul=
tamaSti lerran tulet faifen l>pmppteni perimähän, niin
pitäähän jollafin te’olla fun mun fipmppttdni anfaita.
Äaifcn ifdni olen armeHut fitd, mifd eldmdfeino it>=
mifelle olift onnelliftn, ja joubuin miimeinfin faup*
piaafft; maan ftifyen toimituffeeni olen npt fplldstpnpt
ja {»aluaifin tietää, mifd tpb minulle amulliftn on
faifiSta. Sen tiebon faantaan Idf>be ftnd npt, fuFe

ja fpfp Soufyelta, miSfd ihminen parf>aim=
man onnenfa on fdfittdmd. Siitä fun tiebon faanet,
palaa tänne fotiift fitte.»

Sintti fun ei perännet petosta, fuoStui appinfa
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maatimulfeen eilä ajatellullaan fitd, että hänen fille
mailalle lulatieS toimottiin jäämänlin; maan fat fau=
man Idteenfd ja lälft appinfa ppptämää tietoa I>ale=
mafian. SlStuu, astuu lipmdn ailaa ebellenfd, niin
tulee hirmuinen muori lailla £iibenlallio femmoinen
maStaan Janelle, ja harjalla feifoo julmanndlöinen,
hirmuifcn pitld mies, jola pddlldnfd lannattaa ifon
joulon piimiä ja jonla laliSfa lafibelfan tuuliSpddtd
pitdd pefanfd. Sama lelfii Sintin ja Ipfpp leppeästi:
»minnclä, poilafeni, matluStat?» »Sienen
laan tiebuStamaan louhelta, misfd ihminen parhaan
onnenfa on läfittämä», maStafi Sintti. »Sliinpä
aja, meillonen, minunlin aflani», fanoi jättiläinen,
»minulla on tarf)a, jola ennen laSmoi launiSta h*s

belmaä lipmäSti, maan npt maan; Ipfp
neumoa ftificn, millä tarhani faifin parannetulft, niin
annan parhaimman oriini ajaalfcft.» »@aan ma
tuon Ipfpä», maStafi Sintti, otti jättiläifeltä
oriin ajaolfcnfa, ja lälft matlaanfa.

Sonlun ailaa ajettuanfa, luuli f)an

jptinän, [a «taa aitoi järistä. OuboStuen fitä rienfi
l>cin liirceSti ebellenfä ja tuli tuolien ajettuanfa fuu*
ren limifen linnan luolfe, joSfa l)än npt ihmeet naii
maSta. Sinnan portailla feifoo ifolaSmuinen, f>irmeän=
pitlä mies, fuuri fummatoin amain läbeSfä. Soift=
naan aina puhaltaa fen amaimcnfa läpeen ja lo’ctte;
Ice fitte au’aiSta omea, »aan lun ci faa amainta
hilloon, niin nprlillään tömistää oluelle, että lailui
tienoot pmpäriltä ja linnan perustus mapift. Sou*
tueSfaan tämmöifeen läjällään, milä täSfä oli, fäi=
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fähti Sintti parfa jär’in paljasti, ettei oifein f>oufut
tötifimät jafaefa, maan fun ennätti tottua jyrättään
cnfinnä, niin fiitä jällenfä, ja läf>eåtyi por*
taida feifojata rohfeaSti, terhen f>pn)än päimän fa*
malta, loinen maiffa fuutufftöfaan Et>nfi formanfa
ta'usta, fääntpi termefjtimät fuultuanfa Sinttiin päin
ja fpfni: »mihinfä, poifafeni, menet?» »Sienen
pohjolaan», [anoi Sintti, »tiebuåtamaan Sotineita,
miåfä ihminen parhaan onnenfa on fäfittämä.»
»Sio, fun ftnne menet», [anoi jättiläinen, »ota, meif*
fonen, munfin aftani ajaaffeft; fuuluöta famalla, mi£fä
mun linnani oifeat amaimet omat, fun en minä omea
faa au’oiötufft. Soå tuot tiebon faat pa*
lateefafi parhaimman aarteeni palfafft.» »Äa,
faan ma tuon fuuluötefla», maetaft Sintti, jjät=
tiläifede f>r>rDäötit ja läfft ebellenfä taaö. hänellä
fun oli fe Riihen orit ajettamana, niin matfaa tefi
lujasti ja tuofion ful’ettuanfa näfi taaöfin
linnan ebeefänfä jofa oli muori famanlainen fun en*

tifetfin. SBuorella faomoi fuuri, forfea jonfa
latmaöfa istui jättiläinen, hirmuifen pitfä feif>äö fä*
beöfä. 50iaaSfa paloi ifo malfea ja puuSfa=istuja
färiöti feihääsfään fofonaiSta l;irmeä tulcSfa. S£usfin
fefftfään jättiläinen Sintin tulemafft, niin alfoi pulju*
telia häntä, fanoi: »joubu, joubu poifafeni, [aamaan
muutaman paiStipalaifen fuuhuft ftnäfin!» Sintti,
jonfa nälfä furni fuolia ifään, ei armellutfaan tul*
leSfanfa, maan ajaa famahutti ftllä hpwädä oriitloan
muorelle, joöfa oli paisti npt malmiina. @pötpänfä
hirmen lihaa fpllältehen ftinä, mieli hän lähteä mat*
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Faanfa; maan puuSfa istuja pul)ci(lanfa miimptteli
f)äntä, Fpfpi: »minneFä ftnulla [emmoinen Fiire on,
ja mihin fittä täältä npt ai’ot?» »Slfonmahan
pohjolaan», maStafi Sintti, »tiebuStamaan Soudella,
misfä ihminen parhaimman onnenfa on Fäfittä;
mä.» »ifto, Fun flnne lienee matFaft», fas
noi jättiläinen, »tiebuStapa feFin, miFfi minun
iFäni täällä puuSfa täptpp istua. Soifinaan toFi
faan eli muun elämän jonFin Feihäädäni
tamoitetuFfi, maan Fun ei metfä faalista fuo, olen
moneStiFin nälFään FuolemaSfa.» »SiebuStanmas
hän aftaft», maStafi Sintti ja fanottuanfa jättiläifelle
FiitoFfet ruu’aSta, hhppafi h<* n oriinfa felFään ja läFft
ajamahan fiitä.

■ÄulFi matFaa taas, minFä aiFaa lienee
FulFenutFin, niin tulee fuuri joFi eteen. Saman on
rannaSfa pienenen menhe ja menheeSfä istuu manha,
FouFFuleuFainen aFFa, mela FainaloSfa. 9Zo, Sintti. Fun
ei pii pääStäFfeen muuta neumoa nähnpt, -alFoi pu-
hutella menheeSfä iStujata, Fpfpi: »pääftftFö teibän
menheeSfänne matFamieS poiFFi?» »ipääfee
toFi», maStafi aFFa, »täptpphän ftFjt toistaan autella,
maan minnepä I>en?oifenne jätätte?» »Säl)än jä=
tän rannalle ftFft Fun matFaltani palaan,
taaSfa näFpp £>einiffo FaSmaman», fanoi Sintti, Fiim
uitti oriinfa ja itfe meni menheefen aFan luoFfe.
3o’en pii FuFettaeSfa nostaa aFFa fitte puheen, ja
Fpfpp Sintiltä: »mistä FauFaa ja millä afialla tämä
micraS ompi, Fun näin FauFaifta maita FulFee?»

»(Sieltä ja fieltä», fanoi Sintti, »Ful’en pohjolaan



Fp[pmäl)än Sou£>elta, miS[ä ihminen parhaan onnen[a
on Fäfittämä; lieFö pitFältäFin mielä matFani päähän?»

»@i ole FauFana enää Soulien Foti», maStafi aFFa,
»pfammaStaan olette jo matFanne pääsfä, FulFeFaa-
l>an maalle pääStpänne fuoraan ebellenne, niin Fol)ta

on sPo£)jola näFpmiSfä; maan Fun finne riennätte,
tiebuStelFaa, fypmä mieraS, minunFin afiatani, miFfl
mun pääfemättömäSti täptpp matFaamia tämän jo’en
pii [aatella, neljäFpmmentä ai’aStaiFaa olen tätä laut*
tuvin tpötä täSfä jo toimittanut ja f)aluaifm npt mam
joillani miinastani eron faaba.» »SiebuStanmafyan
aftaji», maStafi Sintti, [anoi maalle pääStpänfä aFallc
FiitoFfet [auttamasta, ja läFfi jalFa[ln astumaan ebel=
len[ä. (£i FauFaa FulFenutFaan [iitä, Fun tuli jo afu*
tut maat maStaan Ijäntä ja FoF>ta alFoi jo taloFin
näFpä, Sintti, joFa aFan puheesta arma[i Soudella
täS[ä npt Fotin[a oleman, astui mä’en rintaa pihaan
ja pihalta tupaan.

(Sielläpä ei [attunutFaan emäntä fotiinfa, tptär
maan oli pF[lnään tumaS[a ja pbpbän luona aluSteli
taiFinata. Sintti tupaan tulleS[an[a lipmän päimän
teli tpttärclle ja Fämi lamitfalle istumahan, josta
mäl)än ai’an päältä alFoi Fp[eHä emäntätä, oliFo tuo
miS[ä. »@i ole npt äitini Fotona», maStafi tpttö;
»maan Fun joutanette obottamaan iltaan aöti, Fpllä
[e pbFfi Fotiin tulee.» Äuultuanfa tämän jäi
Sintti iltaa obottamaan ftil>en ja alFoi ai=
Fanfa FuluFft niitä näitä haastella tpttären Fanfa,
joFa taas puolestaan Fpfeli häneltä, mistä tämä mie*
raS oli ja miFä aftana, Fun näin etäiftä maita ma*

1377. Sintti sj3uuf;.aara.
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elfi. »«Sieltä ja (teitä olen», maStafi Sintti, »olifi
dibittdnne faifenlaista tiebuSteltamaa mähäifen.» Saa
maila puhui mpöS aftanfa, joista hän tietoa

»Dhoh!» (anoi Sintin puhumasta pääStpä tpttö,
»cttcpd mäbiä fpfelefään, tuSfin niiStd äitini tietoa
antaafaan fcmmoiftSta; maan joS luulette minua, moin
cbfä afioiStanne (elmän fufatieS faaba. Dlfaa ma=
rollianne tdsfd, fun äitini iltaifclla fotiin tulee, ja
menfdd uunin ta’affe piiloon, etfei hän teitä nd’e,
niin moitte tarffaan fuuntelemalla, mitä me feSfea
ndmme puhumme, fpfpttdmistdnne tiebon faaba ja
pöfld fitte (alaa pprfid täältä matfaannc.» Dii, nd’ct,
poifa pulSfa ja fauniS, niin tpttdren fdmi (äälifft
häntä.

Sintti puuhaara afui npt faifen päimää tpttärcn
luona tumaSfa, joSfa fului aifa ImaStefleSfa, maan
fun ilta tuli, meni jo uunin taaffe, niinfun neumo
oli, obottamaan emännän tulemilta fotiin. Dlla oleta
teli piiloSfaan (teliä aina ilta=r>öl>ön faaffa, niin jo
palaafin Soulji fplästä ja alfaa tpttäreltään fuuluSa
telia, olifo hänen poifeSfa olleSfaan fäpnpt mieraSta
fetään. »Äämi tdefä muuban mies, jolla niitä
nditd oli fpfpttämiä», maStafi tptär, »maan fun ette
fotiin fattuneet, rienft ebcllenfä tästä faabaffeen aftoiSa
taan tietoa muilta.» »£)!>!» (anoi Soul)i/ »mitäpä
en olift minä tietänpt, jota tietdifi muut paremmin;
maan fanoifoS fe mies, mitä hänellä oli fpfpmiStä?»

»(Sanoitan tuo»/ maStafi tptär, »enfinnäfin fuu=
hti tiebuStaman fita, misfä ihminen parhaimman on*

nenfa on fäfittämä.» —• »DlipaS bän miefaS tiebuSa
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taja, Fun femmoifta Fpfeli», mirFFoi £oul)i, »tuSFin
oltftn minä fitä ilmoittanutFaan, maan tphjään fitä
npt muiltafin tiebuStellaan, Fun ei minulta neumoa
faatu. @itä ei fcn miehen afiata tiebä teinen maail*
maSfa Fun minä, enFä nettmo fttä minäFään mielelläni
muille, maan Fun taaSfa npt puheeFfi tuli, niin faan
ma tuon (anoa: »parhaimman onnenfa Fäftttää iE>mi=
nen maata Faimamafla; puut pitää juurineen mään*
nettämän maalta, Fimet Fannettaman FaiFFi
ja peltoa perFattaman ftaan.» SXitinfä mustattua

jatFoi tptär pubeenfa, [anoi: »toifeFfeen tiebuS*
teli mies fttä, miFä erään jättiläifen tarhalla on, Fun
fc npt on homehtumaSfa ja ennen on FaSmanut Fau*
niSta Imbelmää — »helposti tuonFin olifin
mustannut», mirFFoi Souht, »fen jättiläifen tarhaSfa
elää mato, joFa fen Fuimaa bengellänfä, fc Fun ta*
pettaift fe mato Fahben Fimen mälisfä, niin paraniji
tarha taas jällenfä ja FaSmaift hebelmää Fun ennen*

Fin; FpfpiFoS mieraS muutaFin?» »Montahan fttlä
oli Fpfpttäroää», maStafi tptär, »muuban jättiläinen
ei Fuulunut linnaanfa pääferoän, niin FuuluStcli matFa*
mies fitä, mihin oiFcat linnan amaimet omat tulleet, Fun
ei millään Feinon faaba omea auFi.» »9io, olipas fe*
Fin Fpfpttämä!» fanoi £ouhh »portaiben ällähän amai*
met omat, ei muuta Fun noStettaifi päällimäifet porraSFi*
roet paiFaltanfa, niin fieltä ne löpbettäifi; maan mieläFöS
mieS muuta Fpfeli?» »Äpfeli», fanoi tptär, »Fuului
muuban jättiläinen taaS FaiFen iFänfä istuneen puuSfa,
niin Fpfeli hänenFin feiFFaanfa fe mies, millä puuSfa
istuja maahan pääftfi.»
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joa tanoittaift», wirFFoi £ouf>i, »ei muuta Fun axx&äU
taift leppäifellä (aumalla puun juureen Ämmälä, niin
latroapuoli Fultana putoaift maahan ja mieö famafla
Fanfa ja pääftft liiFFumaan minne tat)tonfa; eirjän
muuta enää lie fe mieS Fntynnt?» »SÖieiä Fntyi
jltä», fanoi tytär, »miten fe affa lautturin roir'aåta
pääftft, joFa roenf>ee&fään tuolla matFaanna jo'en p(i
faattaa.» »SöoipaS fttäFin aFFaa, miten on rcä=

(aufui Souf>i, »Fun enftmdinen »lircietäroä
tulee, faattaift l)änet jo'en pii, maan {»pppäift rantaan
tultaeöfa itfe ebeltä maalle ja roafemalla Fantapäät*
Idän furmafeifi menneen taFaft, fanoen: minä läf)ben
tästä, ftnä jäät niin ftlläfyän lautturin työltä
pääftft ja toinen perifi mir'an; joFoö loppui nct F»s
tyttäroät?» »3>o», roaötaft tytär, »ei nöt enää
muuta (e matFamiee» Föfnnpt.»

Sintti s)uutyaara piiloSfaan uunin tapana fuum
teli f>eibän putyeenfa ja pani Soulien maStauffet mie=
leenfd typmdSti, obottaen tilaifuutta pädetä tietoineen
fieltd poiö. 9So, ei ailaalaan, fun luuli jo lonkan
forSnaamifen tumasta, josta hm armafi Soulien npt
malaaman, niin laSleutui tyiljaa piilostaan lattialle
ja Pulli marpaiflflaan tyiipien omelle. @iitd pujahti
£)än fuPPelaan pihalle, ja lalft hireeSti Pulleinaan
Potiinfa, josta joutuihn Petytä jo’en rantaan taas,
joSfa fe mäntyä alla istui mentyecSfddn niinlun ennen=
hn. &dmd Pun Pelfii Sintin, tyuutaa mentyeeStddn
tycti: »faittePoS, mteraS=Pulta, tiebon aftaStani?»
»®ain, miEdpd faabeSfani», mirPEoi Sintti s)uutyaara,
»maan faatatyan enftnnd jo’en pii, fitte (anon aftaft.»
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SIEEa oli täl)än malmiS ja faattoi Sintin toifeen
rantaan, joSfa uubellenfa tiebuSteli afiataan, miten
lautturin mifaSta pääfifi. »@läl)än tyätäele», maS*
tafi Sintti, »Eun npt toinen EuEa jo’en pii pprEii,
niin läl>be faattamaan niinEun ennenEin, maan elä
rantaan tultua maalle päästä, mutta typppää itfe
ebeltä rannalle ja furmaa mafemalla Eantapäälläfi
menfye joEeen taEafi, fanoen: minä läliben tästä, finä
jäät ftiE>en! niin fillä olet mir’aStafi irti ja toinen
jääpi ftaaft.»

SätäEöS npt if>aötui aEEa, teEi Sintille menet
EiitoEfct neumoSta, ja istuutui menlieefenfä taas obot*
taaEfecn Eetä tulemaEfi, jolle mirEanfa E>eittäift; mutta
Sintti otti rannalle jättämän oriinfa ja läEfi ajamaan
fillä Eotiinfa, minEä ennätti. SÄatEallaan tuli fitte
fitte muorette taas, joSfa tullejaan liirmen lif>aa oli
fpönpt. «Siinä jättiläinen istui fmngan latmaSfa
mielä, niinEun ennenEin, ja fmuft jo EauEaa Sintille:
»terme, poiEafeni, faitEo tietoa afiaStani?» »Sttii*
Eäpä faabeSfani», maStafi Sintti, »maan malta mä*
fyäifen.» Siitä Eämi fitte leppäfauman taittamasfa
Eäteenfä, ja fillä Ipobä äl>mäft hongan juureen, niin
latmapuoli Eultana pubota maahan ja jätti*
läinen fiinä pE>tena mpöS, Sämä Eun infoilleen
pääfi, alEoi fypppiä, EeiEEua iloisfanfa ja fanoi Sintille
tuosta: »finä Eun tämän armotpon teit minulle ja
puusta maahan päästit, milläpä npt palEitfen fitä?»

»@n maabi palEEaa mitään», mirEEoi Sintti, »maan
joS lal;jaa mitä antanet, anna muutama oEfa taasta
fmngan latmaSta, joSfa maahan putofit.» »iSlo,
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faat niitä», fanoi jättiläinen ja taitteli hpwän joußon
niitä Buttasoßfia fiitä Batßenneeöta tatmatertuöta Stm
tiöe tahjaßfi.' — »Äiitoßfet antamaltanne», fanoi
Sintti, »faanmahan näillä npt benmiStani h°fua»,
noufi oriinfa felßään ja ajoi ebettenfä.

@iitä tuli npt ajaeofa toinen linna eteen, jo§fa
feifoi jättiläinen portaitta, amain Babeöfä, @it(e nem
moi Sintti linnan amaimet portaiben aita, ja fai jät*
titäifen parhaimman aarteen patßaSta, niinßun oli tm
mattußin, ja ajoi niine tamaroineen ebettenfä, Bunne
tuii Bolmanteen linnaan, jonßa h rt ltijalta fen
£iiben oriin oli ajaaßfeen faanut. @iinä Bun ilmoitti,
miten jättitäifen tarha fiitä paranift, Bun tapettaift fe
mato, joßa fen hengeltään Buimaft, niin fai fiitä f>P s

mäPtä fen Riihen oriin omaßfenfa ja ajoi ftlla aina
Botiinfa aöti.

Sääftä appi hnntmäStpp [itä, Bun npt Sintti
Puuhaara Botiin tuli, jota toimoi jo Buotteeßfi, ja
Bpfpp fuutußjiPfaan h^ncltä: »joßoö npt BpfpttämäP'
täfi tiebon fait, Bun jo Botiin patafit?» »SJiißäpä
faabePfani!» maStafi Sintti, »jo on afiani tiebueteltu.»

»910, misfäpä ihminen parhaimman onnenfa Bä*
fittääpi?» Bpfpi Baupptaö. »parhaimman onnenfa
Bäfittää ihminen maata Baimamalta», Sintti,
»puut pitää juurineen mäännettämän maalta, fim et

Bannettaman Boßoihin Baißßi ja ftihen peltoa perßatta*
man fiaan, femmoinen on louhelta ofoituä.» Sio,

fehän Baimeti npt Bauppiaan fpbäntä, Bun ei mieta*
Bään mämpåtään pääPfpt, maan fiitäßoe ma£ta mies
lenfä pahaßft Bämi, Bun fai tietää, minßä rißßauben
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Sintti mafiallaan oli faanut. Äabetytien ftta tyän ci
enää toimeen tullut lobisfanfa, maan jätti 1010 ta-
lonfa Sintti latfottamalfi ja lälfi fulfe=
maan (antoja teitä hm Stottilin, faabaffenfa fillä
mafialla moloman typmppben lerätplfi tyänlin. su;
I’ettuanfa jonlun ailaa ebellenfä tulilin fiitä faman
jo’cn rantaan, jof>on Slnttilin matlallanfa, ja pprli
plitfe päästä. oiinä istuu fe mäntyä alla mentyeeS=
fään, niinlun ennenlin, obotellen letä tuleroalft, jolle
mirlanfa tyeittäifi, niin fe mielellänfä lätytee lattpph
aSta pii miemään, maan lun oltiin jo rantaan
femäSfä, typppäfi itfe ebeltä maalle, ja furmaft mafe*
maila lantapäällään mentyettä joleen talaft, (anoen:
»minä lätyben tästä, finä jäät fiityen!» &äStä jäi
npt fe letunnatylojcn lauppiaS lautturin mirlaa pitä»
mään jo’ella, niinlun Soutyi oli (anonut, ja ftinä
faapi oUalin ilänfä; fillä npt ei Mään ole enää
afiata Soutyen luona lapbä, lun tyäneltä Sintti
tyaara (ai tiebot femmoifet, että tietää ©uomalainen,
miSfä partyaimman onnenfa läfittääpi. Sintti s)uns
tyaara jäi fillä tamoin ftinä appinfa taloSfa ifännöi=
mään, joSfa eli maimonfa lanfa lailen ailanfa typ=
mäSti; ja tuli fen rilfaan lauppiaan perillifelft, niin=
lun oli ennustettu.

kuolema fummttm.
§)sbentapaifu mdfcän tarinaamme »crrattamia fertcmuffia mi

feuraamifla fanfoitla:
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©affalaifilla: 1. Äatfo: ©rimni, Ä(nbet< uitb £>au«mänt)eu,
fccfjfte »erine&rte unb »erecjierte Slufkge, ©öttmgeu 1850, fiwuloita
253—256, 9t:o 44, fertomuSta: „©er ©coatter Job;" ja famaa Sirjaa
9i:o 81, iiwuloita 481—484, fertomuSta: „©er ©pietbnnft." 2. Äatfo:
©rimm, ©eutfdje SJtytfcologic 11, 951.

£urjataifiUa: Äarfo, StS&jßrnfen og Jörgen 9JJoe, Dlorffe golfc=
eueittijr, auben Übgase, (Sferijtiania 1852, 9t:o 21, fiwuja 114—121,
fertomuSta: „@mcbcn, fom bc iffe turbe flippe inb i £el»ete", tarinan
loppupuolta.

Xanc-fafaifilfa: itatfo: Übo.itgtc {£»entl>r og gförtäelHttger »eb
E. OTolberfi, Äjöknljamt 1843, 9t:c 70, fnouja 426—429: ,!©öben
og fians ®ubfön."

I. Satttwafett menijä.
Äittujårmeltä Rämeestä.

soiPa Perran Polme »uotta tePi palmeluSta Pol=
meen äyriin. Janenpa jltte alPoi mieli tef>bä maails
maa niin c§ti Polme leipäPaPfarata niillä
Folmella äprillänfä, ja läPft PulPemaan Paupunfifnn.
SOiatPalla tuli Popl)ä FerjäläiSuPFo maataan tyäntä,
jota [anoi itfelfddn nät’än oleman ja pppfl pfytä lei*
päPaPfarata [pöbäffenfä. s)oifa »aStajt ei faatta=
rcanfa antaa, l>änelld on pitPänlainen matfa ebeSfä
ja e»äät »äf>äs[a, »aan antaa l>än tar»it[e»alle
PuitenPin, efyPäf)än jumala l)äneStä murheen pitää,
ja antoifin cmäsPaPParoiStaan ufolle. Sama
fiitä l>p»äStä antaa npt poi’alle lauFPunfa ftaan ja
fanoo: tämä muistona minusta, ja mitä
[mä nä'et taiffa ajattelet ja toimoiflt itfellefi, [ano
»aan: jalkapa ftnä mun laufuSfani! niin [Uloin fe
on [teliä.» 9io, otti poifa uPolta lattPun ja läffi
Fäpmään taas tietä pitPin, niin tulee toifeSfa foltbin
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taas FulFulaiSuFFo n>«Staan ja pr;t)tää jo toista eroäs*
FaFFarata Janelta fööbäFfenfä, foifa fanoi: »ei mi*
nutta ole Fun nämä FaFft FaFFarata enää itfettani,
Folmannen roaSta annoin Ferjäläifette, roaan annan»
mafyan totfen roielä nutiin, el>Fäl>än minusta jumala
puolen pitää»; ja antoi leipäFaFFaran uFotte. faradi
pisti leiroän fuufyunfa I>eti, ja antoi laFFariStaan
poi'atte Fortit, fanoi: »pibäf/än nämä, ja roaiFFa finä
Fenen Fanfa näillä' forttifttte rupeat, ftnä rooitat aina.»

§)oifa otti Fortit, pisti ne talteenfa ja läFft aStu>
maan ebettenfä. 9U, ei FauFaa FulFenut, Fun tuli
taas FofmanneSfa Foljbin Ferjäläinen f>äntä roaStaan
ja aiwi leipäFaFFarata fnöbäffenfä. s)oiFa ei olift
roiimeiStä eroäSleipäänfä enää antanut; »aan toinen
puisti \så, fanoen itfettään femmoifen ruu'an tarpeen
oleman, että nälFään oli FuolemaSfa. »9to, an»
nanmal>an roiimeifenFin emääni, FoSFa niin olet tar«
nntferoainen», fanoi ftitä nr;t poiFa, ja antoi FaFFa=
ranfa ufolle, kerjäläinen antoi nt>t JeipäFaFFaraSta
poi'4lle manaan itaf)FaFuFFaron ftaan, fanoen: »piiiä*
l>än ;tämä taltellafi ja fun tarrois tulee, puista roaan
FuFFarotaft, niin faat raijaa, minFä fyaluat.»

s>oiFa erottuaan uFoSta, jolle oli roiimeifen lei=
pänfä antanut, läFfi tietä pitFin astumaan taaS, jou>
tuaFfenfa FaupunFif)in. SonFun matFaa FuPettuanfa
näFi I>än fuuren f>anf>ipam>en lentäroän tairoaalla ja
muisti tuosta uFolta faaman lauFFunfa, arroeli: »jal);
Fapa olifttte te mun lauFuSfani!» ja tuoSfa paiFaSfa
lenft l)anl>et f)änen lauFFuunfa. 9io, ei muuta; Fulfi
poiFa ebelleen i)f)ä, roaan ilta FuitenFin faawutti l)äs

«tueni. tärinöitä. 10
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net, ennenfun matfanfa perille pääft. SBältän aitaa
pimeäefa famottuanfa, tuli l)än miimeinfin Faupttnfi:
•lt>in; maan täällä jo afujamet mafaftmat ja Itänen
tä*)tt)i muutaman Fartanon portille Folfuttaa pääStäf:
fenfä ftfälle. &äStä Iterää ifäntä, ja tulee portille,
fpfpp: »mitäs mies ja mistä ftnä olet, fun näin
.peliä Ful’et?» (tiloin muutamia Itanltia lasti
portin alatfe ifännälle ja (anoi, että näitä hänellä on
ja näitä f)än antaifi, jos pöftan faijt. »älä, ei
ole multa tilaa ItuoneiSfani», mirttoi ifäntä, »lojut
on tartanoSfani pfft autio tupa, maan ftinä ei tufaan
ole rauhaa faanut pirulta.» »ätpllä I>än (teliä toi:
meen tulee», maStajt poifa fuultuanfa afian ja pprfi

autio tupaan pöfft. » sJfo, (aat (teliä olla, fun
maan rauftaa (äänet», maStafi ifäntä ja lasti poimu
portista ftfälle. £ämä (anoi tiitoffet ifännälle, ja
meni (uoraStaan neumottuun tupaan, joSfa afettui Ie:
molle. (Ei fuitenfaan fautaa tumaSfa ollut, Fun tuli
jo Virutin omeSta ftfälle ja fpfpi miltaifeSti: »futaS
täällä mun ItuoneeSfani ompi?» s)oifa ei fäifäl):
tämä (itä, maan tcrmef>ti Spirua ja (anoi iloiSfanfa:
»Itpmältän, fun tomeri tuli, niin pääfemme forttifiHe!»

@e oli sMrun mieleen fcmmoinen tuuma, ja poifa
otti Fortit fäflfle. @iitä fun rumettiin Forttia Ipij:

. mään, niin poifa aina tuli moitolle ja otti niillä fer=
jäläifen antamilla Icltbillä tomeriltaan määrättömät
taltat. &äStä fuuttui s)iru miimeinfin, ja (anoi mi:
fjoiSfaan poPalle; »pieffän minä ftnut, ruoja, fun
Faiffi raitani mcit.» »(Eläjän joutaman (tuttu»,
maStafi poifa, »faat ral>afi tafaft ja mielä faat lifää,
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htn fyaluat, mulla MFavo on tämmöinen, jofa raijaa
tulee tähteen, Fun roaan fabeöfdan puistelee fttä.»
@amalla otti roanfyan fttttaronfa, jonfa ferjätäifeltä
oli faanut, ja näytti fen pirulle, fanoen: »tämän
IjanFin npt ral>aa täpteen, mailia fe tätä npFpänfä
tt)f)jänä on tt)an.» »dn ttöFo, että fe tt>l>]ä on»,
roaStaft spiru, »annas, Mpn itfe MFaroSfaft
maefa.» »Ääp »aan Fatfoma£fa», fanoi poifa
ja la6Fi s)irun FuFFaroonfa; roaan roetäifi famalla
FuFfaron fmtn Furinsnaufyalla Fiinni. @inne jäi m>t
s)iru roangiFft; poiFa piöti FuFFaronfa lauFFuun, jonFa
pani päänfä alle manata ruroeteöfa, ja nuFFui ftitä
raul>a&fa.

SlamuHa tuli talon ifäntä mieraStaan Patfoma=
jän fiuue autio tupaan, ja Ppfpi: »toPPoS npt, micS;

ruPPa, täällä vauvaa fait?» ».jppmin npt rauhaa
faapi, s)iru Pun on PuPParoSfa», fanoi poiPa ja näptti
ifännälte, PuinPa s)iru npt pieneSfä paiPaSfa oli.
»SJio, eläjän mitään, mai fiellä fe npt ompi!» fanoi
ifäntä ihastuen fitä, »no, fitte finä maSta,
minulle jpmän tePijtt, joS tpPPänään faifit s)irun täältä
mun juoneestani pois.» »Äplläjän fen pois faapi»,
maStaft poiPa, pisti PuPParon laufPuunfa ja läPfi niine
tamaroineen juoneesta ulos, Pämelemään PaupunPia.
Siellä näPi jän Paupungin rumpalin Pabulla rumput=
tamaSfa ja pppfi jäntä rumputtamaan PaiPPi Paupun=
gin fepät mouPavineen ja muine paja=afeineen maPfua
ivastaan PoPoon torille. Rumpali rmnputti, ja fepät
tulimat fiitä Po’olle, niinPun PäSPettp oli. Sattui
fuuri laaPo Pimi olemaan torin laibaSfa, niin poiPa
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ftil>en Fimelle afetti lauFFunfa, joefa (Piru oli FuFFas
ron fifällä, ja FäåFi (oppien mouFarillaan Ipömään

fttä. Siftämä Fä»i»ät tpityönfä Fäftn, muutamat pif>-.
biöä pitclimät lauFFua Fimellä, toifet mouFariHaan
cf>timifeenfä pauFuttimat fttä. (Piru enjtnnä l)uuft
lauFFua IpötäePfä Fomaåti, ruloellen: »elFää, jumalan
luomat, isäntä IpöFö, fyän mielellään paFenee FoFo Fau=
pungiåta pois»; »aan poiFa Ipötti lauFFua pl)d,
Funne et ääntä enää Fuuluttut mitään. »Äpllä (e
npt on Fuollut», ameli »ilmein fcpät ja l>erFe(t»ät
jo IpbmäStä,. (PoiFa (Uloin auFaift lauFFunfa ja ru=

pcft riehuttamaan a(iata; »aan Fun FuFFaron fuuta
helpotti, (Piru oli elotfa »ielä ja pujahti poi’an Fä=
(tttä paFoon. ÄuitenFaan ci ftinä tohtinut peitän
faapu»iHanfa »iippä, »aan juoFjt jäfcllcen Fatfo*
matta FoFo Faupungitta matFaanfa.

sPoiFaa pibcttiin npt ftittä spirun jättämäöfä ta=

loSfa f>pn?änä; ifäntä (potti f)dntä, juotteli Faifella
moFomin ja muutFin FaupunFilaifct ofottiroat fiitofli;
[uuttaan Janelle, Fun l)C pantti o»uHanfa padasta »ie-'
raaPtaan pääfi»ät. ffto, fyp»ä tämä; »aan ei
Fau’an fttä iloa FeStänpt. s)iru oli FaupunFilaifille
äFäinen fiitä, Fun torilla ja piiritti (mu
rella »oimalla FoFo Faupungin, al)biötacn fttä niin
Fo»a6ti, että FaupunFilaifet lupafimat fuurcn palFi»
non ftlle, joFa sirun poiO ajaift. SÄieP Fun Fuuli
tämän, ilmoitti FaupunFilaifille, että FpHä f>än (Pirun
faa paFenemaf>an. l>e»oifcn »aljaifin ja otti
Folme täpfmäiStä ja Folme tpftjää termatpnnpriä re;

Feenfä. @en temaFuormanfa ajoi I)än FeåFeHc toria



I. Xaimaafeii menijä. 149

ja ljuuft Faupungin piirittäjätä FaiFFicn afuFaSten

puhutella partta, fanoi: »rpppätFäämmcpä rppppp
miinaa puheen aPuFfi». s)iru oli ftif>en malmte,
ja micS FäsFi l)änen täpfinäifcåtä tpnnprtetä juoba,
maan itfc oli juominanfa tpl>jästä. s)iru pani fuunfa
tapin refäKe ja Fun Fcrran FaHteti maan tpnnpriä,
niin rppppäft fen tpftjäFfi, ja Fiittcli miehen miinaa
E>t>mäFfi. @iitä rumettiin jltte faupungin piirittämä
feötä puf)utnal)att, ja mät>än ai’an pääåtä fanoi mieå
taaåFin pirulle: »ottaFaamme toinen rppppp, niin
paremmin fujuu puf>e!» fe niin on»,
maStafi s)iru; jo rpppättiin taas uubeStanfa: mieS
oli tpfyjäötä tpnnprtetä juominanfa, maan Spiru jo
toifen termatpnnprin pani matfaanfa. StypppäämäStä
pääStpä rupeftmat fitte paFinoimaan taas FeSFenänfä,
ja mies Fpfpi pirulta; »etFöfyän fycittäifi FoFo Fau=
pungin piirittämifen?» »di minun Fäp jttä I>eit=
täminen», maStafi spiru, fHo, Fun ei muulta apua
ollut, fanoi taaSfin micS: »FulFFu täSfä Fuimaa l>aaS*
telleSfa, rpppätFäämme, fipmä micraS, taalta mielä
miimeinen rppppp!» ©amaSfa antoi jo folmannen
termatpnnprin pirulle rpppättämäFfi, joFa tpl)jenji
fen FoI)ta; maan itfe oli tpfyjästä tpnnprtetä juomi*
naan taaSFin, ja alFoi juomalta pääStpä puhutella
tomerianfa, fanoi; »puhutaan ftnun faaman itfefi niin
fuureFfi Fun iFään taf)bot, onFo fe totta?» »£oji
fe on», maStafi Spiru, ja ifonft itfenfä niin fuureFft,
että tuli FoFo tori täpteen f)äneStä ja miehen täptpi
torin nurFFaan mätetpä tieltä pote. @äi!äl>täcn fitä
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fanoi f>än pirulle: »fanotaan ftnun faaroan itfefi min
pieneFftFin, Fun tilaifuuå roaatii; Fo'etapa nt)t, FuinFa
pieneFft pdäfef.» Äuultuanfa tämän fyoiFFeni sMru
{joiFFenemiStaan Fofyta ja ujutti ruumiinfa niinFun rtf)=

mafäiFeeFfl ofyueFft, ft>fr>en mieheltä: »enFöS ole m>t
pieni ja ofyut?» »ifyttä olet», fanoi mieå, »maan
Fo'etapaev fomitFo tuohta tapin ret'ä6tä fifälle?»
«Sofiaan tuohon fowin», rbaStaft spiru ja mr;r;l)tät)ft
tapin rei'äötä tynnyriin, när>ttääFfeen pienuuttanfa;.
mutta mieS oli waroitlanfa, ja ppöräptti ttjnnprtn ta=
pin Fiinni. pru jdi ftUä tarooin eiM
pääSfyt omin moiminfa fteltä poiFFeen, maan alFei
ruFoella miestä, fanoi: »päästä minut irti, hiin
Fenen FoFo FaupunqiSta enFä roiiteen Frnnmeneen rouo-
teen maireaa Fetään tällä feubun afumaista, maan
te'en meren faareen itfelleni afunnon ja elän r>Ffmäis
fypbeSfä fteHä.» Sftieö fun armeli aftata, laefi
ftllä ef)bon Spirun trmntjriåtä, ja roanfya mie6 paFenU
fin Faupungi Sta, n>aan fanoi miehelle:
»minä määrä=ai'afft paFenen nyt täältä enFä Fäi)
FaupungiSfanne, joå tulen, faatte tappaa; maan jo£
FuFa ftllä aiFaa tästä Faupungiöta Fät)pi mun faa*
reöfani, niin minä taaS fen faan tappaa.»
olFoon liitto femmoinen!» roaåtaft mieS, fanoen pi-
rulle Ilmastit.

9Äitäö ollaFaan; fe mieS afettui npt fiil>en Fau=
punFiin afumaan, ja fai FaupunFilaiftlta fen palfinnon,
miFä oli turnattu. ÄuluipaS muutama rouoft rau*

fyaSfa ftinä, niin fattui fe mieS ferran olemaan Fa-
lasfa, Fun noufi merellä raju tuuli femmoinen, joFa
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ajoi päiten menfyeenfä muutaman faaven rantaan. @iinä

faarcsfa oli pirulla afuntonfa, maan tuota ei mies
tietänyt, maan afeftui tuulta pitämään rannalle jarus
pefi Peittämään falojanfa päästäffeen ruu’alle. £uS*
fin fai patanfa tulelle, niin tuli jo prufin rantaan
ja alfoi Ijätppttää fyäntä, fpfpi: »mifftfäs menl;eeneft
mun faareen tulit?» »Suuli ajoi», maStaft mies.
»9fo, muiStatfoS liittomme?» [anoi sMru, »npt minä
finut tapan.» »3lnnal>an, fcittoni [aan fpöbä cn=
ftnnä», (anoi mies.
miiffi», maStaft spiru ja istui obottamaan fitä, fo’e*
telien faifella tamoin pcPoittaa miestä. £ämä fun
ci ollut afiaSta ollaffenfa, näptti siru miimein fmm?
paanfa, jotfa olimat fuurct fun * petfcleet ifään, ja
fpfpi; »oletfoS tuommoifta hampaita ennen näfmpt?»

SDiieS ftifycn et mustannut muuta, maan fteppafi
fieljuman patanfa tulelta ja paisfafi s)irua ftHä ftl=
miä maSten, fpfpi: »oletfoS tuommoista ruofaa en=
nen fpbnpt?» .Ruuma falafeitto poltti fiinä npt
tulta ftlmät, jofa puutuen juofft rannalta poiffeen;
maan mies l)pppäfi mcnfteefenfä ja pääft elämänä
fotiinfa.

Äului jonfun aifaa flitä, niin alfoipaS miehestä
itfeffenfä eläminen ifämäfft fäpbä, »@aiftpa npt affa
ottaa», armeli Ijän ftitä ja Fofi muutaman kauppiaan
tptärtä, maan faupunfilaifet Faiffi pelfäflmät fyäntä,
eifä fufaan antanut Janelle tptärtänfä, maiffa fpllä
tiebettiin, että l)än madan rifaS oli. S£äStä fuuttui
mies Faupunfilaiftin ja ajatteli mieleSfänfä: »tieltä
olen ennenfin amun faanut, tieltä toimon nptFin, läf>=
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tcn maata matfaamaf)an ja fufa matmonpuolt enftfft
roaStaani tulee, fcn otan naifcffcni.» @illä tuumalla
läfft fydn faupungista maalle päin fämclemään ja
fäptä aStuffcnteli tietä pitfin, funne tuli fopl>d fer*
jäläiStptto maStaan, niin fcn tptön filtlafi mor*

ftameffecn ja tuet matmoffecn fotiinfa. kiimat, o!i=
mat fittc aifanfa funue maimo lapfen tefi,
niin ifd olifi ristittäni poifanfa, maan ci faanut
fummia ftlfe faupungiSta.— tieltä olen ennen*

fin amun faanut, tieltä toimen nptfin», armeli f>än
mieleSfänfä ja läffi tietä myöten astumahan. SBä*
Jjän matfan pääsfä tuli maStaan mies, jofa (anoi
elemonfa kuolema, niin l)dtt fttä ppptdä fummifft,
kuolema tuli; ja ful’cttiin faupunfiin, joSfa
faatiin npt lapft risti tpfft. Äuolema fiitd fpfpp ifdlta:
»tuleefoS mun jotafin fummin laajaa antaa?»
»Siinahan fe tapa on ollut femmoinen», maStafi ifd,
»matffei ftif>en määrää ole, maan annetaanhan lal)*
jät fttä mpöten, miten fummin märät fannattamat ja
aftoSfa muutoin fäppi.» »9io, olift minulla moi*
betta fcmmoiSta», fanoi Äuolema, »että fillä fun
moitelcepi, niin paranee fairaS, jos fuinfin parataf*

feen lienee.» »ÄpHäf)än tuo jo fummin latyjaffi
fopift, maan mitenfäS fttä moitetta fäptetään?» fanoi
mies. »peippo ftfon fäpttäeSfä», maStaft ituo*
lema, »fun ftnä moiteeneft fairaan luoffe tulet ja
minä jalfopuoleSfa lamaa feifon, niin fairaS fiitä fun
rooitceStafi paraneepi; maan joS minä fairaan pää*
puolcSfa fatun olemaan, niin ei pitä moitetta antaa*
f aan, fairaS ftlloin fuolce fumminfin.»
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9J?itäS ollafaan. SftieS fun fai kuolemalta fen
moiteen femmoifen, l)än fiHä karauteli iftmifiä paljon
ja tuli fiita nerostaan niin fuulufft faifille, ettei ftäntä
fuTetcttiin ympäri maailman fairaStcn luona, kämipä
muutamaSfa FaupungiSfa FuningaS fairaafft fitte, eifä
naitti) neurooa muuta, maan luettiin fe mieS ftäntä
ni)t ftllä tuohellaan parantamaan. SKicS meni, maan
hm funinfaau luoffe tuli, näfi jo kuoleman pääpuo»
IcSfa fcifoman. keffittyänfä tämän, mies ei näfmyt
■muulta apua oleman, maan päätti pettää kuolemata
ja tc’etti funinfaaltc femmoifen laman, jofa pyöri
niinfun ferinfaffo namalla, ja rupejt clttimifeenfä
pyörittämään (itä. kuolema fyllä fofi pyfyä pää»
puolesfa yltä, ja juoffimat fumpifin pcräffäin ftinä,
maan mies ylttäffiä tempaft lamaa toifaanne päin
juoSteSfanfa, niin kuolema lanfeft lattialle. Soinen
filloin pääfi funinfaau pääpuoleen ja fai fyäneen mci»
bettaan pyytäistä, niin fe fiitä parani ja tuli ter»
meefft Foltta. 9io, ftitäföS miestä nyt Juninkaan
FartanoSfa Itymänä pibettiin ja palhnto annettiin Itä*
neHe bymä; maan kuolema oli miehelle ä’iSfänfa ja
pefoittcli I>äntä, fanot: »altaS paita äiä, fäSfinfö minä
fun niin tefybä, nyt tapan minä finut itfeft.»
SWieS ei fäifäljtänyt tuota, Itäneitä fun oli fe enti»
uen lauffunfa matfaSfa, maan ftlmäeli maStuSta»
jaanfa ja fanoi: »janapa ftnä mun laufaSfani!» niin
famaHa meni kuolema lauffuun. «Siitä läfttee mies,
lauffu fel’äSfä, fulfemoltan, niin rupeaa kuolema ru»
foctemaan Itäntä, fanoo; »laSfe, mciffonen, minut täältä,
niin en ifäpäimänä tapa ftnua, fun nyt irti pääfen.»



154 8. ÄuctcmA funniiiuA.

»9to, tefyFddmme liitto», fanoi mieS, »Fun Folme*
Ft)tnmentd muotta antanet mield mun raufyaSfa eldd,
enempdd en roaabiFaan, niin pädfet lauFuåtani utoe!»
kuolema fuoötui tdl)dn, ja fanci lauFueta
miehelle: »ne FolmeFpmmentd muotta faat ftttä raut>aSfa
eldd, Fun et FoSFaan »Fauniin!» fano, maan niin
pi'an Fun fen fanan fanot, FuoletFin fyeti.»

9to, mieS maltti npt monta aiFaa fttd FieHettyd
fanaa, ett'ei »Fauniin!» fanonut, ja paranft taas
paljon ifymiftd ftHd Fuolemalta opitutta Feinollanfa;
mutta Äuolema Fantoi fydnelle t)f)d FuitenFin roimaa
ftitd, Fun {>än petoFfella FuninFaan paranft; ja ppnft
FaiFelta Feinon tappaaFfeen f>dntd jo ennen aiFojanfa.
@enpd rouoFfi FulFi miehen poiFeåfa ollen f>dnen Fo*
tiinfa ja Firjoitti tuman fetnät ftfdltd ja ulFoapdin
fttd pl)tä fanaa tdpteen maan: »Fauniin!» »Faå*
niin!» »Fauniin!» 9to, mie6 Fun Fotiinfa tuli
ja tuman feindt ndFt tuhratun nain pahasti, Fpfni
maf>ingoöfa emdnndltddn F>cti: »ftndFö tdl)dn »Faå*
niintd» nain paljon olet FirjoiteHut, mai FuFa' ndmd
turoan feindt nain on pilannut?» <Siind tuli fen pas
f>an fananfa nt)t fanomahan; ja .Kuolema famaSfa
tuli noutamaan I)dntd, Fpfpi: npt matFaani?»

»Säptpneehän mun tät>teäffcni»r maStafi toinen,
ja fai lauEEu fefäsfä, niinEun t)än matEaStaan oli
palannut, kuoleman Eanfa EulEemahan. Sama Em
I’ettaa npt miestä toiftin maailmoihin, ja tullaan cm
ftnnäEin taitoaan portille. ©iinä Kuolema EolEuttaa
omelle ja Epfpp: »EelpaaEo fe mies tänne, joEa hp«>ä
on Porttia Ipömään?» »<li tänne felpaa, hiiteen
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fe on mictämä!» mustattiin omelta. 9io, kuolema
lantaa npt miehen ftitä hiiteen, ja Ipfpp taaSliit
omclla: »lelpaalo fe mies tänne, jola fypmä on
lorttia Ipbmään?» »Äelpaa», fanottiin £iibcStä,
»täällähän fcmmoinen onlin omanfa»; ja mies tauh
luineen, päimineen laulettiin fifällc. .pän ei luitens
laan tyämmäStpnpt tuota, maan lun näli manaan
tuttamanfa ftellä, niin termefyti l>äntä ja fanoi: »no,
pmpäri mennään, pfytecn tullaan; täällähän mun on
mäntyä lorttilumppalini miclä eloSfa, cmmelb rupeaift
lorttifille?» »@aiftpa rumeta», maStafi sMru,
»mielätyän minulta olifi finulta mätyäifen fiitä ai’aSta
perittämäälin, lun miimelfi lorttifilla olimme.»
9io, ci muuta, iltmifen t>en!i pantiin moitolta aina
metoon. ja mies fai ne entifet forttinfa laulustaan,
ja rumettiin pipmiä Ipömään niiltä. @iinä mies tuli
moitotle niinlun ennenhn, ja lun t>engen aina moitti,
fanoi famaSfa: »jafylapa ftnä mun lauluSfani!» niin
fe fitloin meni talteen jtnne. @itä teloa tefyben oli
jo luufi tuhatta l>cnlcä päästänet spirun mallasta
ja faanut ne laulluunfa, lun sPiru fuuttui miimeinlin
ja ajoi Itänet laulluinecn, päimineen .fjiibeStä pois.

9io, luolema hm ci fietlälään [aanut miehelle
fiaa, reet liänct uuhestaan taitoaan omelle, ja Ipfpi:
»lelpaalo fe mies tänne, jota luuft tuhatta licnlcä
pirutta moitti?» »@i leipää», fanoi oroen mars
tija. »Gsilö nelään tyenget leipää?» Ipfpi uus
bellecn kuolema. »9io, ne lelpaamat», fanoi omen
martija, »miSfäS ne omat?»
miehen lauluSfa», maStafi .Kuolema; ja laullu otets
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tiin taimaafen fyeti. SDlieö fun näfi tämän, fanoi
furuiSfaan fttä: »janapa itfefin olijin omaSfa latu
fuSfani!» ja famaSfa ppörähtifin omaan lauffuunfa
ja pääjt muiben l>enfien joufoSfa ftUä feinon taitoaan
emcSta jtfäHe. .Kuolema jäi feifomaan otoeHe, maan
ei pahastunut toifen menoa, maan armeli: »hpmä fun
tuosta tuollafin pääjtn, jo häntä fain fplläffeni fan*
nefjia!» ja läfjt fttä tietään matfaanfa.

Star jalasta.

Oli fotyfyä mte§ ennen, jotfc faatiin lapjt, niin
läffi fummia etjtmään jtHe. Aietta tulee mies maSs
taan t)äntä ja fpfpp: »minneMS fte menet?»
»Säfftn fummia ctfimään lapfeQcni», maStaft toinen.

»SRo, ota minut fummifjt», fanoi mieraS.
»9MäS mies fte olet?» fpfpi toinen. SöieraS
fanoi: »minä olen Smmala?» »dn minä Sumalaa
ota fummiffi», maStaft mies, »hän on petturi, pl>tä
pitää tointa pohattana, ei tc’e tafaista.»
@iitä menee ebeQcfyen ja fulfec mäfiän matfaa tietä
myöten, niin tulee mies maStahan taaSfin, fpfpp:
»minnefä menet?» ».Kummia etjtmään lapfelleni»,
maStaa fyän fiöe. »9io, ota minut fummifjt!»
fanoo fe maStaan tulija. ».KufaS jtc olet?» fp*
fpi funtmin etjtjä. SBieraS fanoi: »min’ olen @urma.»—

»9£o, ftnut mic fummifjt otan, fin’ olet funnon
mies», fanoi toinen, »et jäästä rifaSta, et föpfiää,
et nuorta etfä maniaa, te’ct faifille tafaifen.»
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@iitä fulfee n»t «Surma miehen Fotiin, ja ftellä
lapft Raahaan rtötityfft, niin ft>ft>t> ifältä: »antaafoS
Fummi aina laf>jaaFin mitä?» »3lntaal)an fe jota;
tuta», »aötajt ifä. - »9to, antaa pitää' fitte mu
«u*fin»> fanoi @urma, ja antoi raf>in ja FuFFaron
laf>jaffL didfyi oli laatuanfa femmoinen, jotta ftm
fetä fäsfi jttyen i&tumaan, fe ei ftitä Fäefemättä poie
pää&fwt; ja Fufiaro taae oli femmoinen, jotta ftitä ei
raf>a mtHoinFaan loppunut. Äolmannefft ©urrna fen
miehen opetti "tietäjäfjt, jofa faiffi taubit tieft l>»=
roäeti; mutta »aroitti I)äntä, fanoi: »miefä fuuletfin
fairagtettaman ja ftnua Mpbään tietäjäfft, elä rupea,
joe minä pääpuolegfa olen, fano: tällä fairaaöa on
fuoleman tauti; maan hm miefä jalfopuolegfa olen,
ftlloin fuoetu auttamahan, fano: FpHä tämä paranee!
ja fe paraneefin fiitä.»

No, mieå Fun tämmöifet toi’at oppi, fe niillä
äiän fairaita paranfi, ja tuli fiitä niin FuuluifaFfi tie=
täjäFft, että juoFft ratsasta mpöten jo FuninFaallcFin
Janesta pui)e. (Sattuipa fitte Funinlaan tptär fairas=
tamaf)an Ferran, niin laittoi Funingaå tätä mainiota
mieåtä noutamaan tpttärenfä luoFfe tictäjäFfi ja lu*
paft monia miHioniloita palFinnoFft, jo£ I)än fen pa*
rantaift. SOJieS fulccPin fiitä linnaan parantaaFfenfa
tytärtä; maan täöfäpä on Surma pääpuolella npt.

sfto, ftinä ei olift parantamifen tuumiin pitänpt
rumetaFaan oQenFana, Fun npt afta tällä Fannalla oli;
maan olift toifeFfcen ollut palFinnotFin Funin;
Faalta faaba ja mies FoFce anfaita ne. Pettää miu
Fa laman femmoifen, joFa ppcri naman päällä, ja
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pani FuninFaan tpttären fii£>en; josta alFaa ppörittää
lamaa niin liuFFaaSti, jotta ©urina ei jaFfanut tulla
jäfeStä, maan luiSFafyti lamasta irti. ©en Fun näFi
toinen, I>pppäf{ itfe pääpuoleen ja paranftFin
FuninFaan tpttären famaSfa, josta fai FuninFaalta ne
juuret palFinnot, mitFä olimat lumaSfa; maan ©ur=
ma tuli ja ful>al>ti Formal>an hänelle: »npt minä ta=
pan ftnut itfcft, Fun et FuninFaan tptärtä antanut
tappaa.» 3ftieS fäiFäf>ti fttä ja alFoi ruFoella:
»elä mielä tapa, anna Fotiini pääfen, jotta jotaFufa
lapilleni mielä neumoifin!» —©urina lupaft tämän;
ja toinen läFft FuninFaan linnasta FulFemaan Fotiinfa
neumoaFfenfa mielä perilliftänfä, jotFa l)än jälFecnfä
jättäifi.

21?tmi, a§tuu mieS=ruFFa furuisfaan tietä mpöten,
Funne pimeä tapaft matFalla, niin poiFFeaa tien mar?

rclla olemaan taloon ja pprFii ftif>en pöFft. »Spy-.
min täällä faijtt pötä miettää», maStafi ifäntä, joFa
oli napojen rcalmiStaja mir’altanfa, »maan ei meillä
npt ole muuta tilaa, Fun tuo f>uone, miSfä nat)Foja
pajutaan, ftinä olift ftaa, maan ftcllä Äefynot Fäpmät
pötä olemaSfa eimätFä anna FellcnFään rauhaa.»
SJiieS maiFFa FuuliFin tämän, ei huolinut pimeäSfä
enää ebelleen lähteä, Fun oli jo matFaStaan mäfpnpt,
maan fanoi helmoilta toimeen tulemanfa ja rupefi
ifännän tpö£)uoneefen ma’ata. Mitäpä tästä? Sitä*
pö Fului häneltä IjpmäSti eiFä Fuulunut outoa mitään,
maan fpbänpön aiFana tuli .Kehnojen päämies finne
fyuoneefen ja ärjäft maFaajalle: »miFä mies ftnä täällä
muu fyuoneeSfani olet?» »Sftinä o!en matFaamai*
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nen», maetaft mieö Famatytaen uneetanfa. — »510, ei
täefä ole tilaa ftnufle», mirffoi .Keljno, »mene mat*
faafitäältci!» SJiiee ei lätjtenpt ftllä, fanoi: »eiföfyän
taaåfa nt)t faljben fomittaifi —■ »Qfmme
fonn», ma6taft »tämä fyuone tulee minuöta yh
ftnänifin täpteen.»
fofo . f>uone täptyt), en usfo tuota muutoin», fanoi
miee. Äefmo oli fo'eto!feen malmio ja paifui npt,
.leweft niin, jotta parafyifft fai miee f>enfenfä partti=
a©tioiben mäliSfä fäilötet»fft. »@ifÖ6 al'a npt olla
aitone jo muuteta täpft!» fanoi l)än ftitäs »toaan fo=
min minä pienemmäfftfin, waiffa fuin pienefft f ävou
fin!»-—Soinen ftlloin otti ©tumalta faaman fuffa=
ron laffarietaan ja näytti fen Äelmolle, fanoi: »to!=
Fol)an tuohon mun fuKarooni fopiftt?» »<£>of>»,
fanoi Äefmo, minä ainafin fomin!»

rupeaakin ftitä näyttämään, miten f>än pienefft fitiå;
top, ja ajautui FuF?aro£)on; maan toinen famalla meti
;Mfaronfa fiinni, että jät Äel>no fo'etofftHeen ftnne.
»Olehan taHeefa fiellä!» ajatteli mieleefään ftitä npt
mies, nosti fttfiaron naulaan ja ttfe rucefi ma'ata.
Jlou&tuaan aamuifeHa Mn>i talon mä'en puheelle fttte
ja pppft nalfan lainaFfi, joilla f>ans
faft fitä fuFfarotaan niin fau'an, funne fifällä
fuoli.

Äefmoeta pääötöänfä, jätti snieö talon roä'elle
ty)WÄst\t, fanocn f>eitte fiitoeta monta, ja fulfi ftitä
jo Jotiinfa. (Jipä§ aifaafaan fotonaan oKut, niin
tuli jo ©uvmafin ftnne ja fanoi: »ole rcalmie, nt)t
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minä finut tapan.» »-910, istujan taaSfa rahilla
roielä mdljdn aifaa, jotta lapfitleni {»pmdstit jdtdn»,
(anoi mies. istui cifä dlpnnptfdän raljia
omaffi antamaf(en(a, maan tarttui istumaan fiif>en,
funnefa fydnet toinen ftitd pddstdift. SJIicS ei tel>=
npt fiirettd npt, maan istutti Surmaa folme (ataa
muotia rahilla, ja eli it(e faifen aifan(a typmdsti,
tidnelld fun oli (e Surman antama Buffaro ja muut
tai’at clatuf(en apuna. SÖaSta folmcn (aban muoben
pfiäStä alfoi f)dn pitfdstpd aifaan(a cifd
endd maai!maS(a eldd, maan laSfi Surman rahilta;
ja Surma pddStpddn ftitd tappoi Itänet (amaS(a.

910, mies Bun tuoli, l>enfi erfani ruumiista ja
läfft pprßimdän maan ci otettu ftnne,
rcaStattiin: »Sumalata petturiffi (anoit, et ftnä tänne
felpaa.» SJiitdS ; fun ei taimaafen otettu, toptpi
lähteä pimettiin, foSfa ei muuta a(uma=paifßaa of*
lut. Siellä pprfii taas ftfälle, maan ei otettu ftnne;
faan, (anottiin omelta: »tdmdljdn (e meibdn pddmie*
I>emmc tappoi, ei tätä tänne puolita!» SKo, fun
ei pddsfyt miehen f>ettfi (inncßddn, (e jäi Bummanfin
paifan feSfUmdlillc; ja fiitdß)dn (e (pntpi taimaan
muotyi, jofa ilmaS(a mäfdttää nptfin. Sen pi=
tuinen (e.

£eljmää «monena nttjöjä»
Rämeestä ja JfarjalaSU.

lä&än memttawia jcffenfa Ufctäpitättäifiä fcrtomuffia on tietSfif3

ftnime feuranwiHa Ulfeittaan favtfoifla, nimittäin:
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iurjalaifilla: tlatfo: Slssbjiirnfeu cg 3crgeuS9tcc, SlorfEe gclte»
eventuv, auben ferogebe llbgacc, Gfynftignia 1852, 94:c 53 (imuja 332
—339, fcrtcmuSta: „©tcre seer cg SBeble Uteer."

lan§!a(aifUla: 1 Äatfo: Übualgte Gcentijr 05 gcrtEetlinger
»eb G. Sttolbed), Äjcknljiatm 1843, jtwuja 317—322, fcrtcmuSta: „Böit
fem forftvjfbt, et jijbjl Gcentijv." —2 itatfo: SKnllenljoff, ©agen, So7är=
4)ch unb Steber ber .perjcgentfniinec ®tl)leb>i'ig»§olftein unb Sauenburg,
.(tiel 1845, (imua 461 ja fen jälfeifiä, fertomubta: „®ie reietjen Sauern.,,

©atfataifitla: 1 Äatfo: tDeutfdjc SEJlärdren unb ©agen, non
3cl). 58. SBclff, Scipjtg 1845, 9i;clt, fimuja 52—59; „Bic betrogenen
©djelme." —■ 2 Äatfo: ®rimm, Äinber= unb fpaubinärcljen, ©öttingen
1850, 9!:o 61, fiwuja 385—394, fertomubta; „®a» Siirte."

3tatiata tf 111a: 1 itatfo: 31 iPentameroiie, 11, 10: „2o ciMiiyare."
2 Äatfo: tfletfe, OTårdjenfaat ciflet Siilfer fftr Jung unb Sltt, 1 S3&.

Setiin 1845, ftrouja 93—104, fertomuSta: „.£>err ©cavpaciftco."

SÖäftäifellä möffipaifalla afui ennen manftan*
lanta mies ja ftllä oli poiFa. fämi muoben
pitfään eläimen ruofa mältäffi ja ifä laittoi poifanfa
lehmää faunalle faupunfiltin, jotta fen pinnalla jitte
toifille eläimille fpömistä faataift. läfft M’et*
tamaan leftmäänfä ja tuli fen Janfa Faupunfiin, joåfa
l)än npt enfimätstä fcrtaa oli fäpmäSfä. @iellä tuli
faupungin fabufla faffi nuorta mieltä, fypmää foiran*
gammasta, Isäntä maStaan ja fpfpimät; »minnefä,
poifa, miet touolta?» s)oifa ei maStannut mi*
tään, maiffa miesten puite oli outoa ItäneStä, maan
luuli Iteibän pilfalla tätä [anoman, hm Itänen lei)*
mänfä oli lailta ja Ijuononnäßöinen, ja Fulfi peistä
ebellenfä. Jämäpä olimat miifaita mieleStänfä, fier*
jtmät Ituoneiben ta’atfe jäl’elfenfä ja tulimat uuhestaan

,@uem.tarincita. Il
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poi’afle eteen, fanoimat toimcSfanfa: »fa, muopta mict,
poifa, marffinoitle, mifä muopellaft pintana?»

sPoifa, jofa ei tuntenut fpfelijöitä niifft entififft, fämi
arroelemaan aftata, miettien mieleSfänfä: »no, fufa
täsfä npt oifeaSfa on, muutfo i£>mifet mai minä, fun
faiffi tätä mun lehmääni muopena pitämät?» Siljan
fuitenfaan mirffanut fpfelijöille mitään, maan pofaft
fuletettamaanfa mitfalla, ja meni ebcllenfä. Soifetpa
eimät peittäneet aftata ftipen, maan juoffimat taaSfin
fartanoiben ta’atfe jäFellcnfä ja ppöräptimät folmam
neSti eteen poi’alle, tefircät ppmän päimän pänelle,
ja fanoimat: »fa, muoptapan miet, poifa, faupafft,
etfö ntyö tuota muoptaft meille?» »SRo,
pan tämä taitaa ollafin, fun tätä faiffi ipmifet ftffi
fanomat», armeli poifa miimeinfin, eifä jufennut

aftalta mäitelläfään, fanoi: »no, fun oStaaffenne lie*
nette, niin ntyön.» @iinä tepfiin npt fauppa.
Sftiepet fopimat poi’an fanfa pinnalta, oStimat pä=
neltä fen lepmän muopeSta, ja läffimät matfaanfa.

Miesten mentyä jäi poifa feifomapan fabuCfe ja
lufi faupaSfa faamat rapanfa, miten ne olimat mä=
päSfä, niin alfoi jo fatua fauppaanfa, armeli; »lep=
mä totta oli fun olifin fe mun M’etettamani, ja minä
pupfu moin fen muopeSta!» spääHifefft pelfäfl ifäänfä,
että pän mietä toria faapi, jos niin mäntiä radoitta
fotiinfa tulee, ja alfoi tuumitella neumoa, miten pän
afiaStaan felmän faift. Suosta luuli jo feinon fef*
fineenfä ja feuraft miepiä jäfcStä, astuen finnepäin,
jonne oli näpnpt peibänfin menemän. @iitä tuli pän
torille, joSfa marltinata ja näfifin miehet
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taefä Janelta oetamaa leimaa Faupitteleman, soiFa
Fatfeli fprjäetä peitän Fauppaajtfa, ja näFi muolteeta
mpömän lefymänfä, npt toififle tamallifeeta lehmän
l)innaeta annettaman, joeta äfpft jo FoFo petoFfen,
arroelt: »al)ae, mai petitte te Foiruubellanne minut,
maan FatfoFaaltan, enFö teitä minä muorostani petä!»

Sillä tuumalta meni lä£>itnäifeen juomapaiFFaan
ja maFfoi ifännälle ebeltäFäfin raf>an, [anoi: »meitä
tulee tä£>än Folme mieetä mäljän ai’an pädetä rpp=
pplle tämän raf>an ebeetä, minFä npt faatte, niin
minä Fun fttte laFFiani Fofyotan ja pt>cri=
telien [itä Fpfp.n, joe FaiFFi on maFfcttu, niin teibän
pitää mpöntääFfenne.» »Äpllä mpönnän, Fpllä»,
maetafi ifäntä ja lupaft neuioon muFaan teljbäFfenfä;
mutta poiFa Fämi mietä Faf)beefa toifeöfa juontapai=
Faefa ja maFfoi juomifet ebeltäpäin »aroittaeu ifäntiä
famatfe Fun enfimäietäFin, joeta FulFi taFaft torille.
Siellä oli neFin lehmän ostajat mielä, jotFa FeFftt=
tpänfä poPan, FoF)ta tulimat Itänen pufteellenfa ja Fp=
fpimät piloillanfa, eiFö l)än E>arjaFaifta läfttifi juo=
maan, Fun niin mälecn fai touot)enfa mpöbpFft.
»äta, jos lältbemmc», maetaft poiFa, ja toei miehet
lättimäifeen juontapaiFFaan, joSfa ebeltäpäin oli ifän=
nälle taltan antanut. Siinä joiioat, olimat aiFanfa
ja mielitoät poiFFeen lähteä, niin Porotti poiFa laF=
Finfa pyörittäen fttä Fäbeefänfä, ja Fpfpi ifännältä:
»eiFö [e ole maFfettu?» Sfäntä maetaft: »jo,
l)i)toä mierae, jo fe on maFfettu!» SD?itäS fiitä;
lähettiin juontapaiFaeta yFtbcSfä poiFFeen, ja faatiin
Faupungin Fatua aetumaltan, niin alFaa armetla ne
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nuoret miehet, että mitenfään fe on jälfi, Fun poifa
ei raijaa antanut ja fe ifännän mieleltä oli maffettu.
diljän FuitenFaan revenneet Fpfpä aftatn, maan fulfi=
mat poi’an Fanfa ebelleben, niin nähtiin taaSfin juom
tapaiFFa muutamaSfa Foljbin, ja poifa fanoi toiftlle:
»Fäpfäämme taatafin paiFfaa Fo’ettamaSfa, minFäläU
fet juomat täSfä ompi!» 9Fo, fef>än tuuma oli
toiStenFin mieleen, ja menimät FapaFFaan pljbcSfä.

SäSfä oli poifa niiniFään jo cbeltäfäftn Fäpnpt raijaa
maffamaSfa, eifä muuta, maan FäSfi ifännän juo*
mistä tuomaan. Sfäntä Fun tunft jo entuubeSta
poi’an, Fantoi miinaa pöpbälle, ja miehet fiitä taas*
Fin ottimat rppppt. 9ippppäämäStä pääStpä Fään*
tpi poiFa fitte ifäntään päin ja Fontti laFFianfa
niinFun miimcinFin, Fpfpi:' »eifoS fe ole maFfettu?»

poi’an Fanfa läffimät FapafaSta ja faimat pljtenä aS=
tumahan, niin fanoimat poi’alle: »no, minfätäfyben
finä et tarmitfc maffaa, Fun fanot maan: eifö fe ole
maffettu? josta l)e famaSfa fanomat: fe on maffettu?»

sPoifa maStafl: »tämä laFFi on minulla niin on*

nellinen, että jos minä miSfä Fäpn fpömäSfä taiffa
juomaSfa ja juomasta pääStpäni Foljotan tätä maan
ja fpfpn: eiFöS fe ole maffettu? niin ifäntä famaSfa
maStaa: no, fe on jo maffettu!»

Saeta alfaa ne miehet poi’alta ostella fitä ferru
moista laffia ja Fpfpmät pintaa. s)oifa fanoi: »ei
minun Fämifi tätä mpöminen, minä faan tällä ela«
tuffeni ja tulen l)pmäSti toimeen.» Soifet ei f>eit=
täneet fillä, maan pppftmot, puistimat maan fitä poi’an
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lappia oStaaPfenfa. 9io, poiPa fuoStui Pun fuoStui*
Pin mpömäljän [itä, ja fanoi: »no, Polme fataa Pun
annatte, niin faatte [änet, I>ePää!» Smifet maPs
foimat ne Polme fataa mieletlänfä ja faimat poi’a!ta
lapin. @iinä oli fe PolmaS juontapaiPPa lähellä,
josfa poiPa jo ebeltä oli niiniPään raijaa antanut
ifännälle, niin fanoo [itä fe poiPa npt toifille: »te
Pun faitte mun (aPPini, PäpPäämme taaSfa npt f>arja=
Paifet juomaSfa, niin Poltatte famalla mpös lappia.»

SJJiekt mpöntpimät tuumaan, ja mentiin [itä
PapaPPaan, joSfa juotiin taas pljtenä. 9io, Pun au
Panfa [inä olimat, tehtiin lähtöä fitte ja nostettiin
lappia niinPun ennenPin, Ppfpttiin: »eiPöS fe ole maP=
fettu?» »SftaPfettu fe on, [pmät mieraat, maP=
fettw»., maStafi ifäntä, Pun oli maPfun jo ebeltä faa*
nut, ja Pumarteli nöpräSti.

.ftapaPaSta pääStpä eroft npt fe poiPa toifista
ja fulfi Potiinfa; »aan ne nuoret miehet [ainoat pl)=
beSfä PaupunPia Mäntään, [pmiHänfä [itä, Pun l)e
[pmän faunan [itä laffta ostaeSfaan tefinoät. äPäs
mellesfä (anoo fitte muuban peistä: »alFaiftpa npt
ruu’an l>alu olla, läjäämme fpömä£>än jonnePin!»
Se oli toiStenPin mieleen femmoinen tuuma, ja
nimät muutamaan ramintopaiPPaan [eti ja PäSPimät
ifdnndn ruoPaa malmiStella fePd juomaaPin tuoba
PaiPenlaiSta. 910, ifäntd toimitti PaiPPi mieleltänfä,
ja miehet föinoät, joimat ((itä Ppllältelmn ja tarjofi*
matpa mielä muillePin fprjäläifille, Petä maan fattui
PapaPaSfa olemahan. Siitä, Pun olimat Ppllälteljen
faaneet miimeinFin, mielimät ifännäfle [«erittää me(=
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lanfa, ja manhtn mies lorotti [itä poi’alta ostamaa
lallia, fpfpen ifännältä; »cilöö fe jo ole malfettu?»

»@i fe ole malfettu», maStaft ifäntä; »lulaS fen
olift malfanutlaan?» Soinen lohotti uuhestaan
lallianfa, ppöritti fttä mufulalle ja toifelle, ja Ipfpi
taaSlin liimaaSti: »eilöS fe ole malfettu?» Sfäntä
ei tuosta luitenlaan ollut millänfä, maan päätti maan
lomaSti: »no, fe ei ole malfettu!» SftitäS; lun
ei muu auttanut, täptpi miesten malfaa ifännälle ra£;a
ja fiäpeiSfään lähteä tiehenfä.

@iitä pulasta pitämät tuuman fitte
leslenänfä, [anomat toinen toifellenfa: »no, telipäljän
poilalin meille liitin, jos lienemmelin Janelta
män muol;ena ostaneet!» »Slo, emme me aftata
ftihen mirlloi muuban petetä, »pitäähän mei*
bän pettäjätä rangaista.» »Saitaifthan tuo [en
anfaita», [anoi toifetlin, ja lälftmät mief>iöfä ajamaan
peilaa jäfeStä faabalfeen Isäntä läftinfä.

.'ppmän matlaa laupungiSta maalle päin lul’et*
tuanfa luulimat jo muutamaSfa taloSfa, että ftif>eu
mähäistä ennen plftnäinen oli afettunut polft,
jola oli mierashuoneeSfa npt molaamaSfa. Salon
mä’en puheesta armafi miehet lohta, että tämä pö*
mieraS oli fe l>eibän pettäjänfä ja lälftmät neumo=
tuSta etfimään häntä. Sämä lun luuli
heibän tuleman ja armaft mitä ne Kalimat,
lipcälft ja moimoitteli, malitteli furleaSti. Soifet ei
luitenlaan tuota latfoneet, maan muuban petetä löpft
huoneen nurlaSta [auman ja löi fillä muoteella ma=
laajata fellään. @nfi terralta ei poila (ulahtanut
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Faan, toifeöti lpötäeS(ä mäl)äi(en l;ieroal)ti, maan Fol*
mannelta Ipomifeltä Pamahti jo (ei(al>alle, typppäjt
Ipöjällen(ä Faulaan, (pleili l)äntä ja [anoi: »moi,
{)pmä pstämä, minfä l>pmän ftnd teit tällä (ainoalta
lpöbes(ä(i minua; minulle toiftnaan aina tulee liemin
äFFi tauti, josta en parane mitenFään, elfei joFu
teillä (aumalla paina laitta Ipö mun ruumistani!
«Semmoinen FofytauS tuli minulle nptFin ma’atee(ani
täS(ä ja olijin marmaan FuollutFin, elfctte tulleet mi*
nua auttamahan; fiitoffta, hpmät pStämät, amuStan*
ne!» —• Äuultuanfa ja nälttpänfä, mitenFä Fummal*
linen poi’alla (auma oli, alfoi miesten (itä it=
(elleen mieli, eimätFä enää muistaneet FoFo aftatanfa;
maan alFoimat ostella poi’alta (itä (aumaa, (anoimat:
»etFö mbi(i tuota meille?» »Äpllä FaiFit(e tämän
it(ePin tarmit(ifw», maSta(i poiFa, »tämä, nä’et, on
laatuan(a (emmoinen: maitta mifä tulFoonFin FipeäFft,
niin tällä tttn painelee maan mäl)äi(en, (e paranee
(iitä heti ja tulee termeeF(i; maan tttn Folme (ataa
antanette, niin mpönmä I>änet FuitenFin pStä*
mpptemme muoFfi.» 9Jiief)et (uoStuimat pintaan,
maEfoimat pofalle ne Folme (ataa, mitFä oli maati*
nut ja ottimat £>äneltä (en if>meelli(en (auman, jolla
(airuita Eämi parantaminen, maan epäilimät mähän
EuitenFin Eauppaan(a, (anoimat: »mistäs tiebämme,
etfet (inä meitä npt petä?» Siinä (attui npt
roanf)a (airaS att’a maFaamaan (amaS(a
niin poiFa (anoi miehille: »joS ette muutoin uSFo,
niin tuoS(a aFFa potee muoteella, lp6Fääl>än (itä pää*
l;än (illä (aumallanne, niin (en mfette, eiFö (auma
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paranna.» »9io, ftitä [en nä’emme», armeli mie*
tyet, ja löimät affaa [aumalla päähän, toffo tuo
tuosta paranift; maan affa*raja fun mätyiSfä jengin
oli jo entuubeSta, ftif>en peitti npt miimeifenfin, ja
fuoli. pietyille tyätä fätecn |«tä; pelfäflmat patyan
npt perimän f>eibät, ja malittimat aftataan poi’alle,
[anoimat; »no, minnefä me tämän npt panemme,
fun tämä räimä fuoli!» »Saifttte tamattomaSti
tpöbä», roaStafl poifa, »fuoleetyan ihminen, joS miltä
afeella lii’an fomaSti Ipbpi; ja mifäS npt tulee mies*
par’at, eteenne, ei muuta fun tyeufi hengeltä maabi*
tatyan; maan multe fun taas folme [ataa antanette,
niin otan fof o [en afian päälleni.» »sa, ota
meiffonen», [anoi miehet, lufimat ratyat poi’alle fä*
teen, ja menimät [amaSfa fofo talosta matfaanfa,
juosten minfä ennättimät fotiinfa.

SÄitäS ollafaan; poifa fun jät fuolleen fanfa
fät)ben feSfen, niin otti «fan fäftpuoleSta ja n>ei ram
taan, joSfa afetti Itänet fimelle istumahan. Sftitäs,
eil)än fe fuollut |tinä ppfpnpt, »aan faatui fimeltä
järmecn. s3oifa [Ufoin oli Itätäptpminään jttä ja
juoffi talolta apua, [anoi; »npt ftpmä tuli, fun mäntyä
mummo fuoli! sppp[l minua tyäntä rannalle miemään
jäätypttelemäänfä, ja istuutui fimelle, niin [lita faa*
tui järmeen ja fuoli.» Salon ifäntä, jofa pihalla
fattui olemaan ja [lita oli nätynpt, fuinfa mies affa=
mainaata fäftpuoleSta talutti, luuli toifen putyeen to*
bcfft, ja maStaft: »elä ole tyätäiSfäff, fuollut fe olift
mummo*ruffa fof>ta fumminfin, mitäpä [lityen; fiitof*
fta maan, typmä mieraS, fun mantyuffelle miimeifen
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amun annoitte!» 9lO, fiitd ei miehelle filldJarnoin
tullut mitdFddn. @en pituinen fe.

SdlFimaine. £dmeeSfd puhutaan tarinan lop*
pua toifella tapaa. ÄeFftttpddn laFin fan»
paSfa pettpneenfd, lähtee ostajat ajamaan poiFaa pe*
rdStd ja tulemat fydnen Fotiinfa, ja Fpfpimdt ifdltd:
»miSfd teibdn poiFanne ompi?» soiFa oli fitld md*
lin laittaunut aittaan, josfa maFaft pitFdllddn lau*
Paita, niinFun ruumia ainaFin; ja ifd maStafi m ie*
tyillc: »moi l>pmdt mieraat, mun poiFani on Fuollut
ja maFaa jo aitaSfa lauballa.»
tuo ennätti FuoIIa», [anoi toifet, meillä olijt Janelle
afiata ollut.» »9io, olifi taalla fen mainajau
[auma, jolla I>dn eldeSfddn aina fairaita paranft»,
maStafi ifd, »FVetelFaafyan Ipöbd fydnen ruumistaan
fiHd, joS tuo tuosta elppift mietd!»
matFin fiitd fen fauman ja menemdt ifdn Fanfa alt*
taan, joSfa Ijofaifemat Fuollutta felFddn. Sama on
fyerddminddn fiitd, ja noufee istuilleen lauballa, Fp*
fpp: »mitäs minusta npt tallotaan, joFa olin jo
pldmaailmoil)in menemdSfd?» SD?iel>et, ndljpdnfd
minFd Fumman fauma oli maiFuttanut, cimdt muista*
neetFaan entistä Fauppaanfa purFaa, maan alFoimat
hieroa jo uutta, fanoimat: »mpb tuo faumaft meille!»

»(Ei mun Fdp fitd l)uFFaaminen, tarpeen fe on
itfelleniFin, FoSFa mield eloon mirFoftn», maStafi en*

finnd poiFa, maan toifet Fun fjouFuttelimat pl)d ja
I)pmdn maFfun lupafimat, niin fuoStui mpömddn jo
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miimeinfin, fanoi: »no, pfPfaiffi, folme fataa fun
foumaPtani antanette, niin olfoon menneeffi!»
Soifet maffoimat’ pinnan mielelldnfd, ja menimdt fam
manfa Fanfa matfaanfa; maan tiedä noufl fyeibdn
mdlilldnfa ftltd faumalta riita, fufa fen f)ciPta npt
pitdifi, ja fiitd fpntpi tappelu, joPfa toifet faffi löi=
mdt tomerinfa fuolijaffi. ©iitdpaP tuli Reille npt
l)dtd, ja freppafimat fen pojalta oPtaman faumanfa
ja ftaffafimat filld luodutta felfddn, fjerdttddffenfd
ddntd, maan tdmd ei mifonnut fen fiitdnfd, ja pääl=
lifeffi tuli mield if>mifid ftifyen fyeibdn meteliinfd ja
alfoimat l)dtppttdd f>eitd fiitd, fun luodutta pieffimdt.
sPel’oiPfaan £>eitd jätti miehet fuodeen tomerinfa tielle,
ja juoffimat pofan fotiin tafafi.

@iedd oli poifa ifdnfd fanfa pitänet tuumaa
taaPfin ja fun ndfi miePten tuleman, piPtdptpi
jaan tynnyriin, joPta oli pul)FaiPfut pohjan, ja f>aaP»
teli ftelld itfeffenfd. miehet fun pddftmdt tm
paan ja fpfpimdt peilaa, ifd maPtafi Reille: »fe on
tuolla tpnnpriPfd, olfaa meiffofet f>iljaa!» »Sdätd
juufelia fe ftelld tefee?» fpfpi miehet. »@e on
ftelld mieraita ficlid” opittelemaPfa», felmitti ifd.
»2Sai niin, no, mitenfddn noita mefin oppiftmme?»
fpfpi toifet, »SBdlcen niitä oppii», fanoi ifd, »fun
maan fielenfd piPtdd tuoPta tapin IdmePtd ftfdlle,
niin fidoin on fieli aina ppittu.» ■— »pitääpä fo’eb
taaffeni», fanoi pfft mieP enftnnd ja pieti fielenfd
tpnnpriin; mutta poifa jpfa puuffo fdbePfd iPtui
tpnnpriPfd, metaifi filld Janelta fielen pddn poiffi,
joPta toinen fanoi: »mplpt», ja fdmi mpfdffi fol;ta.
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Soinen mieS, fun fuuli tomeriltaan pääferoän oitbon
äänen, arroeli tuohta: »ftjM ftinä n&fyy f>r>tt)ä6ti op=
piroan, foåfa SPeffa jo rupefi puhumaan», ja pisti
ntyU fielenfä läpeen, joåfa Mm' tnpfäffi fyänfin.

fyaha on pettäjän perintö.

io.

93af)a on pettäjän perintö*
2)f)bentaoaifta, tafwn roerrattaroia fcrtontuffta on riettäroiisti feu*

Mansitta fnnfoiffa, joisita monitta ofuu toittona Suomesta:
SBirolaifUiit! itatfete ftrjaigta: „2Biron Satuja", St. SJliffe*

tuuS ja SBalJje."

llnfarilaifitia: 1 Äatfo: SOcagnartfcfye Sagen, s>?ärcl)en unb
(SrjaMuugen »on Sotyamt ©rafen SDiai(atf), 1 35b, Stuttgart unb Jiibin»
gcu 1837, „2Me SBritbcr" nimifen fertomuffen atfu= ja loppupuolta.
2 Äatfo: ©aal, SDiärdjeit ber SJcagnaren, jiroua 175 ja fenjalfdp, fer»
tomusta: „Die banfbaren Sljiere."

33öf>miälätftftä: Äatfo: U. 9t. ©erlc, SBotfömärdjcit ber S3b>
meii, sP'rag 1819, I, ftveuja 147—180,' fertomussta: „St. SBaKutrgic-
Siatlittraum ober bte bret ©cfetten."

SBeubtätaifillä: Jlatfo: 33olff4ieber unb Sagen ber SBeubcit,
fcerauägcgefcen »on &aupt unb Sdjmatcr, ©rimina 1843, I, 181 ja fen»
jälfcifiä, fertomuSta: „3tecttt bieibt immcr 9led)t."

SBalaffialaiftda: Jtatfo: 2Macl)ifd)e SOtcirdjcn, tjerauSgcgeOeu
»on 3trtfiur unb Slloert Sd) otr, Stuttgart unb JiUnngen 1845, fimua 106.

gtuotfalaiftda: Äatfo: ltboafgte K»enft)r og gtortsetlinger »eb
<L 2Moecf), Äjöbenfmon 1843, 9i:o 6, fnouja 17—20, fertomuSta: „©ob<
tro og Utro, et SfaanSf JyolfeSagu."

Xurjalaifida: Äatfo: Sttujörnfen og 2Jcoe, SRorSfe giolfeeoentur,
6()riftiauia 1852, 9i:o 48, (ronja .300—305, fertomuSta: „£ro og lltro."

£anSfafaifil(a: ffaffc: Sagcn, SDcärdfen unb Sieber ber
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Äarl fflliiftcttßoff, tftcl 1845, pirua 427 ja fenjälfcifiä, fcrtomufita: „33pm
Saucrnfotm, ber Äönig Warb."

©affdatfitla: Jtatfo: Äinber» unb sausmärd)en, gefammcft
burci) bie Sriiber ©rtmin, fevfyftc »ctmcfivtt Stuftagc, ©öttingen 1850,
II Sb, 9i:o 107, ftwuja 119—132: „SDte beiben SBanberer."

3lrapi«(aifi(la: Äatf»! Imbidjt unb »on bcr sagcn, Xaufcnb
unb eine DJadjt XI, 164, lertomuStq: „©efd)kl)te bc§ 9Xbu 9?nut unb
516 u 91putun."

I. i£ofmi§ ja £Sallje*
Sairobtn,

Äauppamie()el(d muinoin oli FaFjt poiFaa, joille
Fuoflehfaan antoi (äimän FummatteFin perinnöFfi.
ftitä IdFfimdt p()beh[d (aimoinenfa ulFomaifie, ja ero-
tehfanfa toifihtanfa mereltä teFimdt liiton FehFendnfd
muoben pddhtd fama((a paiFada johfa npt toi=
fthtaan erFanimat. ÄuluiFin mddrd=aiFa tuohta ja
meljet tamaraffa täytetyiltä aluFftKa yt)tyin>ät muoben
pddhtd puhutulla yaifatta toiftinfa. 2Öan()empi me!*
jeh oli mateetta ja määrettä harjoittama ja oli nii=
ben amu((a täyttänyt (aimanfa; nuorempi taah oli
totuutta raFahtamainen ja fiinä tarFahti ppfpmdinen
FaupahfaanFin, johfa oli Vyörynyt t>yn>äöti. g)f>beåfä
odehfanfa faimat Fauppa=aftoihtaan fitte FehFuhtelcs
maan, ja fiinä noujt E>eibän mdliddnfa totuubehta ja

Foma riihtä; fanoi maineen Fam
pahfa auttaman, nuorempi totuuben. Äun ci muu*
toin afialta [omittu, mddrdftmdt riitanfa ratFaifijaFfl,
Fen maan Fotiin purjef>tiehfa t>eitte enfiFft mahtaan
fattuifi; ja panimat (aimanfa tamaroincen meboFfi
FumpiFin.
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purjehtimat, purjehtimat ph ten<* niin tuli*
paS mies menheellä foutaen maStaan, joFa oli pirun
jouftoa. SSanhempi meljeS npt lahnastaan
fille: »mies h o *! totuuSFo tahi malhe auttaa maail*
maSfa?» »dtFö fitä tiebä, malhehan maailmaSfa
mallitfee!» maStafi latinalaisten fimuitfe menncSfä fou*
taja ja FulFi menheeSfään ebellcnfä. »910, Fuule*
paS fitä, meljeni, malhe ja määrppS mallitfee!» fa*
noi iloisfaan manl;empi meljeS, otti meljeltänfä mebon
moitannaSta laiman fefä tamarat itfellenfä eiM tah*
tonut häntä ebcS maalleFaan faattaa, maan uhFaft
mereen heittää. Soinen miten Imntä palamaSti ru*

Foeli, antoi mebon moittanut meljellenfä tofi pienofen
menheen, maan puf)fafi ftlmät häneltä cnftn ja jätti
hänet onnenfa nojaan ftihen.

Suuli Ful’etti npt n>enl>ett<S IpMten jttä aaltoja
pitfin ja faattoi mihboinFin faaren rannalle. <SoFca
jtinä noufee maalle, ja fattui [uuri fimi Janelle fal>=
mieefa eteen, jolle Fipuft istumaan, ett’ei to!i turma*
toinna olifi eläinten fpotämänä maaSfa. SstueSfanfa
frina fuuli ll)än fuFfen I>iil)bannan metfästä, ja alfoi
huutaa apua, fanoi: »!un lienet ihminen, Fuule mun

huutoni ja tule luoFfeni tänne!» hiihtäjä tuli ja
ft)fi)i fofealta: »mitäs taljbot minulta, poiFani?»
»SoS faiftn maiman filmiltäni», [anoi foFea ja Fcr*
toi fiinä, miten Janelle oli merellä Fäpnpt.
täjä fiitä antoi hänelle fuFfenfa, ja fanoi: »noufc
hiihtämään näillä ja tultuaji lähteelle, jolle fuFfet fi*
nut miemät, pefe ftlmäfi fillä mebellä fiinä, niin pää*
fct, mieSmiFFa, maimaStafi.» ooFea tefi fen, tytyti
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toifen fuffilla läpeefle ja pefi ftfmänfä fiinä, niin
pääft limustaan famaSfa. Siitä läfft fuffet itfes=
tään Ijiffeelle taas ja meimät ptnen tafafi fimelle,
joSfa pipäjä obotteli pntä. amuStaff,
Suutala finut palfitfopn!» [anoi fofea fiitä npt pip
läjälle ja antoi pnelle ne fuffenfa, joillafe läfft pip
tämäpn fopa, maan itfe jäi fimelle istumaan niin*
fun ennenfin.

Äuluipn jonfun aifaa tuohta, niin fofea taaS=
fin fuuli pipannan ja pufi: »fen lienetfin, jofo
mieraS mai fanta mies fun ennenfin, tule auttamaan,
loputtamaan minua!» siipäjä tuli, fämi fofean
luoffe, ja fpfpi: »mitäs minulta tapot?» »Sai=
bat olla fc fanta, jofa minua jo [ilmani pafoituf;
fcSta autoit», maStafi fofea, »paranna np filmänifin,
muutoin täptpp mun tänne metfään fuoltaffeni.»
»9io, ota nämä fuffet», [anoi pipäjä, »pipä läp
teelle, jolle fuffet tästä miemät, ja pefe ftlmäft taaS=
fin, niin fiinä faat näföft.» Soinen tefi niinfun
neumo oli, ja tuli läpeeEä fäppänfä filmiStänfä ter=
meeffi, josta pipi fimelle tafafi, fnSfa pipäjä oli
pntä obottamaSfa. «Siinä fiitti taas auttamastapa
ja rufoeli Sumalata palfitfemaan pipäjäHc tätä lau=
peuben tpötä. »9lc, etföS muuta mielä ole ma=
jaalla?» fpp pipäjä. »Soijin pääfemäni foti=
maalleni», [anoi toinen, »maiffa föpä olen, elän
tofi pljaifuubeSfa [teliä, totuubella elätclfen pnfeäni.»

Jpiipäjä [anoi fiitä: »täefä annan fulle nämä
fuffeni, jotfa miemät finun, minne ifään pipit; maan
fun neumoa totellet, elä pane fiirettä, maan miimp
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iltaan täPfä, ja Ijiihbä fitte tuon fuuren hongan luoEfe,
jonEa noufe latmaan pöEft, niin faat tai’at tietää,
joiPta ftnä hproän onneft Eäfttät, feuraten niitä.»

•äRieP pani neumou mieleenfä f)pn)ä6ti, [anoi
fiitoPfet parantajalleen, jopa Pafofi npt metfään eroten
hänePtä, ja obotti iltaan aPti Pimeitä. Siian tullen
maPta IdPfi hiihtämään fiitd ja tuli neulotulle pai*
Palle fen fuuren Itongan luoEfe, jonfa meni latmaan
pöPfi ja otti fuPfetPin Eanfanfa, ett’ei niitä EuEa
maraPtaifi Janelta. DUa oletteli jonEun aiEaa pii*
loPfaan ftellä, niin tulipaP pölld liruit Eanfa fen
hongan juurelle EoEoon ja alPoimat EaiEenlaiPta ju=
telia EesEendnfd. »SiehätteEö uutta mitään?» Epfpi
muuhan toifilta. »Siehän, minEä tiehän», fanoi
pEfi. Soinen [anoi: »tiebänpä, minEä ftnä tiebät,
maan et tiebä, minEä minä tiehän.» »Siebän mi*
nä, minEä te tiebätte», fanoi EolmaP, »maan ettepä
EumpaiuenEaan tiebä, mitä minä tiehän.» »910,
pultupaP, minEä ftnä tiebät!» fanoi toifet. »fDlinä
tiehän femmoifct», fanoi s)iru, »että EuninEaan tp=
tär, joEa jo Epmmenen muotta on fairaPtanut, fillä
paranift, Eun päimän noufun aiEana mietäift ifänfä
puutarhaan ja aamuEaPteella I)in>eltäift Itänen EaPmo*
janfa fePä rintaanfa.» »SJEinä taaP fen tiehän»,
fanoi toinen, »millä EuninEaan linnaPfa mettä faa*
taifi, joPfa aöti turhaan on Eo’etettu Eaimoa
faaha. hinnan pihalla EaPmaa EauniP, tuuhea Eoimu,
niin fe Eun I>aPattatfi fiitä ja juuret mäännettäifi
maaPta, fteltä juoEfift lähhe, joPta mettä faataift Eai*
Eelle linnan mäVlle Epllältehen.» »Siehänpä mi*
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ndfin, mitä ei muut tiebd», [anoi folmaS s3iru. »jfu;
ninfaafla on linnanfa luona puisto, joSfa ennen afui
faunitta fjirmid joufottain, maan npt ei ole pl)td ai*
noata moneen muoteen endd nd£)tp; ne [>iimet tulifi*
mat fti£>en puistoon tafaff, fun maan ottaifi ne l>ir*
men [armet merdjdn fuuSta pois, joita npt foristuf*
fena pibetdan ftind, l)irmet, nd’et, pelfddmdt niitä.»

@iitd fun hifin oli Ihastellut juttunfa läFft >}M*
rut matfaanfa fyongan luota dffddmdttd latmaefa is*
tujata, jofa oli fuunnellut fyeibdn puljeenfa faiffi.
Sama laSfeutui pdimdn tultua fuffineen fieltd maa*

fyan ja I>iiE>ti fotimaollenfa funinfaan linnaan, joSfa
pppfi itfeUeen tpötd.
fantajata», [anottiin linnana, »maan fe on maifean*
lainen toimitus, linnan feubuSfa ei ole faimoa eifd
Idf)bettd miSfddn, meft on faiffi matfojen pddStd
fannettama tänne.» ».[jpmd mulle, mitä tpotd anne*

taanfin», maStajf toinen, ja rupefi funinfaalle meben*
fantajaffi. Sonfun aifaa fttd tpötd tel>tpdnfä fattui
bdn mebeltd tulleSfanfa istuutumaan tiepuoleen lemd*
tdffeen mdfydifen. @iitdpd fulfi funingaS tietä mpö*
ten ja feffi mefi*aStioineen l)dnet, niin tuli fatfomaan
mettä, [anoi: »no, il)me, fumma! matfojen pddStd
tdtd tdptpp f>afea, eifd fuitenfaan faaba felmolliSta,
lifaiStaljan tuo on nptfin.» »9fiinl)dn tdmd on»,
maStafi mebentuoja, »maan joS linnanne pihalta l>af*
fuuttaifitte [en fuuren foimun, mifd ftind faSmaa,
ja juuret mddnnettdifi maasta, jtil;en tulift firfaS
laljbe, josta mettä olifi fofo linnalle fpllin.» »2BaS*
taatfoS fanafi, niin md [en foimun ftitd {»affuutan?»
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fanoi FuningaS; »»aan jos pttlteeft nältbään peräti
tömäFft, niin ftnudc tulee päällinen rangaistus eteen.»

»SöaStaan fanani», taFaft toinen. »Stio, tule
fitte mun fanfani», »irFFoi FuningaS, »Foltta fe näit*
bään, onFo fun perää!»

@iitä Mutiin Foi»un luoFfe Foljta, ja FuningaS
palmclijoillanfa Fol)ta baFFuutti fen pil>anfa ForiStuF*
fen ftitd pois, ja juuretFin »äännettiin miefyiSfä maasta.
9Zo, et Fummempata! tuSFin faatiin tämä tef)bpFft,
niin Foi»un paiFalta Fot>o|i FirFaS läfybemefi näFp*
n>iin, jota maistoi ftinä itfc FuningaS ja Fiittcli l>t)s

»äFft. »910, ftnä olet neroFaS ja toimetlinen
mies», fanoi !>dn »cbenFantajalle ftitd, »tdStd päirnin
ci tarmitfe fun muuta tpbtä teljbäFfeft, Fun »aan
juomameben toimitat minulle, »aan fe pitää »aratta
pitääFfefi aina.» SftieS Fun tdf>dn »irFaan pddft,
fc FuninFaalte pitiFin jucma»cbcn FirFFaan ja maFuis
fan, josta FuningaS niin raFaStui Itäneen, että piti
t)dntd Fun parasta pStdwdtddn iFään ja FaiFentaiSta
aina jutteli Itänen Fanfanfa. JFerranFin läFft Fcfdn
fttbämellä IpStimetfäSfään Fd»elemddn, ja »ebcnpitäjä
fittoinFin »eftleilincnfä feuraft Itäntä. SonFun aiFaa
IpStiä Fä»eltt)änfä istuutui FuningaS puiben ftimeF*
feen (epäämään ja pppft »että juobaFfenfa, Fun oli
FefätämpimäStä Itänette jano tullut. Söebenpitäjä Faa=
toi Itänette »että teitiStänfä, ja FuningaS juotuanfa
atFoi Raastetta ftinä, fanoi: »täSfä IpStimctfäSfäni
Fa»in ennen ufeimmaStiFin ja ammuin t>ir»iä ItumiF*
feni, »aan npt en ote moneen »uoteen nältnpt pl)täs
Fään elämätä, miFä Iteibät lienee tästä ftämittänpt.»

Suoni, tarinoita. 12



10. ijJatm 011 pettäjän perintö.178

»Äpllä tähän taas piimiä faatte, fun tahtonette»,
mirffoi mebenpitäjä. »SOftlläpäS niitä faifin?»
fpft>i funingaS. »S£e fun tämän aituuffen mcrä*
jän panetitte !>irtt>en farmet foriStuffefft, niin
hirmet pefoiSfaan pafenimat fitä», maStafi mcben*
fantaja, »maan fun otettaifi ne farmet ftitä poiffeen,
niin htrmet tulifimat täsfä IpStimetfäSfänne afumaan
niinfun ennenfin.» »9Zo,
naft toteen fäpmät!» fanoi funingaS, »fpHä faifitfe
fe hpn>ä afta olift!» ja fun ftitä fotiin mentiin, niin
hirmen farmet otettiin meräjän fuuSta poiffeen, foet=
teeffi, toffo tuosta apua olift jotafin.

.Kului jonfun aifaa tuosta, niin funingaS
tamana päimänä lähtee IpStimetfäänfä taaSfin ja fen
mebenpitäjän ottaa fanfanfa, (anoo: »fäpfäämme npt
fatfomaSfa, onfo tuolla hirmiä enemmän fun ennen*

fään mun puiötoöfani!» 9io, päästään meräjästä
aituuffen ftfälle, ja aFetaan fämellä metfdd p£>te=
nd, niin jopas fafft juoffeman tien
poiffi fomeaSti, ja futa etemmäffl mennään, fttä
ufeampia feffitään pfyä. .Kuningas ihastuu tätä
ja alfaa IpStiffenfä ammuSfella niitä. So oli folme
hirmeä ftllä tamoin faatanut, fun peitti jo ammune
nan ja [anoi tomeriöenfa: »no, fämipään fun fanaft
toteen, find olet miifaS mies nänninä; tästä läl>in
olefin mun pStämäni, et tarmitfe palmeluSta tef>bä
mitään, maan afu ja elä mun linnaSfani, miten fuin*
fin mieleft tefec.»

SäStäfoS tuli miehelle npt elanto 5 tydn
funinfaan fanfa piti] pStämppttä ja toimeen tuli hp*
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mäSti. Äului jonFun aiFaa fiitä, ja FuningaS ja fe
mies FeStiä Fämimät FeSFenänfä HnnaSfa, maStaFFain
molemmat, niin fattui FerranFin FuningaS olemaan
miehen luona micraana ja oli furuisfaan fypmin.
Äpfpp fiitä fe mies: »Fa, mitäpä te, l)pmä FuningaS
npt padoillanne olette?» »Dn fpptä paljonFin»,
maStafi FuningaS, »ainoa tpttärcni jo Fpmmcncn muotta
on fairaStanut eiFä parane mistään, maan Fäppi muo*

fittain duonommaFfi pdä.» »@lFää FuninFaifeni
dätäelFo; Fun fallitte, minä E>änet parannan», maS*

tafi toinen. ».ppmä pStämäni», mirFFoi FuningaS,
»moni mies on jo Foettanut F>äntä termeeFft faaba,
maan ei ole FcllenFään onnistunut, maiFFa tpttäreni
ja puolen maltaFuntaani olen lumannut parantajalle.
Siitä Fun FaiFFi I>äntä tpdjään parantelimat eiFä
apua lädtenpt, Fuuluutin pmpäri FoFo maltaFuntani
miimeinFin, että Fen maSta mielä parantajaFft tarjo=
aFfc eiFä onnistu tpöSfään, fille tulee päällinen ran=
gaiStuS. Saat neroafi Foettaa npt ftnäFin; maan
täptpp fittc fuoStuaFfeft fiiFjen Fauppaan, minFä olen
erotellut, jonFa ta’utta lienee parasta, Fun et rupea
FoFo FoetoFfidin.»

50iieS ei peläStpnpt Funinfiaan puhetta,. maan
tpptpi fti£)en, miFä eroteltu oli, ja otti FuninFaan
tpttären parantaaFfenfa. »2öarf>ain aamuifella, Fun
päimä oli noufemaSfa, rupeft fyän parantamifen tuu=
miin. ÄuninFaan tptär Fannettiin lamalla puutar;
f)aan, miSfä Fauniin fyeinifFo oli Faemamasfa, että
ftinä fyäntä parannettaifi; ja FuningaS fotamäFeä pani
maalimaan pmpärille, etfei mies FarFuun pääftfl, jos
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ei parantaminen onniStuift f)dneltd. SDfttäö
mie£ ei muuta hm litnatfen maan aamufaSteesfa
foftutti, jolla alfoi funinfaan tpttdren faömoja ja
rintoja t>iljaltet>en. @aira§ fun ndfpi tdstd
jo mirftetörcdn l>eti, mie6 rtifut hänet Fofonanfa ja
afetti faåteeSta Foåteaan IjeiniFfoon pitfdllenfd. tyu
bettpdnfd fjäntöi mdf)dn aifaa ftind, pufi l)dn fydnet
maatteifyin taa6 \a noåti lamalle tafaft, fttnd toimoefa,
että paranee fe ntjt fun parataffenfa lienee, ©iifyen
tuli npt funingaåfin fatfomaan itfe ja fpfr>i töttd=
reltdnfd, tunnetfo maimaa mitddn mai oletfo terme?»

»£erme olen, maan moimatoin», maötaft tt)tdr.
9to, tdåtdfydn not funinfaan mieli fdmi fipmdfft,

I)dn iloisfaan Fdtteli tpttdrenfd parantqata r>li6tden
fydnen miifauttanfa, ja lupaft Ijdnelle puolen malta=
funtaa ja oman rcaimofft, fun fe entifeen
moimaanfa tutift. @iffi aifaa annettiin miehelle toi=
mituffefft ottaa fatamaan tulemia laimoja maataan,
jotöfa funinfaalle utfomailta tamaraa oli tuotama.
SDltel)en tdtd mirfaa pitdeSfd tuli f)dnen meljenfdfin
faf)bella kimalla ftifyen funinfaan fatamaan tuoben
faifenlaifta tamaroita funinfaalle. <Se fun oli mäd;
rppttä feuraama niinfun ennenftn ja laimaSta tama=
rata puuttui paljon, niin tuli pddUtjSmietyen pufyeeKe
ja tarjoft ral>aa Janelle, fanoi: »faatte td6fd raf)a=
mddrdn itfellenne, fun fanotte faiffi laimoiSfani oi*
leen, mitd oHafin piti.» Soinen, jofa tunft meljenfd
f)r>md6ti, ei huolinut fydnen rafyoiåtanfa, fanoi: »ei
mieSsruffa mddr»t)å ja mall>e auta fetdnd, enfd mind
mirfaani toimittaeSfa mitddn lahjaa ota, etföå tunne
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minua entuubeSta?» »dn», n>aötafi toinen, »miSs
täsåf mapafuFuinen f>erra, teibdt minä tuntifin!»
»9>lo, minä olen jutun meljeft», fanoi fe FuninFaan
mtrFamieS ftitä, »etFöS muista, miten minulta ftlmäni
puf)Faiftt roenljeefen laSFieSfaft, Fun enftn roeboSfa
[airoani moitit? not on minua jumala FuitenFin aufr=
tanut, että moiftn ftnua petotlifuubeStaft rangaista,
joS tafytoiftn, FoSFa olet FuningaSta Foetellut pettää,
maan Fun luomut entifeStä FäptöFfeStäft ja tästälähin
taFaat totuutta feuraamaft, niin annan riFoFfeft an=
teeFft.» Soinen joFa pelFäft FuninFaan rangaistusta,
ifyaStui meljenfä puhetta, fanoi: »no, ftm et petoS*
tani FuninFaalle ilmoita, minä en tästä päimin xoaU
I)että enFä määrettä harjoita, maan elän FaiFen au
Fani refyellife&ti, fen taFaan nnt Foma^ti.»

©aaruaan roelje!tään tämän lupauFfen, että fe
nt)t määnjcben tieltä luopuu, fomitteli fe FuninFaan
roirFamieS meljenfä aftat ja mei f)änet Fotiinfa lin=
naan. @iellä aiFoiroat FeSFenään fttte FaiFenlaiSta
jutella, niin fanoo-lairoan Fulettaja meljellenfä: »Fers
ropa mulle nt>t Fofytaft, miten efinnäFin ftlmiStäft ter=

roeeFft tulit ja fitten näin FuninFaan pStämäFft pää*
fit?» Soinen pul>ui ftitä aftanfa FaiFFi, ja ilmoitti
meljellenfä, että ne metfäsfä faamat fuFfenfa ne ne
l>äntä omat parfyaaStanfa auttaneet. »9>lo, etFöfyän
antaift niitä fuFftaft minulle?» fanoi Fof)ta fe roam
l>empi roeli, »FoSFa ne niin ifymeellifet omat, niin
moifinfyan minäFin niillä f)t)män onneni Fäftttää, niin=
Fun ftnäFin.»
f>eitä enää tarmitfe», fanoi nuorempi rcefi, ja antoi
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fuffet roeljellenfä. Sama fun fai ne Janelta, ei malt*
tanut fauempaa rocljenfä luona olla, roaan läfft liro
nasta matfaanfa ja paatti foettaa fuffianfa paifalla.

Säfft mufa Ijiiljtämään l)eti ja (anoi itfeffenfä: »juoS=
faa fuffet ftnne, miSfä roeljenifin fyongan latroasfa
piruja fuunteli!» 9fo, fuffifla oli entinen tapanfa,
ne juofftroat funne fäSfettiin ja roeiroät miefyenfä fen
fyongan luoffe metfään, joSfa s)irut aina öillä fofouSta
pitiroät. @i muuta, noufi mies Ijongan latinaan,
niinfun roelifin oli tefynpt ja rupcft finne pofft, roaan
ei muistanut fuffia ottaa fanfanfa. ©phänpöllä tro
liroatfin taroallifeen fofouSpaiffaanfa; roaan fun
nähtiin fuffet fiinä {»ongan juurella, niin ouhoStuttiin
fttä ja afettiin fiafea fufften omistajata. »Suolla
fc on {»ongan latroaefa», fanoi muuhan s)iru fefften
miehen piilostanfa, »fieflä fuuntelee meitä, niinfun
taanoinfin ja meiltä tietomme roaraStaapi!» »2öai
fteHä fin’ olet?» ärjäfiroät pfitaifaa toifctfin jarupeftroat
puistamaan f»onfaa pfyheSfä. ©ieltä putoaa fe mies,
niinfun oraroa puusta, ja sPirut mieliisfä pieffiroät
f»änen fuoliafft, josta alfaroat taas haastella maail=
man afioita, fanoroat: »tiebänpä minfä tiehän», ja
ja toinen rotrffaa £>eti: »tiehän minä, minfä ftnä ties
bät, roaan et tiebä finä, minfä minä tiehän.»

©emmoifen lopun fai fe mainetta feuraaroa rooli
ja ftil)en pirujen fäftin fuoli; roaan toinen fai fus
ninfaan fauniin tpttären roaimoffenfa ja puolen roal=
tafuntaa funinfaalta, jonfa fanfa piti pStäroppttä
ifänfä.
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11. Riitta ja otanta.

Suli matfaSta ulfomailta EaEfi miestä ja 90*
paifaefa fairoat t)f>teen. @iinä ft)ft>tn>ät toiftltanfa
nimet; ja t)f>ben nimi oli 9tiuta, ja toifen oli 9tauta.
£e fun tuliroat pötdtoifft toiftdeen Eof)ta, niin pä&U
tiroät t)l)beåfä rientää fotiinfa ja läffuoät Eal)ben mies
f>en jjöpaifaåta matfalle.
Mettu, fun oli Kaitaista polfua nrpöten fuon poifft
mentäroä, ja Slauta fattui astumaan ebeKä, niin SRiuta
tafaapäin löi toroerianfa pääfyän, ettd fe porulta fuo=
f>on lanfeft. @iinä rrjösti Sliuta ftltä lißaubalta ra-
f>at faitti lattarista ja filmät Eaitooi päästä, ja meni
matEaanfa, femmoinen pötatod I)än oli.

SRauta fun toroerinfa petotiifuubeSta jäi fofeafjt
fiifyen fuolle, fe ei ftlmitöinnä ofannut mil>mMän
rauffa. iltaan a&ti tuSEiSfaan Eorroeöfa
EuitenEin, niin yfytyi fuureen Euufeen wiimeinEin ja
noufi ftif)en työEft. «Siinäpä Euufen juurella Eänri
Eolme Äel>noa aina joEa 96' tuumaamaSfa tiebuöteHen
toiftltanfa, mitä miEin maailman tapafyuEftSta tietäift.sJio, ne tuliwat ftnäEin 9Önä Euufen juureen niinEun
ennenfin ja alEoiroat paEinoiba EeöEenänfä. Soifet
EaEfi ftltä, Eu fyetStä 'enftfft
fattui: »mitä fie tiebät maailmana 99t»ää?» @e

enftmäinen fanoo: »mie tiebdn fen Ijptodn, että toaiEEa
uppufoEea olEoon, niin Eun päimän nouSteSfa aamui=
fella maan EaSteella pefee filmiänfä, ftHä faapi nä*
fönfä taEaft.» »9io, mitäs fie tiebät maailmaöfa
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fyyxoaai» fr/fpiroät toifet taaö toifelta. @e fanoi: »ftt
ninfaan tptär maiffa jo on niin monta touotta pote*
nut, mic tiebän millä fe paranift; firfon ftDCan alta
pitää faaba punainen fammaffo ja ftitä moiteet tefy=
bä, niin niillä fe paranee.» »SJtitäS fie tiebät
maailmaöfa fypmää?» frettiin folmannelta. @e toac-

tafi: »mie tiebän aarteen femmoifen, joSfa on faballe
miehelle fannaltmtö: fen uf>ria ei tiebä fufaan muu,
fun menee fata mieötä t>()taifaa ftlle aarteelle, niin
ne fen faaroatfin, fe fillä onfin uhrina.»

SRauta fuufen lattoaöta fuunteli fyeibän pul>et=
tanfa ja pöfm" t>ii6fumatta fiellä, maan fun aamu=
t)öHä ääneötä fuuli, Äefynojen menemän fuufen luota
matfaanfa, ja ftitä armaft, ttta jo tämä alfaa
otta päiroän noufun aifa, niin laefif>e fuufeSta al'a6,
j« alfoi JaStetta fyapuroiba maaöta. ©itä oli r)etnä
täonnä, ja f)än ftllä moiti ftlmiänfä, niinfun Äetjnon
neumo eli, niin tulifin näferoäfft fol)ta ja ftlmänfä
paranimat jäEenfä. 9io, SRauta fun näfönfä fai ta.--
faft, l)än iloiefaan läffi fulfemaan ftitä ja meni firf-
foon fyeti ja otti fen punaifen fammafon ftllan alta,
mifä ftellä oli. @iitä tefi moibetta fttte, futen Mefc
nojen puheesta tieft, ja fulfi fen fera funinfaan lin=
naan ja anoi tptärtä parantaaffenfa. ifuningaå oli
jo aifoja fttte julfifeefa fuuluutoffeöfa lutcannut fen
tpttärenfä ja puolen maltafuntaa fille, fen fen l)änen
tt)ttärenfä terroeefft faift; ja fun mieö nt)t parantaa
jaffi tarjoftt>e, niin fai luroan foetella i>åti'
fin. SPfrfäå miehen fairaåta parantaeSfa, fun oli
rof>bot marada; l>än fitä fammafon moibetta antoi
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maan twttärelle, niin fe parani jo famaefa. 9to,
mieheltä hm onnistui fc fairaan parannus t)Btr>ä6ti,
fe faißin Buninßaan tpttären ja puolen roaltaßuntaa
palßoiåtanfa, niinßun oli lumottu, ja pääft Buninßaan
pStäroäfft famalla. @iitä läf)tee fttte Bolmannenßin
Äefmon neurooa tiebuStamaan, ottaa fata miestä Be=
rallaan ja Bulßee fttte Äef>non ilmoittamalle aarteelle,
jota faban mief>en piti Bätybä ottamaSfa. 2larre löt>»
tt)ifin l>eti ja ftitä tuli raijaa niin äiän, että oli joßa
miehelle tamallinen BannalmuS.

talla Beinon rißßaaßft pjen, eli Stauta
monta aißaa appinfa Banfa foroinnoöfa ja oli puolen
roaltafunnan päällißßönä, mutta muutamien rouoften
peräetä alßoi mieli te£>bä omalla maallanfa Bättmään.
«£>än läf)tee ftitä matßalle ja ajaa Buubella fyerooifella
Bomeaeti, niin fattuupa fyänen entinen tomerinfa fe
Stiuta tulemaan tt>aStaf>an Janelle. $e tuntemat tois
fenfa f>eti ja 9tiuta fyfp» Staubalta ftinä: »no miten
jtnä npt olet näin pof>ataßft pää&ft)t ja ftlmäftßin en=
tifelleen faanut, roaißßa ne minä Berran jo ftnulta
puJfoin?» SRauta fyaaetoi Siiuballe totuuben jäi*
Been BaiEßi aftanfa, niinfun ne oliroat tapahtuneet;
ja Stiuta fuultuanfa tämän eroft 3tauba6ta f>eti, ar*

meli: »Bosßa fe niin on Stauballe tapahtunut, niin
annaEae, läf)ben miefin fiif>en famaan Euufeen, enEö
mieEin jotaEin Buulifi!» SReniEin famalla, Eulfi Euus
fen luo 1 ftnne ja rupeft latmaan pößft. (£i aißaa;

Eaan ftinä ollut, Eun tuliroat ne Eolme fefynoa taa£

fen juureen Eo'olle. $e jo tietämät fen, että jo on
tai'at tunnetut maailmaefa, ja alßaroat mäitellä aftalta.
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Soinen fppttää toibtanfa, [anoo: »eif)än fe meibän pu=
Reemme miten ole tietoon tullut, finä fen olet fano=
nut!» Söaan toinen riitelee mahtaman, fppttäen taaö
tomerianfa, fanoo: »fe on on ainatin, ftnäf)än
fen olet meibdn patinamme ilmoittanut!» Riihettään,
riihellään aftalta, niin fopii toifet taffi fePtenänfä ja
päättämät fiitä fppn, fun päättämätön jo leimannen
tomerinfa päähän. oen he tuomitfemat
maffi tahtia ja tarttumat tomeriinfa fäfin; maan tämä
rutoelee heitä, fanoo: »antataa, terran mielä pidätte
ilmaan päin fatfon, ennenfun £>alfaatte!» Soifet
fallimat fen, ja fe tuomittu fatfai)ti piimälle fiitä,
niin näfi tiuhan fieltä tuufeSta ja t>uufi: »tuotta
fuufen latmaofa on mieft, feljän fe on meibän päti*
namme tuullut, maan minä olen miatoin, olen aina=
fin!» Sftitäb; nätimät toifettin miehen istuman fuus
fePfa, niin armafimat jo ajtan foi)bagtanfa ja ottimat
fuuntelijan fuufePta alas ja fyalfaifimat tiuhan fen
tuomitun tomerinfa ftaan. @en pitäinen fe.

11.

Stjfea ]) StpaS. 2)

karjalasta faatti.
§t)ben(aatuifia fertomufjta taroataau muiflafiii ulfonutau fanfoiria.

Stiin uit tietääffemme tätiin werrattarota, jotfcnfa tarumta:

HurialatfUta: Äatfete: pbjörnfen og SKoe, Storsfe %ottf
eeentgr, anben ttbgaßc, <H)riftiama 1852, fwulotta 208—214, ja 447
450, fertomuöta: „£>e tre ©iiftre, foin We»e tnbtagne uti Sjerget."
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SUiotfaUifiUa: Äatfo: ©amiabe fmärre öerättelfer och lltfaft
af <L %. 3libbcrftab, 111 bc(., Cinföptttg, 1849, fertomusta „&e(ena."
SBcrfaefc: ®eijer od) WfäefiuS, ©rocnfla g-t>lfroifcr, 111 bel., firoua 94
ja roierimätfiä.

Xangfalaifilla: Äatfo: SBtntfier, ©anffc grolfecßentor, Äjöbcii*
Ijavn 1823, firouja 74—Sl, „.£>a»manbcit."

©affalaiftlla: Jtaffo: 33ed)ftein, Eeutfd)e§ sD?ärd)eubud), Seip=
jig 1846, fiwuja 285—288, „£>k brei S3iäutc," ja firouja 307—312,
„£>aä goibene (£i." Äatfo: Deutfdje Sso(fömärd)en »on ft-r.
maun, ©vcf-bcu 1846, firouja 22—32, „DWter SMaubart;" Äatfo:
SBolff, Seutfdic 9Dlärd)cn unb Sagen, firouja 73—75, „2Me brei @d)we=
ftern." Äatfo: Äinber» unb J&ausmärdjen, ©ötttngen 1850, 1 33b,
firouja 263—267, „gitfd,ers Söogel," ja famaa firjaa 416—417, „£äfi=
fd)enbraut." jtcttfo: Äuljn unb Sdjroavlj, 9iorbbeutfd;e ©agen, firoua
326 ja fen jälfeifiä „S)ie beiben ©djroeftern bei bem 3n>erge."

StanSfalaifUU: Äatfo ja roertacle: Contes des fees par Charles
Perrault, Paris, rouoben nimittämättä, firouja 24—32, fertomusta „La
Barbe-Bleue." tfatfo: olette, ajtärdjenfdal afler SBölfer fflr Jung
unb 3t(t, 1 35b., Sedin 1845, firouja 164—167, fevtomugta „33(aubarr."

OlcmanilaifiKa: Äatfo: ©djott, 3Baiad)ifd)e märdjen mit einer
einleitung iibet baS SSclf? ber SBaladien, ©tuttgart unb Xubingeit 1845,
fiwuja 90—94 „£>ie eingemauerte mutter."

Oli talo ennen, talon alla järroi ja jämenran=
naita peltoa mäfiäifen. @iinä oli pellottaan talon
ifäntä fpntämäSfä ja auran peräSfä Mpbä asteli uute
terästi, maan tulipas rupeaman pitfään f>etle tuosta
ja jano, niin jätti mies fpntonfä feSfcn ja läfft ran=
nasta mettä faamaan janoonfa. 9?o, olihan täSfä
juotamata järmen täpfi ja fypmää, BirtaSta mettä olte

maan ei ollut faapumitta aStiata, miltä olift juo=
nut eifä malttanut mies janoiSfaan muutakaan nea*

moa pitää, maan laSfilm rannan äpräätle fuutlenfa
maan jo foetteli fof)baStaan järmeStä juoba. Sftte
täs, juonta Mmi laatuf)un fttenfi, maan tarttuipa
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SÖeteliinen tuoSfa miehelle partaan, ja tämä fun fyU
läffeen oli juonut, eipäö faafaan fuutanfa »cben
nasta noStanecffi; fiellä pibättää, mifä pibättääfin
parrasta f>äntä. SEuSfaStuen tätä, fpbäntpp mies
noitumaan ja firoelee fo»aSti, »aan ei ole apua
tuoStafaan, niin faapi jo rufoelemaan tbiimeifeltä ja
pafaj.;a »etef>en: »fen lienetfin fie mun parrastani
pitäjä, laSfe, jumalan tuoma, irti eläfä »eteen f»u=
futa!« »dnfä laSfe,« »aStaft SBetcfyinen, »täf>än
fuoletau finut, fun et »aan »anl)inta tptärtäfi minulle
antane.« «Äa, fe antaa, fun ilman
en pääsfc,« pafift tuSfiSfaan uffo, ja lupaft tpttä-
renfä fiiben rannalle tuoba 2öete!)ifen otettamaffi.

fiitä pääfifin npt parrastaan irti, fä»i l)e»oi:

fenfa riifumaSfa aurasta ja fulfi fotiinfa, »aan oli pal>a
miclenfä fitä, fun tpttärenfä oli 2öetel)ifelle lu»annut.

WlitH. @e olift npt fofo afia ollut ilmoiteta
taroa fotona, »aan ei ollut ufolla rof)feutta fifft.

affataan fof)balleen fanomaöta, alfoi t)än
niitä, näitä maan perfyeenfa fera pafinoiba, ja ftitä
fttte mirffoi wanf)immallefin tpttärellenfa muun pu*
£>eenfa lomaan: »oi, lapfeni, fäppä länget fyafemaöfa
rantapellon pientarelta, ne ftnne mie pernoista riifueSs
fani unbol>oitt.« Snttö meni, eifjän fe mitä ma*

roa ofannut, läfjt ifänfä aftalle, nitnfun ainafin, maan
tuåfin faifaan pellon pientaretta aötumafyan, fun noufi
SÖetefyinen järroeetä, fteppafi l)änet fttliinfä ja roei
ferrallanfa järroefyen fiitä.

910, fun fai tpttären fotiinfa 3Öetet)inen, fieflä
näyttelee Janelle linnaanfa fttte, niinfun morfiamelleen
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ainafin, [anomi: »täS[ä moit [te emäntänä olla ja
faifen jallita taloni; eläfä fyuoli föpl)ää fotiaft fon»
fana ifämöibä, onfyan elo [ulia npt pulSfempi täällä,
afu ja ole, futen mielefi laatii ja riffaiS[a tapa
ompi; fa, onfyan roaraa, on elosta 3 ) minulla.«
jfuluipaS jonfun alfaa tuosta, niin jo lähtee SBete»
tynen fotoanfa, minnefyän lätyeneefin, ja faiffi talon»
[a amaimet antaa tytölle, [anotin: »faifiSfa fyuoneiSfa
moit [ie poifeS[a olleSfani fäpbä, tuolla äärimäi[eS[ä
aitaSfa ci, maro maan [e.« @illä maroituf[ella
jätti tyttären folioin ja fulfi it[e, funne lienee fulfe»
nut fplälle. Syitäpä tuosta; tyttö [tllaifaa fämi
linnan juoneita fat[omaS[a, futen lupa oli, ja tyacll,
ihmetteli [itä, mifä riffauS niiS[ä oli jofai[eS[a, niin
alfaapaS mieli tef>bä äärimäiStäfin aittaa nätjbä. »di»
l)än tuota fufa tietäne, joS tuolla fämi[tnfin«, mietti
bän mieleS[än[ä, »menen fun menenfin pifimältäni
fatfomaan £>äntä; joS lie mielä [omempi [teliä, fun
muualla, foSFci [teliä [umaittaifi fäi)tämän.'< Sätä
armelleS[an[a aufai[ee tyttö fielletyn omen, ja menee
äärimäi[eS[äfin aitaS[a fäpmään. 9ty, mitäpä täällä?
Jpuone on moinen, fun muutfin jo ennen näfemän[ä,
maan on fcSfellä lattiata [uuri, [uuri puinen 4) mertä
täpöi[en täpnnä. Styttö fäppi fat[elemaan [itä, niin
fulta»[ormuf[en fePfti päälläpäin meren pinnaS[a [tinä,
jofa fauniisti fiiltämi pien. »910, tämäpäS fumma,
fun noin on forca [ormuS npt tuoS[a!« armelee mie»
lcS[ään tyttö eifä moi olla foSfematta [itä, maan
pistää [afarin[a [ormuf[el>en focttaaf[en[a mufa, [o=
piftfo tuo hänelle. Sfto, [e [opifin ja bpmäSti, maan



190 tl. 3»fcä Sipaä.

tuli fafari meref)en ftitä, niin tyttö {»eitti formuffen
puifefyen taEaft ja ?o!i pt>t)l)ftä, pufj&iStaa formcanfa,
maan ci faa fttä merta l)än raittäna ftitä, joö FuinFa
monesti peftft.

SißitäS oHafaan ftitä. £uli moniaan pätroän
päästä Jotiinfa ja oli matfaötaan n>äft)fs
ftöfä, niin fyeittifye pitrallel>ett I>eti ja fanoi tptölle:
»etftpä roäfyäifen päätäni, funnefa nuftuifm täsfä!«
9io, eifyän muuta; tytön täptyi Msföä fuuHa ja olla
ifännädeen mieliffi, maan fattui päätä etfteSfään ftinä
maf)ina,oSfa foåfemaan SBetebifen fotmaa, niin tämä
iåtuiHeen nouft f>eti ja ärjäft tytölle: »millä fte, f>ctts
tio, mun Jormaani poltat, näätäpä fättäft mulle!«
£»tön ftlloin täytyi näyttää {»anelle Mtenfä, ja 3öe=
tef>inen fun fen merifen fafarin näfi, niin ftitä arrcaft
jo aftan £>ctt eiM armoa antanut, maan furmaft tyt=
tären famaåfa ja työnfi ruumiin merizaittaf>an ftnne.

Spttdren man{»a£fa FobiSfa ifd filld mdlin elää
entiåtddn myöten eiFd pien dian 5) tiebd FaimataFaan
tptdrtdnfd, fydnelld Fun FaFft tptdrtd FuitenFin on
järcflrt, maan FoFccf»an tpöllddn ftinä eldtefld f>eitä
ja itfednfd. @attuipa FerranFin fitte olemahan Fa*
laåfa, ja oli fypmd faaliö puuttunut 6) {»anelle, niin
läffi Falojaan miemdf»dn Fotiinfa, ctfeimdt men£»cceifd
pel»menifi, ilma Fun oli Fefdinen ja Fuuma pien.
9io, ci muuta, FulFee, FulFee Fotoin päin fiitd, jar;
men felFdd foutclce ebellenfd, maan feifa£>tuu men{»c

Janelta dFiöti, niinFun Farille olift tarttunut iFdnd,
eiFa läE>be md’en ei maFifen fiitd. UFFo faapi tie=
bubtamaan jttd, ja Foettelee, {»araelee menl»eenfd pm*
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pdrpStd melalla, tuntui[tEo po£)jaa tuoSfa, mai miEd
[tina on pibdttdmds[d; maan ei tuntunut mitdnd.

mitdpdö muuta, Eoettelee [outaa uEEo taaSEin,
[tina riebEii, riehuu Eotma[en, maan ei [aa mennet*
tddn liiEEeelle, [e ei E>ietr>aE>ba r) paiEaltan[a. 3llEaa
jo bdtd tulla tuosta, maan ei aiEaaEaan toEi, Emt
Eofyottami S&etebinen pddtdn[d mebeStd, [anoen: »am
tanet EeSEimai[en tpttdre[i minulle, niin pdd[et mem
bcenefi liiEEeelle, muuten et pdd[e ftna ilmoisna iEdnd,
Euuna Eullan malEeana.« UEEo ei raabtifi endd
npt toista tptdrtddn antaa, manein Eun jo buEEautui
bdneltd; maan SBetebinen pibdttdd menbettd pfyd «Ed
laSEe fydntd |tita ebclle ei taEa[tn; Epfppfydn uubeltecn
maan: »annatEo, uEEo, tpttdrc[t, mai ennenEö meteben
Euolct?« »dta; tdptpneebdn [e antaa, Eun en iE=
mäti pddS[e«, maStafi miimeinEin bdbds[ddn uEEo, ja
lupaft EeSEimdi[en tpttdren[d SsseteE>i[efXe. @iitd pädft
npt menl>eenen[d liiEEeelle fyeti ja [outi [uoraStaan
Eotiin[a, joS[a termebpE[et laabittuan[a 8 ) [anoo EeSEi=
mdi[el(e tpttdre(len[d: »oi lap[eni, Edppd EirmeS I>aEe=
maS[a menneestä, [e minulta unbofytui [tnne.«

3d)ttö Emt EdsEpn Euuli, fe ei Eauentpaa armel=
fut, maan juoEft rantaan f>eti [ttd ifänfä EirmeStd
t>afemähän 5 josfa Edmi [ainoin iEddn Janelle, Enni
manbcmmalleEin ftfärcllenfä. 2öetel)inen tapaft bdnet
[pliinfd ftita ja mei Eevallaan järmef>en joefa
talonfa Eatfannan antami bduelle, niinEun naifelleen
ainaEin. Eletään, ollaan jonEun aiEaa tuoeta, niin
[aapi äÖetebinen Epläöfa Edpmddn taaSEin ja EaiEEi
linnanfa aroaimet jdttdmi tptölle, [anoen Eä£>tie6[äd'n



192 11. 3t)(«5 SipnJ.

l>änellc: »jofa paifaSfa moit fte mun poifeefa oHeS=
fani fät)bä, tuolla äärimäifeSfä aitaSfa ei, muistahan
fe.« Siitäpä ftitä. Sptär maiffa fiellon fuuli,
ei malttanut olla aitaSfa fäpmättä fuitenfaan, ja
28etel>inen fotiin palatruanfa aftaSta fun tiebon fai,
niin furmaft f)änet, funi fifärenfäftn, ja ruumiin työnft
merilaittahan taaSfin.

Äuluu muutaman aifaa tuosta, ja tytärten ifa
manialla paifallaan elelee maan on mielipahoin
faan fttä, fun fafft tytärtään oli täptyttyt 28etef>ifefle
fyufata, joSta alfoi nt)t foStoa pel'ätä itfelfenfä.
9io, eipäs mitänä. ©artui uffo muutamana päi--
mänä malfamoUa olemaan rannaSfa, ftinä merffojaan
leroitteli fuiwamafyan, niin löptää fomerolta f)än mtr;

fut, nuo fomatefoifet t)len ja uubet. itatfelee niitä
npt ftinä, ajattelee mieltänfä ntyöten: »no, Bensan
noin ftymät, fieroännäföifet mirfut tuohon jätti, eimät
ne puttaan jouba, forjaan fyeibät minä.« @en fa=
noi itfeffeen ftinä, ja pisti mirfut jaifaanfa lähteä?;
fenfä niiåfä astumahan fotiinfa, maan jal'at alfoimat
mäfifellä pprfiä toifaanne ja meimät f)äntä rännein*

malle t)i>ot. Uffo fun fäfeft fotiinfa futfea, I)än et

olift fuoStunut täl)än, maan fofi jallita jalfojanfa,
funi ennenfin aina, pprfien ebeHel>en. ponnistelee

ftinä poloinen mies, jätyfietelee jalfojanfa, maan ei
auta mifänä; mirfut fun olimat 28etef>ifen ftifyen
rannaEe afettamat, ne meimät ufon, enftmältä ran*

taan, ja ftitä mäfifellä järmefyen fttte.
tään ntyöten oli uffo*ruffa jo fillä tapaa mebeSfä,
ennenfun ätyftfään fofo feiffaa niiben mirfujenfa
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ft)»E(t. @iind maöta Eoettelee mirfuja [aVattaan faa=
ba, maan ei faa lähtemään fyeitd milfänä. di au
faaFaan tuosta, Eun Eof>oaa taa& 3öete!)itten järroegs
ti, Euni ebelliftlläEitt EerroiHa, ja paEajaa ufolle: »fte
EoöEa mtrfuni maraötit, et pädfe npt mallastani muul*
la, Eun et nuorinta tptdrtdft minulle antane.» UEEo
ei antaift, fdali on toiimeigtä totdrtään antaa, maan
jalEanfa tdf)temdt niiöfä mirfuigfa fiiEEeelle
taaSEin, ja EulEemat fpmemmdlfe t)I)ä, funne (eifoo
ufEo jo leuEapieliään myöten mebesfä. @iittdf>än

feifafytuimat EuitenEin EulEemaeta, ja 2öetel)inen uu?

beEen paEifee uEoEe: »antanet nuorimman tpttäreft
minulle, niin laeEen maalle ftnut täetä, muuten \)\x-
fut tctyan, Eun £)uEutEin.» SQJitäå; täytytyän uEEo*
ruEon turnata tnttdrenfä 2Betel)ifelle miimeinEin, Eun
ei muuetaEaan apua naimat. @iEä tamotn pdaft f>än
järmestä maalle ja läEft alla pain, padoilla mielin
astumaan Eotiinfa. <SieEä Eun ndEee tpttdrenfd, aU
Ua f>aaetateEa f)äntä, fanomi: »mie mirfut laabin
metfäefä ja tuonne rantaan jätin
maan mäfyäEft, Eäppä ne, lapfeni, fotifyin fteltä.»

<Sif>än muuta; läEft tpttö ifänfä aftalle, maan
Eun rantaan pääft ja mirfuja rupeft lt'o§ta noetamas
f)an, 2Betef>inen taaå järmeetä Eamafyti, fai tyttären
ft)liinfd ftitä ja mei EeraEaan järmefyen Eof)ta, miefä
fyäneEä Eotinfa oli. «Sieflä antaa talonfa Eatfan=
nan tytölle, ntinEun toiftlleEin ftfäriEe oli antanut, ja
Eun ai'an päästä taas Eotoaan läEft, niin fanoi
tiesfään fyäneEe: »tdöf on taloni amaimet, sibä tal=
lefla Ilmasti, EunneEa mie Eotit)in tulen; fatfiåfa rooit

©umn. tarinoita. 13
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[tllaifaa huoneiS[a fäpbä, elä maan tuohon äärimäi-
feen aittahan mene.» s£pttö ei [anonut aittahan
menemän[ä, jäi taloutta pitämään fotoin, ja 2öete=
hinen fttXä puheella läfft matfaan[a; maan tietäähän
[en naisten luonnon, malttaafo ne fieltoa huilia!
SluSfin [ai 2Öetel)inen fotoaan läf>tenceFfi, fun alfaa
jo tptto linnan juoneita fat[ella, eifä aifaafaan, niin
jo äärimäi[eenfin aittahan fäppi. (Siellä meri[am=
mion näfee ja [äifähtää jo [itä; maan fun
toi[et [t[ären[ä loptää [urmattuina (oufoS[a, tuotafoS
faul)iStuu maSta, ett’ei tiebä, ful)un [aaba, mi=
l)in mennä faiffi Fämi faSmotfin maa=
leifft ihan ja fäbet f)ermottomif[{ häneltä. Dlihan
fuitenfin toime(li[empi toifta; ei turhamaifeSti [ormuh
[een ihastunut, maiffa näfi [ammioS[a [enfin, maan
fun enätti pahimmasta tointua, fat[cli
tarfaSti huoneen [t[uSta, mitä faiffea ftinä oli, ja
fef[t muutamaS[a fohbin faf[t [uleiffaa 9 ) rinnatuSle
lautasella, joiben oli fplfeen nimet firjoitetut, toi[een:
»täSfon elämätä mettä», toi[een; »täSfon fuollutta.»

9liiStä [en otti, joS[a oli elämätä mettä ja juotti
fi[äri(län[ä, niin ne eloon mirffuimat [titä; maan
fuoUeen mebcn faa[i toi[eSta [uleifaSta toi[een, mi
oli tphjäfft jäänpt, ja pani a[emelleen (autai[elle.
SQBielä oli arffuja, lippaita faifenlai[ta aitaS[a, niin
niistä faf[t i[ointa lipasta malit[i, joihin fätfi mam
hemmat [i[ären[ä, ja fäSfi h«bän [teliä hiljaa
niin h«n h e*Ke hhro « n neumon pitäifi. 3t[e läfft
aitasta pois foSfematta [ormuSta [ammioS[a, ja fun
SÖetchinen Fotiin[a palaft, oli noprä fohtaan
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hpmin, atfoi puhutella häntä ja fanoi; »finutta tuo
pitfä partafi fotoin on fotfuffiSfa pahasti, annaS,
fetmitteten @itd fanoeSfanfa fteppaft fam=
man ja atfoi fiiStid SBetet)ifen partaa, Saatte tdmd
mieletön faiffi, ja tpttö fun tunfi 3öetet)ifen ttprodltd
tuulella 10) oleman pien, atfoi taas pafinoiba ftinä,
fanoen: »etföftdn Idfftft fte, pStdmdifeni, ifdtteni mi=
nulta lahjaa miemädn, tuohon oten tippaafen
laista falua fitd maSten pannut; fauna fe mun fo=
tiini ftnne, maan elä f>uoti matfafta tippaafen fat=
foa, ftnun ei tutifi fen fifuSta nät)bä, ne mun lat)'
jani ilman joutumia affojen taitoffia maan omat.»

Söetefyinen fuoStumi tuumaan, ottaa tippaan ofat*
tenfa, tät>tee fantaa jptppttdmddn fitä ja mie tpttä*
ren fotiftin faati, fatfomatta fifuSta, maiffa lipas jp=
feä oli pien. @iit>cn jättää pihamaalle fuormanfa
fitte ja futfee jäfelteen fotiinfa; maan tatoSfa fun
lipas au’aistit)in, fiettä mantjemmat löpfimät manl)im=
man tpttärenfä elämänä, ihmetellen ihastuen fitä.

•Kului muuban päimä fiitä, niin jo toifcn ftfä=
renfä ttjtar famatfe fannatti 2Betef>ifeltä Tippaaöfa
fotiinfa, ja itfe fittä n?älin tuumaa piti fotona, mitta
tlänfin Söetefyifen maltaita pääftft. SRo, ei muuta;
huhmaren maatetfi omiin pufimiinfa 1J) ja pirtin fa*
tollc afetti istua föfottämähän, fuofati 12) fdteen;
itfe tippahan fantoi pidätte, jofyon pistäptpi ftfälle,
funi toifetfin ftfärenfä, ja paljon tamaraa otti feratta.
@iitä fun 2Betet)inen fotiinfa tuli, tpttö lippaasta
haasteli »Idt)bc, pStämäifeni, mielä folman*
neSti 13) minulta taajaa fotiini miemään, tuo lipas
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fuleta manhemmilleni (tnne.» SÖetehincn luuli tyU
tären tuman Eatolta Raastaman ja läE(t miemähän
lipalta, ollaEfeen Janelle mieliEft. ÄulEi l)p»dn maU
Eaa jo EanneEfien, Euletellen (itä, maan alEaapaS Euor=
manfa n?ain?affi Eäpbä hiestä, niin laSEee lippahan
maahan, (anomi: »raSEaSpa taa on, joS Eatfon, mitä
(tfäSfä ompi.» So rupeaa auEaifemaan Eantta,
EatfoaEfecn (ifuSta; maan tptär lippahaSta ljuutami
(amaSfa: »elä Eatfo, mitä joutamia Fatfot, enEö mie
Eieltänpt ftnua.» »Äa, mieläpähän näEee tuman
katolta tpttö», armeli 2Betef>inen tuohta, »marftn (e,
näenmä, ftnne fitä maaten iStuutuiEin, että näEift etääl*
le.» @iitä lähtee f)än lipasta EanneEftmaan taaSEin
ja mielä jonEun matEaa Eulettaa fitä, niin jo uubeS;

taan rupeaa aufaifemafyan lipalta, nät>bäffcen (t(uS*
ta; maan tptär (illoin Ijiljcmmin puhuu lippaalta,
fanomi; »elä Eatfo, elä Eatfo; EuinEaS puhe oli!»
9Eo, ei EatfonutEaan SBetehincn, luuli tpttären aina
maan tuman Eatolta l;aaOtaman, ja (ai Eantamaan
lipasta ebellehen; maan murift itfeffeen tuoSfa: »en
enää toiste läf>bc naifeltani laajaa miemään, Eun näin
on nämä fyänen lippaanfa jpEeät». SftiettieSfään
näitä pääft jo matfanfa perille ja lippaan jätti
taiben eteen pihamaalle, josta itfe EulEi Eotiinfa ta?

Eafi. @ieHä tpttö istuu tuman Eatolla ytyä, niin 2öc*
teinen pihaan pääSteSfään h««tami hielle: »oletfo
jo taiat murEinaEfcni 14) Eeittänpt?» Soinen ei
Eatolta mirEa mitänä; Ea, mitäpä h uh mar pnfajaift!

9RitäS, astuu SBetchinen pirttiin, maan ei nä’e
ruoEaa malmiStctun (teliä, niin tulee taEajt pihalle ja
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fanoo fatolla istujalle: »etfö ole faloja Feittänpt?
mie jofa päiroä järmeStä faloja fannan, maan fie ne
aitaofa annat mär’ätä etfä ete§ ruofaa laati, maiffa
[mun afioitaft mie olen juoöfut, että [tilien olen fat*
feta matfalla.» Soinen ei ftilienfään mahtaa mi*
tänä, ietua föföttää maan toimeefaan Fatolla. Suo*
paS pistää jo 2Betel)ifen miliafft eifä tietä f>än neu*

moa muuta, maan fapuaa itfcfin fatolle ja Ipotä Fa=
maliuttaa naista, fun ei tuo ete§ puhetta antanut

hänelle. SD?itä6 ftitä} f>ul>mar mieree Fatolta alaö ja
SBetel)inen mal)ingoeifa putoaa perältä, päätiehen
tuiåfalitaa tuman fcinuffelle paljasti. Siitä fun mä*
I>i6fä jengin felmeft jttte, metäpft äärimäifeen aittaanfa
Ijcti, miåtä elämätä mettä, parataffeen joift. Lolita
löptääfin maniasta paifaötaan fuleifan, joöfa paran*
nuffen ainetta tieft oleman, ja ottaa fipmän rpppppi*
[en fiitä; maan tptär fun fuleiffaan oli fuoleman
mettä Faatanut, SSeteliinen juomalta pääStpänfä meni
tainiofft ja Fuoli. Spttärct faimat häneltä rau*

f>aöfa elää fltte ja monfiaefa FotiSfaan afua, funi
ennenfin l>pmä6ti. Sen pituinen fe.

©emojen felityfffä: 1, Syfcä == rastaa, 2, Sipaa = arffu,
tiratu. 3, (£foöta = pproppttä, tanmrata. 4, puinen = fantmto, ams
me. 5, pien äiän = tornin paljon. 6, puuttunut = fattunut. 7, pie»
wapba= (iitapba. 8, tenocifet tcptpänfä = pproän päiroän janottuanfn.
9, fuleittaa (»enäetji: cy.iefiKa) = puteli, pienonen »eft» eli miina»
leili. 10, pp»vällä tuulella = ppirillä mielin, ppnridänfä. 11, puti»
mitnfa = waatteipinfa. 12, tuofali = »värttinä, rufti. 13, tolman»
neäti = folmannen terran. 14, murfinaffi = puolipäimällifefft.
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18.

UMualtn Äarjala§ta.

Oli uffb mttuban ja affa. Slffa fuulaö l ) on
pien, min /aa fobigfaan tietää, fcn fanoo faifille fp»
lägfä. Uffo taag metfimieg ja falagtaja on fypmä.
©attuupa ferran fttte pppbpfftllään fämcllegfä lbptä=
mään aarteen metfägfä ja alfaa miettiä mieltegfäm
fä, millä npt fe aarre t>iljaifuube6fa foti£>in faaba,
hänellä fun affa on fuulag, että min fuulla maan
faapi, fen muille fertomi fjeti. 910, ei muuta; oli
uffo finä päimänä f>au’in löptänpt rpfägtä ja met=
fägfä toa§ oli metfo fäpnpt ritaan 2 ), niin ne mai=
fjetti fegfenänfä, metfon pani rpfään ja l)au’in muutti
ritaan. @iitä fulfi fotiinfa ja fanoi afallenfa: »minä
aartefjen löpfin metfägfä, niin huomenna fäpmme ra*
l)at tuoraagfa fieltä.» »9Jo, eläjän mitänä, mai
fte aarteljen löpfit!» fanoi magiahan affa, ja fyänen
jo mielenfä alfoi Ijeffua fplään, faneinahan fttä;
maan uffo ei lagfenut, maan rupeft affanfa fera ma’a*
ta, ett’ ei fe muubanne päägfpt mityin.

.Suhu fe pönfeutu fiten, niin fuoritaan fyuome*
neffella fitte kantamaan rahoja aarteelta ja mennään
ptjbeofä metfään. Säällä fun lammin rannalle tul*
laatt fämellegfä, uffo mirffami afallenfa: »muotafyan
mät)äifen, otifi minulla täefä;» ja fun fab=
fotaan faaliöta, täältä metfo on rpfäöfä! Äufellaan
maljan matfaa tuohta, funnefa linnun pppbpffille
päältään, ja fatfotaan niitäfin, niin täällä taas Ijaufi
on ribagfa! @e otetaan fiitä, ja fäpbään aar*
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teelle tuoöta, joåtct ral>at pannaan taffoif)in faiffi,
ja läl>betään fantamaan niitä fotifyin.

tään fpläfyän, Uybäävi, astutaan pihoja mpöten, niin
jo laatift afan mieli tabloidin fanoja miemään, maan
utto taa6 edtätft menemästä bäntä. diibän aifaa?
foan tuosta, niin jo moniaa&fa fobbin poitteaa aita
fujaban (äbteäffenfä talobon; maan fattuu foirat ftinä
paifoin tappelemaan feöfendnfd, miåfä äli£feroät, ärte=
feroät pihalla, niin puntaa afa&em uffo: »elä' mene,
artaifeni, etföö fuule, miten fiind taloöfa aEfa mie6=
taan Ipöpi, ettd dldjdd toinen fäftsfä.» Slffa fäi-
Mf)ti fttä, ei tulluttaan Janelta taloefa ja
uffo fai aarteen fotiinfa, fpldfunnan fuulematta.

slo, ma'attiin 90' taaåfin, maan fun pdimd tu=
li, aHa ei fauempaa fotonaan ppfnnpt, maan juoffi
jo buomeneffella Jt)täbän, fttben talobon piåtäpft, fu=
bun eilein oli menemä&fä, ja aifot ferrota aftataan lai-
fitte, fanoi: »me aarteben löpftmme, 16'ifimme metfäetä
aarteben; mun uffoni fen jo toiöfa pdimdnd iltaifella
fteltd lönfi ja tuli fanomaan minulle, maan mt)öl>d
oli jo, eifä luullut ftnä pdimdnd roield rahoja ote*
tuifft, maata eilein r;bbe6fä paidalla Mmimme, fteltd
fafft tafalliöta rabaa fannoimme; ne niin fuuria ne
tafat....» ».fta, mistäpä aarteen löt)fttte?» fr;=
fm' ifäntä. »Suolta, tuolta, metfäötä tuolta», fet=
mitti l>dtdiåfddn aiU, »Saatti ja minä ijffiöfä faloa
fuPimme ja fatfoimme ppobpfftä enftn, niin rpfäefä
oli metfo ja ribaSta faatiin baufi; me ne enftnnä
otimme, ftitä etemmäffi mentyämme ...»

bebtelet», fanoi ifdntd, »maistelet ainaftn, miHotn!a
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fäppi rpfäfyän mctfo taf)i vitahan fyaufi, tuot’ei ugfo

fyullutfana!» »U£fo poiP», fiieteli affa, »

ftmme me aartefyen, lopftmme, fafft tafalliSta fan;
noimme rafyaa metfästä eilein ja tästä fplän fautta
mielet fii£>en aifaan matfajimme, fun ftnua täällä nai;

feft piefji ...» »Die maistelematta!» l)uuft fuut;
tuen ifäntä ja fteppaft affaa formalle, »rniefä ja
milloin milma 3 ) on naifeni lt>cnpt! faiffi mal£)el)te=
let täSfä, ei ole mitäfään puf>eeöfafi perää! mene
matfaaft, taiffa..!» —Slffa ei muuta neumoa näfy;
npt, maan juoffi joutumifeen fotiinfa eifä fen fomem;
min enää Ruotinut uffonfa afioita fpläsfä ilmoitella,
maan oli toimedinen ja tarffa faifiöfa

@en pituinen fe.
©clitptfiä: 1, fuula? = paljopufieinen, Ijarmafyammab, 2, rita

= linnun luuttu. 3, milma = minua, mua.

Sfofäjd ja %autu
Ufttunlta ÄaqalaSta.

la£)än laatuun tätipä tarina mi tietäätfcmme ®atfalaifilla;
.ftatfc ja wertacte: Subnrig Secfjftcin, ©eutfdjeg ®lövdjenl>udj, Steipjig
1846, (imuja 278—283, fertomusto’: „©ie brei bummcn Seufel."

Dii uffo muinoin ja affa. £e padoin elimät
feSfenänfä eifä faanut uffo rauhaa afaltanfa, fe fun
riiteli pl)ä ja oli äfäinen. sJlo, pafence ferranfin
uffo fttä äfäistä affaanfa ja aåtua met=

fää furuiåfanfa, niin fcffti fämelleöfään fiellä fafyben
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fallion lomana l>auban, jofa niin on fpmä fcmmois
nen, etfei ftlmd pohjaa nd’efdnd. Siihen oli jo
peittäptpmäsfä uffo, niin oli mielenfd apea l), maan
fiitd fun -taas taimasta fatfoi ja jumalan luomaa
maailmaa pmpärillänfä, mifä lienee ajatus fiind mie-
(el)cn juoSfut; fydn ei Rautaan l>pppddfdnd, maan
pafenee fofo paiffaa ja lähtee fiiruuSti fotiinfa.
Siellä tupaan tulleSfa fuulee affanfa dittelemdn pf»
ftffenfd pl)d, maan ei huoli npt tuoStafaan, astuu
maan ro!>feaeti ebeHenfd ja [anoo torujalle: »Idljbe

rahaa fantamal>an, mie metfäSfä fäpbeSfäni aarteen
Ibpftn.» Slffa l>crfedd torumasta, »mai löpftt fte
aarteen!» (anoo, »fa, mistäpä, pstdmdifeni, lopfit?
pitää fieltä meibän [e foti£>in faaba, ett’ei muut micne
futfa.» 9fo, lähetään mctfähän fiitd, rauhaSfa
ful’etaan phbeSfä, funi pStämpffet fonfana, ja affa
faifen matfaa miehelleen ImoStelemi, miten npt maSta
olla, futen eleä, fun ne faabaan. Sul*
laan tuosta, niin mirffaa afalleen uffo:
»täSf on npt rahat, fäp reunalta fatfoma*
hän itfe.» 2lffa f>p>p>p>ää ftihen, ja furfistaffe fat*
[omaan pohjaa, maan uffo on tafaapäin piteleminään
häntä, etfei mufa putoaifi, ja famaSfa furmaifee hä=
nct hautahan alaS; itfe astuu rauhaSfa fotiinfa.

sJlo, elää muutaman muorofauben uffo pffiffecn
fotona, niin alfaapa# jo pitfästpä - aifaanfa, fun ei
tomeria ollut fetana, ja armelee, ajattelee tuohta:
»paha oli elää pahan afan fera, paha pahattafin
alatta!» SlliiSfä tuumin paalifan fitoo nuo=
raan ja lähtee l>aubasta faamaan affaapfa, joShan
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»tela eleillä oltft. &ulee {»aubaKe tuohta ja tuSfin
(aapifaan nuoranfa Rautaan laSfeneef(t, niin jo tart=
Utu fufa föpben päähän (teitä. Sfto, ci muuta, me=
tää uffo, metää nuoraanfa plöS, maan fun'(teitä tu=
lijan jauhan reunalle (aapi ja I)äntä fatfomi (iinä,
eipäs olefaan (e bänen oma affan(a föpben peräSfä,
mi lienee muu mieraS. Uffo bämmäStpi (itä, arme=
li: »mitäpä mie mieron afoiSta puolin!» ja rupeft
jo pimiöltään leimaamaan nuoraa, maan toinen (ur*
feaSti rufoeli l>äntä: »elä, meiffoinen roeli=fulta, nuo*
raa fatfai(e, auta minut täältä!» - 9io, (ääli on
ufosta, fun näfi, miten toi(ella bätä oli, eifä fyennos
Eaan leifata föpttä, maan nostaa b ftubaSta afan.
Sämä fun maalle pääft plös, itoiS(aan oli pien ja
alfoi ufolle fiitoffta lufca tuosta. »spmä», (anoi,
»fun melifulta baubaSta autoit, (tnne tuo pafya affa
eilein tuli (emuloinen, en moinut mie bänen fera elää
(teliä.» »2Bai niin (mun oli maifea ollaf(e(t rauf=
fa!» mirffoi Rauhasta nou(celle uffo, »no, funnepa
tästä npt fäfeät?» »Äa, en tiebä», (anoi euffo;
»rumetfaamme pbbeSfä elämähän ja(aafaamme maaik
maa fulfemaban fabben.» —■ »£)li(t tuo (itä», maS-
ta(t uffo, »ifämätä on it(ef(eenfin eläminen; maan
milläpäS me elämme?» »(Slätjän bätäele, fpllä
mie neumot tiehän», (anoi euffo; »rupea (te, uffo=
(cni, tietäjäni, mie rupean taubif(t, niin fun fetä mie
läfttän 2), (te tulet auttajaffi (tiben, ja (tllä tapaa
elämme.» - »sa, pitänee (itä jotafin mirfaa olla»,
arroeli puolestaan uffo ja rupeft fiitä npt Sietäjäffi;
maan affa,rupc(t £aubif(i, futen pube oli.
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Slfetaanljan matfata tuosta, elää, eletellään ph
[isfä-. affa [aapi läjittämään iljmiftä, uffo tuubista
päästämään I>eitä, ja hm pfftn tuumiin fitä tefoanfa
tefemät, fairaat paranemat aina ja uffo [aarnista
palanneistaan fypötpp riffaaffi pien. Sftifäs, fypmäs
i)än oli pohattana elää, maan fun aitoja mpöten
Sauti Ijäntä jota paifasfa fäptti eitä rauhaa anta=
nut mä£)änfään, maan uhoa v>f)tälätfeen tietäjänä ta=
Uitettiin, aitoi jo fe tpö IjäneStä maifeaffi fäpbä.
»Dni)an», armeli, »riffautta minulla jo fpllin, otan
eron, fun otanfin fof o mitastani!» sJUiS[ä tuu*
min tuon äfäifen puritftahoiran etft [emmoifen ja
pani nasfaffaan 3) äräjämäljän} josta, fun Sauti
taaS erästä miestä läfitti ja uffoa fäptiin Sietäjäfft,
l)än läf>tee fairaan iuoffe fyeti ja (anoo Saubille, [ille
Rautasta tulleelle alalleen mufa: »fyerfeä jo iljmifiä
läfittämastä! fun et f>er’enne Ijpmätlä, mie tästä naS=
fafastani lasfen fen afan, mi [telläfin fyaubaSfa
mairaaft finua.» Sätä fanoesfanfa f>ärfitft faumalla
äräffätä 4) foiraa naSfafasfa, niin tämä alfaa f)ä=
riötä. Souti fuulee fen ja alfaa IjätäiSfänfä rufoella
miestä, [anoen: •:elä, melutulta, [itä affaa irti pääs=
tä! minä fyerfeän [airuita maimaamasta, ja [aat rau=
Ijasfa elää [mätin.» »9io, fun peittänet fofo tou
me[i etfä tpfyjään ifymiftä läfitä, jääfbön affo naS=
[alfaan», [anoi uffo ja fulfi [äffineen fotiinfa.
(Sillä tamoin pääfi paljasta tomeristaan crillenfä eifä
[enfomemmin tarrcinnut tietäjänä mierolla fäpbä, maan
afettui maniaan taloonfa ja alfoi [iinä elää entistään
mpbien. Sen pituinen [e.
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©etittytfiä: 1, apea = larntaS. 2, läjitän = taubitla wai»
»aan, (toteutan. 3, nasfatfaan = naiitafälfiin. 4, «räffätä = ntiitais»
ta, aliiistä ja ärifemätn.

14.

Ufon tytär ja Stfatt tytåt.
ÄarjataSta.

3)t>enfu()teijta, teifiäit werrattanna tarinoita on tiettäwäSti- feucaa*
wifla u(fomaan fanfoilta:

£urja(aifi((a: Äatfo: StS&jörnfen c<j 9Jioe, 9lorrflc g:o(fee»en«
tyr, et)rtfttanta 1852, 9t:o 15; ftxvuja 77—87. „9Jtanbbartent cg tfjär.
ringbatrent."

giuotfalaifitta: Äatfo: sijrteits(Ja»afliuB octj ©tepljenä, ©teen»
jla goif=@agot odj äfroentgr, 1 bef. 2 f>äft., ©tf&lnt 1849, 9t:o 2, (t-

-rouja 428—449, fertomuöta „£>e twå ©frinen."

XaiiSfalaifilla: Äatfo ja roertaeie: SBintfyer, SDanfle gotfc»
c»ent»r, 1823, ftnwloita 36—39, fertomusto „£>en onbe
©tebmobcr."

©affalaifiUa: Äatfo: Äinber* unb .£>au§märci)en, ©öttingen
1850, 1 £&. 9b> 24, fvrouja 129—132, fertpmuSJa: „%xmJ?tiltS
Äatfo: ©eutfdjeS Stårdjenbudj »on 2. 33ed)fiein, Seipjig 1846, firouja
62—66, .kertomusta „SDie ©otbmaria unb CPectjntiiriii." jfatfo famaa
firjaa 186—187, „gipdjen*gä»cl)eu", ja ftwjtjä 228—230, fertumuSta
„25er ©arten tm Skumten." Äatfo: girmenidj, @ermanien§ SBöfftr»
jtimnten, Xlj. 11., Sertin 1846, 45 (iroua, fertomuSta fi'@ticfe[fci)e."—
Äatfo: Äulim unb 9Jcrbbeutfd)e ©agen, SDiärdjen unb ©e*
braficfye, Seipätg 1848, firouja 335—336, „©aö 9!Kabct)en im Sparabiä."

Äatfo ntljöåfm: (flfäjtfdjeS 33o(tsbiict)iein, Äinber» unb SBotfätieber»
rfjen, ©»ietreime, ©pritcfte unb SJiärcfyen, »on Stugujt ©töber, ©trafj*
burg 1842, fuuuja 113—116, 9c:o 245, fertomuSta: „3Me imi ©tief*
fcf;wefterlem\ im 2)cuf)(f)aufer SUunbafjrt.

Dlattöfaiatfida: i?atfo ja wertaele: "Contes des Fees" par
Charles Perrault, fttvmja 98—101, fertomuSta "Les fees".

Staliaiaifiila: Äatfo: "Il Pentamerone"=nimi§tä firjaa, 111,
10, joSfa en taljan foroeltmva fertomuS, nimeltänfä: "Le tre Flate."
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I. 3Ctt>amtolfa ttfytååi&L
•ftarjalaStn.

£)n uffo ja affa ja E>ciHä on tytär; maan
furma tuosta mie aioin, niin uffo fun toiste naipi,
©ööjättären faapi eufoffenfa. 910, ei£>än miränä;
elctdän, ollaan muutaman aifaa pfftSfä, niin jopaS
lapfen tefee ©nöjätär, tyttären mufa l)änfin, ja fiitä
päimin ufon tytärtä alfaa mitata. SftitäS, faS*
maaf>an lapfet toiStenfa rinnalla fuitenfin ja faamat
tapfi=aifaiftfft; maan ftitäföS maSta alfaa nt)t emin=
timd' ufon omaa tytärtä maimata joS joHafin ja pyy
taa maan hengeltä foaba, fe fun on faunis ja fu=
loinen, maan oma tyttärenfä rietas ja rama.

9?o, mitäs oöafaan tuosta; joutuipa tyffy ja
järroet fämimät jäihin, niin (Syöjätär tuuralla 1 ) rcm=
taan jtySti 2) omannon ja ftifjen tyttäret afetti herää-
mään reunalle; omalle tyttärelleen fulffufuontalon
laatii forean, maan ufon tyttärelle ilman fammalia
maan pani »SsStufaafyan», fanoi, »fef>=
rätfää nt)t ftimolla täSfä: f eitä firmonnee fuontalo
järmefyen, fe fttä l>afemaf>an fteltä.»
mät istumaan fiif>en, ja fef)räämät, fef>räämät aman«
nolla r;f)beSfä, maan jopaS ufon tyttäreltä fuontalo
amantoon firpoft, eifä muuta, fäSfetään f)änen fe
järmeStä fäpbä. Xytto itfee, itfee, itfee nt)t fttä,
eifä moift l>än järmeen fplmäfyän lähteä, fomin on
I>irmeätä Janesta; maan eifyän mi auta, fäSfp on
foma ja toteltama fofyta. 910, ei muuta, Ityppäjt ty*
tär tuosta, maan fun jään alle folabti,
fteHä tuo faunis tie lemefi femmoinen, reimari eteen
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Ränelle, etfei paremmasta apua. £ptär [itä [aapi
aStumaßan, fulfee, fulfee ebelleen fotma[en, niin tu=
leepaS Ruonuf[et mustaan, nuo me!foi[et jotenfin, lin=
naf[t pienet, ta(of[t [uuret. @itäßän ißaStuu tptto;
ei faufaa armele, maan astuu omeSta [t[äHe ja Rp=
män päimän tefee tuUeS[an[a. SmmaSjä ei eläjiä
ole muita, fun manßa mäfäleufa 3 ) affa maan pf[t=
nän[ä. @e fuulee termeßpffen, niin alfaa leppeästi
pußutella tptärtä, fp[pmi: »fenpä ja fuSta [{e, lap[t=
ruffa, olet?» »SDlenpaßan
tuolta plänlmoista tullut», [anoi maStaßan tpttb, fer=
toi afalle a[ian[a, miten feßräteS[ä Räneltä fuontalo
amantoon firpofi, jotta piti etftä npt [itä, ja ppp[i
tpötä ja ruofaa talosta. »j?a, tarmit[i[in mie
pifan, fun manßa jo olen», [anoi affa, »enfä pal=
jon enää tpößän ppStp; maan oletfoS [te töitä oppi*
nut mitä?» »Ölenßan mie niitä, näitä mäßän tofi
toimitellut», roaSta[i töttö, »tefi[in nptfin, minfä moi=
[in.» »910, fun [ie tpößon fp’ennet», mirffoi
[iitä jo affa, »fäpßän en[innäfin, [uomi 4) pußtaaffi
läämä» 5).

&pttö menee tpolleßen [{itä ja alfaa [uomia laa*
mää, niinfun fäsfp oli; fä[i((ään nostelee lehmien
jafat, fopiStelee, pafafjuttclee 6 ) [orfat, Reimoillaan
pppßfielee faiffi ja fofo [en laaman niin [iimoaa
RpmäSti, etfei paremmalta apua. @ii£ä, fun tpönfä
oli teßnpt ja läämä oli pußbaS, pala[t tupaan tafaft
ja pppft taas emännältään tpötä. »910, iStußan,
lepäele täS[ä, mie ulfona fäpn mäßäi[en», maStafi
affa ja [itä tietän[ä meni läämään, omin [ilminfä
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näßemähän mußa, onßo tuolla fiiwottu miten.
@ußßo (teliä npt läämän näßi, että oli puhbaS ja
(listi, niin Bpfpi jo itfiltään lehmiltä, (anoi: »mitpS 7)

oli piißa?» »£p»ä», (anoi lehmät; »Ba, h9®ty
(emmoiSta meillä ei ole PäSfä ollut, Baißßi (orßßamme,
jalßamme Bäftllänfä nosteli, ppphßi ja puhbaSteli hP s

»äSti, (emmoinen oli piißa.» SIBBa, Buultuanfa
tämän, Bä»i hDroWenfä ja Bulßi tupahan (titä,
»irßßoi tyttärelle: »hpmästi olet Jäämäni (uominnuty
menepä npt, pane lämmitä Bplp.»

9J£itäS; tyttö meni, lämmitti Bplpn, fyautoi »aS;

tat, l>aaliöti »ebet, ja Bun Baißßi oli »almistanut hty
»in, Bä»i (anomaSfa emännälleen fitte. Sämä fil=
loin (tftlisßoja 8080 ropeellifen antoi tytölle. »9Äe;
ne», [anoi, »Bplmetä nämät.» SEpttö meni tyytyen
tpötyönfa eißä fnnttunut tuosta, »aan Bplmettää mo;

futti fiftliößot hpmäSti, pß(tn pßfttellen pety »aleli fan;
naSfa, josta Baißßi latoi ropeclle taaSßin ja »ci emän;
nälleen Bäteen. SIBBa £>eti Bpfpp ftfiließoiltaan ftinä:
»no, mitpS olißaan - ».Ka, ei ole meibän
fäSfämtne niin f)t)»ää »ielä ollut», »aStaft phtä
fuutanfa (ttyiSßot (tiloin, »tämä niin (iiStiSti, (omaSti
mcibät pßfin pßfttellen lämpimillä »efillä Bphoetti BaiB;
Bi.» .Kuultuanfa tämän, aBBa tyttärelle antaa Ity;
pahan Bäteen, toifen toifeen ja (anoo: »npt faat, tyt;
töfeni, Botitfl mennä, pibäf)än »aimoiStaft nämä.»
SEpttö (anoi Biitoßfet emännälle päStääßfenfä matßaHe,
ja (amaSfa außeaaßin BauniS, le»eä tie taas järroeS;
fä, jota faapi tptär astumahan. Äulßec, Bulßee (itä
mpöten Botmafen, niin jo a»annon (uttlle pääft lip;
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painenfa ja läFfi astumaan talolle. Säällä @9o=
jätär faffaraa paistaa fobiS(a, fun alfaa l>aufunta
fuulua pihalta; nä’et, foira amannolta tuli=
jata. @pöjätär fuulleS(aan tämän juof(ce tumasta pi=
£>atlc ja fofee a(ettaa foiraa; maan tämä ei fielloSta
fyuoli, fjauffuu maan pl)ä: »fiufaa, faufaa, ufon ty=
tär tulee, lipas fultaa, toinen fiopeata olfapäiHä.»
©pöjättäreflä (äplä 8) on fäbeS(ä, niin (illä työbä,
napal)utti foiraa, (anoi: »mitä fmrajat, etföS haufu:
»ufon tytär tulee, lipas* tulta, toinen terroaa olfapäi!=
lä.» .Sfoira maan älähti ferran, maan ei totellut
fuitcnfana, fyauffui maan e£)timi(een(ä: »fiufaa, fau=
faa, ufon tptär tulee, lipas fultaa, toinen hopeata
olfapäiHä.»

s)ääfi tyttö jo Fotiinfa ftitä ja mei lippafyat
aittaan, joöfa, fun aulistaan lännet, näiS(ä fultaa
on toifcSfa, toifcSfa pelffää hopeata, funi foira oli
fyauffunut. Syitäpä tästä. ©pöjätär fun tämän
näfi, mei toifeSti tt>ttäret amannolle ja reunalle afetti
fel>räämään taaSfin; omalle tyttärelleen panee (am=
malia fuontaloon, maan u!on tyttärelle (ulffua, fa=
noo: »istufaal)an, fcfyrätfää n9t täS(ä, fumpnifelta
fuontalo järmeen lumonnee, fe (itä fäpmäfiän (teitä.»

slo, (tilien jäämät tytäret amannolle, istumat,
pltyeSfä; maan ei aifaafaan ollut, niin jo

alan tytäreltä fuontalo Firpoft amantofmn, eiFä muu-
tu, maan tuli järmeStä IjaFea npt (e. SäStäföS
tytölle f)ätä; lähteä pitäift, maan peloittaa toFi jär-
mecn fplmäljän mennä, säbäS(än(ä l>iitt>iötelce, I)9=
mistelee aifanfa enjtn, maan jo ftypäl)tää fiitä aman=
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toon fuitenfin, ja ftellä taas jään alla tie lemcäffen
eteen, funi ufonfin tpttärelle taanoin. oitä fun aSs
tuu cbellenfä ja fulfee, fulfee fotmafen, tulee liuos
nuffet maStaan fyäneöe, nuo fipmät fcmmoifet, linnafjt
pienet, pirtifft fuuret. hiiliin menee tpttö ftfäHe,
maan ei fipmää päimää tefmpt tulleSfanfa, fämi maan
istumaan lamitfaEe.

&umaSfa affa on eläjänä pfftnänfä, funi toi=
fenfin tytären fäpbeSfä. sän alfaa puhutella mie=
rasta, fpfpp: »fenpäs ja fuSta fte lapfeni olet?»
»DlenpafyanpläsilmoiSta tuolta», roaStafi tpttö, »tänne
läfftn palmeluffen ctfintäfyän; etfö ottaifi pifaffeft
minua?» »Äa, tarmitfcn mie palmelijan», fanoi
maStaf>an affa, »maan mitäpäS taibat fte töitä?»
»9io, ne mie teinen, mitfä toinenfin», pafift tpttö,
»paneman tpötä jos mitä.» 9fo, affa tpttären
otti pii’affenfa, fun niin fuuli toimellifen oleman, ja
antoi f)äneKe tpötä, fanoi; »fäpl)än, fuomi pul;taaf|t
läämä.»

&ptär meni tpöllenfä ftita, maan oli mufa fe
toimitus Janesta fialpa, niin alfoi äiSfänfä telmää,
rpSfiä läämäSfä, löi Rangolla, rönfptti lehmiä pääs
f>än, eiM luonut ebeS ftltaa, fiflenfd jätti faiffi, maan
itfe juofft jäHenfä tumaan ja fämi joutilaana istu*
maan rahille 9), funi tpönfä toimittanut ainafin.
Qfmäntä näfce tämän, niin mirffaa tuosta:
»mai fait fte jo, piifafeni, laaman fuomineeffi; no,
pitääpä fäpbäffeni tpcfi=alaa fatfomaSfa.» @en fa=
noi omcSta menneSfään ftinä ja fulfi fuoraStaan lää=
maan tiebuStaaffenfa afiata. SRo, tuleehan omeSta

®uom. tariiieitä. 14
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fifälle maan, niin jopas oubot Fuulemi täältä, lepmät
Fun itFemät, molpämät, monFumät maimoiSfanfa FaiFFi.
Emäntä fffloin tutFielee afiata itfiltänfä peritä, Fpfpp:
»mitpS oli piiFa?» »Ä'a, micläpän Fpfpt FoFo
piiFaaft», maStafi lepmät, »puono oli peittio, FaiFFi
pieFft maimaifeFfi meibät: päät löi, jafat FatFoi, fil=
mät pupFoi, fenlainen oli piiFa.»

sJlo, emäntä Fuultuanfa tämän meni tupaan ta=
Faft, ja mirFFoi fiitä taa© tpttärelle: »menepä npt,
pane lämpeämään fauna; olift Fplpöfä Fäptettämiä
minulla.» Spttö meni, maan ei huolinut Felmolli=
feSti malmiStaa Fplpä, [amuineen, päimineen falpaft
maan faunan ja Fämi fiitä tupaan fitte, fanoi mal=
mistaneenfa Fplpn. 9Zo, ei muuta; emäntä fiitä
ropeellifen ftftliSFoja antaa Fätepm tptölle, FäSFee p&
nen Fplmettää ne, lämpimillä mefillä malclla ppmästi.
£ptärpä närFäStpp tätä. »IDmpaö», fanoo, »nämä
Fplmetettämiä toFi, empäS moFomia Fplpijöitä mielä
ennen ole näpnpt.» Dttipan ropepen Fäteenfä Fui=
tenFin ja mei fifilisFot faunaan Feraflanfa, maan ei
fuoftolla Fplmettänpt peitä, FaiFFi peitti pptaiFaa äm=
päripin, ftinä FptmäSfä mebeSfä maotan tpmellä fotFi,
furmoeli mäpäifen ja loi ropeelle taFaft, joeta mei
emännälleen fitte. Sämä tutFii taaS afiata entistään
mpöten, ja piljaifuubeSfa Fpfpp ftfilioFoilta itfiltänfä:
»mitpS oli teistä Fplp, millainen piiFa?» »SÖBielä
Fpfpt», maStafi itFien, ruiFutellen äpärepct FaiFFi,
»Fepno oli piiFaft pien, pännät FatFoi, päät pupFoi
mipoiSfaan meiltä eiFä lämminFään ollut ebeS Fplp.,
FatFua, famua täpteen oli ruoja falpanut fenFin.»
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SftitäS; emäntä hm tciraän fuuli, Fämi tupaanfa
taFa[t, ja [anoi tpttäreKc: »tulema patFFaaf [aantaan,
npt en enää tarmitfe ftnua.» oamaS[a lippaan pani
tpttärellc Fäteen, toifen toi[een, ja [anoi: »pibäbän
palfoiötafi nämä 5 maan hm Fotiif tulet, elä aittaan
Fanna, ufon tptär ne maan ilman maifytaif [mutta.»

9lO, [ai tptär aFalta palFFanfa ja täFfi lippain
ncnfa astumahan, niin t>äneFle taas järmeSfä amau=
tui tie, joFa mei omannette asti. oitä FulFee t)än

[tnne ja faapi omannotta astumaan totolle; niin Foira
talon pihalla alFaa fyauFFua t)cti, [anoo t>auFFueS[aan
ftinä: »FiuFaa, FauFaa; aFan tptär tulee, lipas tulta,
toinen termaa otFapäiltä » oen Fuutee opöjätär
tumaefa ja fypppää jo pidätte, joS[a [eipäättä t)o[umi
Foiraa, [anoo: »mitä fyorajat ftinä, etföS tjauFu:
aFan tptär tulee, lipas Futtaa, toinen hopeata o!Fa=
päiltä.» SJiitäS; Foira ätäf)ti Ferran, maan ei [itiä
totellut, fyauFFui maan pt)ä: »FiuFaa, FauFaa; aFan
tptär tulee, lipas tutta, toinen termaa otFapäiltä.»
oama6[a joutui tptärFin pit>aan, näptteti äibitleen
tippat>at, mitFä oli järmeStä [aanut, ja [anoi: »nämä
minulle [teitä patjoistani annettiin, maan Fiettettiin
aittahan miemäStä, uFon tptär muutoin maif>taifi mu=
Fa.» »Sopa niin», [anoi aFFa, »ei pibä aittaan
miebä, FoöFa Fietto on, taaSf on olFiriifyi, mieFääm*
me lippabat [tnne.» oen ncumoi opöjätär [tina ja
mietiin lippabat riiheen; maan ei maltettu olla [t[usta
Fat[omatta, ja Fun omattiin Fannet, [teltäFöS tulta,
termaa toi filmille Foltta, ja t>e päin päätimpSten
Faatuimat tattialte, [tina olhen [eFaan patoimat Ftun^
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piFin. UFon tytär »aan ifänfä Fera eloon jäi ta=
loSfa, joSfa raubaSfa afuimat fitte, FunneFa Fuolema
Forjafi [eibätFin »iimein. ®en pituinen fe.

©elitptfiå: 1, tuuralla == rautafeipäällä. -2, jpSti = fiaffaft
jäälhin. 3, roäfäleufa = fouttulcufa. 4, fupmi = ftiipoa. 5, laama
= naisetta, fiupatto, omctto. (i, pafaliuttelce = puistelee paatut pois
(jalaiPta). 7, mitpJ = mifntncn, millinen, minfÄläinon. 8, fiiniä (fäp=
lä) = ricfiltlän »arft. 9, ratille Pentille.

3)liHjärweltci ©atafimiutsta.

jltybeöfä möFufä afui äiä, jolla oli pfft ainoa
tytär, ja lähellä [eitä oli toinen moFFi, joSfa taas

afui ämmä ja [idä niin iFään oli tytärj mutta äiällä
oli FauniS tytär, ja ämmän tytär oli jolfa ja ruma.
@e äiä nai fitte ämmän, joFa tyttärineen muutti fiis
[en äiän moFfiin, ja rumettiin elämään rtytenä. 9io,
ämmä fun fitte fiinä mie[enfa Fobisfa enfi Fertaa
leipiä leipoi, niin omalle tytärelleen teFi ruFiiSta lei=
pää ja toifelle teli feFaiSta, ja pisti Fpptymään uus
niin. «SiclläpäS alFaa feFa leipä palaa, Fun uuni
oli Fuuma, ja äiän tytär nä[beSfään tämän Fäppi
äitipuolelleen »alittamaan fitä, [anoo: »äiti [oi, FaFs
Funi palaa!» äitipuoli [illoin fieppaft FaFFara»
uunista ja [en »tyoisfaan »ieFaft tytölle, ärjäfi:
»tuosf on, mönjä[ta, ofaft, »ie npt jos .piitefien
fe!» Styttö läFfi »iemä[än Fo[ta, te[bäFfenfä niin
Fun oli FaSFettyFin, ja [ai FaFFarataan Fautamahan,
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tufiaffeen siitel>en tuosta. 3o oli mäfyän matfaa
fulfenut fotoa, niin putofi faffara Janelta Reimasta
maahan ja läffi mieremään ebellä, näpttäen tietä,
£pttö ftllä lailla tefi matfaa fitte, ja faffara ppöri
ebefiäpätn aina; maan ei fomin fau’afft fefennpt,
fun tuli äiä maataan l)äntä ja fanoi: »I>pmä piifas
feni, ctft päätäni mäl>äifen.» »®n jouba äiä*ruffa»,
maStafi tptär, »faffarani ebellä ppörii, jättääpi mi*
nut.» »(£lä fiitä Ijuoli», fanoi fifioin fe äiä,
»fpfiä faffaraft ppfälfipp, fun ftnäfin ppfältbpt», ja
famaSfa istuutui jo tiepuoleen fimefie. SEptär fun
ncumon fuuli, ci enää fiirettä tel>npt, maan taufoft
fulfemaSta fol)ta ja istuutui fimefie l>änfin, etfiäffeen
flinä fen manltuffen päätä. 910, fyän fun tieltä poif=
fefi, faffara ppfälfipi ppörimäStä mpösfin, maan fun
äiän pää oli etfittp ja tptär noufi istuiltaan ftitä,
niin faffara läfft ppörimään taaSfin. SD?enil)än tp=
tdr, matfuSti faffunfa perästä fitte, niin jopas toi*
feSfa fol)bin tulee olfilpl)be maStaan tiellä ja alfaa
pafinoiba fefin, fanoo; »firistäS piifafeni minua.»
»@n jouba», fanoo tptär, »faffuni jättää minut,
tuolla jo juoffeepi ebellä.» »@lä ftitä l>uoli, fpfiä
faffuft ppfälfipp, fun finäfin ppfäl)bpt», maStafi oi*
filpfybc taas niinfun taanoin äiäfin; ja tpttö ftitä
ppfäfytpifin fitte ja firiSti olfi!pl>bettä fiinä ja fitoi
uubeStanfa, niinfuin ppptö oli. Söaan fen fun fai
tefyneeffi, läfft matfuStamaan taaSfin ja faffufin fa*
mafia rupcfi ppörimäfyän ebellä. ©ltän faufaa
fuitenfaan astunut, fun tuli mastohan läljbe, jonfa
oli pmpärillä pieniä lintuja jottffo. Sfic fofyta alfa*
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mat lantaa miferrettä hänelle, (anomat laulaeSfaan
ftinä:

»Qm jouba, FaFFuni jättää» maStafi tyttö
tään mtyöten ntytFin; maan linnut tiefimät neumon
taaå fityen, fanoimat: »elä tyttökulta ftitä f)uoli,
Ftyllä FaFFufi ppfälttyty, Fun finäFin ptyfäfybtyt.» Styttö
tämän maStauFfen faatuanfa, feifabtuiFin Fofyta; is=
tuntui lähteelle, ftinä Itymäeli, pufyutteli lintuifia ja
FäbeStään juotteli F>eitä. SöaSta joFasainoan Fun oli
ftllä tamoin juottanut, läFft astumaan taaSFin, ja FaF=
Fara fai ptyörimään famalla. ©itä menoanfa meni

fttte ja feuraft jälFiä aina ,£nitel)en
asti. Säällä Fartano on aituuFfen fifällä Fomea,
ja ptyalla FaSmaa fuuri fummatoin tammi, josta ltaa;
rat ulottumat joFa puolelle aituuFfecn asti. ©ityen
Fun tulee tytär npt ptyalle, Riihen ifäntä feifoo tu*
man ebeSfä portaiben pääSfä, ja (anoo ftitä tammet
lenfa: »tammi työ oFfifle, tammi työ oFftlle tytärtä!»
että, näet, tyuFfet löift pois tytöltä päästä j maan
tammi Fun oFftllaan rupeft työmään £)äntä, fe olFi*
Iptyte, jota tyttö tiellä oli Firistänpt, tuli mältyin fiU

ja fuojeli tytärtä, että pääft toFi Fauniine tyuFty
neen tupaan ftitä.

SumaSfa teFee
tää talosta työtä. »9lc, FelträätFöS tänä työnä
leimiSFän mittoja langaFft?» Ftyfpi piirun emäntä \\U
loin, »Fun fen tefynet, faat fmomenna palFan mieltäfi
mtyöten. »9io, Foetanmaljan», maStafi tyttö: »am
taFaa millat ja ruFFi.» 9io, millat tuotiinFin fityen
ja tyttären piti ne FangaFft faaba
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määrää mpöten; maan Bernin annettiin panette t>uo=
noinen ru??i, ett’ei ftttä Bäpnpt Belträäminen paljon
ißään. g)ö jo ftttä tatuoin oli puolesfa Bdjta, eißä
tpö Bun mada afulla, niin Bämi tpttdrußßa pal)oil=
lenfa ja alfoi itßeä furuibfanfa. itänen mielä itßied
fä, tuli mieraS omeda tupaan, ja tpttö !un tunnud
teli fyäntä, tämä olißin fe äiä, jonßa päätä fyän tie=
puoleåfa tutteSfaan oli etfinpt. Sliällä di faunia
fomateßoinen rußßi BainaloOfa, niin fen antaapi tptötte,
[anoo: »Bernin on, tpttdßulta, Mmotoin tuo rußßift,
jotta Belträät, Beetahan tätä.» - Spttö ihastui lafy=
jaanfa ja olift Biitoßfet (anonut antajalle, maan fe oli
jo poißesfa, mil)in lienee äßßiä flitä Babonnut, eißä
muuta, maan afetti tpttö rußin eteenfä, ja rupefl Bel);
räämään, minßä ennätti. 9to, feßtte npt oima rußßi
oli mada! Spttö Bun Berran maan fai Bodeneeßft
ratasta, fe pperi polßcmatta itfedänfä, ett’ei tartuin:
nut muuta Bun lanßaa maan fypppiftöfään pibettä, ja
ftttä tatuoin tulimat jtnä pön feutuna Baißßi mittat
mielä Belträtpißft, ja aamutta oli 8080 leimidättinen
lanßaa tptöttä.

9loufeepas aamutta fltte .ftiiben emäntäßin mal=
meette ja näßec mittat lanßana Baißßi, niin Beltuu uut*

teraßft tytärtä, [anoo: »Bpttäpä olet fußßela Beijrääs
mäfyän, tule npt minulta palßßafl faamaan.» @a=

maöfa mei jo tytären Banfanfa ufot», Bantoi aita£=
taan 8080 joußon Birduja pidätte ja fanoi: »ota npt
näistä minßä haluat.» Spttö Batfcli Birduja tietää?'
feen minßä l)än ottaift, maan Bun Baißßi olimat Bau=
niitä niin ei pitemmältä aprißoinut, maan
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Bääntpi fattumalta pfytä Bof»bin, että fen I»än ottaa
mußa. (£if)än Buitenßaan ennättänpt tamoittaa fltä,
Bun 8080 lintuparmi lenft pihalle ftil»en ja afettui
toifclfe BirStullc istumahan, josta laulaa miferftmät
pfybeSfä: »elä fitä ota tpttöfeni; ota tämä, ota tämä,
jolla istumme.» Spttö Bun linnut Buuli, otti fen
BirStun, jonßa neumoiroat ja mci mpötään Botiinfa.
@iedä ppptää äibiltään fitte plistuman amainta, että
l»än BirStunfa talteen panifi; maan ei äiti antanut
amainta, Bäsßi tpton fißoläättiin miebä fc faaliinfa.
Spttö meißin BirStunfa fißoläättiin fitte, ja Bun fietlä
Bannen amaft, fe olißin Bultaa täpnnä fe f»änen BirS*
tunfa ja niin BauniSta mielä ja BirßaSta, ett’ei muualla
femmoiota. SJlitäS; fyän niitä Bultianfa lemitteli ftßo*
läättiin finne ja Butfui toifiaßin Batfomal»an.

Oitnmd Bun fen ndfi npt, paatti omalleßin tpttä*
relleen moßoman rißßauben l»anßßia, josban mißä o h
Boon, eißd muuta, maan rupeft leipiä leipomaan taas*
Bin ja tptarpuoleUcen teßi npt leipää, maan
omalle tytärelleen teßi fcßaiSta. 0e taas, leipien
paiStucSfo, meni äitinfä tpßö fitte ja malitti: »äiti
f>oi, mun Baßßuni palaa.» »SÖai palaa», maStafi
äiti ftepatcsfaan Baßßaran uunista, ja {»eitti fen Bä*
bcStään tptölle, fanoi: »tuoSf on Baßßaraft, juoßfeta
npt «fmtefyen fe!» Sptär läßft matßalle Boya,
mennäßfeeu ftnnc, Bunne äiti oli Bäsßenpt, maan ei
ppörinptßään Baßßara itfcetään ebcllä, (itä piti Banta;

mada mpötään miebä. So oli mäf»än matßaa
tpttö fitä Baßßuaan Bantanut, niin tuli manf»a äiä
f»äntä maStal)an .tiellä ja (anoi: »fypmä piißafeni, etfi
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päätäni mäfyäifeu*» »@n jouba», maötafi tpttö/
»pitFä on matFa ebeöfäni mietä», ja fittä puheen ft5

muutti äiän ja meni menoanfa pt>ä- kiitän etäätte
FuitenFaan pääöfpt, Fun tuli otFitp>£>be tietä FulFien
maataan I>änt<S ja paFift: »Firibtä piiFafeni minua,
tä£>ätt oten t)aj° ama§fa tielle.» »dn jouba», fa=
noi tpttö ja meni menoanfa ptyä/ niinPun Piiroinen
ainaFin. 910, matPuöti mätyän matFaa taaö,
niin tuli maStafyan IctF>be, ja ftinä pieniä lintuja ibtui
pmpäritlä jouFFo. 9£e lautaa mifertämät ftinä täfy=
teetlä, [anomat: »piiPa=Fulta, piiFa=Futta, juotat?
tcebtä meitä»; mutta tpttö tuöPin FatfoiFaan tintuifia,
meni maan menoanfa ebelte. @ittä tamoin joutui

miimeirtFin ja tuli aituuFfen fifätte pihaan;
.an fniben ifäntä taaP portaiden pääöfä feifoo

,nä ja huutaa tpttären tutleofa tammette, joFa Fae*
moi pihalla: »tammi tpö offifte, tammi tpb oFfitte
tptärtä!» Samini pitFitlä r aro ‘^aan jtttoin F>ofai=
fiFin jäiltä ja FaiFFi mei {»iuFfet tpttärettä päältä,
että patjanpäimäifenä ja roät)i§fä r il9*K Mi tupaan
ftitä. ©iettä Fun ppptää fyän tpötä, fanoo «£>iiben
emäntä foF>ta: »no, moitFoö teimir-Fän mittoja tänä
pönä langaFft Fetjrätä? joi? fen moinet tpöfi toimefyen
faaba, niin faat patFanFin miettäfi mpöten.» - »Äpttä
fe£>rään», maötaft tpttö, »tuoFaafyau mittanne tänne!»

9io, emäntä mittat tci ftifjen, maan rufin antoi
bnonon, eiPä puotiaFaan mittoja tptär [aanut Fet>rä=
tpiFft, Fun jo aamu tuli ja päimä matfefi. Riihen
emäntä fittoin tuli Fatfomaan tpttären tpötä ja näFi
millat Peräämättä, maan eil>än FuitenFaan torunut
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tytärtä, fauoi ivaan toimeSfaan hänelle: »tule mit
palEfaaft faantaan», ja »ei hänet mpötänfä ptya((e.
@ityen Eantoi aitaltaan fttte EirStuja paljon, ja EäSEi
tpttären niistä ottaa, minEä tjafuft. SJlitäS; tytär
Epllä tyaStuEfella Eatfeli EirStujen paljoutta, »aan ei
tiemtyt, miEä ottaa, miEä jättää peistä, Eauniita fun
oli»at EaiEEi. S£uoSfa hänen »ielä aprifoibeSfa afiato,
Icnft fuuri par»i lintuifta pihaan, joSfa laSEeutuimat
pftyelle EirStulte istumaan ja alEoimat taulaa ftinä:
»ota piifafeni tämä EirStu, ota tämä, jolta istumme.»

Ein EirStuiSta npt fen, jonEa linnut neu»oi»at fyä=
nettc, ja läEft »iemään Eotiinfa (itä. peritte pääS=
tyään ftnne, meni äitinfä fttte ja (anoi: »an=
naS, äitikulta, plisturoan a»ain minutte, että EirStuni
talteen paniftn.» äiti antoi amaimen mietettänfä
ja EulEi tpttärcn Eanfa alistupaan Eotya, [teliä Eafc
foaEfeen, nä’et, mitä EirStuSfa olift. 9Zo, mitäs
ollaEaan tuosta, EirStu Eun amattiin [teliä, fe oliEin
tulta ja tuliEimeä täpnnä ja fe plistupa fpttyi tuleen
ftitä; joSfa paloi npt ämmä ja tytär EuolijaEft ja
EoEo fe taloEin meni tutyiEft. Slinoastaan flEoläätti,
joEa muista hioneista oli etempänä eriflänfä, [äityi
tulelta {työsti, ja fe Eun jäfelle jäi »ielä, äiän
tyttärellä riEEautta oli El)Uin, jolla ifäänfä »oi elät=
tää ja itfeänfä aina Euolemaan aSti. oen pitui*
nen fe; loppuuhan fe tarina ftif>en.
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