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ESIPUHE.

Kirjaan koottuina ilmaantuivat nämät sadut
ruotsin kielellä ensikerran Helsingissä v. 1877,
toisen kerran suurennettuna painoksena Tuk-
holmassa 1885 ja tanskan kielelle käännettyinä
viime vuonna Köpenhaminassa; nyt ilmaantuvat
ne tekijän korjaamina ensi kerran suomalaisessa
puvussa.

Sekä ruotsalainen että tanskalainen „Kummi-
sedän satujen" painos on saavuttanut yleistä suo-
siota ja toivomme, että suomalainenkin vastaan-

otetaan yhtä suosiollisesti.

Lång & Ståhlberg.
Kustantajat.



Sanomalehti-arvosteluja Kummi-Sedän Saduista.

Kummi-Sedän Satuja
,

Vanhoja ja uusia kertomuksia,
tehnyt Hugo von Becker, Carl Larsson varustanut 22;11a ku-
vapiirroksella.

Oli miten olikaan, pysyvät kuitenkin sadut, varsinkin
kansansadut ja niitten jäljennökset, lasten sekä isojen että
pienten lasten lemmikkinä.

Rikkiviisaat katsokoot vaikka kuinkakin karsain silmin
tuollaissa „hyödytöntä lukemista'*, se ei auta vähintäkään.
Lapsella on tämmöisissä asioissa kuitenkin oma mielipiteensä;
sitä ei voi millään häneltä riistää; sillä tuon vielä tyytymät-
tömän lapsen mieli on useimmiten sama kuin luonnon ääni,
raitis ja puhdas vaisto.

Kansansadun ihmeelliset tapahtumat ja niitten raitis ru-
nollisuus ovat tärkeänä vaikuttimena lapsukaisen hennon ais-
tin kehittymisessä ja muodostumisessa. Onpa suuri erehdys
tehty, jos lapsilta riistetään tämä hänen mielikuvitustansa vir-
kistävä ravinto. Erehdytäänpä, jos, kuten E. G. Geijer on
sanonut, „niitä kukkia, jotka lapsen sielussa puhkeamaan pyr-
kivät, ei hoideta ja suojella, vaan koetetaan juurineen hävit-
tää, jotta pääsisi rehottamaan se kyökkitarha, josta vastaisuu-
dessa sopii toivoa runsasta tuloa ja nautintoa".

Tietysti kansansadut lapsille ovat valiten valittavat. Ei-
vät kaikki sadut ole sopivia jokaiselle. Mutta valitsemalla
niistä saa mitä luonnollisinta, virkistävintä ja opettavaisinta
lukemista, jota voipi järkeä rasittavan koulutyön vaihdoksi
antaa.

Jäljennöksistä, jotka muistuttavat alkuperäisiä kansansa-
tuja, ovat Hugo von Beckerhn mitä mainioimpia. Myöskin
on hänelle kunniaksi tapahtunut se erehdys, että erääseen
norjalaiseen „Kansanseikkailuja“ nimiseen satukokoelmaan,
jossa on kertomuksia eri maista, on otettu pari hänen sa-
tuaan alkuperäisinä suomalaisina kansansatuina.

Hän on yksi niitä harvinaisia, joitten on onnistunut löy-
tää sen sinetin millä yksistään voi kansansatuihin oikean tun-
nusmerkin painaa. Hänellä on tuo tyven, suopea ja leikilli-



nen kirjoitustapa, jota paitsi sadussa ei ole oikeaa henkeä.
Kokoelma kokonaisuudessaan osottaa hänellä olevan harvi-
naista kykyä tuossa vaikeassa kertomistaidossa, ja itse kukin
saattaisi helposti tehdä yhtäläisen erehdyksen, kuin yllämai-
nittu norjalainen satujen kokooja.

(Stockholms Dagblad).

Kummi-Sedän Satuja, vanhoja ja uusia kertomuksia,
tehnyt Hugo von Becker. Nämät ovat parhaimpia, mitä meillä
on tällä alalla ilmestynyt. Useita niitä ominaisuuksia, joita
hyvässä sadunkertojassa toivomme löytyvän, tapaamme nyt
tässä. Tekiä on ky’ykkäästi onnistunut keksimään kummalli-
sia kohtauksia ja niitä kertomaan alkuperäisten kansansatujen
omituiseen tapaan, hän myöskin katselee elämää raittiilla sil-
mällä ja hyväntahtoisella, leikillisellä mielellä, joka vaikuttaa
virkistävästi lukiaan. Niissä löytyy tuota hullunkurista, via-
tonta suoruutta, mikä kuuluu niihin ominaisuuksiin, jotka ovat
tehneet H. C. Andersenin sadut kovin kiitetyiksi. Esiintyvät
henkilöt sitä paitsi ovat niin taitavasti kuvatut, että vaikka
heillä kyllä onkin ylenluonnollisia ominaisuuksia, heitä kui-
tenkin ikään kuin elävinä näkee edessään. Sekä nuoret että
vanhat saavat varmaankin paljon huvia tästä kirjasta.

(Nya Dagligt Allehanda).

Kummi-Sedän Satuja. Näissä on jotakin kansansatujen
suorakohtaista ilomielisyyttä ja voimaa. Kertomus sujuu ri-
vakkaasti ja hilpeästi. Nämät sadut meillä, samati kuin Suo-
messa, varmaankin saavat monta lukiaa, joita huvittavat.

(Aftonbladet).

Tämän, satukokoelman ensimmäinen painos ilmestyi jo
1877 Suomessa ja saavutti yleistä suosiota. Me otaksumme,

että kirjan toinenkin painos maassamme tulee yhtä suotuisan
arvostelun alaiseksi, sillä satujen kertojana on von Becker’illä
monta etevää ominaisuutta. Etenkin tahdomme mainita huo-
mattavaksi hänen kertomistapansa, joka kieltämättä osottaa
suurta kykyä. Kun näitä jutelmia lukee, tulee tavan takaa
ajatelleeksi, että näin juuri on tämä asia esitettävä, ja sehän
suurin kiitos, mitä kirjailialle antaa saattaa, varsinkin silloin,
kun on puhetta noin epävakaisesta asiasta kuin satujen oi-
keasta kertomistavasta. Herra von Becker’! kertomistapa on
naivi olematta lapsellinen, ja jyrkästi kuvaava, menemättä



liiallisuuksiin. Esittely ei käy liian pikaa eikä liika hitaasti ja
sitä paitsi siinä tulee ilmi ainainen ilomielisyys, jonka takia
satukokoelman huvittava puoli onkin runsasvarainen.

Mitä itse satujen keksintöön tulee, on tekiä kokonaan
asettunut kansansadun pohjalle. Loppulause „Kummi-Se-
dän Saduista" on se, että ovat arvokkaana lisänä ruotsalai-
sessa satukirjallisuudessa. Erittäinkin tahdomme sananmuoto-
jen täydellisyydestä huomauttaa, sillä useinkin suomalaiset
kirjailiat, jotka ruotsiksi kirjoittavat, siinä kohden osottavat
huolimattomuutta.

(Göteborgs Haudels- och SJöfarts-tidning).

Harvoja satukokoelmia olemme nähneet, jotka tälle saat-
taisivat vertoja vetää. Niitä on ainoastaan Topeliuksen. Herra
von Becker'in sadut ovat mitä raittiinta, iloisinta laatua, ja
samassa niissä myöskin tulvailee lauselmia, jotka juuri ovat
kotoisin lasten maailmasta.

(Barometern).

Kummi-Sedän Satuja
,

tehnyt Hugo von Becker. Nämät
ovat hupaisia ja hyvin kerrottuja satuja, jonka vuoksi net
varmaan ovat tervetulleita lapsille.

(Kasper).

Suomalaisia kultajyviä.
(Söndags-Nisse).

Hugo von Beckerhn sadut ovat lasten kirjallisuuden
alalla laadultaan mitä parhaimpia sekä ovat jo aikaa luoneet
hänelle sijan pohjoismaiden etevimpien sadunkertojien jouk-
koon. Kirjoitustapa on yksinkertainen ja selvä kuten kansan-
sadunkin, kieli mallikelpoista, esitys kekseliäs ja täynnä hu-
mor’ia. Tuo mainioilla kuvilla varustettu kirja on siis var-
maankin oleva erittäin mieluisa lahja nuorten joulupöydällä.

(HelsingforsDagblad).

Harvat ©saavat kertoa satuja niin hyvin, kuin Hugo von
Becker. Hänen kertomuksensa ovat kauttaaltaan selväkäsit-
teellisiä. Herra von Becker on ottanut kansansadut esikuvak-
seen sekä kirjoittanut satunsa samaan suopeamieliseen hen-
keen, kuin mikä niissäkin vallitsee. Net ovat sen vuoksi jää-
neet raittiiksi ja tehokkaiksi sekä herättävät iloa ja hauskuutta



lukiakunnassaan. Erin-omainen kekseliäisyys sitä paitsi tekee
esitystavan vaihtelevaksi. „Kummi-Sedän Sadut" siis näitten
ominaisuuksiensa takia varmaankin tulevat olemaan tervetul-
leita sadunhaluiselle nuorisolle.

(Sama).

Satujen kertojana on Hugo von Becker'illä erittäin etevä
sija. Hänen saduissaan ei ole vähintäkään vertauksellistun-
teellista, opettavaa epämakua, ja sitäpä ei saata sanoa mo-
nestakaan, niin, ehkäpä ei kenestäkään nyky-ajan satukirjai-
lioista. Net luonteeltaan meille muistuttavat alkuperäisiä kan-
sansatuja, jotka eivät koskaan siedä mitään koristuksia, vaan
menevät suorastaan itse asiaan seikkailusta seikkailuun. Tuon
harvinaisen hyvin hillityn kertojavoiman ohessa on herra von
Becker'issä myöskin silmiin sattuva taipumus leikillisyyteen,
joka ominaisuus antaa hänen saduillensa omituisen raittiuden
ja sujuvuuden. „Kummi-Sedän Sadut" ovat myöskin ilmaan-
tuneet Tanskalaisessa käännöksessä Gyldendal'in kustannuksella
ja tulevat sieltä luultavasti leviämään vielä edemmäksi.

(Sama).

Herra von Becker'in saduilla on jo monia vuosia ollut
lämmin soppi lastenkammarissa sekä heidän sydämmissänsä ja
net uudet sadut, jotka nyt ovat ilmestyneet entisten lisäksi,
tulevat yhä vahvemmaksi siteeksi tekiän ja hänen pienten ys-
täviensä välillä. Ken lapsille kertoo niin yksinkertaisesti, niin
selvästi ja samalla satumaisesti ja jännittävästi, että kuuntelian
silmät innostusta säihkyvät ja sydän taajempaan sykähtelee,
hän on vaikean tehtävän tehnyt ja sen tehtävän herra von
Becker on hyvin suorittanut. „Kummi-Sedän Sadut" ovat
niin vilkkaasti kerrottuja ja sisältävät samalla myöskin sellai-
sia pieniä ilkullisia sivusutkauksia, ettei jörömäisinkään isä
saata olla suutansa hymyyn vetämättä, kun hän niitä pieno-
kaisillensa lukee.

(Nya Pressen).

Herra von Becker’issä esiintyi meille 1877 eteväkykyi-
nen sadunkertoja. Hänen silloin ilmestynyt satukokoelmansa
herätti ansaittua huomiota elävän, helppotajuisen kirjoitusta-
pansa puolesta, joka tähän aikaan on tarpeellisena vastapai-
nona kaikellaiseen liiallistunteellisuuteen, mikä lasten kirjalli-
suudessa tavataan. Samat ominaisuudet vallitsevat Kummi-



Sedän Saduissakin, jotka nyt uudessa parannetussa ja lisätyssä
painoksessa ovat ilmestyneet.

Herra von Becker’in kirjoitus-ala, jossa hän meidän
maassa on etevimpänä laatuaan ja koko ruotsalaisessa kirjal-
lisuudessa hakee vertojansa, on kansansatujen jäljittely eli oi-
keammin kansansatujen ajanmukainen uudistus. Hän on siinä
onnistunut kuten harvat. Hän on ymmärtänyt kuvata kuvat-
tavaansa sadun luonnollisella suoruudella, raittiilla leikillisyy-
dellä ja sattuvalla selvyydellä, samoin kuten hän myöskin on
niiden muinaistarullisen tavan omistanut luodessaan esiin houk-
kiomaisia kuninkaita, ihania prinsessoja, urhoollisia prinssejä
ja hirveitä haltioita. Hän kertoo niin vakuuttavasti, aivan
kuin hän itsekkin asian uskoisi.

Herra von Becker’in sadut kuuluvat tuohon hyvänsävyi-
sen leikillisyyden onnelliseen alaan. Net eivät loukkaa muita
kuin jättiläisiä, peikkoja ja haltioita, jotka kyllä ovat tottu-
neet kovaan kohteluun ja joilla otaksuttavasti myöskin on le-
veä selkä. Jos täällä saadaankin ruunut halvasta hinnasta ja
kuninkaallista arvoa joskus liian vähäisessä arvossa pidetään
kuuluu tämä ajan kansanvaltaiseen luonteeseen. Siveydenlait
tässä pidetään kaikessa kunniassa; nyrkki-oikeutta käytetään
ilman armoa pahantekiöitä kohtaan; täällä ei varasteta jätti-
läisiltä eikä peikoilta, jota tavallisesti saduissa luvallisena pi-
detään.

Tämä ilomielinen satu ei pidä pitkiä puheita, se tuo
esiin uskomattoman kummallisia seikkailuja ja kekseliäistä vas-
tauksia; vain leikillään se tunkeuu entis-ajan salaiseen usvaan;
se oikeastaan on luonteeltansa meidän ajan lapsi. Jos se
tällä tavoin on kaksinainen, niin voittaa se sillä suuren lukia-
kunnan; yhtäältä sellaisia, jotka ymmärtävät ja toisaalta sel-
laisia, jotka eivät sitä ymmärrä.

(Finland).

Ilomielin saatamme mainita, että kirjatuotteiden jou-
kossa, joita aikakauskirjallemme on lähetetty, on niin kiitet-
tävä lasten kirja kuin »Kummi-Sedän Satuja, vanhoja ja uusia
kertomuksia tehnyt Hugo von Becker*'. Koska siinä sekä
vanhat että uudet kertomukset tavallista suuremmassa mää-
rässä herättävät huomiota raittiin ja virkeän elämänkatsanto-
tapansa puolesta sekä myöskin miellyttävän ja selkeän esityk-
sensä kautta, saatamme ehdottomasti puoltaa tätä kirjaa rait-
tiina ja ilostuttavana joululuettavana.

(Finsk Tidskrift).



Kun herra von Becker’in sadut ensikerran kokoel-
mana ilmaantuivat, saavuttivat net tässä lehdessä kiittävän ar-
vostelun, jota varmaankaan ei kukaan, joka on tullut niitä
satuja tuntemaan, pitänyt liioiteltuna. Koska nämät sadut nyt
yhtä haavaa ovat ilmestyneet sekä Ruotsissa että Tanskassa,
todistaa se, etfei niitten arvo vuosien kuluessa ole vähenty-
nyt, että net tänään yhtä hyvin kuin silloinkin voivat viehät-
tää ja huvittaa lukiaa.

Muuten lasten kirjat näihin aikoihin, jolloin niitten ky-
hääminen on käynyt ammatiksi, kirjoitetaan sellaiseksi, että
niitten hauskuttava voima katoaa joulunpyhien muassa, ken-
ties! ei kestä niinkään kauan. Niissä tavallisesti kaipaa rait-
tiutta ja vilpitöintä luonnollisuutta, ominaisuuksia, joita suu-
ressa määrässä löydämme herra von Becker’in saduissa ja jotka
vaikuttavat sen, että halusta uudestaan tutustumme näihin sa-
tuihin. Net tapaukset, joista näissä kerrotaan, ovat aina haus-
koja ja huvittavia, kieli on läpensä etsimätöntä, yksinkertaista
ja kuitenkin täynnä hauskoja käänteitä, ja satuhenkilöillä,
vaikka kuuluvatkin tuohon tunnettuun luokkaan, jossa on hal-
tioitaja prinsessoja ja mitkä saavat puolen kuningaskuntaa
myötäjäisiksi, on kuitenkin aina joku ominaisuus, joka huvit-
taa ja josta heitä tuntee.

Näistä syistä me varmana pidämme, että kirjalla tulee
olemaan hyvä menekki.

(Östra Finland).

Lasten ja nuorison kirjojen joukossa on huomattavana
Hugo von Beckerdn mestarillisesti kerrotut sadut, jotka ovat
Carl Larssonin piirtämillä kuvilla varustetut.

(Wiborgsbladet).

Herra von Becker on kieltämättä meidän parhaimpia sa-
tukertolioita. Hänen satunsa ovat kansansadun tapaan kerro-
tut ja niissä esiintyy niin selvä kansallinen luonne ja henki,
että niitä erehdyksestä on luultu alkuperäisiksi kansasaduiksi.
Oivallisia ja ankaran siveellisiä, kuin ovat, ansaitsisivat net
joutua kansan keskuuteen. Siksipä me tässä mitä hartainm-
masti puhuen niiden puolesta, keholtamme ottamaan niitä kan-
sankirjastoihin, jotta olisivat kasvavan nuorison luettavissa.

(Folkvännen).





Mitenkä hevonen meni yösijaa
“w"

HAKEMAAN.

evonen läksi kerran yösijaa hakemaan. Se

ff oli koko päivän ollut laitumella, mutta

illalla oli aika käynyt ikäväksi, ja hän
>
"

siis kapsahti yli aidan sekä läksi hiljakseen
maantietä kulkemaan katsellaksensa, missä yönsä
viettäisi.

Siinä kun kulki, tuli koira vastaan.
„Minne matka, rakas ystäväni?" kysyi he-

vonen.
»Yösijaa hakemaan", vastasi koira.
„Samaa minäkin", sanoi hevonen, „sopiihan

meidän ruveta matkakumppaneiksi."
„Niin, miksikä ei?" vastasi koira.
Ja sitten mentiin; hevonen edellä, koira

perässä.
Kulkivet näin vähän aikaa, tuli kissa vastaan.
„Minne matkasi, kissakatti?" kysyi hevonen.



„ Yösijaa hakemaan", vastasi kissa.
„Ehkä saatat tulla meidän mukaamme", sa-

noi hevonen.
„Kyllä, ei ole mitään estämässä", sanoi kissa.

Ja nyt mentiin yhdessä, hevonen edellä, sitten
koira ja sitten kissa.

Eivät kauaksi ehtineetkään, kun jo tuli han-
hipari vastaan.

j,Minnekkä hanhi-herra ja hanhi-rouva nyt
menevät?"

„Yösijaa hakemaan", hanhet vastasivat.
„Sopiihan meidän siis mennä yhdessä", sa-

noi hevonen.
„Kyllä, emmehän me vastaan pane", hanhet

vastasivat. Ja hevonen meni edellä, koira pe-
rässä, sitten kissa ja sitten hanhet.

Kun taas olivat vähän matkaa kulkeneet, tuli
kukko ja kana vastaan.

„Mihinkä herrasväki näin myöhään menee?"
kysyi hevonen.

„Yösijaa hakemaan", vastasi kukko ja kana.
„Saatammehan siis yhdessä seurassa kulkea",

sanoi hevonen.
„Vaikka vain, ainahan tuo on hauskempaa

kuin yksin kulkeminen", kanat vastasivat.
Ja jopa mentiin, hevonen edellä, sitten koira,

sitten kissa, sitten hanhet ja viimeisinä kukkoja
kana tulla tipsuttelivat.

Nyt rupesi hämärtämään. Suurina ja ras-
kaina pilvet riippuivat taivaalla, sadetta ennustaen.
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Ja hevonen meni kuin menikin edellä,
sitten koira, sitten kissa, sitten hanhet,
sitten kukko ja kana ja viimeisenä kip-
pasi orava.





Silloin pieni orava tuli hyppien tien vieressä
olevan puun oksia pitkin.

„Mihinkä sinun noin kiirettä on, ystäväiseni?"
kysyi hevonen.

„Yösijaa hakemaan", vastasi orava.

~Aivan kuten me muutkin", sanoi hevonen.
„Menkäämme kaikki yhdessä."

„Mennään vain", vastasi orava. Ja hevonen
meni kuin menikin edellä, sitten koira ja sitten
kissa, sitten hanhet ja sitten kukko ja kana, ja
viimeisenä kippasi orava.

Tie kulki pitkin synkkää metsäkangasta.
Kankaan päässä oli kylä. Täällä hevonen nyt
poikkesi ensimmäiseen taloon kysymään, saisiko
hän sekä hänen seurakumppaninsa yösijaa.

„Ei täällä yösijaa anneta! Menkää naa-
puriin!"

Näin vastattiin heille kylässä aina joka pai-
kassa. Ei kukaan laskenut heitä luokseen. Vih-
doin sanoi viimeisen talon isäntä:

„Ei kylässä ole teille yösijaa, mutta tuolla
metsänrinteessä on yksinäinen rappeutunut mökki.
Mökissä asuu noita-ukko ja siellä teidän sopii
mielenne mukaan asetella itseänne yöksi, sillä
ukko on harvoin kotosella."

Oli jo melkein aivan pimeä, ja rupesi sate-
lemaan muutamia suuria vesipisaroita. Kissa pel-
käsi jalkansa kastuvan jakukko joutuvansa äänen-
sorroksiin huomiseksi. No mikäs tässä muu neu-
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vona kuin mennä katsomaan, saisiko suojaa tuossa
rappeutuneessa mökissä tuolla metsänrinteessä.

Kun hevonen ja hänen seuralaisensa tulivat
mökille, huomasivat he, että ovi oli salvassa ja
akkunaluukut kiinni. -

„Täällä ei ole ketään kotona, tänne me
jäämme", sanoi hevonen ja nosti kuonollaan sal-
van, joten ovi aukeni.

Tyytyväisinä astuivat he sisälle jakoettivat nyt
kukin asettua niin mukavasti, kuin mahdollista oli.

~Sen meidän täytyy päättää", sanoi kukko
hevoselle, ett'emme astu toinen toistemme jaloille."

Niin, kissa kiipesi takalle sekä teki sijan it-
sellensä pehmeään tuhkaan, hanhet menivät ra-
hin alle, orava hyppäsi akkunan ääressä olevalle
koukulle, kukko ja kana asettuivat orrelle katto-
parsien väliin, koira pani maata pöydän alle ja
hevonen oven eteen.

Sydän-yönä, jolloin kaikki muut nukkuivat
paitsi kissa, tuli noita-ukko kotia. Ulkona oli
hirveä ilma: varsin pilkkopimeä, tuuli vinkui ja
vettä satoi oikoisenaan. Ukko oli ollut ulkona
noitumaretkillä eikä tietänyt, että tupa oli vie-
raita täynnä.

Aivan ääneti astui hän sisään ja meni suo-
raan takan luo, missä kissan silmät pimeässä kii-
lustivat. Hän luuli näkevänsä kaksi hiiltä ja ru-
pesi niihin puhaltamaan saadaksensa lastuun val-
keaa. Mutta silloin kissa sylki, puhalsi ja kynsi
häntä kasvoihin.
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„Hui, ui! Anoppini se on, joka kummittelee.
Kynsistä hänen tunnen", ajatteli ukko ja istahti
peljästyksissään rahille.

Mutta silloin hanhet heräsivät ja nipistivät
häntä sääriin.

„Räätäli varmaankin on piiloutunut rahin alle
ja nipistää minua saksillaan kostoksi, koska olen
sanonut hänen peijaavan teettäjiä", ajatteli ukko
ja siirtyi akkunan ääreen.

Mutta orava puri häntä korvaan.
„Suutari se on, joka pistää minua naskalil-

laan, minä kun olen sanonut, että hän on liika
runsaskätinen, kun muitten nahasta leikkaamaan
pääsee", ajatteli ukko taas ja meni edemmäksi»
pöydän luo.

Mutta siinäpä koira puraisi häntä nilkkaan.
„No jopa olen pihtiin joutunut!" päivitteli

ukko, ~tuossa nyt on vallesmanni! Tämä kai on
rangaistus kaikista konnantöistäni."

Nyt heräsi kana, ja kukkokin lekutteli siipi-
änsä ja lauloi. Mutta ukko, tuskissaan kun oli,
luuli teloittajan huutavan:

„Koukku niskaan mies pihtiin!"
ja syöksähti ovelle, mutta samassa hevonen häntä
potkasi niin, että hän päistikkaa tuli portahista
alas.

„Tuota kyllä aavistin!" sanoi noita-ukko.
Sydän oikein pamppaili, kun hän, miten ja-

lat ennättivät, juoksi kylään, jossa kertoi äskeiset
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tapahtumat. Mutta kyläläiset vain nauroivat hä-
nelle ja ajattelivat: „kas se hänelle tuli parahiksi."

Tuvallensa ei hän enään milloinkaan uskal-
tanut ja noitumisesta myöskin tuli loppu.

Mutta hevonen, koira, kissa, hanhet, kukko
ja kana sekä orava olivat niin tyytyväisiä yösi-
jaansa, että päättivät parantaa tupasen sekä aset-
tua siihen, ja siellä he ystävyksinä elävät vielä
tänäkin päivänä.
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'¥’ÄKr,vÄ .Matti.

äclKli kerran herrasmies, joka oli niin rikas, ett'ei
tietänyt, mihinkä panisi kaikki rahansa;

vifäpiJ vaan nan °li myöskin niin saita, että jos
hän penninkin pani menemään, hän heti

markan tahtoi sijaan. Hän lukitsi rahansa suureen
arkkuun, jonka suulle ripusti seitsemän ulkolukkoa,
ja yöllä hän itse kulki asuntorivinsä ulkopuolella,
haukkuen kuten kahlekoira, sillä hänellä ei muka
ollut vara pitää sellaista.

Mutta sitten tapahtui kerran, että hänen
tarvitsi pestata itsellensä rengin ja sen vuoksi läh-
teä pitkälle matkalle, sillä kotiseudussa ei hän
olisi tavannut ketään, joka hänen palvelukseensa
olisi halunnut. Hän siis hevosen valjasti reen
eteen ja lähti matkalle.

Tultuansa naapuripitäjään ensimmäiseen ta-
loon, sitoi hän hevosensa portaitten tolppaan ja
meni tupaan. Pöydän päässä istui isäntä ja mo-



lemmin puolin, toinen toisensa vieressä, nuoria,
rotevia miehiä, jotka kaikki näyttivät olevan kelpo
työmiehiä.

„Onko täällä ketään, joka tullaksensa ren-
gikseni tahtoisi ottaa minulta pestin?" kysyi her-
rasmies.

Ei, sitä ei kukaan tahtonut, sillä olivatpa
he kyllä kuulleet puhuttavan, minkälainen mies
hän oli.

Kosk'ei nyt kukaan vastannut mitään, sanoi
isäntä vihdoin, että uunin päällä makasi eräs
vieras mies; ehkä hän tahtoisi.

„Kuka se on sitten?" kysyi herrasmies.
No eihän isäntä siihen saattanut mitään vas-

tata; tiesi vain, että hänen nimensä oli Matti
sekä että hän hetken aikaa sitten oli kävellen
tullut taloon ja mennyt suoraan uunin päälle maata.
„Mutta sopiihan teidän kysyä häneltä itseltään",
sanoi isäntä ja huusi Mattia.

„Vartokaas vähän! vartokaas vähän!" huu-
dahti uninen ääni uunin takaa, ja sieltä nyt kii-
pesi alas, tukka otsalla, nokinen mies, joka ru-
pesi haukottelemaan ja kiskottelemaan. Mutta
suuri ja väkevä hän oli, sen kyllä huomasi.

„Haluttaako sinua rengiksi minulle?" kysyi
herrasmies.

„Ei ikään! Eihän minua haluta", vastasi Matti,
„mutta saattaisipa sentään tuota koettaa, jos vain
palkasta sovimme."
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„Mitä sinä sitten palkaksi vaadit?" kysyi her-
rasmies.

„Noh, saanhan tietysti ruokaa ja vaatteita,
kuten muutkin rengit, ja kun sitten vuoden olen
palvellut, niin en tahdo muuta palkkaa, kuin että
kerran saan näpähyttää teitä vasten nenäänne."

„Tuollainen häpeemätöin lurjus!" huudahti
herrasmies ja lähti matkoihinsa, ajatellen, että hä-
nellä muualla olisi parempi onni.

Kun hän tuli lähimmäiseen taloon, kävi hä-
nen aivan samoin kuin edellisessä paikassa. Ei
kukaan tahtonut mennä hänen palvelukseensa,
sillä olivatpa he kuulleet, minkälainen saituri hän
oli. Mutta sitten sanoi isäntä, että tuolla uunin
päällä makasi mies, joka äskettäin oli tullut si-
sälle. Ehkä hän tahtoisi „Mutta saatattehan
kysyä häneltä itseltään", sanoi talonpoika ja huusi
Mattia, joka makasi uunin päällä.

„Odottakaas vähän!" pyysi Matti ruveten kis-
kottelemaan ja haukottelemaan, vaan tuli sitten
näkyviin nokisena ja unisena, tukka silmillä.

Herrasmies kysyi, tahtoisiko Matti ruveta hä-
nelle rengiksi, mutta sai saman vastauksen kuin
edellisellä kertaakin. Matti tahtoi ruokaa ja
vaatteita sekä myöskin kerran näpähyttää herraa
nenälle, kun hän vuoden oli palveluksessa ollut.

Suuttuneena lähti herrasmies seuraavaan ta-
loon.

Mutta täälläkin hänellekävi samoin kuin edel-
lisissä paikoissa. Ei kukaan tahtonut ruveta hänen
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palvelukseensa, paitsi eräs äskettäin taloon saapu-
nut vieras Matti-niminen mies, joka palkaksi
pyysi, että hän vuoden lopulla saisi isäntäänsä
nenälle näpähyttää.

Nytpä herrasmies jo oli mielestään matkus-
tanut pitkältä sekä kylliksi kauan ja ajatteli siis,
että hän Matista sentään saisi hyvin halvan ren-
gin. Ja koska hän saisi panna säästöönsä koko
vuosipalkan, niin vähätpätuosta, vaikka antaisikin
Matin kerran näpähyttää nenälle, ajatteli her-
rasmies.

Hän nyt pestasi Matin sekä istui rekeensä ja
käski Matin seisoa takana vantuksilla, ja sitten
ajettiin herraskartanoon.

Seuraavana päivänä tuli Matti isäntänsä luo
ja kysyi, mitä tämä häntä vaatisi tekemään.

Isäntä hämmästyneenä katseli häntä ja tus-
kin saattoi uskoa silmiään, tuo äskeinen laiska ja
nokinen Matti oli nyt aivan siisti ja puhdas, une-
liaisuutensa oli kuin tuulen puhaltamalla] men-
nyt matkoihinsa. Mitä hänen tehtäväkseen pan-
tiin, sen hän toimitti ripeästi ja joutusasti, vaikka
hänelle kuinkakin raskasta työtä olisi annettu.
Tämä uusi palvelia teki yksin yhtä paljon työtä
kuin talon kaikki rengit yhteensä eikä hän kos-
kaan valittanut niitä vaivoja, joita sai kärsiä, ei
vaikka mimmoisten kovien ja väärien syytösten
alaiseksi olisi joutunut. Tuo saita herrasmies oli
oikein iloissaan, kun näin halvasta hinnasta oli
saanut noin kelvollisen ja väkevän rengin.
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Talvi meni ja kevät tuli, vaan aina Matti oli
yhtä reipas, yhtä uuttera. Mutta kun kesä-aika
oli käsissä ja Matin voimat aina ihmetyttäväm-
miksi tulivat, johtui isännän mieleen hänen lu-
pauksensa, että Matti vuoden lopulla saisi näpä-
hyttää häntä nenälle, ja hän kävi kovin alakuloi-
seksi sekä rupesi miettimään jotakin keinoa,
millä aikoinaan Matin saisi maailman matkoille.

„Kuules Matti!“ sanoi hän rengilleen eräänä
päivänä ja tekeytyi niin lempeäksi, kuin suinkin
saattoi, „sinun tässä juuri tarvitsisi lähteä niitylle,
lampaita kotia ajamaan. Ota evästä mukaasi,
matka on pitkä!“

No kyllä Matti oitis oli valmis lähtemään.
Matkalla hän isäntänsä mailla yhtä ja toista
pientä paranteli, missä havaitsi apua tarvittavan:
välistä pisti aidan tueksi seipään jatoisinaan tem-
poi niityltä pajupensaan, mutta lampaita hän ei
löytänyt. Vihdoin hän istahti ladon viereen mais-
taaksensa evästään, vaikka hänestä vähän tuntui,
ikään kuin olisi rikka ollut rokassa. Yhfäkkiä kuu-
lui hirveä ulvonta ladon takaa, josta nyt syök-
sähti esiin joukko nälkäisiä, raatelevia susia, mitkä
tahtoivat repiä häntätuhansiin palasiin. „Kas vain!
tuommoisiako ne lampaat ovatkin!" sanoi Matti ja
taittoi kuusen vesan, jolla sitten ajoi kaiki hu-
kat kotia herrastaloon ja telkesi net lammas-
navettaan.

„Nyt ovat lampaat kotona", sanoi Matti
isännälle,
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Kun nyt herrasmies meni kurkistamaan lam-
masnavetan ovesta sisään, oli hän nenälleen me-
nemäisillään keskelle susilaumaa, niin hämmäs-
tyksiinsä hän joutui. Mutta hän ei kuitenkaan
ollut olevinaan millänsäkään, vaan taputti Mattia
olalle, sanoen:

~Hyvin olet asiani toimittanut! Huomenna
saat mennä hakaan ja tuoda myöskin hevoseni
kotia."

Kyllä Matti siihen oli valmis. Hän pani
suitset käsivarrellensa ja läksi kuin läksikin. Mutta
miten hän nyt haki, niin eipä hevosta löytynyt.
Silloin hänen mielestään sopi hetkisen levähtää,
ja nyt Matti siis istui suon partaalle, jossa hän
katseli suoraan eteensä ja havaitsi, että paha pen-
saassa piilee. Samassa kahahti hänen takanaan
pensastossa; hän kuuli kummallisen mörinän, ja
kun hän katsoi taaksensa, seisoi siinä suuri, tak-
kuinen karhu, kiiltävin silmin ja kita ammollaan
valmiina syöksähtämään hänen päällensä. „Vai
niin, semmoinenko se hevonen onkin!“ sanoi Matti
ja kaappasi otson turkkiin kiinni, pisti kuolaimet
suuhun, hyppäsi sitten selkään sekä ratsasti kotia
ja pani pedon talliin, jossa hän sen sitoi kiinni.

„No nyt on hevonen kotona", sanoi Matti,
Kun isäntä talliin tultuansa näki karhun, kävi

hän niin valkoiseksi kuin palttina, mutta taput-
teli Mattia yhä ystävällisemrnin sekä olkapäille
että kylkiin ja sanoi;
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„Sinä nyt olet se veikale; turvallisesti saat-
taa sinulle asioitansa uskoa. Kaukana metsässä
suon toisella puolen on vuori ja siinä vuoressa
asuu haltia, joka on minulle velkaa. Turhaan
olen häneltä rahojani vaatinut jo monta kertaa,
mutta nyt ei minua enään kauemmin haluta odot-
taa. Mene sinä huomenna vuorenhaltian luo ja
sano, että minä olen lähettänyt sinua rahojani
tuomaan. Ota säkki mukaasi, jotta saatat tuoda
kaikki kotia yhtä haavaa."

Aivan kernaasti Matti tuon lupasi tehdä ja
seuraavana päivänä hän läksi, suuri säkki kaina-
lossa, niittyjen ja rämeitten poikki kulkemaan
takametsään. Matti meni niin rivakkaasti eteen-
päin, että tuskin malttoi matkalla mustikan suu-
hunsa poimia. Hän ennätti nyt vuorelle, jossa
haltia asui. Ylfympäri kasvoi suuria vanhoja
honkia, jotka levittivät synkät varjonsa koko seu-
dun ylitse. Oikeinpa tuntui pelottavalta ja ka-
mottavalta tässä suuressa erämaassa, niin synk-
kää ja äänetöintä täällä oli. Ainoa elonmerkki,
jonka Matti havaitsi, oli kaksi rämeestä huutavaa
huuhkainta. Mutta Matti meni huoletoinna ko-
puttamaan vuoren seinälle.

~Kuka uskaltaa häiritä minua kesken päiväl-
lis-untani", huusi kiukkuinen ääni vuoren sisältä.

„Minä se vain olen", vastasi Matti, „tulen
noutamaan rahat, jotka isännälleni olette velkaa."

„Mitä sinä juttelet! En ole penniäkään vel-
kaa!" ärjäsi haltia; ja toden se sanoikin, sillä oli-
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han isäntä lähettänyt Matin tänne sen vuoksi
vain, että haltia hänestä lopun tekisi.

Mutta Matti tuumasi, että vuorenhaltian sen-
tään täytyisi maksaa rahat, sillä ei häntä halut-
tanut lähteä kotia ennen, kuin oli isäntänsä asian
hyvin toimittanut.

Mutta tuopa oli asia semmoinen, etfei sitä
vuorenhaltia jaksanut kärsiä. Nyt rytisi ja jytisi
vuoren sisuksissa niin, että kallion seinä halkesi
ja kivensirpaleet viuhuen lensivät Matin korvien
ympäri, ja loukosta juoksi vuorenhaltia esiin unen-
höperössä, yölakki kädessä, kiukkuisena kuin
vapsahainen.

„Minä sinulle rahoja annan, minä!" kirkaisi
haltia ja karkasi, puhaltaen kuten kissa, Matin
tukkaan kiinni.

„Hiljaa, hiljaa ukkoseni! muuten tässä pussiin
pääset", sanoi Matti ja tarttui vuorenhaltian nis-
kaan. No sepäs nyt koipiaan sätkytteli, sepä
nyt ähki ja potki! Mutta pussiin pantiin vain,
sitten Matti sitoi suun kiinni sekä viskasi säkin
selkäänsä ja läksi kotia.

Siellä kotona oli herrasmies kiivennyt lutin-
solaan, mistä hän lavealta näki ympäri koko seu-
dun. Ahnaana ja kärtyisenä hän sielä istui kat-
selemassa, miten köyhät alustalaisensa otsansa
hiessä orjan tavalla raatoivat enentääksensä hä-
nen tavaroitaan.

„Tuo Matti on sentään ollut minulle suu-
reksi avuksi tänä vuonna", sanoi hän itsekseen,
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Kallion seinä halkesi ja loukosta juoksi
vuorenhaltia esiin, kiukkuisena kuin vap-
sahainen.





„mutta melkeinpä henkeni olisi kaupalla ollut,
ellen olisi voittanut Mattia viisaudessa."

Mutta juuri samassa Matti, säkki seljassa, tuli
metsänrinteestä näkyviin.

„No minun päiviäni!" kirkaisi isäntä ja loi-
kahti korkealle ilmaan pelkästä peljästyksestä, ja
oikea ihme se oli, etfei hän suorastaan pudon-
nut maahan lutista, joten olisi niskansa taittanut;
niin pian hän sieltä pääsi alas. Jättäen kaikki,
talonsa ja tavaransa, hän mennä patikoi Mattia
pakoon, että lakki vinoon lensi ja takinliepeet
liehuivat ilmassa.

Kun Matti tuli herraskartanoon ja havaitsi,
että isäntä oli karkuun lähtenyt, aukaisi hän tal-
lin oven ja laski mesikämmenen sekä hukat ulos,
hellitti säkinnauhaa ja sanoi haltialle:

„Laita itsesi nyt pieneksi, sinä senkin röt-
käle, niin pääset menemään! Sinun kanssasi mi-
nun ei ole mitään tekemistä. Ota hevonen ja
lampaat mukaasi sekä lähde niin pitkälle, kuin
matkaa piisaa!"

Sitäpä ei hänen tarvinnutkaan kahdesti sanoa.
Sitten hän soitti työkelloa niin, että kuului

laveasti ympäri talon maita. Kartanon kaikki
alustalaiset oitis kiirehtivät taloon. Kun Matti
kertoi heille, että olivat päässet pahasta isännäs-
tään, niin silloinpa syntyi ilo ja riemu. Pojat ja
tytöt tanssia pyörittivät kartanon tyhjässä salissa
ja Matti istui isännän suurelle seitsenlukkuiselle
arkulle ja polki tahtia; kun sitten ilo oli ylim-
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millään, potkaisi hän arkkurohjoa niin, että pohja
lensi pois ja isännän kaikki kiiltävät hopearahat
kierivät lattialle. Siinä he nyt kukin saivat ra-
hoja poimia, sillä isäntä ei ollut palkkaa maksa-
nut yhdellekkään, renkivoudista alkaen kana-
mummoon asti olivat kaikki saaneet monta ai-
kaa palkatta palvella. Mutta itse ei Matti mi-
tään ottanut, vaan kun toiset sitä ihmettelivät,
ett’ei myöskin Matti osaansa rahoista tahtonut,
ravisti hän vain päätänsä, sanoen:

„En huoli! minähän saan näpähyttää herraa
nenää vasten; se oli minulle luvattu palkaksi ja sen
palkan minä kyllä vielä kiskon ulos. Hyvästi!

Ja nyt Matti läksi maailmalle menemään
hakeaksensa isäntäänsä.

Kuljettuansa vähän aikaa tuli hän merenran-
nalle. Ulapalla näki hän suuren aluksen ja siinä
istui mies onkimassa. Mutta eipä hänellä taval-
linen onki ollutkaan. Suuri mastopuu oli vapana
ja ankkuritouvi siimana.

„Sepäs vasta mieheksi kelpaa tuo!"' ajatteli
Matti. ~Hauskaahan olisi päästä hänen tuttavuu-
teensa. Hän näyttää olevan minun miehiäni."

Sitten Matti hänelle viittoi ja huusi:
„Holivei!"
„Holivei! holivei!" vastasi onkia kumisevalla

äänellä, minä olen vähän kova- ja karkea-ääni-
nen, minä."

„Niin olen minäkin!" vastasi Matti niin lu-
jasti, että vuoret kajahtivat. „Mikähän sinä olet?"
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„Minä olen kalastaja, minä, ja ongin parai-
kaa valaskaloja; mutta mikä mies sinä?"

„Kansa kutsuu minua Väkeväksi Matiksi. Olen
pilanpäiten vuoden palvellut oikeata saituri-isän-
tää, saadakseni palkaksi vuoden loputtua näpä-
hyttää häntä nenälle, mutta herra hyväni pati-
koitsi pois ja nyt olen häntä hakemassa saadak-
seni palkkaani. Jos sinä nyt olet samaa mieltä
kuin minä, niin meidän sopisi ruveta kump-
paneiksi."

„Se kyllä käy päinsä!" sanoi kalastaja. Ei
kala tänään syö. Varroppas vähän, niin soudan
rantaan ja tulen sitten seuralaiseksesi. Huvittaapa
minua nähdä, miten sinä selkiät asioissasi tuon
ahnaan isäntäsi kanssa."

Sitten hän kiersi ongensiiman vavan ym-
päri, jonka hän laski veneeseen, souti voimak-
kaasti rantaan sekä veti maalle veneen ja lähti
sitten Matin kanssa kulkemaan.

Eivät pitkälle ennättäneetkään, ennenkuin
näkivät suuren, ympyriäisen ja kummallisen esi-
neen, joka auringonvalossa kimaltaen tuli heitä
vastaan eräältä sivutieltä.

„Mikähän tuo lienee?" sanoi väkevä Matti.
~Niin, katsotaanpas!" vastasi kalastaja; he

seisattuivat antaaksensa kummituksen tulla lähem-
mäksi. Silloin havaitsivat he, että tuo oli rote-
vanlaatuinen, harteva' mies, joka päänsä päällä
kantoi suurta kirkkaaksi puhdistettua kuparipataa.
Se oli suuri ja raskas juuri kuin oluenpano-pata,
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mutta mies kantoi sitä niin helposti, kuin kevyttä
munan kuorta.

„Tuo poika varmaankin voimistaan on mei-
dän vertaisemme“, sanoi kalastaja.

„Niin, siltä näyttää", vastasi Matti. „Te-
keepä mieleni kysyä, haluttaako häntä ruveta
kumppaniksemme."

„Niin, kysy vain!" sanoi kalastaja. Matti
nosti nyt kohteliaasti lakkiaan ja kysyi:

„Mikähän sinä olet?"
„Minä olen vaskiseppä, minä", vastasi mies

ja heilutteli pataa, ollaksensa yhtä kohtelias kuin
Matti, „mutta keitä te olette?"

„Minua kansa kutsuu väkeväksi Mattiksi ja
tämä tässä on kalastaja. Onko sinulla sama matka
kuin meillä, niin sopisihan meidän kulkea yh-
dessä seurassa."

Vaskiseppä ei pannut vastaan ja sitten kul-
kivat he kaikki kolme hyvässä sovussa eteen päin
ja kertoivat toisilleen elämänvaiheitaan. Mutta
sehän nyt kävisi liian pitkäksi, jos tässä kertoi-
sin, mitä he kukin olivat nähneet ja kokeneet.

Aurinko oli jo ehtinyt korkealle, kun Vä-
kevä Matti vihdoin sanoi:

„Entä jos tässä nyt pysähtäisimme ja rupe-
aisimme päivälliselle?"

„Niin, olisihan se hyvä asia", vastasivat mo-
lemmat kumppanit. „Menkäämme vähän matkaa
metsään päin, siellä meidän on hauskempi."
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Ehdotus hyväksyttiin, ja he tulivat kauniille
viheliäiselle niitylle, joka oli nuoren viidakon
ympäröimänä. Keskellä niittyä oli tuuhea riip-
pakoivu ja sen juurella kirkas lähde.

„Täällä meidän on hyvä oltava [“ sanoivat
he kaikin ja tekivät lähteen viereen iloisesti
paukkuvan valkean, jonka päälle vaskiseppä asetti
kattilansa.

„Nyt sopii vaskisepän jäädätänne vedellä täyt-
tämään kattilaansa ja pitämään valkeasta huolta
sillä välin, kuin kalastaja ja minä käymme etsi-
mässä jotakin syötäväksi", sanoi Väkevä Matti.

Siihen kumppanit suostuivat. Kalastaja sekä
Väkevä Matti menivät kumpikin eri haaralle pyy-
tääksensä kaloja ja metsänriistaa, vaan vaskiseppä
jäi täyttämään kattilaansa lähteen vedellä. Mutta
sepä oli ihmeellistä vettä! Jota enemmän se kie-
hui, sitä punaisemmaksi se kävi, ja kun se oli
porissut ja pyreillyt vähän aikaa, tuli se ihan
ruusunpunaiseksi. Tuosta hämmästynyt vaski-
seppä otti kauhan sekä maistoi padasta hiukka-
sen ja havaitsi tässä olevan mitä parahinta lu-
sikkaruokaa. Hän nosti padan varovasti maahan,
mutta samassa tuntui, ikään kuin joku hiljaa olisi
nykäissyt häntä takinliepeistä. Hän katsoi taak-
sensa ja näki pienen harmaatakkisen kääpiön,
jolla oli punainen pipolakki päässä, leuassa pitkä
harmaa parta ja nenä ihan kuin punajuurikka.

„Mikähän pieni nulikka sinäkin lienet?" ky-
syi vaskiseppä.
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„Minä, niin minä asun tässä aivan lähitteellä
ja näin sinun keittävän ruokaa minun lähdeve-
destäni. Saananhan minäkin maistaa tuosta vä-
häisen", sanoi kääpiö.

„Maista sinä vain! Et sinä paljoakaan juoda
jaksa", vastasi vaskiseppä.

Kääpiö kiipesi kiven päälle ulettuaksensa pa-
dan laitaan; mutta tuskin oli hän saanut huulensa
padan lähelle, ennenkuin se tuota pikaa oli niin
tyhjä, ett’ei pisaraakaan pohjaan jäänyt, eikä
vaskiseppä vielä sanaakaan ennättänyt virkata,
ennenkuin kääpiö nuolen nopeudella hyppäsi läh-
teeseen ja sinne katosi.

Tuokion kuluttua tuli Väkevä Matti ja ka-
lastaja takaisin. Toinen oli onnistunut saamaan
hirvenvasikan, ja toisella oli vähä kalaa. Molem-
mat olivat he hyvin nälissään, vaan kun näkivät,
etfei vaskisepällä ollut edes vettä kattilassa, suut-
tuivat he ja rupesivat häntä huolimattomuudesta
moittimaan.

„Niin, helposti sitä torua saattaa", sanoi vaski-
seppä, „mutta jos olisitte te olleet minun sijas-
sani, niin teidän varmaankin olisi käynyt samoin
kuin minun," Hän kertoi nyt kumppaneilleen,
mitä heidän poissa ollessaan tapahtunut oli.

Mutta kalastaja vain pärmänttäsi, että häpeä-
hän se oli, etfei vaskiseppä tuollaistakääpiötä saa-
nutkynsiinsä, jakäski sitten molempia kumppanei-
tansa menemään levolle viidakkoon ja lupasi sillä

20 VÄKEVÄ MATTI.



aikaa keittää ruoan. ,Jos kääpiö tulee näky-
viin, niin kyllä minä hänen pistän pihtiin' 1

, sanoi
kalastaja.

Hän siis täytti vedellä padan ja pani sen tu-
lelle jälleen. Vesi muuttikin pian muotonsa; se
suhisi, pyreili ja tuli ruusunpunaiseksi, näin oli
sitten ruoka valmista. Hän nosti padan maahan
ja havaitsi, että vaskiseppä olikin puhunut totta:
näin hienoa liemiruokaa ei hän ollut milloinkaan
maistanut. Mutta samassa hän tunsi, että joku
häntä nytkäisi takinliepeestä.

„Saanko maistaa vähäsen?" sanoi kääpiö,
sillä hänpä se oli.

„Maista vain, jos haluttaa!" vastasi kalastaja
ja oli valmis kaappaamaan kääpiöä niskasta kiinni,
jos hän vain joisi pisarankin liiaksi. Mutta eipä
käynytkään paremmin kuin edellisellä kerralla.
Kääpiö pani huulensa padan partaalle, samassa
oli se tyhjennetty viimeiseen tippaan ja tuo pieni
harmaa mies kadonnut lähteeseen.

Kääpiöä tavottaessaan oli kalastaja iskenyt
syrjään ja läimähyttänyt pataa niin, että se aika
kolinalla ja sälinällä kieri alas niitylle Väkevään
Mattiin ja kalastajaan asti.

„Hoi, hoi! Mikä nyt on?" huusi Väkevä
Matti.

„Tuo kääpiö se vain oli, jokatässä taas hää-
räsi", vastasi kalastaja ja rupesi sitten kertomaan,
mitä oli tapahtunut.
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„No kas nyt! miksi et kaapannut häntäkyn-
siisi?" pilkkasi vaskiseppä iloissaan siitä, että ka-
lastajan oli käynyt yhtä onnettomasti kuin hä-
nenkin; „vaan ehkä nyrjähytit sormesi padan-
laitaan?"

„Kyllä minä sinun nyrjähytän! Tahdotko
ehkä vetää sormikoukkua?" kirkaisi kalastaja vi-
hoissaan.

„Vai koetetaanko käsivoimia?" huusi vaski-
seppä ja katsoi häneen muljottavin silmin.

„Ei ole aikaa riidellä, jos tässä päivällistä
aiotaan", sanoi Väkevä Matti. „Tuokoon kalas-
taja padan takaisin, koska hän sen on niitylle
viskannut. Nyt minä vuorostani ruokaa keitän."

Pianpa pata taas oli tulella; Matti pisti va-
sikan vartaaseen ja paistoi kalat hiilillä, vesi kie-
hui ja porisi sekä tuli aina punaista punaisem-
maksi ja vihdoin oli päivällinen valmis.

Mutta nyt kävi kuten edellisillä kerroillakin:
kääpiö tuli ja tahtoi maistaa ruokaa.

„Vain niin, sinä olet täällä taas!" sanoi Vä-
kevä Matti ajatellen, että hän sentään ehkä saisi
tuon pienen miehen peijatuksi. „Noh, saatanhan
sinulle antaa hiukkasen, mutta jos tipankaan juot
liikaa, niin saat kauhastani sellaiset maistajaiset,
etfet mieli toista kertaa muitten padalle."

„Onpa hyvä, että tiedän", vastasi kääpiö,
pani huulensa padan laidalle, joi kaikkityyni ja
meni niin äkkiä, että loiskahti vain, lähteen sy-
vyyteen sekä katosi sinne.
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„Odotas, sinä hirtehinen!" huusi Väkevä Matti
jasyöksähti päistikkaa lähteeseen kääpiön perässä,
että vesi präiskähti ja porisi hänen ympärillään.

Hän vaipui suorastaan pohjaan ja ennätti
juuri vielä näkemään, miten kääpiö punaisine pi-
polakkineen liukui pakoon ovesta, jonka hän ai-
koi sulkea jälkeensä. Mutta Väkevä Matti ehti
saamaan sormensa väliin ja tempasi oven auki.
Molemmat nyt joutuivat pitkään holvikäytävään,
jota monet sadat lamput valaisivat niin, että sei-
nät kiilsivät ja kimaltelivat, sillä net olivat pel-
kistä koralleista ja karinkaukaloista. Vaan eipä
Matti tuosta hämmentynyt, hän vain riensi
kääpiön perässä. Molemmin juoksivat henkensä
perästä, mutta kääpiö oli kuitenkin Mattia vikke-
lämpi, joten tämä jäi jälkeen, ja kun Matti tuli
käytävän päähän, oli kääpiö jo puikahtanut pa-
koon vaskisesta ovesta, jonka hän oli ennättänyt
paiskata kiinni. Vähän aikaa turhaan koetettuansa
ovea auki, palasi Matti takaisin käytävää pitkin,
pisti päänsä lähteen partaalle ja huusi kalasta-
jaa sekä vaskiseppää, että he tulisivat alas häntä
auttamaan. Mutta eipä vastausta kuulunut.

„Mitähän erin-omaista heille lienee tapah-
tunut! Ovatko tulleet varsin kuuroiksi!" ajatteli
Matti ja nousi niitylle nähdäksensä, mikä ystäviä
vaivasi. Mutta ei hän yhtään vaskiseppää eikä
kalastajaa havainnut; he olivat poissa, kaiken ruo-
an olivat syöneet ja padan vieneet mukaansa.
Väkevä Matti huusi ja kutsui heitä, vaan kaiku
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ainoastaan hänelle vastasi. Selvästi näkyi, että
he olivat käyttäneet Väkevän Matin poissa oloa
hyväkseen siten, että jättivät hänen, juuri kun
tämä heitä parahiten olisi tarvinnut.

„Oohoo! semmoista väkeäkö he olivatkin",
sanoi Väkevä Matti, „mutta minä tapaan kai
teitä vielä kerran. Kelpo mies kyllä itsensä auttaa."

Hän haki nyt esiin kivilohkareen, käyttääk-
sensä sitä vaskiportin-murtajana ja astui sitten
alas lähteeseen, kulki holvikäytävää pitkin, jossa
lamput paloivat kuten ennenkin, ja alkoi kangot-
tamaan ja murtamaan ovea, että se rytisi ja tai-
puikin, mutta eipä kuitenkaan mennyt auki. »Täy-
tyy kai tässä toista temppua koetella!" sanoi Matti
astuen muutaman askeleen taakse päin ja viskasi
sitten kivilohkareen vasten ovea niin, että se jy-
tisten ja kolisten aukeni sepo selälleen.

Kääpiö oli oven takana pitänyt
mutta nyt hän taas lähti käpälämäkeen ja Matti
perässä.

He tulivat suureen saliin, jossa seinät ja lattia
olivat punaisesta marmorista, kaikki oli täällä
aivan punaista ja tuhannet vahakynttilät valaisi-
vat huonetta. Salin keskellä oli suihkulähde, jonka
kimalteleva, ruusunpunainen vesi suihkui ja räis-
kyi korkealle. Väkevä Matti tuskin joutui vil-
kaisemalta katselemaan tuota kaikkea; hän juoksi
vain, mitä ennätti, pienen harmaan miehen pe-
rässä, jonka olikin kiinni saamaisillaan, juurikun
kääpiö liukui hänen käsistään ja puikahti ulos
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salista, mutta Väkevä Matti oli perässä aivan
kantapäillä. He juoksivat nyt monen pienen huo-
neen ja käytävän lävitse sekä portaita ylös ja alas,
kunnes vihdoin suuri kulta-ovi telkesi heidän
tiensä. Samassa kääpiö aukaisi oven, mutta Matti
oli niin lähellä, ett’ei pikkumies ennättänyt saada
ovea kiinni. Molemmat tulivat nyt yht’aikaa vä-
häiseen holvattuun huoneeseen, jonka seinuksella
oli uunintakka ja takalla jalkapata, missä jotakin
kiehua popotti, mutta Matti ei saattanut nähdä,
mitä siinä oli.

„Jos nyt menet tiehesi, niin saat puolet koko
omaisuudestani' 1

, kirkaisi kääpiö, pyöritellen pie-
niä hiirensilmiänsä, ja kiipesi uunin taa.

„Ei maar ukkoseni! Mies se, joka sanansa
pitää. Kyllä minä sinun kuritan petollisuuksis-
tasi", vastasi Väkevä Matti ja veti hänen esiin
piilosta, vaikka kääpiö kovin koettikin potkia
vastaan.

„Noh koska et hyvällä mene, niin kyllä minä
sinua löylytän, jotta muistat sen vielä toistekkin",
huudahti kääpiö vihasta vapisevana. Ja nyt al-
koi hirveä, mieletöin painiminen; sillä eipä ku-
kaan olisi saattanut aavistaakkaan pikku miehen
ruumiissa olevan näin suuria voimia, ja notkea
hän oli kuin metsäkissa. Molemmat kellertyivät
painiellessaan lattialle, mutta pääsipä siinä Vä-
kevä Matti vihdoin voitolle.

Silloin huoneen nurkassa joku raskaasti huo-
kasi. Väkevä Matti kuunteli, kääntyi sivulle päin

2
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ja rupesi tarkastelemaan huonetta. Seinät olivat
täynnä kaikenmoisia loitsukirjoituksia ja renku-
loita; nurkassa, oven toisella puolen oli niin korkea
läjä hopearahoja, että se ulottui aina kattoon asti;
vastakkaisella puolella oli yhtä suuri läjä kultaa;
kolmannessa nurkassa oli kalliita kiviä ja muita
kalleuksia; mutta neljännessä istui ihmeen ihana
tyttö, joka oli kuninkaan tytär, sen Matti kyllä
oitis huomasi, sillä niin soma ja hieno tämä
impi oli. Prinsessan vieressä oli värttinä, jolla
hän kääpiön vaatimuksesta oli kehrännyt kul-
talankaa; mutta rulla oli nyt pudonnut hänen
kädestään ja lanka katkennut, niin peljästyksiinsä
oli prinsessa parka joutunut. Kalpeana ja arkana
istui hän siinä, katsellen suurilla, miettivillä silmil-
lään niin rukoilevasti Väkevään Mattin, että tä-
män sydän oikein lämpeni, ja hän ymmärsi heti,
että kääpiö oli immen vanginvartia.

„Tuosta saat, sinä rumio kaikista noitatem-
puistasi ja koirankureistasi", sanoi Väkevä Matti
ja antoi hänelle semmoisen läimäyksen, ett’ei koko
kääpiöstä jäänyt muuta kuin punainen pilkku.

Nyt prinsessa, joka melkein oli pyörtyä pel-
jästyksestä, lankesi Väkevän Matin kaulaan ja
kiitti, ilokyyneleet silmissä, häntä niin sydämmel-
lisesti vapautuksestaan, että Matti ei tietänyt,
minne kääntyisi.

„Mitä ihmettä! Kuinka prinsessa tänne on
joutunut?" kysyi hän.
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„Niin, sitä saattanette kysyä!“ vastasi prin-
sessa sekä kertoi sitten, että hänen isänsä oli siinä
maassa kuninkaana ja asui linnassaan metsän toi-
sella puolen. Leikkitoveriensa kanssa oli prin-
sessa eräänä päivänä lähtenyt kävelylle, mutta
sitten heistä erinnyt saaduksensa yksinäisyydessä,
nauttia lehdon rauhaisuutta ja poimia kukkia.
Näin oli hän tullut niityllä olevalle lähteelle;
täällä hän istui ruohostoon ja katseli lähteen ku-
vastimeen. Mutta silloin äkki-arvaamatta joku oli
tarttunut häneen vyötäisiltä ja ennen, kuin hän
edes ennätti katsoa taaksensa, nähdäkseen kuka
siellä oli, taikka huutaa apua, oli kääpiö hypän-
nyt lähteeseen ja vienyt hänet muassaan sinne
piiloon.

„Mutta nyt ei hän enään hyppää sinne eikä
tänne", sanoi Väkevä Matti. Sitten ajoi hän kal-
liita kiviä taskunsa täyteen sekä mänttäsi saapas-
varsiinsa kultarahoja; myöskin prinsessapoimi niitä
vyöliinaansa ja sitten Matti tarjosi hänelle kätensä
ja niin he lähtivät käsikoukussa kulkemaan etsi-
äksensä prinsessan isää. Vaan tuskin olivat as-
tuneet ulos huoneesta, ennenkuin havaitsivat,
kynttiläin liekuttavan niin kummallisen himme-
ästi, että olivat ikään kuin sammumaisillaan. He
riensivät nyt pienien huoneitten ja käytävien läpi
sekä portaita ylös ja alas niin pian, kuin suinkin
joutuivat. Kynttilät heidän ympärillään sammui-
vat toinen toisensa perästä, joten Matti ja prin-
sessa, komeaan marmorisaliin tullessansa, vaivoin
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löysivät vaski-oven. Yhfakkia tuli huone ihan
pilkkopimeäksi. Kiireesti he astuivat ovesta ulos
ja samassa kuulivat takanaan semmoisen pauka-
huksen, ikään kuin koko tuo maan-alainen luola
olisi rämähtänyt kokoon. Heidän vastaansa tuu-
lahti raitis ilma, pitkä holvikäytävä oli kadonnut
ja sijaan syntynyt vanhojen, varjosain niinipuitten
muodostama lehtokuja, jossa aurinko pilkoitti
lehtien välistä ja linnut laulaa livertelivät. Myös-
kin lähde oli kadonnut ja siinä oli sen sijasta
tavallinen, punaiseksi maalattu veräjä.

Nyt he kulkivat niityn poikki ja metsän toi-
selle puolen prinsessan isän linnaan. Vanha ku-
ningas kävi niin iloiseksi jakiitolliseksi nähdessään
jälleen tyttärensä, jonka jo oli kuolleeksi luullut,
että heti antoi hänen Väkevälle Matille morsi-
ameksi ja pani Matin sekä maa- että meri-sota-
voimansa ylipäälliköksi. Sitten pidettiin häät sem-
moiset, että niitten vertaisia harvoin on nähty.
Kaikkea, mitä herkullista ja harvinaista on, siinä
nyt tarjottiin hopea-astioissa; jos jotakin puuttui,
oli se kentiesi linnunmaitoa, mutta ei suinkaan
mitään muuta.

Kesken kultaista iloa tuli kuningas ilmoitta-
maan Väkevälle Matille, että linnan ulkopuolella
oli kolme vierasta miestä, jotka välttämättömästi
tahtoivat nähdä morsiusparia.

Väkevä Matti meni portahille ja tunsi oitis
kalastajan ja vaskisepän, jotka joutuivat ihan hä-
mille, kun tässä tapasivat entisen kumppaninsa,
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mutta olivatpa olevinaan kovin iloisia siitä, että
näkivät Matin näin hyvissä varoissa. Molemmin
olivat he tulleet kuninkaan linnalle palvelusta
hakemaan siinä toivos-
sa, että saisivat hyvän
palkan eikä työtä mi-

tään. Samassa tarkoi-
tuksessa tuli myöskin
kolmas, Matin entinen
isäntä. Mutta ahneus
pettikin kun hän
nyt hämmästyksek-
seen näki Väkevän Ma-
tin,piiloutui hän kump-
paneinsa taa; vaan
Matti kyllä tunsi, mikä
hän oli miehiänsä.

„Kyllä minä teille
kyytin näytän, koska
olette olleet kovin il-
keitä ja petollisia!“ sa-
noi Väkevä Matti. Ja
nyt hän sieppasi ka-
lastajan sekä viskasi
hänen kauas mereen,
niin että hän vaipui
pohjaan ja tarttui kiin-
ni liejuun. Siinä hän
nyt on ja ponnistelee
voimiaan päästäksensä
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irti, pannen meren siten aaltoilemaan, että se suu-
rina hyökylaineina hyrskyy. Vaskisepän hän sin-
kahutti keskelle mustinta pilviryhmää ja siihen
tämä jäi riippumaan eikä pääse koskaan alas;
aina kun on suutuksissaan, hakkaa hän vaskipa-
taa, ja silloin kansa sanoo ukkosen jyrisevän.
Mutta herrasmiestä Matti näpähytti nenälle ta-
valla semmoisella että hän lensi kuuhun asti ja
sinne hän jäi istumaan. Ja ukon, joka kuussa
istuu, senhän me kyllä kaikin olemme nähneet.
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Y’ANMA sotilas ja hänln palveliansa.

iLlLil^" nla' monta vu °tta sitten, entis-aikoina,
fl (jolloin Kristin-oppi ensin Suomeen saa-

tettiin ja tämä maa vielä puoleksi oli
pakanallista,' tapahtui kerran, että vanha

kristitty sotilas tuli ratsastaen suureen taloon,
jossa asui pakanallinen päällikkö.

Matkasta väsyneenä sitoi sotilas veräjäntolp-
paan hevosensa ja otti ruokapussistaan leivän-
kappaleen sekä pari sipulia.

Siinä kun hän nyt istui syömässä, kulki eräs
talon orjista siitä ohitse.

«Antaisitko minulle ja hevoselleni vähän
vettä", sanoi sotilas, „sillä minä en tiedä, missä
kaivo on".

Mutta orja, joka näki sotilaan kypärissä ristin,
huomasi hänen olevan kristityn javastasi: .Joudat
itsekkin kaivoa hakea! en ole sinun palveliasi",
ja lähti matkoihinsa,



Tästä vanha sotilas nyt olisi saattanut suuttua,
mutta sen sijasta hän teki ristinmerkin ja sanoi
itsekseen: ~Älköön hyvä Jumala sinua koskaan
rangaisko kovuudestasi! Täytyneehän minun siis
tyytyä tähän kuivaan leipääni."

Sitten hän sitoi eväspussinsa kiinni ja pani
maata.

Kun orja huomasi, että sotilas oli nukkunut,
hiipi hän varovasti takaisin ja varasti häneltä
sekä hevosen että evään. Sen jälkeen meni hän
herransa luo ja kertoi, että tuolla veräjän vie-
ressä makasi vanha kristitty sotamies, joka pyysi
vettä juodakseen. „Mutta minä en antanut hä-
nelle mitään minä", sanoi orja.

„Sepä oli pahasti se", vastasi päällikkö.
~Minä en tyhjin käsin tulekkaan", jatkoi pal-

velia mielittelevästi. „Pidin varani, kun mies nuk-
kui, ja sieppasin sekä hevosen että evään. Suuri-
arvoisia nuot eivät juuri ole, kelvannevat net
sentään joksikin."

„Se myöskin oli pahoin tehty", sanoi pääl-
likkö suutuksissaan. „Tuo kristitty oli minun
maapiirissäni, hän siis oli minun vieraani, vaikka
kohtakin uskon-oppini vihollinen. Vaan sen si-
jasta, että olisit pitänyt kunniassa vieraanvarai-
suuden lakia, käytit tilaisuutta hänen nukkues-
saan ottaaksesi hänen omaisuuttansa. Mitäpä hän
näin ollen meistä ajattelee! Mene oitis ja vie
sekä hevonen että eväspussi takaisin ja sano, että
ilkityöstäsi tahdot uskollisesti häntä palvella seit-
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semän vuotta; muuten jumalien rangaistus kohtaa
meitä molempia."

Orja ei uskaltanut olla tekemättä, mitä her-
ransa vaati, sillä ei siinä kyllä, että hän pelkäsi
isäntäänsä, vielä enemmän hän pelkäsi jumalia.

Hän riensi veräjälle, laski sotilaan viereen
eväspussin jasitoi hevosen jälleenveräjäntolppaan,
meni sitten noutamaan vettä ja odotti siksi, että
sotilas heräsi. Nyt tarjosi hän nöyrästi vettä
sotamiehelle, tunnusti rikoksensa ja pyysi, että
hän katumuksensa osotteeksi, saisi orjana pal-
vella häntä seitsemän vuotta.

„Ei", vastasi sotilas, „minä olen kristitty enkä
siis saata pitää orjaa; enkä myöskään ole semmoi-
sissa varoissa, että saattaisin pitää aseenkantajaa."

~En pyydä mitään palkkaa", sanoi orja, „minä
kuljen jalkaisin ja hbidan hevostanne sekä olen
apunanne, missä vain saatan."

„Ei suinkaan, se ei käy päinsä", sanoi sotilas.
„Ylhäiset ja alhaiset, köyhät ja rikkaat, kaikki
olemme me, minun uskon-oppini mukaan, yhden-
vertaisia ja tulee meidän kaikkien palvella toi-
siamme."

Mutta kun orja sittenkin pyyntöänsä yhä
toisti, sanoi sotilas:

„Noh, koska välttämättömästi tahdot, niin
sopiihan sinun hyvänä kumppanina minua seurata.
Vanha hevoskonini ei suinkaan jaksa meitä mo-
lempia kantaa seljassaan, mutta saatammepa vuo-
romme kävellä kumpikin."
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„Minäkö teidän kumppaninne? Ei maar, siksi
olen liian halpa ja alhainen!" huudahti orja, ollen
onnellisena, kun vihdoinkin sai asiat tahtonsa
mukaan, ~mutta orjananne seuraan teitä vaikka
maailman ääriin saakka." Sitten hän pyysi men-
näksensä noutamaan kintaitansa, sillä olivathan
ne hyviä olemassa matkalla, sanoi hän.

Sotilaan mielestä kyllä oli kummallista, että
orja kesänhelteessä laahaisi kintaat mukanaan,
mutta onhan niitä omituisuuksia itsekullakin ajat-
teli hän ja vastasi:

„Noh, mene sitten joutuun, minä satuloitsen
hevoseni sillä aikaa."

Tuota ei tarvinnutkaan kahdesti sanoa tälle
uudelle palvelialle; hätäpikaa tuli hän takaisin
taas ja toi muassaan suuret peurannahkaiset kin-
taat, jotka hän sitoi satulan taa.

He lähtivät nyt matkalle ja sotilas antoi
eväästään orjallekkin. Mutta kolmantena päivänä
ei ollut muuta jäljellä, kuin muutamia kuivia lei-
vänsyrjiä. Oli kuuma ja pöly tuoksui, pitkästi
vielä kesti matkaa ja vanhan sotamiehen kieli
oikein oli suulakeen tarttua, kun hän istui lää-
hättävän koninsa seljassa, jalat toikkuvina.

~Nytpä pari mehukasta naurista oikein vir-
kistäisi ja hyvältä maistuisi", sanoi hän itsekseen
puoli-ääneensä.

Palvelia, joka vaiti oli kulkenut tien ääressä,
astui samassa hevosen luo, otti kintaansa ja pani
net käteensä sekä jäi isännästään vähän jäljem-
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maksi. Ajatuksiinsa vaipuneena kun oli, ei vanhus
tuota tähdelle pannut.

„Katsokaas, isäntä, mitä minä olen löytänyt!"
huusi palvelia yhfäkkiä.

Sotamies pidätti hevosensa ja katsoi taak-
seen. Ihmeeksensä näki hän palvelian kantavan
sylissään oivallisia ja aivan keltaisia kaskinauriita.

„Sepä kumma, nauriita täällä keskellä erä-
maata. Sinullahan on löytämisen onni", sanoi
sotamies. „Tämä nyt riittää sekä minulle että
sinulle."

Seuraavana päivänä, kun päivällis-aika lä-
hestyi, otti palvelia taas kintaat käteensä ja jä-
tätti itsensä vähän matkan päähän sekä huusi
sitten:

~Katsokaas isäntä, mitä minä olen löytä-
nyt!" Tällä kertaa oli hänellä muassaan lampaan-
paisti.

~Ei tuo nyt laita asia ole", ajatteli sotamies,
„sillä ei täällä ole moneen aikaan kulkenut ke-
tään, jolta lampaan jalka olisi saattanut pudota;
jäljethän sitten sannassa näkyisivät", ja hän päätti
nyt pitää palveliaa silmällä, kun tämä tulevalla
kerralla tahtoisi jättää itsensä jälkeen.

Siis kun palvelia seuraavana päivänä otti
kintaat satulannupista, sanoi sotilas:

„Sinun sopii kulkea hevosen edellä, niin
minun ei tarvitse sinua odottaa, jos taas sattuisit
löytämään jotakin. Me tulemme siten vähän pi-
kemmin syöttöpaikkaan, vaikka, meillä Jumala
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nähköön, ei ole rahaa, millä siellä itsellemme hank-
kisimme päivällistä."

No niin, palvelia meni muutaman askeleen
hevosen edelle sekä veti hiljakseen kintaat kä-
teensä. Samassa kumartui hän ja huudahti:

„Tämähän sopii kuin sovitettu! Tässä
nyt löysin kukkaron, joka on täynnä hopeara-
hoja."

Sotilas hieroi silmiään, sillä, kun palvelia
kumartui, ei hän nähnyt maantiellä mitään, mutta
saattoi nyt tullaksensa vakuutetuksi siitä, että
nuot rahat todellakin oli löydetty, niitä poimia
taskunsa täyteen.

„Nämät tällaiset ovat vain pakanallisia ku-
jeita ja noitatemppuja", ajatteli hän, „mutta koska
nuot noitatemput eivät vaarallisempia ole, niin
olkoon menneeksi!"

Hän ei siis ollut mitään huomaavinaan ja
jutellen niitä ja näitä jatkoivat he matkaansa
lähimpään kristittyyn kylään, jossa aikoivat le-
vähtää.

Kylään kun ennättivät, havaitsivat he sen
niin täynnä väkeä, että vaivoin pääsivät katos-
alle, jossasaivat olkilyhteen vuoteeksensa. Kaikki
aikoivat seuraavana päivänä kuninkaan linnalle
eikä muusta mistään puhetta ollut kuin niistä
suurista kemuista, joita siellä valmistettiin prin-
sessan aiottua kihlausta varten.

„Kenenkä kanssa prinsessa naimisiin menee?"
kysyi sotamies.
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„01ette varmaankin kaukaa tulleita", vas-
tattiin hänelle, koska ette tiedä, miten kuningas
on ilmoittanut, että jokainen saa esiintyä kosiana.
Mutta ehdoksi on pantu, että kosian tulee suo-
rittaa kolme koetta; ja hän, jolta ne onnistuvat, saa
prinsessan omakseen. 11

Sitten kerrottiin, että prinsessa oli nuori ja
kaunis: ihonsa oli kuin maito ja mansikat, silmät
siniset kuin muistokukat, suu supukka kuten juuri
puhjennut ruusunnuppu ja hampaat kuten helmet
sekä kädet niin hienon sievät, että ken näitä näki,
heti pyrki niitä suutelemaan. Ainoa vika, mikä
hänessä löytyi, oli hänen oikullisuutensa, joka
varsinkin tuli esiin, kun hänen piti miestä itsel-
leen valita.

Illalla, kun vanha sotilas ja hänen palveli-
ansa menivät levolle, kysyi palvelia:

„Noh, isäntä! ettekö tekin huomenna lähde
kosiana kuninkaan linnalle?"

„Lasketko leikkiä vai puhutko unissasi ?" vas-
tasi sotilas. „Jos minun tulisi säilääni käyttää
tahi miekkaani mitellä, niin olisin heti valmis;
mutta kosiaksi siksi olen liian vanha."

„Sopiipa koettaa", vastasi palvella, „niin mie-
huullista kosiaa, kuin te olette, ei ole joka päivä
tarjolla".

„Luuletko niin", sanoi sotamies ja väänsi
viiksiänsä. „Mutta myöntää sinun täytynee kui-
tenkin, että pukuni on jotenkin vanhan-aikuinen,
kulunut ja tomuinen sekä hevoseni niin laiha ja
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jalat niveltyneet, ett’ei sillä sovi näyttäytyä ku-
ninkaan linnalla kaikkien ylhäisten, kullalla ko-
ristettujen herrojen joukossa. Ei nyt enään joudu
uusia vaatteitakaan teettämään. Kalliiksi kyllä
käy hovissa eläminen. Ja kun kosimaan täytyy
mennä, niin siinä rohkeinkin pian hämille joutuu,
urhollisintakin peljättää. Sitä paitsi minulla ei
ole hansikoita eikä ilman niitä sovi kosimista
koettaakkaan.“

„Alkää katsoko asiaa noin epätoivoiselta kan-
nalta!“ lausui palvella. „Rahoja meillä on koko
kukkarolleen, minä harjaan vaatteenne sillä aikaa,
kuin nukutte, ja hansikoista ei hätääkään te
saatte lainata minun kaitaani."

Aikaisin seuraavana aamuna heräsi sotamies
siitä, että tuvassa kuljettiin edes takaisin, ja koko
kylässä yleensä juostiin ja tohistiin, sillä kaikki
tahtoivat rientää kuninkaan linnalle kemuja kat-
selemaan. Vanha sotilaskin puki itsensä suurem-
malla huolella kuin tavallisesti ja astui ulos por-
tahille. Pihalla seisoi palvelin valmiiksi satuloitun
hevosen vieressä häntä odottamassa.

„Noh, isäntä, istukaa hevosen selkään!" sanoi
hän „nyt meidän on aika lähteä."

„01koon menneeksi kuninkaan linnalle!"
vastasi sotamies, joka näin aamupuolella oli hy-
vällä tuulella. „Koska kaikki muutkin sinne me-
nevät, niin totta mekin saatamme tehdä samoin."

He siis läksivät.
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Kun tulivat kunninkaan linnalle, oltiin juhlaa
juuri alkamassa. Kovalla äänellä airuet par’aikaa
julistivat kuninkaallisen ilmoituksen; „Koska nyt
koko joukko kosioita., toinen toistansa komeam-
pia, on ilmoittanut itsensä prinsessalle" sanottiin
julistuksessa, „eikä kuninkaallisen majesteetin hal-
litus tahdo ketään ylenkatsoa eikä halveksia, niin
sentähden siis on kuninkaallinen majesteetti näh-
nyt hyväksi armossa päättää, että kaikki kosiat
keskenänsä, tavalla, joka tarkemmin määrätään,
saavat prinsessasta kilpailla ja, kuten vanhastaan
tapana on ollut, tehdä kolme koetta; ja se, joka
kaikki kilpailiansa voittaa sekä jokaisen kokeen
onnellisesti suorittaa, on saava toisen puolen ku-
ninkaan valtakunnasta sekä puolisoksensa prin-
sessan; joka täten kaikille asianomaisille tiettä-
väksi tehdään."

Avaran, sannoitetun kentän ympärille oli kat-
sojia varten rakennettu istumaparvet. Sisään-
käytävän lähellä seisoi kuninkaan henkivartiasto,
joka oli sinne asetettu estämään kaikkia niitä
sisälle pääsemästä, jotka eivät kilpailiaksi pyr-
kineet. Sisäänkäytävän vastapäätä olivat kunin-
kaan ja prinsessan sekä hoviherrojen ja hovi-
naisten istuimet purppuranpunaisen, kultahepe-
nöillä reunustetun kunniataivaan alla. Hovipal-
velioita, aseenkantajia sekä edeskäypiä juoksi ja
hääräsi edes takaisin, ja kuninkaallisen parvekkeen
alipuolella seisoi kaksi komeasti puettua torven-
toitottajaa, joittenka tuli antaa merkki, koska
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juhla oli aljettava. Ensimmäinen koe, jonka
kosiain tuli tehdä, oli ritarillinen keihästely,
jossa saattoivat osottaa, ken heistä oli paras.
Komeissa as evarustuksissa kosiat nyt ratsastivat
aitauksen sisäpuolelle. Heidän kypärinsä ja rau-
tapaitansa kiilsivät auringonloisteessa, sulkatöyh-
döt liehuivat tuulessa ja heidän ylpeät ratsunsa
hyppivät korskuen ja keikutellen rataa pitkin; se
oli näytelmä sellainen, jota ei saa joka päivä nähdä.

„Noh, isäntä!“ kuiskasi palvelia ja tuuppasi
sotamiestä hiljaa kylkeen, „miksi epäilette? rat-
sastakaa vain rohkeasti eteen päin kiistakentälle
muitten muassa ja ilmoittakaa itseänne."

„Mitä vielä! kuinka minä vanhalla konillani
saattaisin taistelussa kestää noitten uljaitten her-
rojen rinnalla, joilla on suuret vahvat hevoset",
vastasi sotilas.

„No jollei mikään muu ole estämässä, niin
kyllä siihen neuvoa keksitään", vakuutti palvelia.
„Ottakaa minun kintaani käteenne, ja kun tor-
ventoitottajat antavat taistelumerkin, niin muis-
takaa vain sanoa: Maria teli oria alle generalia
perio! perio! Noh, rohkeutta nyt vain!"

Samassa palvelia pisti kintaat herransa kä-
teen sekä läimähytti hevosta selkään niin, että
se lähti kiitämään portista sisään, ja ennenkuin
isäntä ennätti hillitä sitä, oli hän jo kilpakentällä
kosiajoukon keskellä.

Siinä hän nyt istui laihan koninsa seljassa,
prinssien ja' herttuain ympäröimänä, kuluneessa
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takissa, vanhan-aikuisessa päähineessä sekä suu
ret peurannahka-kintaat kädessä, tarkistellen tyh-
mistyneenä ympärilleen. Kaikki häneen katsoa
töllistelivät; ja nytkös syntyi sihinää ja sohinaa,
virnistelyä ja virskunaa. Ylhäällä parvessa pojat
pillittelivät sormiansa ja huusivat: „katsokaas
tuota!" Hoviherrat kuninkaallisessa parvekkeessa
tirkistellen iskivät silmää toisilleen ja prinsessa
nosti nenäliinansa silmiensä eteen. Mutta ku-
ningas oli kerran määrännyt, että jokaisen oli
oikeus kilpailla prinsessasta; hän nyt viittasi val-
tikallaan ja äänettömyys syntyi.

Hiljaa ratsastaen kosiat nyt lähenivät, toinen
toisensa perästä, kuninkaallista parvea, jonka
edessä aina ohikulkeissaan kunniaa osottivat.
Prinsessalla oli vyöliinassaan jokaiselle annetta-
vana kultanahkainen pallo, jonka hän, viehättä-
västi hymyillen, omakätisesti antoi hovimenojen
ohjaajalle, joka sitten asetti pallon ritarien keihään
päähän, jotta he eivät loukkaantuisi.

Mutta vanha sotilas istui kaiken aikaa oikoi-
sena ja kankeana kuin kivipatsas, ajatellen, että
joka leikkiin menee, hän loppuun kestäköön,
ja nyt tuli hänen vuoronsa. Huolimatta virsku-
nasta ja sormen-osotuksista, otti hän oikein an-
karan muodon sekä ratsasti kuninkaallisen par-
vekkeen luo, ja hänkin sai kullatun nahkapallon
keihäänsä päähän.

Prinsessa ei saattanut olla nauruun purskah-
tamatta. Mutta sotilas, joka suoraan katsoi hä-
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nen suloisiin sinisilmiinsä, ei tullut ajatelleeksi-
kaan, mikä prinsessan sopimattomaan ilon-oso-
tukseen oli syynä. Hän vain väänteli viiksiänsä
sanoen: „herranen aika! kuinka hän on suloinen!"

Nyt viittasi kuningas, torvet räikkyivät ja
keihästely alkoi.

Rittis, rattis! pom poli pom, pom, pom!
Nyt kosiat hyökkäsivät, keihäät kädessä, toisi-
ansa vastaan. Yksi toisensa perästä viskattiin
alas satulasta semmoisella vauhdilla, että hän
vain ähkyi ja puhkui hengästyksissään. Jokai-
sella oli voittajansa. Vihdoin ei enään ollut
kuin yksi ainoa, paitsi sotilas, mutta tuo ainoa
oli sorjin ja uljain kaikista. Hänen harmaantäp-
likäs, vilkas hevosensa oli kämmenlevyn toisia
korkeampi ja hän itse oli päästä kantapäihin
hopeaan puettu sekä sota-asunsa niin kiiltävä,
että siinä saattoi kuvansa nähdä; häntä kutsut-
tiinkin kuvastin-ritariksi.

Airuet aikoivat jo hänen julistaa voittajaksi
ja voitetut olivat jo uudestaan istuneet ratsunsa
selkään sekä asettuneet kuninkaallisen parvekkeen
alipuolelle, tervehtääksensä häntä etevimpänä san-
karina, kun vihdoin huomattiin, ett’ei sotamies
vielä ollut koettansa suorittanut.

„Seis!“ kirkaisi kuningas ja naputti valtikal-
laan parven syrjään, „tuolla on vielä yksi." Ja
sitten torvet uudestaan toitottivat. Nyt siis so-
tilas matkaan,
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Prinssit ja herttuat, kaikki vain vis-
kattiin äkkipäätä satulasta, joten he lensi-
vät kuin pallot ilmaan.





Kuvastinritari katseli ivallisesti vastustajaansa;
sotamies veti kintaat paremmin käteensä.

„Maria teli oria alle generalia perio! perio!"
huusi sotilas kovalla äänellä ja iski kannukset
vanhan koninsa kylkeen.

Hei vain! kuinka se itseänsä pöyhisteli; olipa
ikään kuin tuli ja valkea olisi elukkkan men-
nyt. Sieraimet levisivät, harja nousi aivan pys-
tyyn. Korskuen ja hirnuen syöksähti juhta hui-
maa vauhtia vasten kuvastinritaria. Silmänrä-
päyksessä tämä makasi maassa, koivet pystyssä.
Mutta eipä siinä kylliksi. Käsittämättömän voiman
vaikutuksesta hyökkäsi sotamies myöskin noitten
muitten kosiain kimppuun. Prinssit ja herttuat,
kaikki vain viskattiin äkkipäätä satulasta, joten
he lensivät kuin pallot ilmaan. Hevoset ja rat-

sastajat menivät nurinniskojansa, niin että tomu
vain tuoksui heidän ympärillään. Tuo villitty
koni potkaisi vielä takajaloillaan, nousi sitten
pystyyn sekä oli hyppäämäisillään kuninkaalli-
seen parveen. Hoviherrat kirkuivat, naiset pyör-
tyivät ja kuningas itse oli sekä kruununsa että
valtikkansa kadottamaisillaan, kun sotamies sa-
massa, hätäpikaa pudotti kintaat maahan. Silloin
koni oitis seisoi, pää alaspäin riippuvana, hiljaa
paikallaan, ikään kuin ei mitään olisi tapahtunut.

Sotamies oli voittanut, se nyt oli selvä asia.
Väki hurrasi, henkivartiat osottivat kunniata ja
torventoitottajat puhalsivat punaisina kuten kei-
tetyt kravut.
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Kun yleinen hämmästys vähän oli asettunut
ja aseenkantajat oli laskettu sisään, hevosista
huolta pitämään, saapui myöskin palvelin pai-
kalleen herransa luo ja kuiskasi hänelle, ottaes-
saan kintaat ylös maasta:

~Mitäs minä sanoin! Menihän se kuten tanssi.
Katsokaas! tuossa tulee kuninkaan asiapoika, joka
tahtoo teitä puhutella."

Niin se todellakin oli. Lakki kädessä tuli,
että koivet soikkuivat, kultanauhustettu asiapoika
juosta läähättäen ja sanoi: »Kuningas lähettää
terveisiä sekä pyytää teidän armoanne linnaan
simaa juomaan sekä iltaa viettämään."

»Sano paljon kiitoksia ja terveisiä", vastasi
sotilas.

Illalla ei muusta paljoa puhuttukaan kuin
keihästelystä ja vanhasta sotilaasta, mitenkä mai-
niosti hän oli käyttäytynyt. Hän pantiin istu-
maan kunnia-istuimelle kuninkaan ja prinsessan
väliin, vaahtoavaa simaa tarjottiin koko seuralle
ja kuninkaan jälkeen joi sotilas aina ensimmäi-
seksi. Hoviherrat seisoivat suorana, kuin kynt-
tilät, hänen ohitse mennessään, ja naiset vilkai-
sivat häneen. Prinsessa ainoastaan ei ollut häntä
näkevinänsä, sillä hän olisi kyllä halukkaammin
ottanut kuvastinritarin, kuin tuon vanhan, har-
maan sotamiehen; ja sepä kävi sotilaan sydäm-
melle, vaikk’ei luontonsa sallinut häntä sitä näyt-
tämään.
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Kun hän jäähyväiset sanoi, kurkotti kuningas
armollisesti pari sormeansa hänelle ja lausui:
„Huomenna tulee kilpajuoksu Kyöpelinvuorelle.
Kai tekin sinne tulette."

Sotilas kumarsi vain, sillä eipä hän oikein
tietänyt, mitä hänen olisi sopinut vastata, ja oli
siis iloinen, kun vain pääsi pois.

Ulkona pihalla tapasi hän palveliansa, joka
oli hänelle ravintolaan yösijan toimittanut.

Tultuansa kahden kesken palveliansa kanssa
sanoi sotamies:

„Ensimmäinen koe kävi kummallisen hyvin;
mutta huomenna on kilpajuoksu Kyöpelinvuorelle.
Kuinka ihmeessä minä siinä tulen toimeen!"

~Olkaa huoleti! Pannaan me vain maata
rauhassa", sanoi palvelin.

„Se kyllä on parasta", vastasi sotilas, „mutta
tyhmästi tein, kun menin prinsessaa kosimaan,
hän on liian hieno minulle." Vaan sitten otti
hän, kun luuli, ett’ei kukaan häntä huomannut,
nenäliinan taskustaan, sitoi solmun joka nurkkaan
ja pani sen sitten pään-alaisensa alle, sillä hän
oli sitten näkevä unta hänestä, jota hän rakasti.
Ja unissaan näki hän nyt prinsessan, jonka kanssa
oli syövinään sianlihaa ja papuja; sepä häntä
lohdutti, koska semmoinen uni tietää, että joutuu
suureen arvoon ja kunniaan.

Seuraavana päivänä kaikki ihmiset taas rien-
sivät Kyöpelinvuorelle ja samoin teki myöskin
sotilas; hän ratsasti sinne ja palvelia oli muassa.
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Kyöpelinvuori oli lähitteellä oleva korkea
vuori, jonka toinen kylki oli kovin jyrkkä ja
liukas, aivan kuten jättiläiskorkuinen laskumäki,
mutta toinen puoli muodosti käytävän, jota myö-
ten mukavasti pääsi aina huipulle asti, ja tämä
huippu oli tasainen kuin lattia. Tapana oli, että
kaikkien vanhojen piikain tuli kiivetä tälle liuk-
kaalle vuorelle, mutta kun pääsivät vähän mat-
kaa ylös päin, luiskahtivat he taas takaisin ja
saivat siis alkaa tehtävänsä uudestaan.

Nyt nuot vanhat piiat olivat lähettäneet
prinsessalle anomuskirjan, jossa pyysivät, että
pojat myöskin kerran saisivat tehdä tuon vaikean
työn eli vanhanpojan taakkaa kantaa. Anomus-
kirjan lähettäjien etupäässä oli tuikea elähtynyt
neito, joka oli esityksessään viitannut siihen, että
noitten poikien tulisi nelinkontin mäkeä kiivetä.
Mutta tämä olisi ollut liiallista, sitä mieltä oli
prinsessa, vaan muuten oli noitten vanhojen pii-
kojen anomus aivan paikallaan, ja prinsessa siis
määräsi, että toiseksi kokeeksi hänen kosiainsa
tuli täydessä asussa ratsastaa Kyöpelinvuorelle.
Tätä tarkoitusta varten oli vuorelle istutettu mitä
somin ruusutarha ja keskelle ruusutarhaa oli ase-
tettu prinsessan istuimeksi vähäinen kultajakkara.
Vuorenjuuresta sen huippuun asti liehui kirjavia
lippuja, joten siinä oli ikään kuin pitkä viitotettu
rata, ja sitä myöten kosiain täytyi kilpaillen rat-
sastaa prinsessan luo, siinä kun hän istui kulta-
jakkarallaan odottamassa.
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Vuoren juurelle oli valmistettu lava kunin-
kaalle ja hänen hovillensa; lava oli peitetty hie-
noilla matoilla ja sen seinät kalliilla tapeeteilla
paperoitut. Ympäristön kaikki mäet ja kukkulat
olivat täynnä uskollisia alamaisia, jotka eri haa-
roilta olivat tulleet juhlallisuuksia katselemaan.
Uteliaisuus oli äärettömän suuri, sillä miesmuistiin
ei vielä kukaan ollut Kyöpelinvuoren liukkaalta
puolelta päässyt ylös. Senpä vuoksi sotamieskin
sanoi palveliallensa:

„Näethän nyt itse, mimmoinen tuo vuori on.
Ei sinne ole menemistä koettamaankaan. Paras,
että palajamme ravintolaan/'

„01kaa rauhassa vain!" sanoi palvelia, „ot-
takaa minun kintaan! käteenne, jotta voitte tu-
kevammin pitää ohjista kiinni. Minä tunnen
muutamia tähän tilaisuuteen sopivia, voimakkaita
syntysanoja. Pitäkää ne tarkkaan muistissanne
sekä lausukaa net ratkaisevassa hetkessä, sillä siitä
menestymisenne riippuu. Sanat ovat nämät:
Häsala, Disla, Tuga!

Tuskin tämä oli sanottu, kun kuningas jo
nosti valtikkansa ilmaan ja huudahti; „Noh, olkaa
varoillanne, hyvät herrat! Nyt aljetaan.“

Oitis kosiat kannustivat ratsunsa sekä hyök-
käsivät vuorta kohti; sillä vaikka kokeeksi olisi
vaadittu heitä lyömään päänsä seinään, niin he
varmaankin prinsessan tähden olisivat sen teh-
neet, niin ihanalta hän näytti, siinä kun istui
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kultajakkarallaan ruusupensastossa, kurkottaen
hienoa valkoista kätöstänsä kosioita vastaan, ikään
kuin hän olisi tahtonut heille sanoa; „tulkoon
ottamaan minua se, joka kykenee!“

Mutta ennenkuin hevoset ennättivät pari
tahi kolme askelta astua tuolle liukkaalle vuo-
relle, menivät ne nurinniskoin alas, potkien ku-
ten seljälleen käännetyt kravut. Siinä sitä nyt
syntyi semmoinen kiipeminen ja konttaaminen,
sellainen hurin kuri ja seka soka, joka oli sekä
surkea että naurettava. Jopa itse kuvastinritari-
kin sai suuren raamiin nenäänsä.

„Hyi pahanen! tuopa oli aika kuperikeikka,
tuo; mutta urheasti uskallettu, puoleksi voitettu",
ajatteli sotamies ja pisti kintaat käteensä, antoi
hyvän läimähyksen hevoskonillensa sekä huusi
tukevalla äänellä: Häsala, Disla, Tituga!

No hyvänen aika! mikähän lieneekään he-
voskoniin tullut? Hirnuen ja korskuen, kuten
villitty, korvat taakse päin ja häntä liehuvana lauk-
kasi se lop, lopoti lop, lop, lop, lopoti lop! vuo-
ren kylkeä ylös, että kipenät vain sinkoilivat
kavioitten ympärillä, eikä seisattunut ennen, kuin
oli ennättänyt vuoren sileälle huipulle, ruusutar-
han sisäänkäytävän eteen.

Väkijoukko oli hämmästyksissään ja ihmeis-
sään, moista kummallista tapausta eivät he mil-
loinkaan olleet nähneet. Kuninkaasta alkaen
alhaisimpaan alamaiseen, seisoivat he kaikki kat-
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soa töllistellen suut ammollaan. Torvet toitotti-
vat, rumput jytisivät; sotamies oli jo toisen ker-
ran voittanut.

Prinsessa katsoi sotamieheen ja sotamieskat-
soi prinsessaan, eikä kumpikaan ymmärtänyt, mi-
ten tämä oli tapahtunut. Mutta kun sotamies
vähän oli ensimmäisestä hämmästyksestään toin-
tunut, astui hän viipymättä asentoon, nosti kaksi
sormea ohimoilleen, taittoi ruusupensastosta tuu-
sun, lankesi sitten polvillensa prinsessan eteen,
tarjosi hänelle ruusukukan ja suuteli hänen kät-
tään, ennenkuin prinsessa ennätti aikoakkaan sie-
pata kätensä pois.

Prinsessan tässä ei nyt mikään auttanut; nis-
kojaan heitellen hän siis sanoi sotamiehelle;

„Tehkää hyvin ja nouskaa! Isäni käski sa-
nomaan terveisiä sekä pyytämään teitä illaksi
linnaansa puuroa syömään."

Sitten menivät he yhdessä alas vuorelta.
Illalla oli linnassa loistavat pidot, kaikki siellä

olivat juhlapuvussa ja sotamies sai syödä samasta
astiasta kuin kuningas; ja se vasta kunnia se!
Mutta prinsessan ruokahalu oli poissa, hän näytti
miettivältä ja tuopa häntä kaunistutti niin, että
hän sotilaankin mielestä oli vielä ihanampi kuin
ennen.

Kun sotamiehelle tuli aika lähteä pois, näki
kuningas hyväksi armollisesti tarttua hänen na-
pinläpeensä ja saattaa häntä erään syrjässä olevan
akkunan luo, jossa hän sanoi:

3
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„Nyt on jäljellä kolmas koe, se tulee tapah-
tumaan suljettujen ovien takana. Tällä kertaa
on sallimus määräävä teidän kohtalonne. Tulkaa
huomenna edeltä puolisen linnaan, niin saatte
tarkemmat tiedot!"

Tultuansa kortteeriinsa ravintolaan, kertoi so-
tamies palvelialle, millä tavoin hän oli iltaansa
viettänyt sekä mitä kuningas oli hänelle sanonut.

„Hm!“ myhähti palvelin, „kun ei tiedä, mitä
on tehtävänä, niin käynee vaikeaksi itseänsä val-
mistaa. Mutta pankaamme levolle, kenties! asiat
selkenevät."

„Niin, se kyllä parasta", sanoi sotamies ja
rupesi lukemaan kattohirsiä, sillä, jos net vain
lukee, niin varmaan todet unet näkee. Sitten
hän koko yön uneksi valkeanvaarasta, ja sehän
tietää häitä, sen kyllä jokahinen on kuullut.

Seuraavana päivänä, kun sotamiehen tuli aika
mennä linnaan, sanoi palvelia:

„Katsokaas, tässä on kintaani! Pistäkää net
käteenne ratkaisevana hetkenä ja sanokaa: seis!
Sepä, luulen minä, teitä auttaa."

Kun sotamies linnaan tuli, oli siellä jo suu-
ressa valtiosalissa kaikki muut kosiat koossa.
Kuningas istui valtaistuimellaan, valtikka toisessa
sekä valtio-omena toisessa kädessä ja prinsessa
hänen vieressään. Sotamiehen tultua sisään, pan-
tiin kaikki ovet tarkalleen kiinni, jotta ei kukaan
asiaan kuulumatoin pääsisi sisälle. Selvästi ha-
vaitsi, että jotakin tärkeätä oli tekeillä.

50 VANHA SOTILAS JA HÄNEN PALVELIANSÄ.



»Kunnioitettavat herrat", sanoi kuningas,
»teidän jalomielisyytenne ja hartautenne prinsessaa
kohtaan on jo kyllin koetettu. Yksi on onnis-
tunut paremmin, toinen huonommin; mutta roh-
keutta sekä hyvää tahtoa ei keneltäkään ole puut-
tunut. En tiedä, kenenkä teistä valitsisin. Onni
olkoon ohjaajana, sallimus määrätköön, kuka tyt-
täreni puolisoksi tulee. Tehkää hyvin ja asettu-
kaa riviin tähän valta-istuimeni eteen. Me an-
namme käskyn ensimmäiselle hovimiehellemme,
että hän laskee, ken teistä prinsessan saa.“

No niin, kaikki kosiat asettuivat riviin val-
ta-istuimen eteen ja ensimmäinen hovimies alkoi
lukemaan ja joka sanalta hän sormellaan osotti
aina yhtä kosiaa erästään:

„ Yy, tyy, iestä, 100, viidennestä, kolme, joo,
syntyneestä, hiki, nipi, paater, nahka, vister, sii.“

Mutta sotamies, joka vaivihkaa oli pannut
kintaat käteensä, seisoi aivan levollisena kädet
seljän takana ja sanoi: seis. Eikä siis sana “sii“
häneen osunut, vaan osui se johonkuhun muu-
hun, jonka silloin tuli astua ulos rivistä. Luku
alkoi uudestaan siksi, että sotamies yksistään oli
jäljellä, ja hänen siis myöskin olisi pitänyt saa-
man prinsessan. Mutta kuningas, joka halusta
olisi suonut kuvastinritaria onnen-osaiseksi, piti
sotamiestä liika huonona ihanan prinsessan sul-
hoksi ja, ajatteli keinottelemisella pääsevänsä hä-
nestä sekä huusi nyt:
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„Ei tuo luku käynyt oikein! Meidän toisen
hovimiehemme täytyy lukea."

Uudestaan astuivat kaikki kosiat riviin ja
toinen hovimies alkoi lukemaan:

„Mene mies merkillinen, mene metsän perälle,
vie koukku mennessäs, pelupussi niskassas, sas,
sas, pois, pois!"

Mutta sotamies piti kintaat kädessään ja sa-
noi seis sekä jäi viimeiseksi.

„Ei, tämä luku kävi huonosti, käytetäänpä
sitä lukutapaa, jota minä pienenä prinssinä käy-
tin", sanoi kuningas ja viittasi kolmannelle hovi-
herrallensa.

Nyt rupesi kolmas hovimies lukemaan:
~Essike, tessike, toikko, loikko, simmeri, maa-

keri, kulteri, kalteri, vakamantois, tilleri, tippan,
tettan, pois!

Kuningas istui kuin kuumilla hiilillä ja vään-
teli kruunuansa, mutta sotamies ei unohtanut sa-
noa seis ja siten jäi hän taas viimeiseksi.

„Himp hamppua!" huudahti kuningas eikä
saattanut enään hillitä itseänsä, „minä olen aina
kuullut sanottavan: „tilleri tippan tettan tois, ku-
perinkeikkaa pois!" Minä tahdon itse lukea."

Ja nyt kuningas otti osottimeksi valtikkansa
ja luki:

~ Tisike, tosike, toukon, loukon, milten, malten,
kulten, kaiten, väkevä, väärä, syyrä, jäärä, til-
lan, tippus, nippus, nappus, jokko, jokko, joukosta
pois."

52 VANHA SOTILAS JA HÄNEN PALVELIÄNSÄ.



Mutta sittenkin jäi sotamies viimeiseksi.
~Voi toki, miten isäni saattaa tuolla tavalla

lukea, minä olen kuullut ihan toiset sanat", sanoi
prinsessa. „Antakaa, kun minä luen."

Ja prinsessa rupesi lukemaan:

~ Tisike, tasike, touken, louken, simike, malten,
kulten, kaiten, vakama, vaara, suuri, saara, til-
lerin, tippan, tettan, pois, mene kouko metsään,
katajia kalvamaan !''

Mutta nyt kävi aivan samoin, kuin edelli-
sillä kerroilla, sotamies sanoi seis eikä joutunut
pois. Prinsessa pyysi, että hän vielä kerran saisi
lukea, sillä varmaankin oli hän lukenut väärin,
sanoi hän. Eipä hän mielisurmillaan tahtonut
ottaa tuota vanhaa sotilasta. No niin, hän
sai kuninkaalta luvan ruveta uudestaan lukemaan,
mutta sen täytyi nyt olla viimeinen kerta:

„Annikka, tannikka, heijoo huus, kun kello
hakkasi viis ja kuus, pium, paum, pallalalaum,
yks, kaks, pois!"

Vaan sotamies jäi sittenkin viimeiseksi tällä-
kin kertaa. Prinsessa ei uskaltanut enään pyytää
lukea uudestaan, vaikka hän kyllä ajatteli, että
ehkä olisi paremmin käynyt, jos hän olisi sano-
nut: Nikku, Nikku, kelpo mies, monta temppua
hän ties', halot halkoi, veisti puuta, eikä taitanut-
kaan muuta, yks, kaks, neljä, viis, sinä kolmas
poijes siis." Mutta nyt kuningas sanoi, että ko-
keet olivat loppuneet.
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„Sotamies saa prinsessan. Mene nyt tyttö-
seni ja niiaa kauniisti sulhasellesi!"

Ja prinsessa meni tervehtimään sotamiestä,
mutta sen kyllä huomasi, ett'ei hän sitä halusta
tehnyt.

Nyt alkoi onnentoivotuksia sellaisia, joista
ei koskaan tahtonut loppua tulla, ja kuningas
pyysi sotamiestä ravintolasta muuttamaan linnaan
sekä antoi jo samana päivänä häntä varten panna
kuntoon viheriän kammarin, joka oli seinätysten
kuninkaan oman huoneen kanssa, ja koni vietiin
kuninkaalliseen talliin, jossa sai syödä kauroja ja
suppuja marmoriseimeestä. Kolmen viikon päästä
häät olivat pidettävät.

Iltapäivällä, kun sotamies istui keinutuolis-
saan mietiskellen, tuli palvelia sisälle, seisattui
oven suuhun sekä kysyi, oliko isännällä hänelle
mitään tehtävää.

„Minä tehtäväksesi annan sen, että tulet pe-
remmälle ja istut tänne viereeni", sanoi sotamies,
joka hyväntahtoisesti tarjosi hänelle kätensä, sa-
noen: „Alä tästä lähtein pidä itseäsi palvelianani;
sano minua veljeksi!"

„Ei maar, se olisi liian suuri kunnia", sanoi
palvelia. „Minua ilahuttaa vain, että olen saatta-
nut tehdä työni teidän mieliksenne, mutta minä
olen luvannut palvella teitä seitsemän vuotta ja
nyt on tuskin niin monta päivää kulunut."

„Noh, sama se!" sanoi sotamies. »Vapau-
tettu lupauksestasi olet kuitenkin, koska näinä
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päivinä olet tehnyt minulle niin suuret palve-
lukset, ett’en tiedä, millä net sinulle palkitsisin.
Ja sepä minua oikein huolestuttaa, sillä kaikkea,
mitä tahdotte että ihmiset tekisivät teille, teh-
käätte myöskin heille, säätää minun uskon-oppini,
ja paitsi pelkuria ja pettäjää on kiittämätöin ih-
minen minusta mitä inhottavin/'

~Vai niin; mutta estääkseni teitä tulemasta
kiittämättömäksi, kuten pelkäätte tulevanne, pyy-
dän minäkin teiltä palvelusta, jos sen suvaitsette.
Mutta pyyntöni on ehkä liiallinen."

„Puhu suusi puhtaaksi vain", sanoi sotamies.

„No hyvä!" vastasi palvelia, ~tämän lyhyen
ajan kuluessa, jona teitä olen palvellut, minä jo
olen tullut suuresti kunnioittamaan sitä oppia, jota
te tunnustatte, ja hartahin toivoni on, että minä-
kin saisin kasteen ja tulisin ristityksi."

~Ellei se tapahdu hengessä ja totuudessa, ei
siitä paljo apua ole", vastasi sotamies.

~Siinäpä se juuri on", virkkoi palvelia, „mutta
totta puhuen, löytyy eräs asia, joka omaatunto-
ani vaivaa."

„Mikä asia se sitten on?" kysyi sotamies.
„Silloin, kuin mieleni vielä oli pakanuuden

pimeydellä verhottu, annoin minä kerran haltiain
houkutella itseäni varastamaan kristitystä kirkosta
kalkin. Jollen nyt saa sitä takaisin, niin nuot
pahat henget ehkä edelleenkin pitävät minua
vallassaan."
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„Tuo todellakin kuuluu arveluttavalta“, sanoi
sotamies, „mutta mitä minä tässä saatan tehdä,
vaikka tahtoisinkin? Jos sinun oikein tunnen, niin
olet sinä juuri mies omiaan, tätä asiaa hyväksi
saattamaan."

„Ei noituminen olekkaan niin helppoa, kuin
te ehkä luulette", sanoi palvelia; „teidän avuttanne
en tässä tapauksessa voi mitään. Ainoastaan
kristitty saattaa haltioilta kalkin ottaa pois."

~Missä se sitten on?" kysyi sotamies.
„Kyllä minä neuvon, missä se on", vastasi

palvelia. Kalkki säilytetään syvällä tuntureissa,
haltiain suuressa valtiosalissa, aina tuolla, tuon
korkean ja jyrkän vuoren sisässä, joka on Kyö-
pelinvuoren vasemmalla puolen. Juuri tänä yönä
haltiat valitsevat itselleen uutta kuningasta. Uu-
denkuun syntyessä kokoontuvat kaikki noidat ja
tontut läheltä ja kaukaa. Keski-yön aikana au-
kenee vuorenseinä. Silloin täytyy olla varoillaan
ja seurata haltioita vuoreen. Ihan valta-istuimen
vieressä on vähäinen kivipöytä, jonka päällä kalkki
seisoo. Oitis sen jälkeen,kuin kuningas on kruu-
nattu, tulee hänen juoda tuosta pyhästä astiasta,
mutta ennen kuin tämä tapahtuu, täytyy teidän las-
kea kintaat kalkin päälle, ottaa se käteenne sekä
katsomatta taaksenne lähteä vuoresta ulos, sillä, jos
te vain kerrankin katsotte taaksenne, kohtaa teitä
hirveä onnettomuus, niin, silloin olette aivan hu-
kassa. Rohkenetteko ottaa tuota tehtäväksenne?"

56 VANHA SOTILAS JA HÄNEN TALVELLANSA.



„Koska Pyhä Yrjänä taisteli lohikäärmeitä ja
peikkoja vastaan, miksikäs minä siis pelkäisin,
varsinkaan kun ystävääni tulee palvella'*, vastasi
sotamies. „Mutta epäilenpä, pääsenkö ollenkaan
vuoren sisään."

„Siihen kyllä neovo keksitään", sanoi pal-
velia, ..pistäkää minun kintaani käteenne, niin hal-
tiat eivät saata silmiänne pettää."

„Mutta varmaankin he kalkista taistelevat
kanssani", sanoi sotamies.

„Siihenkin löytyy apukeinoja", sanoi palve-
lia. „Minä tunnen muutamia mahtisanoja, terä-
vämpiä kuin miekan-iskut, voimallisempia kuin
vasaranlyönnit; niitä vastaan noitatemput ovat
pelkkää lasten leikkiä. Pankaa net tarkasti muis-
tiinne ja lausukaa net tärkeimmässä hetkessä.
Sanat ovat nämät: „Salum Beje Buje Beliaal
Askaret Belet fra Jeala Feberet Sind Kceskeliga
Stijkka. Siinä kaikki. Itse siis saatatte päättää,
tahdotteko minua auttaa."

„Luota minuun!" vastasi sotamies. „Anna
kintaat tänne! Jos kaikki käy toivoni mukaan,
sopii sinun huomenna aamulla tulla tänne vihe-
riään kammariin noutaaksesi kalkkia."

Illan tullessa, kun kesäiset pilvenhattarat hä-
märtäen rupesivat nousemaan taivaalle, lähti so-
tamies matkallensa, tällä kertaa aivan yksin. Puo-
leksi pilviin peittyneenä, pilkoitti kuu esiin, läs-
kein vienon valon sen korkean, jyrkän vuoren
huipulle, jonka sisuksessa sotamies tiesi kalkin
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säilytettävän. Kaikki oli kolkkoa ja äänetöintä;
laakson usvan lävitse ei kuulunut muuta kuin
ruisrääkän yksitoikkoinen ääni ja sammakkojen
kuriseminen.

Tultuansa vuoren juurelle istahti sotamies
kivelle, levähtääksensä vähäisen. Jo hetken aikaa
kuului hänen mielestään ilmassa kummallinen su-
hina ja vinkuna, joka enentyi enentymistään, mutta
hän ei ymmärtänyt, mistä tämä tuli.

„Ehkä on paras, että asetan itseni kuntoon",
ajatteli sotamies ja pisti kintaat käteensä.

Silloin tuntui, ikään kuin hänen silmänsä yht’
äkkiä olisivat auenneet. Oikealta ja vasemmalta
puoleltaan näki hän noitia toinen toisensa perästä
lennossa tulevan, että heijoo vain! Kaikki he luu-
dalla ratsastivat ja jokaisella oli palava kynttilä
sidottuna varteen. Teillä ja poluilla näkyi suu-
ria konnia ja siikoja, jotka pystysuorassa tulivat
häntäänsä laahaten. Sielläpä kömpi olentoja,
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joilla oli hevosen päät, ja semmoisia, joilla oli
yökön siivet, toisia liikkui pukin jaloilla ja muu-
tamat näyttivät nelijalkaisilta, mutta kaikki olivat
ne mustia pimeässä; eikä kukaan heistä nähnyt
sotamiestä, sillä kintaat tekivät hänen näkymät-
tömäksi.

„Tuopa on oikein hirveä joukko", ajatteli
sotamies, ja samassa aukeni vuorenseinä.

Kaikki haltiat syöksivät tunturin sisään; he
kierivät aivan toinen toisensa ylitse, heitä kun oli
noin paljon. Sotilaan mielestä tuntui 010 vähän
niin ja näin, mutta aseissa olevan miehen ei auta
jänestellä hän siis oli varoillansa ja juuri kun
kahden pellonpeljättimen piti tuon kirjavan joukon
loppupäänä menemän vuoren sisään, puikahti hän
heidän väliinsä sekä pääsi heidän mukanaan sisään.
Aika olikin täpärällä, sillä tuskin oli hän ennättä-
nyt kynnyksen ylitse, ennenkuin ovi sulkeutui
hänen jälkeensä.

Nyt seisoi hän siellä vuoren sisällä suuressa
valtiosalissa ja kintaittensa suojassa hän sai
rauhassa astua esiin niin pitkälle, että muka-
vasti saattoi nähdä ja tarkastella kaikkea. Ka-
tossa riippui vähän palttua sarvilyhdyssä loista-
massa. Salin perällä oli padanjalat eli kolmijalka
ja siinä istui tuo äsken valittu kuningas, uunin-
koukku kädessä. Hänen oikealla puolellansa oli
hiukan kohoavalla paikalla jotakinkattilantapaista.
Se oli kruunu. Aivan sen vieressä oli kalkki.

Nyt juhlamenot alkoivat.
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Järjestettynä neljääntoista arvoluokkaan tuli-
vat haltiat kävellen suuressa juhlakulussa ja asettui-
vat molemmin puolin kuninkaan istuinta. Lähinnä,
oikealla puolella, seisoi nokineuvos, köhnäneuvos
ja makuneuvos; vasemmalla puolella taas oli vuori-
neuvos, metsäneuvos ja todellinen köhnäneuvos;
toiset sijoittuivat mikä minnekkin. Kaikilla oli
heillä längetkaulassa, suurempia tai vähempää, aina
kunkin arvon mukaan. Ja niillä, jotka oikein suuri-
arvoisina pidettiin, oli suuret kaalinlehdet rinnassa,
jotta erottuisivat vähä-arvoisemmista, joilla vain
oli takkiainen napinlävessä.

„Eläköön kuningas 1“ kirkaisivat kaikin. „Kii-
toksia vain!“ vastasi kuningas, ja nuot sanat
vaikuttivat niin liikuttavasti makuneuvokseen, että
suuret krokotiilikyyneleet valuivat hänen poskil-
leen. Mutta sitten oli siellä joukossa eräs vanha
siika, joka huusi: „entäpäs tätä herraa!“ Ja ku-
kapa tietää, mitä nyt olisi tapahtunut, ellei to-
dellinen köhnäneuvos olisi oikopäätä hakannut
pään poikki tuolta siialta sekä huutanut; „piiri
toimeen!“

Silloin henget yhfäkkiä rupesivat piirisille
kolmijalan ympäri ja lauloivat:

Djilo Babulka,
Roda boga djeggo:,:
Fanataj, fanataj!
Fana djigge djagge nitschoraj!
Hytt, tassan babylassan!
Hytt, tinki babylinki!
Roda boga djeggo.
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Ja piirin keskellä pieni virvatuli liehui, että
rätisi. Tämä oli oikein komeaa. Sotilas olisi
halusta tahtonut ymmärtää, mitä lauloivat, mutta
sen mukaan, kuin hän saattoi käsittää, ei noissa
sanoissa ollut parempaa järjestystä, kuin pavuilla
säkissä, sillä net olivat noitasanoja.

Tanssin loputtua otti nuot neljätoista arvo-
luokkaa lähimmästä luudanvarresta kynttilät kä-
teensä, ja kuningas pani kruunun päähänsä, huu-
taen :

„Nyt minä olen kuningas, minä eikä kukaan
muu!"

Hetki oli käsissä, jolloin sotamiehen tuli
ryhtyä toimeen. Rivakkaasti meni hän kolmi-
jalan eteen, laski kintaat kalkin päälle sekä lau-
sui voimakkaalla, vaikka mielenliikutuksesta vähän
kumisevalla äänellä palveliansa opettamat sanat:

„Salum Beje Buje Beliaal Askaret Belct fra
Jeala Feberet Sint Kceskeliga Stijkka."

Sen jälkeen otti hän kalkin vasempaan kä-
teensä, saadaksensa oikealla oven auki, ja läksi
sitten uloskäytävää kohti.

Mutta tuskin oli hän- kuninkaalle selkänsä
kääntänyt, ennenkuin hänen takanaan syntyi hir-
veä meteli. Yököt lepottivat siivillään, kalat
plätkivät häntäänsä lattiaan, hevosenpäät kiriste-
livät hampaitaan ja kaikki nuot neljätoista arvo-
luokkaa röhkivät ja helistivät länkiään niin, että
veri oikein oli seisattua sotamiehen suonissa,
vaan nyt hän jo oli ennättänyt ovelle ja tarttui
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lukkoon oikein rautakourin, väänsi sen auki ja
kiirehti vuoresta ulos. Silloin tunsi hän nenäänsä
ikään kuin palaneen luun hajua ehkäpä vähän
tulikiven-lyöhkääkin joku nyt piipatti suoraan
hänen korvaansa niin, että hän, joka vielä piti
kiinni auaistusta ovesta, äkkiä katsoi taaksensa.
Hei! millä vauhdilla se ovi meni kiinni, että ai-
van jymähti, ja oikean käden kinnas jäi oven
rakoon. Varsinpa valkeata iski sotamiehen sil-
missä ja hän kukertui seljalleen ohdakkeitten ja
nokkosten sekaan vuoren edustalle. Mutta kalkki
hänellä oli tallella ja nyt hän läksi patikoitse-
maan kotia mitä jalat ennättivät, sillä ~parempi
katsoa kuin katua, parempi juostakuin hidastella11

ajatteli hän ja hippasi yhtä vauhtia kivien ja
kantojen ylitse, vaan miten hän nyt kopeloitsi
hädissään, hukkasi hän toisenkin hintaansa. Mutta
nyt ei ollut aikaa hakea ja olipa sitä paitsi pilk-
kopimeä. Aivan hengästyneenä tuli hän kotia
ja meni oitis nukku-Matin helmoihin eikä hän
sinä yönä ensinkään nähnyt unta, vaan nukkui
keskipäivään asti, jolloin palvelia tuli sisälle.

„No tässä sinä nyt saat kalkin", sanoi so-
tamies, „mutta kintaat menivät sen pitkän tien."

„Vai niin!" sanoi palvelia, „noh parasta taisi
ehkä ollakkin. Kiitos ja kunnia! Nyt saatan
minäkin tulla kristityksi ihmiseksi. Ottakaatte
kiitollisuuteni osotteeksi tämä pieni pullo! Se
sisältää oivallista nestettä. Juokaatte! se teille
hyvää tekee."
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Näin sanoen palvella otti povestaan tasku-
matin sekä tarjosi sotamiehelle sen.

Tuskin tämä oli ennättänyt ottamaan vähäi-
sen naukun, kun jo tunsi itsessään erin-omaisen
muutoksen. Hän tuli iloiseksi ja virkuksi sekä
oli mielestään toista vertaa vahvempi, kuin ennen.
Ihmeissään tyhjensi hän pullonsa pohjaan asti.
Ja sepä nyt tuntui niin sulavalta kurkussa kuin
voi lämpimällä leivällä, ja hyvää se teki. Rypyt
katosivat hänen otsastaan, hänen harmaat kiha-
ransa muuttuivat mustiksi, hän oli yhfäkkiä tullut
kolmekymmentä vuotta entistään nuoremmaksi.

Nyt hän meni kuninkaan kammariin sano-
aksensa hyvää huomenta tulevalle apellensa. Prin-
sessakin tuli sinne ja nähdessään, mikä suuri ja
hyvä muutos oli hänen sulhossaan tapahtunut,
kävi hän niin iloiseksi, että suuteli hänen mo-
lempia poskiansa ja tahtoi häät pidettäväksi
vaikka illalla jo. Ja siihen kaikki muutkin suos-
tuivat.

Oitis päivällisen jälkeen kastettiin palvelia.
Illalla oli hän telttapoikana häissä sekä tanssi
vastapäätä kuvastinritaria. 110 oli ylimmillään.

„Hei vain! kuinka sitä mennään!" sanoi so-
tamies tanssiessaan prinsessan kanssa.

„Vakuutan nöyrimmästi", vastasi palvelia.
Tämä nyt on tosi historia, vaikka se tapah-

tui pitkiä aikoja sitten; ja joka epäilee sen to-
dellisuutta, saattaa itse mennä katsomaan, eikö
kinnas ole vuorenseinässä vielä tänäkin päivänä.
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WjriMuolta sotilastorpan akkunasta laski ilta-au-
r ' s 's ään leppeät säteensä. Tuvassa

SjM? oli aivan hiljaista, äiti makasi kuolinvuo-
teellaan ja pieni Lassi kumartui vuoteen

ylitse sekä suuteli hänen raukeevia silmiänsä ja
kalpeata suutansa.

„Älä itke Lassi", sanoi äiti silitellen surkas-
tuneella kädellään lapsen päätä, „älä itke! Pysy
hyvänä ja hurskaana, kuten aina olet ollut! Sil-
loin sinun hyvin käy maailmassa. Kun minä olen
poissa eikä sinulla enään ole isää eikä äitiä elossa,
ottaa setäsi sinun luoksensa, ja siellä tulee si-
nulle paljoa parempi, kuin mitä täällä kotona on
ollut." Mutta hänen näin puhuessaan, sydäm-
mensä lakkasi sykkimästä.

Tuskin äiti oli kuollut ja haudattu, niin vie-
raat jo torppaan muuttivat ja Lassi vietiin setänsä
taloon.



Setä oli rikas lautamies, mutta kylläpähän
penniänsä väänteli ja käänteli, ennenkuin sen kä-
destään menemään laski. Lavealle ulottuivat tuon
punaiseksi maalatun rakennuksen ympäri hänen
viljavainionsa, niittynsä, latonsa ja aittansa. Tämä
ilahutti hänen ahnasta sydäntänsä sekä saattoi
häntä pöyhkeileväksi ja ylpeäksi. Ja vielä pöyh-
keämpi ja epäsopuisampi oli hänen vaimonsa.

Heillä oli kaksi poikaa. Vanhempi oli pitkä
ja harteva, häntä nimitettiin Pekaksi, nuorempi
oli viekas ja älykäs ja tätä kutsuttiin Juskaksi.
Nyt oli Lassi aivan kuin heitä varten maail-
massa, jotta heillä olisi heikompi kumppani, jota
uskalsivat sättiä ja pistellä, he oikein etsivät ti-
laisuutta saadaksensa ilkeydellään ja panettele-
misellaan tehdä Lassille kiusaa.

Pyhänä, kun kirkkoväki juhlapuvussaan kulki
talon ohitse, olisi Lassikin halusta lähtenyt mu-
kaan kuulemaan kirkkoveisua, kuten hän ennen-
kin monta monituista kertaa oli tehnyt, jolloin
jsä ja äiti vielä elivät, mutta aina £ttn tuli es-

t„Ei sinun sinne sovi mennä paikatuissa
eksi tulleissa vaatteissa", sanoi lautamie-

ki. Mutta kun lautamies itse joskus lähti
Dn, ajoi hän aina kahdella hevosella sekä

poltti' tupakkaa suurella hopeahelaisella meren-

vaha-piipulla. „Pois tieltä!" huusi hän vain, siinä
kun istui vahvana ja leveänä uljaassa seitsemän-
toista-lämssäisessä päällysnutussaan, ja väki kat-
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seli hänen peräänsä sanoen: „kas sen seitsemän-
toista! tuolla ajaa rikas lautamies!"

Ainoa perintö, joka Lassille jäi hänen van-
hemmiltansa, oli vanha nahkakansinen raamattu,
jossa oli suuret messinkihelat sekä kuningas
Kaarlo XII kuva nimilehdellä, sillä isä oli ollut
soturi ja Kaarle XII urhollisimpia miehiä; kunin-
gas itse oli hänelle kirjan antanut hyvän käytök-
sen palkaksi. Kun vastoinkäymiset oikein ko-
vilta tuntuivat, oli Lassin tapana ottaa tämä
muisto hänen kotinsa ajoilta esiin tallesta, johon
hän sen oli piilottanut, jotta ei Pekka eikä Juska
saisi repiä kirjan lehtiä rikki. Silloin muisti hän
rakasta äitivainajaansa ja pani pienet kätösensä
ristiin, luki kaikki rukoukset, jotka äiti oli hänelle
opettanut, katsoi suuren sankarikuninkaan ku-
vaa, ajatteli urhollista isäänsä sekä tuumasi; mi-
nustakin kerran tulee mies", ja sitten hän tyy-
tyväisenä vietti päivät, vietti illat, semmoisenaan
kuin olivat. Yöksi meni hän heiniin maata tal-
linparveen, sillä tämäpä oli se vapaa asunto,
jonka setä hänelle antoi.

Kerran näki hän kummallisen unen. Hän
oli mielestään kotona sotilastorpassa. Siellä oli
niin tyhjää ja hämärää tuvassa, että Lassi pel-
käsi ja juoksi ulos porstuaan. Mutta porstuan-
ovi oli lukossa eikä Lassi sitä saanut auki. Nur-
kasta kuului kamottava, hiljainen piipotus ja ja-
lansipsutus, ikään kuin haltiat olisivat tahtoneet
tulla häntä ottamaan. Mutta ihan samassa au-
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Silloin kuningas hänelle noikkasi ikään
kuin jotakin tarkoittaen ja meni jälleen
seinästä ulos, ja Lassi heräsi.





keni seinä ja Kaarle XII astui hänen luokseen.
Tuo nuori sankari, jolla oli suuret, rehelliset, tui-
mat silmät ja ylöspäin kammattu tukka, hirven-
nahkaiset kintaat kädessä ja pitkät ratsastajan
saappaat jalassa sekä käsi miekan kahvassa kiin-
ni, hän oli itse sama miehuullinen, urhea Kaarle
kuningas aivan semmoisena, kuten Lassin isä oli
häntä pojallensa kuvannut. „Jollet sinä minua
hylkää, niin en minäkään sinua“, sanoi Kaarle
kuningas kurkottaen kättänsä Lassille. „En kos-
kaan!" vastasi pieni Lassi. Silloin kuningas hä-
nelle noikkasi ikään kuin jotakin tarkoittaen sekä
meni jälleen seinästä ulos, ja Lassi heräsi. Hei-
nien sisässä makasi hän tallinparvessa; aamukoite
kajasti sisään tallin-ikkunasta ja hevoset hinka-
loissaan tömistivät jaloillaan. Mutta uusi päivä
tuotti hänelle taas uutta harmia.

Lautamiehen talon rinnalla oli toinen talon-
poikais-talo, jonka vainiot olivat yhtä suuret
kuin lautamiehen. Tämä nyt jo kauan oli ollut
tikkuna lautamiehen silmässä, koska hänellä mie-
lestään tuli olla useammat pellot kuin kylän
muilla talollisilla. Senpä vuoksi hän siis mait-
tensa äärimmäiseen syrjään muokkasi lavean vil-
jamaan sekä kylvi sitten kauroja uutispeltoon.

Kaura kasvoi, vehmas, vehreä oras meni
ristolle ja lainehti somasti auringonloisteessa,
kun hunajatuoksuinen, lämmin kesätuulonen sitä
tuuditteli.

Mutta eräänä syys-aamuna, kun lautamies
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meni kauramaalle katselluksensa, joko pian tuli
leikkaamisen aika, havaitsi hän vainionsa ikään
kuin niitettynä ja aivan sotkettuna. Yhtenä ai-
noana yönä oli koko hänen toivonsa mennyt
hukkaan. Koko laiho oli hävitetty.

Tämä tapaus vaivasi lautamiehen mieltä.
Häntä harmitti, kun täytyi kuulla naapurien sa-
novan, että hän oli valinnut huonon suoperäisen
hallan-aran paikan uutisviljelyksellensä. Mutta
rahan-ylpeä ja pöyhkeä kun oli, hän vain ei ol-
lut millänsäkään olevinaan ja kylvi seuraavana
vuonna taas kauraa uutisviljelykseensä.

Kun leikkuun-aika lähestyi, sanoi hän eräänä
päivänä vanhemmalle pojallensa:

„Mene kauramaalle sekä valvo siellä tule-
vana yönä! Minä pelkään, että naapurit kateu-
desta viime syksynä tekivät miuulle ilkeät kep-
poset. Ole varoillasi, että huomaat, jos joku
tulee sotkemaan peltoa."

„Noh, sitä minä tahtoisin nähdä, joka us-
kaltaa tulla tielleni", vastasi Pekka. Sitten hän
meni kylään, haki sieltä tuttaviansa, pahimpia
tappelioita, mitä löytyi koko paikkakunnalla, ja
käski heitä mukaansa vartioimaan kauramaata
hänen kanssaan.

Kauramaa oli aivan metsän syrjässä. Sinne
metsänrinteeseen laittoi nyt Pekka ja hänen kump-
paninsa itselleen havusuojan. Tynnyrillinen vä-
kevää olutta tuotiin lautamiehen talosta ja va-
rustettuna suurilla oksasauvoilla istuivat he sitten
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tynnyrin ympärille, missä nyt joivat kerskaten,
ääntä pitäen ja kiroten. Taivaankansi oli kirkas,
ainoastaan sen rannalla näkyi pari kalpeata hat-
taraa, ilma tuntui tavattoman kylmältä. Jota
kylmemmäksi se kävi, sitä enemmän he joivat.
Keski-yön aikana pimeni pimenemistään. He al-
koivat toinen toisensa perästä tuntemaan itsiänsä
väsyneiksi ja unisiksi sekä rupesivat nuokkumaan
ja inhottamaan, ja päät riippuivat alaspäin. Yht’-
äkkiä kuului kova ja kestävä, vinkuva ääni. Ha-
kosuojan katto tutisi, ja olipa ikään kuin jotakin
kohisten olisi kiitänyt kauramaan ylitse.

Puoli-unisena juoksi Pekka kumppanineen ha-
kosuojasta ulos pellolle, jossa sauvoillaan rupe-
sivat huitomaan ympärilleen. Yön pimeässä ei-
vät nähneet kyynärääkään eteensä. Mihinkä kään-
tyvätkin, sinkoili lyöntiä ja läimähyksiä, ja jota
enemmän he hakkasivat, sitä enemmän selkäänsä
saivat. Näin perin löylytettyinä juosta nilkutti-
vat he, mitä pikemmin pääsivät, kotiansa kylään.
Kun seuraavana päivänä jälleen palasivat näh-
däksensä, miten pellon laita oli, ei korttakaan
pystyssä ollut koko kauramaassa, joka tähkä oli
ikään kuin puitu.

„Täällä varmaankin naapurit ovat tuhoa teh-
neet“, sanoi lautamies, „mutta minä näytän heille,
että rikkauteni ei kärsi eikä vähene heidän ka-
teudestaan/' Sitten kylvi hän taas seuraavana
vuonna kauraa uutispeltoon.
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Syksyn tullessa sanoi hän nuoremmalle po-
jallensa:

„Tällä kertaa sinä saatat mennä ulos var-
tioimaan kauramaata. Mutta laitappa, että teet
tehtäväsi paremmin kuin Pekka."

„Kyllä", vastasi Juska, „minä kyllä urkin ja
otan selon siitä, kuka pellon sotkee", ja sitten
hän puhutteli tuttaviansa sekä pyysi heitä tule-
maan mukaansa hakosuojaan vartioimaan peltoa.

„Pää-asia on", sanoivat he, „ett’emme nuku
kuten Pekka nahjus ja hänen kumppaninsa."
Poistaaksensa unta silmistään ottivat he lyhdyn
sekä kortit mukaansa. Lyhdyn ripustivat kat-
toon kuusen-oksaan ja sitten istuivat korttia lyö-
mään tyhjän oluttynnyrin ympäri, joka ravista-
neena oli siihen jäänyt menneestä syksystä. Jota
enemmän sydän-yö läheni, sitä kiihkeämmiksi
he tulivat. Toinen väitti, että toiset tekivät vää-
ryyttä. Pian oli riita yltynyt ylimmilleen. Sa-
massa kuului väkevä kohina ja vinkuna. Lyhty
putosi maahan, kynttilä sammui ja tulipa pilkko-
pimeä.

Kaikki kiirehtivät nyt ovelle, hirveä tappelu
alkoi pimeässä ja henki hampaissa he lähtivät
koikeltamaan kotia niin pian, kuin jalat ennät-
tivät.

Nytpä syntyi kylässä hirveä meteli. „Hy-
vänen aika, kuinka he ovat revittyjä ja raamu-
tettuja, he ovat tapelleet keskenään!" sanoi Pekka
ja hänen seuralaisensa. Mutta tuosta ei Juskan
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kumppanit tahtoneet kuullakkaan. Yksi puhui
yhdellä tavalla, toinen toisella. Mutta kauramaa
oli perin juurin hävitetty. Ei tähkääkään turme-
luksesta säilynyt.

Nyt rupesi vastoinkäymiset lannistamaan lau-
tamiestä. Harmissaan tuumasi hän jo jättää koko
kauramaan onnensa nojaan. Mutta naapurinsa
kiusaksi muka kylvi hän taas ensi kevännä kau-
raa perävainioon. Myöskin tällä kertaa tuli laiho
kaunista ja rehevää. Kun syksy tuli ajatteli hän;
~Ei se sovi, että minä, rikas lautamies, itse pa-
nen metsään maata ja rupean vartiaksi!“ Pekka
ja Juska eivät myöskään tahtoneet siellä yötänsä
viettää.

„Nyt on Lassin vuoro", sanoivat he, »haus-
kaapa olisi nähdä, miten hän itseänsä käyttää."
Ja sitten Lassi eräänä iltana lähetettiin hakosuo-
jaan. Ei yksikään tahtonut häntä seurata; käs-
kettiinpä vain menemään mitä pikemmin.

»Koska en kenellekkään ole pahaa tehnyt,
miksikäs sitten pelkäisin", ajatteli Lassi ja meni;
mukaansa otti hän raamattunsa, jonka kannessa
oli Kaarle XII kuva.

Tultuansa kauramaalle havaitsi Lassi koko ha-
kosuojan aivan rappeutuneeksi. Ensimmäinen teh-
tävänsä oli tuon kuntoon paneminen. Hän ko-
kosi tuoreita, viheriäisiä oksia ja palmikoksi net
katoksi ja seiniksi, tynnyrinpohjasta laittoi hän
pöydän sekä sammalista ja kivistä penkin. Sit-
ten laski hän raamattunsa pöydälle sekä istui
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katselemaan kannessa olevaa kuvaa. Hän luki,
miten Jumala tyhjästä loi taivaan ja maan sekä
kaikki, mitä niissä on, ja mitenkä Jumalan tah-
dotta ei hiuskarvaakaan ihmisen päästä putoa.

Mutta nyt tuli hämärä ja Lassia rupesi ko-
vin nukuttamaan. Pysyäksensä hereillä meni hän
pellon pyörtäneelle poimimaan kukkia ja puo-
lanvarsia sekä sitoi niistä kiehkuran, jonka hän
sitten ripusti oven ylitse. Siinä kun työskenteli,
havaitsi hän kaksi pilveä kaukana taivaanrannalla
nousevan. Net ikäänkuin purjehtien riensivät toi-
nen toisensa rinnalla tuulen nopeudella eteen päin,
net lähenivät lähenemistään. Toinen oli musta
ja näytti uhkaavalta, onnettomuuden sanansaat-
tajalta, vaan toinen oli valkoinen, kaunis ja hoh-
tava kuten hopea. „Suokoon Jumala, etfei kau-
ramaalle vain vahinkoa tulisi", sanoi Lassi.

Samassa pilvet erosivat toisistaan ja musta
pilvi riensi vainion sivutse sekä seisattui metsän
kohdalla.

Lassi kuuli metsän suurista hongista vinku-
nan ja suhinan, koivut ja kuuset tärisivät ja pel-
jästyksissään meni Lassi kuusimajaan. Hän tunsi
itsensä yksinäiseksi, hyljätyksi tässä pimeässä
yössä, näin kaukana kun oli muista ihmisistä.
„Ah, jospa äiti vielä eläisi ja olisi luonani!" huo-
kaili hän ja katseli vanhaa raamattuansa.

Silloin myrsky-ilma vähitellen asettui, luonto
kävi aivan hiljaiseksi ja äänettömäksi; pieni va-
lonsäde pilkisti kuusimajan seinästä sisään.

72 KAURAMAA,



Ihmeissään astui Lassi majasta ulos. Kuu
kumotti taivaalla ihanan loistavana, ilma oli täyn-
nään hyvältä lemuavia tuoksuja, linnut laulaa li-
vertelivät ja kuten kevyt morsiushuntu riippui
tuo valkoinen pilvi kauramaan ylitse. Nyt pil-
venhattara jakaantui ja joukko pieniä, valkosiipi-
siä lapsukaisia tuli liidellen alas kaurapellolle,
jossa rupesivat piirisille. Heidän hienot jalkansa
tuskin koskivat tähkiin, jotka ikään kuin leppeän
yötuulosen suutelosta ainoastaan vähän taipuivat.
Piirin keskellä leijaili kevyt olento, jonka kasvoja
Lassi ei oikein saattanut erottaa.

Nuot pienet leikitsevät lapset eivät ensin-
kään häiriytyneet Lassin läsnä-olosta. He olivat
kuten ruusut ja liljat, silmänsä suuret, loistavat,
kiharat kiiltävät ja posket täyteläiset ja hehkeät.
Juuri sellaisina Lassi oli nähnyt Jumalan enkelit
kuvattuna. Mutta vaikka olikin hauska katsella
heidän keveitä liikkeitänsä, niin tuo vaalea, yk-
sinäinen olento kuitenkin vastuttamattomalla voi-
malla veti Lassin huomiota puoleensa. Hänen
sydämmensä heltyi niin kummallisesti ja mielensä
kävi sekä iloiseksi että surulliseksi. Ikävöitse-
västi kurkotti hän käsiänsä tuota kalpeata hen-
kihaamua kohti, joka ikäänkuin epäävänä nyt
astui ulos lasten piiristä ja tuli hiljaa ,hiipien Las-
sin luo.

„Äiti! äiti!" huudahti pieni Lassi, jonka sy-
dän oikein vavahti.

Silloin kuuli hän mielestään kaukaa virren
4
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nuotin, jota hän lapsena oli äitinsä vieressä is-
tunut veisaamassa pitäjään vähäisessä kirkossa;
hän katsoi ylöspäin ja silloin seisoi äiti hänen

edessään lumipuhtai-
ne valkosiipineen,
valkoiset, hohtavat
vaatteet yllä.

Miettivänä kat-
seli Lassi tuota iha-
naa, juhlallista olen-
toa. Olikohan tämä
enkeli hänen köyhä
äitinsä tuolta alhai-
sesta torpasta, hän,
joka Lassin pienenä
ollessa oli häntä
uneen tuutinut, jonka
kanssa hän oli haassa
marjoja poiminut ja
vuohia paimentanut,
joka hänelle muinoin
talvi-iltoina matalas-
sa kotimajasessa rä-
tisevän lieden valos-
sa kertoi kauniita,
kummallisia satuja ?

Nuot häikäisevän valkiat vaatteet eivät olleet
hänen äitinsä halvan puvun kaltaisia. Tuo kir-
kastettu, juhlallinen tyvenyys ei muistuttanut hä-
nen äitinsä ahkeraa, toimekasta käytöstä. Vaan
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kuitenkin, kun Lassi pieni tykyttävin sydämmin
loi silmänsä tuohon olentoon, oi! silloin tunsi
hän oman rakkaan äitinsä hurskaat, ystävälliset
silmät ja vaipui hänen syliinsä.

„Minun pieni poikaparkani!“ sanoi äiti, „sinä
olet pysynyt hyvänä ja hurskaana, vaikka pal-
jonkin olet kärsinyt, ja siksipä on meille tämä
armo suotu, että tänä yönä toisiamme saimme
tavata. 11 Sitten suuteli hän poikaansa niin läm-
pimästi ja hartaasti, kuin ainoastaan äiti saattaa,
jolloin hän jälleen tapaa kauan kaivattua, puut-
teessa ja murheessa olevaa lastansa.

Sanomattoman rauhallisuuden tunne valtasi
Lassin sydäntä. He menivät nyt hakomajaan,
joka heidän sisään tullessansa täyttyi kirkkaalla
valolla, sitten istuivat he pöydän ääreen ja pöy-
dällä oli auaistuna tuo vanha raamattu, jossa
Kaarlo XII kuva oli kannessa.

He juttelivat muinaisista päivistä, Lassi kiersi
pienet laihat käsivartensa äidin kaulan ympäri ja
äiti kertoi hänelle autuaitten majoista, joissa hä-
nen asuinsijansa nyt oli, ja sanoi Lassin isänkin
olevan siellä ylhäällä, jossa hän istui kuninkaansa,
Kaarle XII, rinnalla.

„Mutta jo päivä sarastaa; meidän siis täytyy
erota", sanoi äiti vihdoin ja irtaantui hiljaa Las-
sin syleilystä.

„Alä jätä minua! Ota minä mukaasi sinne,
johon menet", huudahti Lassi ja parkaisi itke-
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mään, „täällä tunnen itseni aivan yksinäiseksi ja
olen kaikkien tiellä!"

„Kestä kärsivällisesti, mitä sinulle on sallittu,
pysy aina totuudes.sa ja ole aina hyvä, niin sil-
loin tapaamme jälleen toisemme", vastasi äiti su-
rullisesti, ~nyt meidän täytyy erota."

~Äiti, äiti! älä minua jätä! Täällä minun on
kovin raskas ja vaikea olla . . ."

Silloin äidin lempeän suloisista silmistä vie-
rähti suuri kiiltävä kyynel vanhan raamatun leh-
dille ja liikutuksesta vapisevalla äänellä sanoi
hän:

„Noh, seuraa siis minua! Tiedänpä, ett'ei
sinulle täällä anneta turvaa eikä rakkautta. Neitsy
Maria tuolla ylhäällä kyllä rukoilee puoles-
tamme."

Näin puhuessaan hän valkosiivillään hiukan
koski Lassin hartioihin sekä tarttui hänen kä-
teensä.

He läksivät ulos hakosuojasta ja hiipivät
kauramaan ylitse noitten leikitsevien lasten pii-
riin sekä nousivat heidän kanssaan ilmaan ja len-
sivät eteenpäin.

„Ota nyt vaaria siitä, mitä sinulle sanon,
niin toivon, ett'ei mitään esteitä meitä kohtaa
matkallamme", sanoi Lassin äiti. ~Me lähdemme
nyt paratiisin yrttitarhaan, jossa Aatamin ja Ee-
van ajoista ei vielä yksikään ihminen ole ollut.
Päästäksemme sinne täytyy meidän jättää kaikki,
mikä maailmallista on. Mutta äidin rakkaus lap-
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seensa on kyllä anteeksi annettu, ja mitä hyvässä,
puhtaassa tarkoituksessa tehdään, sitä ei itse Kor-
keinkaan kovin tuomitse. Luo silmäsi alaspäin,
niin näet allamme ikään kuin katoavana, tum-
mana pilkkuna setäsi huoneen katon. Tuossa
näet sen matalan torpan, jossa synnyit. Aivan
sen lähellä hohtelee ikään kuin hopeavyö kuu-
valossa se pieni puro, josta ulpukoita poimit ja
johon rakensit myllynsulkuja rannan piikivien vä-
liin. Nyt nousemme korkeammalle ilmaan, mat-
kamme käy nopeammin, me lennämme itään päin.
Allamme oleva maa on vielä usvaan peitettynä.
Mutta tuossa on Narva ja tuossa Riiga ja tuolla
näemme Gemauerthofin ja Holofzin'in, net pai-
kat missä isäsi eläessään kunnialla taisteli Kaarle
XII voittorikkaitten lippujen alla. Näethän us
van lävitse joukon pieniä, himmeitä valkeapilk-
kuja, net ovat kynttilät, jotka loistavat suurista
kaupungeista. Ilma käy viileämmäksi. Tule lä-
hemmäksi pehmeän, valkoisen siipeni suojaan.
Kuuntele! kuulethan kaukaisen kohinan allamme
olevasta merestä. Kuten heikot kaarnaset kei-
nuvat alukset lainehilla. Nyt lennämme onnel-
lisen Arabian ylitse. Etkö tunne, miten kukkien
ja oranssilehtojen tuoksu sekä monenmoiset hyvät
lemut leyhkäilevät meitä vastaan! Tuolla kau-
kana tulee loistavana esiin Itämaan tähti. Sitä
kohden meidän tulee pyrkiä." Ja tuulen nopeu-
della he lensivät läpi ilmojen.

„Kohta olemme matkamme päässä, pysy
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vain aivan lähelläni äläkä mitään pelkää! Kun
paratiisin portille tulemme, niin Pietari sen meille
aukaisee. Kuuden taivaan loistoisuudet ja iha-
nuudet saat sinä nähdä, mutta seitsemännen tai-
vaan portilla on yli-enkelit Mikael ja Gabriel
vartioimassa ja molemmilla on paljastetut, välk-
kyvät miekat kädessä. Mitä he käskevät, sen
täytyy meidän nöyrästi tehdä.“

He lensivät aina kiireemmin eteen päin kuu-
valossa.

Mutta yhfäkkiä laskeutuivat vähän alem-
maksi; maa heidän aliansa oli autio ja tyhjä ja
pimeys vallitsi syvyydessä.

„Tämä on kuoleman laakso", sanoi äiti.
„Pane pääsi minun siipieni alle ja paina silmäsi
kiinni, lapseni, ett'et pelkää! Kohta olemme pe-
rillä."

Jäinen tuulenpuuska viuhasi heidän sivutsensa;
ja kun Lassi äitinsä käskystä taas aukaisi sil-
mänsä, seisoivat he pystysuoran vuoriseinän lä-
hellä, joka pilven korkuisena muurina ulottui niin
pitkälle, kuin silmä kannatti. Heidän edessään
oli ahdas vuorilasinen portti. Portin vieressä
seisoi roteva, lempeäsilmäinen vanha mies, jolla
oli aina jalkoihin ulottuva hopeanharmaa parta
ja avainkimppu vyöllä. Tämä vanhus oli Pietari.

„Te tahdotte sisään", sanoi hän ystävälli-
sesti, „mainitkaa minulle tunnussana, niin teille
ovi avataan."

Lassin äiti mainitsi hiljaa Pietarille tunnus
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sanan, portti avattiin ja he astuivat taivaan val-
takuntaan.

He leijailivat äärettömässä avaruudessa, jossa
kirkas valovirta ympäröitsi heitä. Olipa ikään-
kuin olisivat tulleet komeaan, purppurahohteiseen
telttaan. Aamuruskosta ja liekitsevistä revontu-
lista oli katto ja seinät kyhätty, heidän aliansa
syvyydet kimaltelivat kummallisen vaihtelevassa
loisteessa ja tuon kaiken ylitse totuudenvalo le-
vitti kaikkea valaisevan kirkkautensa.

„Alussa loi Jumala tämän paratiisisalin en-
simmäiseksi," sanoi Lassin äiti. ~Katsele ympä-
rillesi niin paljon, kuin ennätät! sillä seisattua et

saa tässä etkä muissa taivaissa, ennenkuin olet
saanut yli-enkelien Mikaelin ja Gabrielin luvan."

Ja he lensivät toiseen saliin.
Korkealla heidän ylitsensä taivaan avara

laki oli ikään kuin ääretöin, sininen, ihana kupu.
Tyynenä, kirkkaana kuin kuvastin oli pohjatöin,
sinertävä syvyys heidän aliansa. Niin pitkältä,
kuin heidän näköpiirinsä ulottui, nousi lumival-
koisia pilvipatsaita ikäänkuin mahtavia pylväitä,
joittenka pitkien, kaukaiseen etäisyyteen katoa-
vien usvarivien välistä häämötti esiin loistavia,
ihmeen ihania kultapilvisiä ja ruusuhattaraisia lin-
noja ja hovia.

„Tuon Jumala loi toisena päivänä", sanoi
Lassin äiti. ~Nuot kauniit hovit tuolla etäällä
ovat tuulentupia, jotka kangastivat ihmisille, jol-
loin uneksivat onnesta ja autuudesta, jota he
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eivät koskaan saavuttaneet maailman mante-
reella."

Ja he lensivät aina eteen päin.
Viehättävän ihana seutu esiintyi heidän sil-

mäinsä eteen. Taivaalla loisti sateenkaari moni-
hohteisena. Korkeitten metsikkövuorien ja sini-
järvien ympäröimänä ihanat, viheriöitsevät seudut
ja tuoksuvat kukkalaaksot hymyilivät heille. Leh-
dikoista kuului, jolloin tuulenleyhkä niissä heilah-
teli, ikään kuin hiljainen, lempeä soitto ja yrtti-
tarhan keskellä kasvoi kaksi iän-ikuista, suurta
puuta, jossa oli vehmaat ja kummallisesti muo-
dostuneet lehdet sekä komeat, kultaiset hedelmät.

„Tämän Jumala loi kolmantena päivänä, nä-
mät ovat Eden'in lakeudet. Nuot molemmat
suuret puut ovat elämän puu sekä hyvän ja pa-
han tiedon puu. Ensin mainitun hedelmät tuot-
tavat elämää ja terveyttä, vaan toisen kuolemaa
ja perikatoa, sillä net ovat erilaatuisia, mutta
vaikea on erottaa, mitkä ovat hyvät ja oikeat."

Ja taaskin joutuivat he toiseen seutuun.
Laskevan auringon loisteessa vuoret kimal-

telivat, ikään kuin olisivat kiiltokivillä pilkoitet-
tuja olleet, ja noissa tyyneissä, tummansinisissä
järvissä valon väreet heijastuivat. Tuskin oli au-
rinko kuten tulinen pallo kadonnut taivaanran-
nalta, ennenkuin kuu ja tähdet alkoivat kummal-
lista kiertokulkuansa. Linnunradassa syttyi luke-
mattomia valopilkkuja. Puistojen porisevat suih-
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kulähteet kimaltelivat kuten jalokivet, ja kuin
hopea hohti joka oksa, kuten kulta joka lehti.

„Tämän loi Jumala neljäntenä päivänä, tä-
män tähtitaivaan", sanoi Lassin äiti. ~Jokaiselle
ihmiselle on täällä tähti loistamassa, joka valai-
see ja johdattaa häntä hänen poluillaan; ja kai-
kille yhteisesti, niin ylhäiselle kuin alhaiselle, niin
ystävälle kuin viholliselle, loistaa elähyttävällä
valollaan tuolla kaukaisimmassa etäisyydessä toi-
von kirkas tähti."

Ja taas he lensivät eteen päin.
Kaukana taivaanrannalla näkyi sumunsiner-

tävänä raitana mannermaa, jota ääretöin valta-
meri huuhtoeli. Lukemattomat saaret, luodot ja
karit kuvastuivat salmissa ja lahdelmissa, mutta
aavan meren laidassa vihertävät laineet räiskyt-
tävät vaahtoisen harjansa korkealle vasten kal-
lioitten kärkiä. Siellä meressä mahtava valas-
kala kellakoitsi purskahtaen suustaan suuria ve-
sisuihkaleita, siellä uiskenteli tuurakaloja, meri-
sikoja, juoksiaisia ja muita kummallisia meri-elä-
viä. Kirjavanhohtavia siipikaloja nousi lainehista
ja pohjalla loistivat punaiset korallit tiheän levän
ja meriruohoston välistä, jossa nuot keltaiset
manetit ja meritähdet nousivat ja laskeutuivat.
Ilmassa leijaili ylpeä kotka, pitkissä parvissa len-
teli joutsenia, rannoilla vilisi haahkoja, kajavia
ja sorsia. Noissa tyyneissä lahdelmissa, joissa
vesi oli matalampaa, käyskenteli hienolla valkoi-
sella sannalla pitkäsäärinen haikara katsellen,
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miten pikkukalat leikkivät karinkaukalo-kerros-
ten ympärillä.

~Nämät Jumala loi viidentenä päivänä", sa-
noi Lassin äiti; ja kiireesti lentää lehahtaen rien-
sivät he eteenpäin mannermaata kohden.

Laineitten hyrskystä siellä nousi esiin su-
loinen, rauhaisa seutu. Heidän ympärillään oli
auringonpaistetta, kevättä, onnea jarauhaa. Mo-
nenmoista karjaa näkyi laitumella palmujen ja
öljypuitten siimehessä. Joen rannalla kasvavien
liljojen ja lotoskukkien ympärillä lenteli kullan-
hohtoisia, purppurasiipisiä korentoja ja perhosia.
Myrttimetsissä linnut lauloivat, sahraminiityillä
leikitsi vauhko kauris ja nopeajalkainen kamee-
likurki pantterin ja tiikerin kanssa ja rauhallisena
kulki leijona karitsan rinnalla. Lukuisat sukukun-
nat onnellisia ihmisiä käveli pitkin kukkakenttiä, ja
toisinaan he lepäsivät setripuitten ja kypressien
varjossa kirkaitten lähdepurojen reunalla, kuunnel-
len pientä laulavaa lintua, joka istui livertämässä
ruusupensaan vieressä, josta kirkkaasti palava
tuli loisti.

„Tämän Jumala loi kuudentena päivänä",
sanoi Lassin äiti. „Lintu, joka tuolla laulelee,
on paratiisilintu, se, josta on sanottu: „joka sen
laulua kuuntelee, hänelle on tuhannen vuotta
kuten yksi päivä." Tuo palava tuli orjantappura-
pensaassa on Jumalan kaikkinäkevä silmä, joka
valvoo ja vartioitsee tätä kaikkea".

He laskeutuivat alas kedolle ja kulkivat eteen
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päin. Net pienet lapset, jotka heitä olivat seu-
ranneet aina kauramaalta asti, juoksentelivat peh-
meässä ruohostossa poimien kukkia, joista sitten
sitoilivat kiehkuroita. Nyt joutui Lassi äitineen
taajan, läpipääsemättömän aitauksen eteen, jonka
muodosti suuret siimehikkäät palmut, ihanat laa-
kerit sekä kukkivat ruusupuut. Tämän mehevän,
iäti nuoren vehreyden keskellä oli ihana, kor-
keakaarinen, valkea marmoriportti. Siitä oli men-
tävä seitsemänteen taivaaseen. Molemmin puo-
lin porttia seisoi loistavaan taivaalliseen pukuun
puettu olento, paljastettu, välkkyvä miekka kä-
dessä. Nämät olivat yli-enkelit Mikael ja Gabriel.

~Lapset kuuluvat taivaan valtakuntaan", sa-
noi Mikael ja aikoi juuri aukaista portin, las-
keaksensa heitä valoisaan taivaansaliin.

„Mutta tuo pienokainen ei vielä ole kutsut-
tuna", sanoi Gabriel enkeli ja katsoi Lassiin.

Silloin Lassin äiti nöyrästi painoi päänsä
alaspäin; yli-enkelit tekivät kieltävän liikkeen
miekoillaan, mutta vaikka ainoastaan miekankär-
jellä, syntyi tuosta kuitenkin semmoinen valo
koko ympäristöön, että neitsy Maria raotti ovea
ja tuli ulos heidän luoksensa katsomaan, mikä
hätänä oli.

„Vai on täällä Lassi pieni", sanoi neitsy
Maria ja silitteli hyväilevästi Lassin pehmeät ki-
harat otsalta pois. „Ei Lassi vielä saata tästä
portista sisälle tulla; vastedes ehkä pääset, kun
sinua ensin on vähän koeteltu. Mutta sinä, hyvä

83KAURAMAA,



äiti, mene taivaan iloon ja huhdo kyyneleiset sil-
mäsi elämän lähteessä!“

Ja portti avattiin. Lassi kuuli sieltä sisältä
enkelien tuhat-ääniset veisut. Hän näki mieles-
tään vanhan isänsä istuvan voimakkaana ja oi-
koisena, kuten uskollisen sotilaan tulee, kunin-
kaansa rinnalla. Olipa ikään kuin ääni olisi Las-
sille sanonut; »myöskin sinua isä odottaa", ja
siunaten äiti laski kätensä Lassin pään päälle,
suuteli hänen otsaansa ja astui tuohon valoisaan
saliin, jonka ovi hänen jälkeensä heti suljettiin.

„01e hyvässä turvassa, pieni Lassi!" sanoi
neitsy Maria. »Sinusta itsestäsihän riippuu, saatko
nähdä nuot rakkaat omaisesi jälleen, joista nyt olet
erotettuna. Tee aina, mitä hyvää ja oikeaa on,
ja kunnioita isääsi ja äitiäsi, ettäs menestyisit ja
kauan eläisit maan päällä. Silloin paratiisin-yrt-
titarhan portti sinulle avataan ja silloin elämän-
puu uudestaan kukkii."

Samassa rupesi ilmassa yhfäkkiä suhisemaan;
erin-omainen puuttumus valtasi Lassin mielen ja
jäsenet, hän vaipui horroksiin.

Kun hän jälleen aukaisi silmänsä, istui hän
näkösuojassa, pää nojautuneena raamattuun, jossa
Kaarlo XII kuva oli kannessa. Lassi hieroi sil-
miänsä, tuntuipa, ikään kuin hän olisi herännyt
pitkästä unesta. Mutta auki olevan raamatun
lehdellä, siinä paikassa johon hänen äitinsä kyy-
nel vierähti, oli nyt loistava helmi.

Syys-aamun aurinko loisti kirkkaana rait-
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tiissa tuulessa lainehtivan kauramaan ylitse. Va-
hingoittuneena ei ollut ainoatakaan tähkää ja
ilomielisenä käveli hän lautamiehen taloon

„No katsokaapas Lassia!" kirkaisivat Pekka
ja Juska. „Hyvää huomenta sinä siellä! Nytpä
sinä saat ,

.

„Hyvää huomenta, hyvää huomenta vain!"
vastasi Lassi. ~Kauroja tulee kylliksi niitä on
vainio täynnänsä."

Nyt tuli lautamies hyvilleen. Oitis otti hän
seitsemäntoista-lämssäisen päällysnuttunsa ylleen
ja ajoi pitäjäälle, kutsumaan naapurejansa leik-
kuutalkoille.

Pitkät pöydät asetettiin lautamiehen talon
pihaan, oluthaarikat tuotiin esiin ja viuluniekat
hankittiin. Kaikki menivät kauraa leikkaamaan,
mutta kenenkäpä nyt tuli kauraa sitoa kenen-
käs muun kuin Lassin. Ja niinpä hän sitoikin,
että hiki otsasta valui.

Pekka ja Juska antoivat hänen nyt jonkun
aikaa olla rauhassa. Mutta kun leikkuu oli ohitse,
alkoivat he pitämään vanhaa tapaansa jälleen.
He olivat vuosien kuluessa käyneet aina ilkeäm-
miksi; ja nyt tuo heidän mieltänsä kaiveli, että
Lassia oli onnestanut siinä, niissä heidän kävi
asiat nurin.

„Mitenkä siellä oikeastaan kävi sinä yönä,
jolloin valvoit tuolla kauramaalla?" sanoivat-he ja
silmät tirkistivät viekkaasti. „Jotakin siellä var-
maankin tapahtui?"
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Rakkaasta, hyvästä äidistänsä ei Lassi tah-
tonut puhua noitten pahojen ihmisten kanssa.
Mutta päivästä päivään Pekka ja Juska kiusoite-
livat häntä sanoen: „Et sinä uskalla totuutta
puhua."

Tämäpä oli enemmän, kuin mitä Lassi saat-
toi kärsiä; hän kertoi heille nyt, miten hänen oli
käynyt sekä mitä kaikkea ihmeellistä hän oli
nähnyt.

Pekan ja Juskan silmät kävivät suuriksi, he
katselivat ällistyneinä Lassia eivätkä tietäneet,
mitä uskoisivat, sillä eipä Lassi koskaan puhunut
sanaakaan, joka ei ollut totta.

„Vai niin, sillä tavallako se olikin!" sanoi-
vat he vihdoin. „Hohho, korkealleppa sinä len-
nätkin!" Sitte kuiskailivat ja juttelivat he kes-
kenään ja siihen se asia jäi.

Raamatussaan oli Lassilla kirjamerkkinä pieni,
keltainen säämyskänliuska, joka oli pala hänen
isänsä sotilashansikasta. Siihen pani hän äitinsä
itkemän, helmeksi muuttuneen kyyneleen talteen
ja kiinnitti sen sitten hienoon nauhaan, jonka
hän ripusti kaulaansa. „Nyt äiti oikein näkee
sydämmeeni", ajatteli hän.

Talvi tuli ja joulu. Koko ympäristössä pan-
tiin joka talon ja torpan katolle puimaloin oh-
ralyhde varpusia varten, mutta lautamiehen ta-
lossa ei pantu. „Kerjäläisiä minä en kärsi", sa-
noi lautamies; „onhan minulla jo Lassikin nis-
koillani! Pitäisikö minun vielä ruokkia järjettö-
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miä eläviä! Semmoisiin minulla ei ole varaa.
Tulevana vuonna minun sentään täytyy antaa
kauramaan olla halmeena."

Juska ja Pekka eivät antaneet puhuakkaan
siitä, että kauramaa halmeeksi jätettäisiin. He,
jotka ennen eivät huolineet, vaikka kaikki vai-
niot olisivat jääneet kylvämättä, he nyt yksipäi-
sesti molemmat tahtoivat valvoa kauramaan ää-
ressä. Kevään tullessa siis kynnettiin ja kylvet-
tiin taas, ja tuskin ensimmäiset kellastuneet leh-
det havaittiin koivuissa, kun Pekka ja Juska
eräänä iltana jo huusivat Lassille.

„Nyt me vuorostamme paratiisiin lähdemme!
Kai maar sinulta terveiset saamme viedä!" Ja
pilkallisesti nauraen kiirehtivät he perämetsään
suon lähelle, jossa kaurapelto oli.

Tuntuipa Lassista, ikään kuin tikarilla hänen
rintaansa olisi pistetty. Mutta samassa lautamies
kirkaisi: ~mitäpä siellä vetelehdit!" ja lautamie-
hen vaimo puhahti hänen korvaansa: ~eiköhän
tässä päästä sinua katselemasta!" Vaan Lassi
parka nielaisi kyyneleensä ja kiipesi tallinpar-
veen heiniin. Siellä ei kukaan hänelle ärjäissyt,
siellä sai hän rauhassa muistella hyvää äitiänsä
siksi, että sydän-yö joutui ja silmät vaipuivat
uneen.

Tuore heinä tuoksui hyvältä, sirkka sirkutti
nurkkasessa ja kuu kumotti niin ihmeen kirk-
kaasti tallin ikkunasta sisään sekä muodosti vas-
takkaiselle seinälle ikäänkuin suuren kullatun
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taulun. Jota enemmän Lassi katseli taulua, sitä
paremmin hän unhotti heinäparven. Mutta hä-
nen näkönsä oli kuten sumussa kulkevan jakuu-
lonsa kuten uneksivan. Kuun valossa, joka sei-
nälle paistoi, suurenivat Lassin mielestä oljen-
ja heinänkorret mahtaviksi hongiksi ja koivuiksi,
sammaltuneet seinät muuttuivat vainioksi, ja mi-
ten olikaan, niin luuli hän siirtyneensä kaura-
maan ääressä olevaan hakosuojaan. Hän näki
kaksi pilveä taivaanrannalta nousevan, toinen oli
valkoinen, vaan toinen musta Jota lähemmäksi
net tulivat, sitä hopeanhohteisemmaksi kävi val-
koinen pilvi, mutta sitä mustemmaksi toinen.
Tuo musta pilvi oli jo syöksähtämäisillään kau-
ramaalle, mutta kääntyi samassa äkkiä metsään
päin. Nyt tuli rakehia, että rätisi metsässä, tuuli
vinkui ja puut tutisivat, kuten heikot ruovot,
kunnes äkkiä äänettömyys syntyi. Hiljaa las-
keutui tuo valkoinen, loistava pilvi alas vainiolle
sekä jakaantui kahtia ja joukko pieniä lapsia tuli
sieltä esiin, ruveten piirisille kaurapellolla. Piirin
keskellä leijaili yksinäinen, lempeän vakaa olento,
jolla oli suuret lumivalkeat siivet, mutta Las-
sin äiti se ei ollut.

Silloin syöksähtivät Juska ja Pekka yhtäk-
kiä ulos hakomajasta, jonne olivat piiloutuneet,
ja tunkesivat tuon valkoisen olennon luokse.

„Voi teitä! Mitä kylväneet olette, sitä saatte
niittää! Minä olen kuoleman enkeli I ', sanoi vai-
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koinen olento ja kohosi äkkiä ylä-ilmoihin vie-
den veljekset mukaansa.

Samassa kuu entistä kirkkaammin paistoi
parven ikkunasta sisään, taulu muuttui ja kuun va-
lossa näki Lassi heidän tulevan paratiisin portille.

„Lapset kuuluvat taivaan valtakuntaan", sanoi
Pietari ja aukaisi oven tuolle siivelliselle lapsijou-
kolle. „Mutta mitä hyvää ja pahaa te olette tehneet
maan päällä?" kysyi Pietari Pekalta ja Juskalta.

Siinä heidän ei auttanut itseänsä kiitellä.
Väkisin vain Pekka koetti tunkea Pietarin sivutse,
ja Juska aikoi viekkaasti hiipiä mukaan veljensä
seljan takana.

Mutta silloin Pietari sanoi: „Tähän asti, vaan
ei edemmäksi."

Tuulispää tuli, salamaa iski ja ukkosen lyö-
minä Pekka ja Juska kankeina putosivat alas kuo-
leman laaksoon, vuorien ja jyrkänteitten väliin,
joten he murskaksi rutistuneina mullaksi muut-
tuivat.

Nyt kuu katosi pilviin ja pimeys vallitsi Las-
sin ympärillä. Sikeään uneen kun oli vaipunut,
ei Lassi herännyt ennenkuin vasta myöhään aa-
mulla.

Aurinko oli jo ennättänyt korkealle, kun
Lassi tuli työhönsä. Mutta eipä nyt kukaan edes
huomannut, että hän oli tavallista myöhäisempi.
Kaikki vain etsivät ja kyselivät Pekkaa ja Jus-
kaa. Turhaan oli heitä aamulla odotettu. Heitä
ei mistään löydetty. Koko seuraavan päivän ja
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vieläpä sen jälkeisenäkin heitä haettiin kaura-
maalta, metsästä, suosta ja joka paikasta, vaan
kaikki hakeminen oli turhaa. Pekka ja Juska
olivat ja pysyivät kadoksissa.

Lassin täytyi nyt tehdä työtä kolmen hen-
gen puolesta, ja tehtävänsä hän tekikin kuten
mies. Jota ahkerampi hän oli, sitä vahvemmaksi
ja hartevammaksi hän kävi.

Sotatuli maahan. Vihollinen hävitti ja poltti.
Lautamiehen talokin paloi poroksi. Tuon äsken
rikkaan, pohatan miehen täytyi nyt mierontietä
kävellä.

Mutta Lassi meni sotatanterelle puolusta-
maan kuningasta ja isänmaata. *Hän muisti Kaarle
XII sekä taisteli kuten sankari. Palkinnoksi tästä
sai hän, sodan loputtua, oman torpan. Ja kun
hän pyhänä meni kirkkoon, noikkasi kirkkoväki
hänelle ystävällisesti ja sanoi keskenään: „Tuossa
tulee kelpo mies! Tuolla kulkee urhollinen
Lassi!“

Silloin ajatteli Lassi: „pilvisen aamun pe-
rästä tulee kirkas päivä." Hän muisteli entisiä
aikoja ja otti eräänä päivänä esiin helmen isänsä
hansikasta. Mutta miten hän sitä siinä katseli,
niin helmi menikin halki ja sen sisästä lensi pieni
taikakorento. Korennosta tuli leivo, joka iloi-
sesti livertäen lenteli ilmaan. Leivonen muuttui
kyyhkyseksi. Kyyhkynen lensi viheriään met-
sään; ja kun Lassi meni sinne, katsoaksensa,
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mihinkä se oli joutunut, seisoi siellä ihmeen ihana
tyttö, joka oli niin hyvä ja suloinen, ett’ei hä-
nen vertaistansa koskaan ole maailmassa nähty.
Hänen kanssaan Lassi meni naimisiin ja tuli on-
nellisimmaksi ihmiseksi maan päällä.
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OHAKKALAAKSON JÄTTILÄISET.

aX\ 'i kerran ritari, joka läksi maailmalle seik-
kailuja etsimään, mutta minne tulikin, vie-
tettiin joka paikassa aivan rauhallista ja
hiljaista elämää, hän siis jo aikoi lähteä

takaisin jälleen; mutta tyhjäntoimittajana hän
silloin olisi palannut eikä hän sitä tahtonut tehdä.

Tätä tuumatessaan tuli hän eräänä iltana
suureen metsään. Tie kävi yhä huonommaksi,
josta näkyi, etfei ratsastajaa sitä tietä ollut mo-
neen aikaan kulkenut. Rupesi jo hämärtämään;
mutta ritari ajoi rohkeasti eteenpäin siksi, etfei
enään nähnyt vaaksaakaan eteensä. Hän antoi
hevosen nyt mennä omin päinsä; sillä joukkio-
han se, joka pimeää säikähtää", ajatteli ritari, „hui!
hai! pimeää en minä pelkää!"



Äkkiä seisattui hevonen eikä sitä saatu me-
nemään paikastaan. Ritari astui alas hevosen
seljästä, nähdäksensä, mikä hevosta vaivasi; ja
hapuillen pimeässä havaitsi hän, että huoneen
seinä oli heidän edessänsä.

~Holivei! Onko siellä sisällä ketään, tulkaa
aukaisemaan!“ huudahti hän, seinään koputtaen.
Mutta ei ketään kuulunut aukaisemaan. Akku-
naluukkujen lävistä hän kyllä näki, että tuvassa
sytytettiin kynttilään valkeata, mutta sisältä ei
kuulunut pienintäkään hiiskausta. Kun ritari yhä
uudestaan koputti sekä vakuutti, etfei hän ollut
mikään ryöväri , eikä sissi, vaan kunniallisissa asi-
oissa matkustava ritari, joka pyysi yösijaa,
silloin vihdoinkin ovea raotettiin ja talonpoikai-
nen mies, päresoitto kädessä, pisti päänsä ulos.
,;Kas ihmettä!" sanoi talonpoika tuvassa ole-
valle väelle. „Tämä todellakaan ei ole mikään
jättiläinen."

Nytpä talossa hääräämään ruvettiin. Pöy-
dälle tuotiin, mitä talossa parasta oli, ja ritari
söi hyvällä halulla.

„Miksikä ette oitis avanneet minulle ovea?“
kysyi ritari. „Mitä jättiläisiä net ovat, joita te
pelkäsitte?"

„Eihän tässä kukaan pelkää!" vastasi talon-
poika, „mutta älkää noin lujaa puhuko", lisäsi
hän kuiskaten ja oli peloissaan oluthaarikkaa
kaatamaisillansa, „sillä saattaisivatpa kuulla mei-
dän puhettamme."
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„Sitä parempi!“ huudahti ritari. „Sepä juuri
minua huvittaa, kun saan vaaraa katsella vasten
naamaa.“

„Säästäkää nuorta henkeänne!' 1 sanoi talon-
poika, jonka otsalta tuskanhiki valui alas. Uh-
karohkeata olisi, jos jättiläisiä vastaan menisitte,
ja joka vaaraan menee, hän vaarassa hukkuu.
Ennen asui tässä aivan lähellä vanha talonpoika

hän on nyt jo kuollut hän oli niin vanha,
ett’ei kukaan muistanut, mistä hän oli tullut tahi
mikä hänen nimensä oli, eikä hän sitä itsekkään
muistanut. Mutta yhden asian hän kyllä muisti.
Eräänä iltana istui hän anoppinsa kanssa lieden
ääressä lämmittelemässä. Samassa kuului ras-
kaita askeleita pihalta. Ovi avattiin selkisten
seljälleen ja sisälle astui hirviö, joka oli niin pitkä,
että pää ulottui kattoon asti, vaikka hän kulki-
kin kumarassa. „Hyvää iltaa! 11 sanoi vanha ukko
sekä käski vierasta istumaan. —„ Hyvää iltaa vain 111l11

vastasi hirviö ja istui, että rahi rytisi. „Varo
rahia! 11 kirkaisi anoppi. „Sanoiko hän jotakin?11

kysyi jättiläinen ja kosketti kädellään hänen
päälakeansa niin, että koko pää meni mäsäksi,
ikäänkuin se olisi ollut piimästä ja kartuusipape-
rista. „Mitä minä saan tarjota?11 kysyi vanha
ukko. „Vähän rapakaljaa ei haitaksi olisi 11

, sa-
noi jättiläinen ja vilkaisi kaappiin, jossa pullo oli.

„Eikö muuta! 11 sanoi vanha ukko ja lähti ulos
ovesta. Mutta takaisin hän ei tullut, ennenkuin
vasta viikon päästä, Silloin hän uskalsi käydä
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kotiansa katsomassa, vaan tuvan katto olikin
nostettu pois paikoiltaan. Niin, niin! semmoisia
saattaa tapahtua! Herra varjelkoon meitä jätti-
läisistä. Jollei niitä ole täällä, on heitä kuitenkin
Sharkalaaksossa.“

Enempää ei talonpoika eikä hänen väkensä
tahtoneet jutella asiasta. Nyt mentiin levolle,
mutta koko yön ritari vain uneksi jättiläisistä.
Seuraavana aamuna hän vahvasti päätti mennä
taistelemaan jättiläisiä vastaan ja sanoi nyt hy-
västi talonpojalle, hyppäsi ratsunsa selkään sekä
läksi sitten siihen suuntaan, missä Sharkalaakso
sanottiin olevan.

Hän ratsasti ratsastamistaan, kunnes vihdoin
tuli yksinäiseen taloon, joka oli erämaan kes-
kellä. Siellä kysyi hän jälleen jättiläisiä.

„Tunnemmeko jättiläisiä me?“ vastasi isäntä,
~tunnemme kyllä! Ettekö nähnyt noita suuria
kivilohkareita tuolla mäellä? net ovat jättiläiset
sinne viskanneet; sellaisia jättiläisheitot ovat.
Siellä lähellä on hirveän suuri kattila koverrettu
kallioon; se on oikea jättiläiskattila. Itse en ole
hirviöitä nähnyt eivätkä ole talon väestä muutkaan
sattuneet heitä näkemään, sillä täällä päin he
eivät asuskele, vaan tuolla edempänä Sharkalaak-
sossa. Mutta kyllä olen nähnyt suuria oksia ja
puunrunkoja maahan taitettuina ja se on ollut
heidän työtänsä, myöskin olen kuullut, miten he
talvi-iltoina ovat ohimennessään nurkkia pauku-
telleet."
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„Nyt tästä ehkä jotakin syntyy", ajatteli
ritari. Auringon nousussa hän jo lähti matkaansa
ja ratsasti urheasti eteen päin. Vihdoin hän tuli
sysihaudan luo. Täällä hän antoi hevosensa
vähän puhaltaa ja rupesi itse sysimiehen kanssa
juttelemaan.

„Tunnetteko Sharkalaakson jättiläisiä?" ky-
syi ritari.

„Mitähän kysyttekään!" vastasi sysimies.
«Näillä seuduinhan heidän polkunsa juuri kulke-
vat. Joka kerta kun tästä sivutse kulkevat, vaikka
koko penikulmankin päässä, tuntuu ilmassa niin
raskaalta, että kanat ja pienet elävät siitä kuo-
levat; sillä minkä vuoksipa he muuten kuolisivat?"

„Onko tämä siis Sharkalaakso?" kysyi ritari.
„Ei, ei se tässä vielä ole! Mutta vähän

matkan päässä on suo, jota nimitetään Kala-
mäensuoksi. Sen ylitse käypi kapea polku, jota
myöten tavallinen ihminen vaivoin pääsee kul-
kemaan. Vaan jättiläiset kahlaavat suoraan let-
tosuon poikki, joka heille ulottuu vain polviin
asti. Oitis Kalamäensuon toisella puolen on
Sharkalaakso."

~Eikö täältä mistään saisi opastajaa sinne?"
kysyi ritari.

Vaikeaa se kyllä oli ja hakea sitä täytyi;
mutta saatiinpa kuitenkin vihdoin eräs suutari
oppaaksi.

Suutari meni edellä, ritari perässä, ja oikeinpa
tulivat suolle. Viheriä karhunsammal keinui hei-
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dän jalkojensa alla, ruskeana ja tiheänä kuin
turkki kasvoi suopursu ja niittyvillan sekä sam-
makonrentukailten välistä mättäät hohtivat kel-
taisina, täynnänsä kun olivat muuraimia. He ei-
vät eläessään olleet semmoista suota nähneet.

„Nyt en mene edemmäksi!“ sanoi suutari,
kun pääsivät kuivalle maalle. ~Ettekö näe jät-
tiläistä, joka makaa tuolla vuorenkolossa? Et-
tekö kuule, miten hän nuuskii ja vetää ilmaa sie-
raimiinsa. Ja tuolla näkyy toisen hirviön varjo!“

Hei! klipin, klapin riensi suutari matkoihinsa,
että sammalista vesi räiskyi.

Tuossa seisoi ritarimme nyt yksin ja tirkisteli
vuoreen päin, ja siellä todellakin näkyi ikään kuin
suuri jättiläinen olisi maannut seljallaan, pää kä-
den nojassa. „Vaan houkkiohan se, joka jätti-
läistä säikähtää; hui, hai! jättiläistä en minä pel-
kää!" Rivakkaasti lähti ritari eteen päin kulke-
maan. Mutta jota lähemmäksi hän tuli ja mitä
tarkemmin hän tirkisteli, sitä enemmän tuo jät-
tiläisen kuva katosi, kunnes se vihdoin muuttui
kivikoksi, jonka vieressä oli vanhoja lahonneita
pölkkyjä sekä pensaita ja sammalia.

„Vai niin“, ajatteli ritari, „eikö täällä muuta
ollutkaan 1 ' mutta samassa havaitsi hän siinä
aivan lähitteellä kallion seinällä pitkän, mustan
varjon. No nyt sitä koetellaan, mitä tässä aikaan
saadaan! Ja miekka suorana ritari urhoollisesti
läksi kalliohuipun taakse. Silloin kuuli hän hei-
kon, kitisevän äänen laulavan:

5
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Kirppu puri mieheni,
Tappoipa metsään!
Hyvähän, että tuo surman sai,
Rauhassa minä nyt pääsnen kai,
Syömäänkin metsään!

Ja nyt hän havaitsi pienen, aivan pienen,
hampaattoman vanhan ämmän, joka keittäen
illallistansa istui lämmittelemässä vanhoja rypis-
tyneitä käsiänsä lieden edessä.

Savun varjo se vain oli, jonka hän oli nähnyt.
„Ainoastaan vanha ämmä!" huudahti ritari.

„Eikö tuo vaarallisempaa ollutkaan!"
„Niin, oletko nähnyt mokomaa!" sanoi ämmä,

„pikku mieheni kuoltua ei täällä koko seudussa
ole ketään minua etevämpää."

Ja nippus, nappus, noppu!
Hei, holihoppu!
Se oli sen lorun loppu!
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„Ainoastaan vanha ämmä!" huudahti
ritari. „Eikö se mikään vaarallisempi
ollutkaanl"





11-YPPYJALXA.

:4X\- H kerran mies, jolla oli kolme poikaa. Mo-
\ji/'; lemmista vanhemmista pojista ei paljo
,S?Tk3 sanottavaa ole, mutta nuorimman nimi

oli Ryppyjalka ja hän pantiin räätälin-
oppiin.

Siellä sai hän istua pöydällä, jalat ristissä,
ompelemassa ja parsimassa, että selkä oli hal-
jeta, ja sitä paitsi vielä asioita juosta.

Näin ollen hän ajatteli, että hänen kyllä so-
pisi pyytää vähän palkankorotusta. Mutta mes-
tari sanoi vain: „kun ensin ruokasikin maksoon
saat!" ja lähetti hänen sitten tuomaan sarkakää-
röä värjäriltä.

Ryppyjalka meni taas kuten tavallisesti, ja
kun hän jälleen palasi kantaen sarkamyttyä olal-
laan, istui kaikki yhdeksäntoista räätäliä



sillä niinpä monta heitä oli keittiössä vellipa-
dan ääressä ahmimassa.

~Maistukoon ruoka!" sanoi Ryppyjalka ja
viskasi ohimennessään verstaan pöydälle sarka-
mytyn. Mutta pöytä oli vanha ja keikkuva, ja
vaikka se oli kestänyt, kun yhdeksäntoista rää-
täliä istui sen päällä ompelemassa, rämähti se
nyt rikki sarkamytyn painosta.

Tuopa Ryppyjalkaa nauratti ja hän rupesi
laulamaan:

Ja yhdeksäntoista on räätäliä,
He leiviskän painavat yhtehensä,
Vaikk' neulat ja langat
Ja sakset ja raudat
Ja sormustimet vielä lisäksi saan,
He leiviskän painavat vaan.

Tuosta laulusta eivät räätälit pitäneet, vaan
oitis, kun sen kuulivat, juoksivat he kaikki yh-
deksäntoista verstaaseen; tarttuivat kyynärpuihin
ja huusivat:

„Tuommoista nuottiako sinä vedät! Kyllä
me sinua opetamme!"

„Katsokoon kukin eteensä!" ajatteli Ryppy-
jalka ja kiirehti ulos ovesta.

„Odotappas!" kirkaisi mestari ja viskasi va-
stakappaleen hänen jälkeensä; „tuossa saat palk-
kasi!"

„01iko tuo vahaa, tuo!" sanoi Ryppyjalka.
,Joka ei ota annettaessa, hän ei saa tarvittaissa",
ja nyt pisti hän vahapalan pussiinsa sekä lähti
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suutarin oppiin; ~sillä, onhan kaikki hyvin tässä
maailmassa, jos vain sydämmessään on tyytyväi-
nen", ajatteli hän.

Suutarin-opissa hänen täytyi kiertää pikilan-
kaa ja liottaa nahkaa sekä käyttää naskalia. ,Jos
sinä kunnollisesti kengänpohjat naulaat, saat vielä
minun periäkkin", sanoi suutari; mutta eipä hän
koskaan saanut niitä suutarin mielen mukaisiksi.

„Mikä räätälille kelpaa, ei sovi suutarille",
jankutti suutarimestari alin-omaa. Mutta itse
ei suutari paljoakaan lestiänsä tarkannut, vaan
puuhasi muissa toimissa ja luuli ymmärtävänsä
kaikkea.

Tuopa Ryppyjalkaa huvitti ja hän rupesi
laulamaan:

Suutari pahanen, sutikkasuu,
Hän puuhaa ja toimessa likauntuu.
Hän nahkoja leikkaa

Ja suutansa keikkaa!
Hoi, lestipussi! lestipussi!
Lesti! lesti! hoi!

Suutari tietysti ei sellaista laulua kärsinyt,
vaan syöksähti, polvihihna aseena, Ryppyjalan
perään.

„Mimmoista nahkakin on, semmoista voidetta
se vaatii!" kirkaisi suutari ja viskasi poikaa suu-
rella pikimöhkäleellä sekä ajoi hänen ulos.

„Kiitän nöyrimmästi!" sanoi Ryppyjalka.
„Joka saappaat tahtoo periä, saa kauan käydä
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avojaloin'- ', ja sitten pisti hän pikimöhkäleen tas-
kuunsa sekä meni sepän-oppiin.

Täällä hänen nyt täytyi aamusta iltaan sei-
soa lietsomassa ja alaisimen edessä takomassa,
että kipenät sinkoilivat. Mutta kun tuli kysy-
mys suuremmasta päiväpalkasta, sanoi seppä:

„Osota ensin kelpaavasi joksikin! Mitäpä
sinä osaat?"

Tämä kuului Ryppyjalan mielestä kovin suk-
kelalta, koska hän koko vuoden oli työtä teh-
nyt sepän rinnalla; senpä vuoksi ei hän enään
saattanut malttaa mieltänsä, vaan lauloi:

Ja seppä seisoo pajassaan,
Ja nahka eessä heiluu vaan;
Hän takoo, että ratiskaa,
Ja ähkyy, että natiskaa.
Hei, takotin, takotin,

Tallallei!

Mutta tästäkös seppä suuttui ja viskasi koko
lapiollisen raudanjauhoja ja pajankuonaa Ryppy-
jalan päälle, sanoen:

„Tuossa saat palkkasi!"
„Onhan siinäkin sitä!" sanoi Ryppyjalka ja

kokosi kuonan sekä rautajauhot pussiinsa ja meni
matkoihinsa.

Hän kulki nyt kulkemistaan, kunnes tuli synk-
kään metsään. Aina sitä sentään jotakin on op-
pinut, ajatteli hän ja rupesi, käydessään rivak-
kaasti eteen päin, viheltämään. Puitten välistä
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välähteli etäältä kynttiläin valo. Ryppyjalka
suuntasi sinne päin kulkunsa ja tuli pian kyllä
vanhan jahtilinnan luo. Siinä oli oikein vanhan-
aikuinen rakennus tornineen ja korkeine päätyi-
neen, akkunat huippuiset ja taajaristiset. Täällä
linnassa hän nyt pyysi yösijaa itsellensä.

„No niin!" sanoi linnanvouti. ,Jos täällä
yösijaa tahdot, täytyy sinun mennä tornikam-
mariin maata. Muualla ei linnassa tilaa ole.
Mutta sen sinulle jo edeltäkäsin ilmoitan, että
tornikammarissa mellastaa semmoinen aave, jonka
kanssa ei ole hyvä otella."

„Sillä tavallahan aveet aina tekevät, että me-
nevät kaikkein huonoimpiin koppeloihin ja ko-
meroihin, vaikka heillä olisi paljon mukavampi
oltava paremmissa huoneissa. Hyvin tyhmiä he
lienevät."

„OH miten olikaan, on asian laita sellainen,
kuin sinulle olen kertonut," vastasi linnanvouti.
„Tornissa saat huoneen, ja jos tahdot aveelle jo-
takin tarjota, niin mene kyökkiin, sillä sieltä saat,
mitä tarvitset."

„Kyllä minulla hänelle tarjottavaa on", sa-
noi Ryppyjalka, mutta meni kuitenkin pilanpäi-
ten kyökkiin, saadaksensa vähän jutella.

Sillä välin kun hän täällä oli apuna pais-
tin kääntämisessä, kertoi kyökkipoika, että hei-
dän kuninkaallansa oli vain yksi ainoa tytär.
„Vuosi takaperin oleskeli kuningas tyttärinensä
jahtilinnassa. Prinsessa asui silloin tornikam-
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kammarissa. Mutta eräänä yönä raivosi hirveä
myrsky. Tuuli vinkui savupiipuissa ja sade rä-
tisi akkunoita vasten. Aamulla, kun kuningas
noustuansa kiipesi kiertoportaita ylös tyttärensä
huoneeseen kuulustelluksensa, miten hän yönsä
oli levännyt, oli tämä kadonnut, ja kammarissa
oli vain pieni valkoinen kisimirri. Päivän selvää-
hän se, että prinsessa oli noiduttu sekä että hän
oli kissaksi muuttunut. Kuningas aikoi ottaa
kisimirrin mukaansa, mutta se ei menestynyt.
Kissa ei tornista lähtenyt. Silloin kuningas vaati,
että joka-ikinen päivä pantaisiin hopeakuppi täyn-
nänsä kermaa ja sokerileipää ylös tornikamma-
riin kissalle, sekä antoi sitten julistaa, että ken
vain voisi prinsessan tuosta lumouksesta pelastaa,
saisi hänet puolisokseen ja vielä puolen valta-
kuntaa kaupanpäälliseksi. Oitis niitä tuli monta
kymmentä kosiaa, prinssiä ja muita, mutta kun
kuulivat, että prinsessa oli muuttunut halvaksi
kisimirriksi, nirpistivät he nenäänsäsanoen: „Hyi,
yhhyh!“ Silloin kuningas suuttui ja sanoi, että
itse kentiesi ovat olleet marakatteja sekä käski
heidän mennä niin pitkälle, kuin tietä kesti. Mutta
vähän aikaa tämän jälkeen, kun kyökkipiika
eräänä päivänä meni viemään kermaa ja sokeri-
leipää kissalle torniin, tuli hän aivan hengästyk-
sissään juosten kertomaan, että peikko mellasti
tornikammarissa. Nytpä vasta kiire syntyi. Kansa
sanoi, että maan valtioneuvokset ja kenraalit,
jotka joka paikkaan kelpaavat, myöskin kelpai-
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sivat prinsessaa pelastamaan. „Mitä kansa pu-
huu, se kyllä on oikeaa", arveli kuningas ja lä-
hetti sitten kenraalin valvomaan tornikammariin
yhdeksi yöksi, jotta hän asioista selkoa ottaisi.
Hänen jälkeensä ovi pantiin lukkoon, etfei kum-
mitus pääsisi alas linnan muihin huoneisiin kum-
mittelemaan. Mutta aamulla olikin kenraali muut-
tunut kivikovaksi. Kuningas sanoi silloin „yksi
vielä lisäksi!" ja lähetti nyt tornikammariin erään
valtioneuvoksen. Mutta myöskin hän muuttui
kivikovaksi. „Yksi vielä!" sanoi kuningas sekä
lähetti ylös toisen kenraalin. Vaan hänen kävi
samoin. „Yksi vielä! yksi vielä!" huusi kuningas
vain ja sillä tapaa he yhä toinen toisensa perästä
muuttuivat kivikuviksi, ja nyt heitä siellä seisoo
yksitoista kivikovaa rivissä tornikammarin seinuk-
sella."

„Tuopa oli kummallinen kertomus", sanoi
Ryppyjalka sekä pyysi lainaksi padan ja kauhan.
Nämät saatuansa vei hän net tornikammariin.
Täällä antoi hän sytyttää valkeata takkaan, ja
linnanvouti lukitsi oven, jättäen Ryppyjalan yk-
sin huoneeseen.

Ryppyjalka katseli ympärilleen. Siinä sei-
soivat pitkin seinustaa nuot kummalliset kuvat
miekkoineen ja rintatähtineen. Mutta miekat
olivat vain kivikynän katkelmia sekä rintatähdet
pelkkiä kivensirpaleita, sellaisia, joilla järvenran-
noilla littuuta viskataan. Kun Ryppyjalka ken-
raaleja otsaan koputti, kaikui ikäänkuin tyhjää
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ruukkua olisi koputellut, kun hän valtioneuvok-
sia päähän naputteli, kuului ikään kuin hän olisi
rystäitään seinään hakkaellut, niin kovilta ja
paksuilta ne kallot tuntuivat.

Ryppyjalka pani nyt padan tulelle ja laski
pataan räätälin vahapalan, suutarin pikimöhkäleen
sekä sepän viskaamat rautajauhot ja pajankuo-
nan. Tämän kaiken hän nyt hyvin sekoitti kau-
halla sekä antoi sekoituksen kiehua, kunnes siitä
tuli tarpeeksi paksu tulikuuma puuro. Sitten
hän nosti padan alas takan eteen lattialle.

Mutta nytpä aukeni ovi, jota ei Ryppyjalka
ennen ollut havainnut, ja tornin ullakosta tuli
sisään hirmuinen peikko. Uih! miten paha ja
ruma se peikko oli. Viheriäisillä silmillään se
Ryppyjalkaa katsoa rauljotteli ja avasi ammol-
leen hirveän kitansa, joka oli niin suuri, että
alimmainen leukaluu maata laahasi jaylimmäinen
kattoon koski.

„01etko nähnyt suurempaa kitaa?" kysyi
peikko.

„01etko maistanut tämmöistä puuroa?" vas-
tasi Ryppyjalka ja viskasi aika kauhallisen kie-
huvaa puuroa peikon kurkkuun, niin että suu-
pielet vain kihisivät.

„Hatsis!" aivasti peikko.
„Luulenpa, että aivastit", sanoi Ryppyjalka.
„Sekasakka. .." juuri peikko aikoi jotakin

sanoa, mutta räiskis! halki se menikin.
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Samassa silmänräpäyksessä prinsessa
seisoi ihka-elävänä hänen edessään.





Nyt kuului hiljainen „miau! miau!“ huoneen
nurkasta, ja kun Ryppyjalka katsoi taaksensa, oli
siellä pieni valkoinen kisimirri, joka kehräten
tuli hänen luoksensa.

~Mene ullakkoon, sieltä löydät miekan ja
tuo se alas!'- sanoi kissa.

Ryppyjalka meni ullakkoon. Sieltä löysi
hän vanhan, aika tapparan, jonka hän otti, ja
palasi jälleen tornikammariin.

~Hakkaa nyt pääni poikki, niin saat jotakin
nähdä!" sanoi kissa.

No niin, Ryppyjalka teki, miten käskettiin,
ja yks, kaks! tuossa nyt oli kissan pää poikki
lyötynä.

Samassa silmänräpäyksessä prinsessa seisoi
elävänä hänen edessään pönkkähameessa, kor-
keakantaisissa kengissä ja viuhka kädessä, aivan
semmoisena kuin hän oli, ennenkuin lumotuksi tuli.

„Sinä olet henkeni pelastaja", sanoi hän
Ryppyjalalle, „se täytyy isäni saada tietää."

„Kiitoksia paljon prinsessalle!" vastasi Ryp-
pyjalka. „Mutta minä vain vähän olen räätälin-,
suutarin- ja sepänkisälli. Korkeammassa arvo-
luokassa en ole."

„Vaikka et ole, niin saatathan tulla", sanoi
prinsessa. „Anna nyt lusikallinen tuosta padasta
noille yhdelletoista kuvalle!"

Ryppyjalka teki, kuten prinsessa käski, ja
kohta, kun olivat saaneet kauhasta sutkauksen,
putosi raskas kivi heidän rinnastansa ja heihin
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syntyi elonhenki. Mutta puuro ei riittänyt heille
kaikille ja yhdestoista kuva ei saanut täyttä kau-
hallista, senpä vuoksi jäi häneltä toinen korva
kuuroksi.

Nyt he koputtivat ovea, päästäksensä tor-
nista alas. Kun linnanvouti kuuli koputuksen,
kiirehti hän torninportaita ylös. Sen näki kyök-
kipoika ja tahtoi hiipiä perässä. Mutta linnan-
vouti sanoi:

„Ei kukaan saa minua seurata. Joka on
utelias, menköön ulos pihalle ja katsokoon sieltä
ylös torniin päin. Jos jotakin tapahtuu, minä
kyllä akkunasta merkin annan.“

Linnanvouti avasi oven. Siinä prinsessa sei-
soi takan ääressä vilkkaana kuin tuli ja siellä
seisoivat kenraalit ja valtioneuvokset puuropadan
ympärillä entistä ylpeämpinä.

„Hyvää iltaa!“ sanoi Ryppyjalka. huu-
lenpa, että täällä käry nousee —“

„Niin ehkäpä vähän käryttää! vastasi lin-
nanvouti kurkkuansa krakistaen ja oli aivan har-
maa vihasta ja kateudesta, kun Ryppyjalan on-
nistui pelastaa prinsessa lumouksesta, hän kun
olisi itse tahtonut sen tehdä. ~Kissa vieköön
prinsessan, hänestä minä en huoli“, ajatteli lin-
nanvouti, „mutta koko toinen puoli valtakuntaa,
joka kaupanpäälliseksi annetaan, se olisi minulle
ollut hyvä olemassa/' Ja miettien keinoa, millä
hän nyt viekkaalla tavalla saisi kaikki nämät
tapahtumat kääntymään omaksi hyväkseen, sanoi
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hän: „Suoko prinsessa, että minä avaan akku-
nan ja tuuletutan huonetta vähäisen? Ja ehkä
prinsessa sitten armollisesti tahtoo pistää päänsä
ulos näyttääksenne kansalle itseänne."

Sen prinsessa halusta teki ja linnanvouti
tuuppasi Ryppyjalan sivulle päin sekä asettui itse
prinsessan rinnalle akkunan eteen ja näytti yl-
peältä ja käskevältä. Kyökkipojalle sekä muille,
jotka pihassa seisoivat, huusi hän: „Hyi hävetkää
te talonpoikais-nasikat! Ettekö ymmärrä hurraata
huutaa prinsessalle ja hänen pelastajallensa!"

No nytkös kuului tornin edustalta semmoi-
nen hurraahuuto, että kaikui ympäristö. Prin-
sessa kumarsi ja kiitti, valtioneuvokset ja ken-
raalit oikaisivat itsiänsä, vaan Ryppyjalka seisoi
äärimmäisessä nurkassa eikä kukaan häntä muis-
tanut, ja sitten koko seura läksi tornista alas.
Mutta Ryppyjalka jäi muista jälkeen porstuaan,
ja oitis linnanvouti antoi pistää hänet putkaan,
johon ei näkynyt kuun kumotusta eikä auringon
valoa.

„Tämäpä oli sukkelaa!" sanoi Ryppyjalka;
„onni vaihtelee kummallisesti tässä maailmassa.
Mutta hyvä omatunto tekee ilon itsestänsä."

Nyt lähetettiin sanansaattaja kaupunkiin ku-
ninkaalle ilmoittamaan, että prinsessa oli vapau-
tettu lumouksestaan.

„Todellako!" huudahti kuningas ja läksi kuin
tuulissa pilvissä jahtilinnaan, nähdäksensä jakuul-
laksensa, miten kaikki oli tapahtunut.
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No olipa niinkin prinsessa taas ihminen!
„Täällä pitää tanssittaman", kirkaisi kuningas

ja pyyhkieli suuria ilokyyneleitä silmistään. „Kuka
pelasti pikku nuppunokkani?"

„Minä vain", sanoi linnanvouti.
„Ei, isäni, Ryppyjalka se oli", sanoi prin-

sessa.
„Mikä? kuka?... Ryppyjalka?... Kuka

se on?" kysyi kuningas.
Nyt linnanvoudin täytyi kertoa, että Ryp-

pyjalka oli tullut linnaan ja saanut yösijaa tor-
nikammarissa, sillä tätä asiaa ei salata sopinut;
kyökkiväkihän oli nähnyt hänet ja puhunut hä-
nen kanssaan.

„Tässä ei nyt asiat ole oikealla kannalla",
sanoi kuningas ja vaati, että Ryppyjalka tuotai-
siin nähtäville.

„01etko sinä prinsessan pelastanut?" kysyi
kuningas Ryppyjalalta.

„01en kyllä!" vastasi Ryppyjalka. „Minä
opetin peikkoa kieltään oikein suussansa pitämään
ja se häneen niin koski, että halkesi."

„Pyydän anteeksi", sanoi linnanvouti, „minä
se työn toimitin. Prinsessa väittää vain, että
Ryppyjalka sen teki, koska hän halukkaammin
tahtoisi Ryppyjalan, joka hänen mielestänsä on
sellainen sukkela velikulta. Siinä koko juttu.
Vaan Ryppyjalka on petturi, mutta minusta ei
kukaan ole pahaa sanaa puhunut. Kyökkipoika
ja koko talonväki näki kyllä, että prinsessa sit-
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ten vasta, kun minä torniin tulin, päänsä akku-
nasta ulos pisti."

Niinhän se olikin, eipä sitä kyökkipoika ei-
vätkä muutkaan saattaneet kieltää, vaikka hei-
dän tuli sääli Ryppyjalkaa.

~Vai niin, sillä tavallako asiat ovatkin",
huudahti kuningas vihoissaan ja löi Ryppyjalkaa
selkään merenruoko-kepillänsä. „Pois vankilaan
sinä ilkiö! Ja sinä pikku nipukkani", sanoi ku-
ningas tyttärelleen, „sinä otat linnanvoudin puo-
lisoksesi. Minä olen antanut koko maassa ja
valtakunnassani ilmoittaa, että sen, joka prinses-
san pelastaa, pitää hänet saaman, enkä minä
aio antaa kenenkään pilkata itseäni."

Tässä nyt ei mikään auttanut. Ryppyjalka
vietiin putkaan, ja prinsessa väänsi käsiänsä su-
ruissaan eikä tietänyt mitä tehdä.

„Mutta Isäseni, kuulustelkaatte kenraaleilta
ja valtioneuvoksilta, jotka olivat tornikammarissa.
He saattavat kyllä todistaa, että Ryppyjalka
tappoi peikko pahan."

Kenraalit ja valtioneuvokset kutsuttiin sisään.
„Me emme mitään nähneet, me olimme ki-

veä, emmekä saata mitään tietoja antaa", sanoi-
vat he ja kumarsivat oikealle ja vasemmalle.

„Mutta sanokaa nyt edes, että Ryppyjalka
teidät henkiin sai!" huusi prinsessa sen valtio-
neuvoksen korvaan, joka ei puurosta saanut täyttä
kauhallista, mutta hän ei sillä korvalla kuullut.
Hän hymyili vain eikä puhunut mitään.
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Silloin prinsessa rupesi katkerasti itkemään
ja sanoi:

„Mutta Ryppyjalka se kuitenkin oli, joka
minun pelasti."

Kun kuningas näki kyyneleitä prinsessan tai-
vaansinisissä silmissä, sanoi hän:

„Todellakin tässä on jotakin selville saata-
vaa!" ja nyt hän päätti odottaa siksi, kunnes ku-
ningatar tulisi, sekä kuulustella, mitä hän tästä
asiasta arveli; ja sen hän heti olisi saattanut päät-
tää, tuumaili kyökkiväki.

Kuningatar oli viisas rouvasihminen, joka
tunsi sydämmen salaisuudet ja keskinäisen rak-
kauden sopusoinnut. Kun hän tuli jahtilinnaan
ja kuuli, millä kannalla asiat olivat, sanoi hän:

„Käsketään prinsessa antamaan heille kolme
arvotusta arvattavaksi. Jos linnanvouti arvaa,
mitä prinsessa on ajattellut, niin hän saa prin-
sessan, mutta jos Ryppyjalka arvaa, saakoon hän
tyttäremme puolisokseen. Se joka on pannut
henkensä alttiiksi pelastaaksensa häntä ja onnis-
tunut hyvin, hän kyllä onnistunee arvaamaan,
mitä prinsessa tahtoo ja toivoo."

No tämä päätös nyt kaikkein mielestä oli
erittäin viisas.

Ja nyt prinsessa ajatteli ja kuiskasi kunin-
gattarelle ajatuksensa ja kuningatar kuiskasi ku-
ninkaalle niin hiljaa, etfei sitä kukaan muu kuullut.

Sitten meni kuningas ja kuningatar kumpi-
kin istumaan nojatuoliinsa suureen ruokasaliin,
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sillä kuningas piti enemmän ruokasalista kuin
neuvostelusalista sitä paitsi olisi valta-istuimen
tranuttaminen huonon kelin aikana pääkaupungista
jahtilinnaan käynyt liian vaivalloiseksi he otti-
vat nyt prinsessan väliinsä ja molemmin puolin
heitä istuivat valtioneuvokset sekä kenraalit. Nyt
linnanvouti ja Ryppyjalka kutsuttiin sisään.

„Mitä asiaa prinsessa on ajattelut?" kysyi
kuningas.

„Sitä kermaa ja sokerileipää, jota kissa tor-
nikammarissa söi", vastasi linnanvouti kattoon
tirkistäen.

„Se ei ollut oikein arvattu", sanoi kuningas
yskähtäen. Osaako Ryppyjalka sanoa, mitä se
oli?"

Äänettömyys vallitsi huoneessa, prinsessa
ainoastaan sen katkaisi, kun hän silmät alaspäin
luotuna sanoi:

Ryppyjalka räätäli, räätälinen!
Mitä minä tuumailen, arvaatko sen?

„Hääpukua tietysti", sanoi Ryppyjalka." Si-
niset ovat prinsessan silmät ja kullankiiltävät
hänen hiuksensa; jos minun neuvoni kelpaa, ke-
hottaisin prinsessaa ottamaan kullalla kirjailtua,
sinistä silkkipukua."

»Oikein arvattu, räätäli!" huudahti prinsessa
ja kansa ihmetteli.

Seuraavana päivänä kutsuttiin taas kaikki
kokoon. Hoviväki istui kuin kuumilla hiilillä,kun
kuningas suutaan pyyhkien kysyi:
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„Mitä prinsessa on ajatellut?"
Koska hän eilen puuhasi häävaatteita itsel-

leen, on hän tänään varmaankin ajatellut hää-
ruokia, arveli linnanvouti, joka ei vielä ehtinyt
suurusta syömään, vaan nyt tunsi makeita paistin
hajuja kyökistä.

„On varmaankin prinsessa tuumannut hää-
juhlaa", sanoi hän, „siitä olen vakuutettu. . ."

„Ei, ehei olekkaan! Oletpa lannistettu! Saat-
taako Ryppyjalka sanoa, mitä prinsessa ajatteli?"
keskeytti kuningas.

Ja ikään kuin pannaksensa parempaa pontta
isänsä sanoille toisti prinsessa:

Räätäli ensin, sitten suutari,
Arvaatko tästä jo aatokseni?

«Etteköhän ajatellut tanssikenkiä?" vastasi
Ryppyjalka. Ruusujen päällä prinsessa on tans-
siva, ja minä neuvoisin häntä valitsemaan punai-
sia kenkiä."

„Oikein arvattu suutari pieni!" huudahti prin-
sessa ja löi iloiten käsiänsä yhteen. Mutta ku-
ningas, joka jo oli saanut päänsä kipeäksi paljosta
ajattelemisesta, antoi panna Ryppyjalan vankeu-
teen huomiseksi. Vaan yhtä iloinen oli Ryppy-
jalka kuitenkin.

Nyt kävi linnanvouti levottomaksi ja sanoi
kuninkaalle:

„Minä en ole mikään vehkeiliä, mutta mah-
dotointa olisi, että Ryppyjalka noin oikein arvaisi,
jollei hän ratkaisevassa hetkessä prinsessalta jota-
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kin viittausta saisi. Oikein ja kohtuullista siis
on, että Ryppyjalka nyt vankilassa, prinsessan
näkyvistä poissa, viimeisen kerran tuumaa, mitä
prinsessa ajattelee.

No koska oikeus ja kohtuus siitä vaatii, niin
olkoon, kuten sanot.

Ja sitten kolmantena päivänä lähetettiin tuo
kuuro valtioneuvos ja kaksi kenraalia Ryppyjalan
luo kuulemaan, miten hän siellä vankilassa nyt
ajatuksia selvittäisi.

Mutta prinsessaa semmoinen epäluottamus
loukkasi ja hän sanoi:

Jos onnensa seppä on Ryppyjalka vaan.
Hän arvotuksen arvaapi vankilassaan.

Ja sillä kertaa kuuli valtioneuvoskin ja ilmoitti
prinsessan sanat Ryppyjalalle, siinä kun hän istui
hämärässä olkilyhteen päällä, tyytyväisenä ja
vakaana tarkastellen sydämmensä tilaa.

„Eläköön vapaus!" huudahti Ryppyjalka.
Olkaatte niin erin-omaisen kohtelias, että annatte
minulle vankilan avaimet!"

„Mitä häh!" änkytti valtioneuvos, „luuletteko,
että prinsessa on tuota avainta ajatellut."

„Melkeinpä kyllä", vastasi Ryppyjalka. Ja
oitis avain kannettiin hopealautasella saliin, jossa
kuningas ja kuningatar istuivat.

Kun linnanvouti näki, mitä hopealautasella
oli, sekä kuuli valtioneuvoksen ja kenraalien ker-
tovan, että Ryppyjalka oli sanonut prinsessan
ajatelleen avainta, kirkaisi hän:
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„Nyt laskit omiasi, räätäli! Sitä prinsessa
ei milloinkaan ole tuumaellut."

Mutta prinsessa sanoi: „Sitä maar juuri olen
ajatellut."

Sitten otti hän avaimen ja läksi punaisissa
kengissä sekä siniseen, kullalla kirjailtuun silkki-
pukuun puettuna vankilaan, aukaisi oven ja ta-
lutti Ryppyjalkaa kädestä saliin.

„Tuossa nyt saatte arvotukseen selityksen",
sanoi prinsessa.

„Ja prinsessan sydämmelle hallitsian", lisäsi
kuningatar. „Sepä vasta on sisällistä yhtätun-
toisuutta."

„Niin, täytyyhän minunkin se myöntää, Ryp-
pyjalka on oman onnensa seppä", sanoi kunin-
gas. Ja minä, joka häntä niin väärin käsitin, että
kepilläkin selkään löin! Sinun pitää pääsemän
aatelismieheksi, ystäväiseni! paroniksi sinä pääset,
niinpä, kreiviksi sinun täytyy tulla! Mimmoisenka
vaakunan sinä tahdot?"

Silloin Ryppyjalka pyysi, että kuningas ar-
mosta soisi hänen saada kilpeensä kepin, millä
kuningas häntä oli selkään lyönyt.

Tuo oli kuninkaan mielestä hienosti vastattu
ja Ryppyjalka sai prinsessan, mutta linnanvouti
pantiin vankeuteen, missä hän ei nähnyt aurin-
koa eikä kuuta.

Mutta kun nuot yhdeksäntoista räätäliä sekä
suutari ja seppä kuulivat, miten onni oli seuran-
nut Ryppyjalkaa, sanoivat he;
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~Sen miehen me kyllä tunnemme. Hän on
paras ystävämme."

Ja kun räätälit näkivät vaakunan, sanoivat
he: „Eipä hän ole unohtanut vanhoja ammatti-
laisiansa, koska on pannut kyynärpuun kilpeensä."

Mutta suutari, joka kaikkia luuli ymmärtä-
vänsä, sanoi: „Se on polvihihna."

Seppä sanoi: ~Ei, palkeitten tanko tuo on."
Ja sitten olivat kaikin tyytyväisiä. Ja Ryp-

pyjalka nousi kunniaan ja arvoon sekä tuli kuu-
luisaksi mieheksi.
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Jälkiviisas akka.

l|ra|Rli kerran ukko ja akka, jotka asuivat tu-
vassaan; tuvan vieressä oli pieni kasvi-
tarha. ,

„Minuapa haluttaa vaimolleni toimittaa
vähäistä odottamatointa iloa“, ajatteli ukko sekä
kylvi eräänä päivänä, akan poissa ollessa, pork-
kanansiemeniä kasvitarhaan; sillä porkkanat ukon
mielestä olivat parhaat kasvit.

Kun akka tuli kotia, pälkähti hänen pää-
hänsä toimittaa ukolle jotakin aavistamatointa
iloa. Hän siis nyt ollen varoillansa, ett’ei ku-
kaan hänen tointansa huomaisi, kylvi persiljaa
samaan paikkaan, mihin ukkokin oli kylvänyt
porkkanan siemeniä, sillä persilja akan mielestä
oli mitä hienointa.

Sitten molemmat kasvit rupesivat itämään
ja kasvamaan.



»Kummallista, mistä kaikki tuo rikkaruoho
on ilmestynyt", ajatteli ukko ja perkasi persiljan
taimet pois.

„Enpä minä noin roskaista multaa ole näh-
nytkään", tuumasi akka ja nyppi pois kaikki
porkkanan-alut.

Eikä siinä sitten kasvanut sitä eikä tätä.
Nyt he rupesi-

vat asiaa selittele-
mään toisillensa. Mo-
lemmat olivat hyvää
tarkoittaneet, vaan
tyhjään oli heidän
toimensa rauennut. v

Akka oli kovin
mielipahoissaan siitä,
ett'ei hän ukon kans-
sa neuvotellut, en-
nenkuin siemenet
maahan kylvi; hän
nyt kaiken päivää katui tekoansa ja tuumaili sitä
asiaa.

Yöllä ukon mielestä peitto oli liian lyhyt,
sillä jaloista tuntui kylmältä. Seuraavana aamuna
sanoi hän akallensa:

,Jatka sinä peittoa vähäisen, sillä välin kuin
minä menen puita hakkaamaan,"

Oitis akka olikin valmis työhön ryhtymään;
hän otti sakset sekä neulaa ja lankaa. Mutta
samassa muistui persilja hänen mieleensä ja nyt
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hän hajamielisenä leikkasi peiton ylipäästä kap-
paleen, jonka sitten ompeli ala-päähän.

Ukko tuli nyt kotia ja sanoi: „Hyvänen aika!
mitä sinä tuossa olet toimeen saanut akkaseni!"

Silloin vaimo huomasi, mitenkä hullusti hän
oli tehnyt, ja nyt hän sitä asiaa taas tuskitteli.

Sota oli syttynyt maahan ja kuninkaan ur-
heat, reippaat pojat tulivat akankin miestä soti-
laaksi hakemaan.

Akka istui tuvan-akkunan ääressä tuumaten,
että paras ehkä olisi, jos hän ratkoisi peiton ala-
päästä kappaleen pois sekä ompelisi sen takai-
sin yläpäähän jälleen; ja siinä tuumatessaan ei
hän huomannutkaan sotamiehiä, ennenkuin oli-
vat jo ihan oven edustalla.

„Herranen aika!" kirkaisi akka, „tuossahan
sotilaat tulevat pukemaan sinua ruununvaatteisiin."

„Niin, ja nyt on pako myöhäistä", sanoi
ukko. „Tässä täytyy vain hakea hyvä piilopaikka,
ett'eivät löydä minua."

Mies meni nyt säkkiin ja vaimo sitoi säkin-
suun kiinni sekä asettui itse sitten säkin viereen.

„Mitä sinulla, muori hyvä, säkissä on?'.' so-
tamiehet kysyivät.

~Heiniä on säkissä", vastasi akka.
„Saahan siinä siis istuakkin", sotamiehet sa-

noivat.
„Ei suinkaan, älkää kajotko! Munia siinä

säkissä onkin!" huudahti akka.
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„Niin, ei ukkoa vain säkissä ole!"





„Netpä vasta munia ovat", sotamiehet arve-
livat ja astuivat lähemmäksi.

Silloin akka taas tuumasi, ett'ei hän nyt hy-
vin vastannutkaan, istui säkille ja kirkaisi:

„Niin, ei ukkoa vain säkissä ole!"
„Siitäpä pian selko saadaan", sotamiehet sa-

noivat; ja sitten avasivat he säkin, raahasivat
ukon sieltä ulos ja pukivat ruununvaatteet hänen
yllensä sekä veivät hänen mukaansa.

Nyt akka rupesi tuumailemaan, mitä kaik-
kea hän oli sanonut sekä sanomatta jättänyt.
Mitäpä nyt ukkokin miettisi ja sotamiehet sanoi-
sivat! Ja mitä naapurit arvelisivat! Hän oli nyt
niin pahoilla mielin, ett'ei palaakaan syönyt;
hän vain istui kädet ristissä. Seuraavana päi-
vänä hän tuumaili: ~väärin ehkä on, että näin
jätän itseni suruni valtaan". Ja lohduttuaksensa
söi hän ateriakseen kahdeksan sianliikkiötä ja
seitsemän kaalinkerää. Mutta seuraavana aamuna
hän taas tutkieli tekojansa sekä oli omantunnon
vaivoissa, hän kun oli elänyt noin herkullisesti,
jolloin miehensä täytyi tyytyä ruununruokaan.
Siinä hän nyt sitten tuumaili, mitä hän edel-
lisenä päivänä oli tehnyt, mitä tekemättä jättä-
nyt, eikä muuta tehnytkään, kunnes kuoli.

Mutta mies tykkien paukkeessa noudatti
rummun ääntä eikä hänestä ole sen enempää
kuulunut.

6
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SEIKKAILUT.

I|Herra Kiikdikaakeli oli erittäin oppinut mies.
lf Aamusta iltaan häntä nähtiin kirjansa

ääressä istumassa. Kansa sanoi hänen
ymmärtävän lintujen kieltä sekä kuulevan,

mitenkä ruoho kasvoi. Ja jos hänen lukuhuo-
neeseensa kurkisti, niin kyllä maar hänestä sitä
uskoikin. Pitkin seiniä, lattiasta kattoon asti, oli
nahkakansiin sidotuita kirjoja, toinen toistansa
suurempia ja paksumpia; monilla kummallisilla
leikkauksilla koristetun tammikaapin päällä oli
taivaanpallo, muurin-otsalle oli ladottu mortte-
leita, sulattimia ja laseja; katossa riippui täytetty
krokotiili. Niin, herra Kiikelikaakeli oli erittäin
oppinut mies.

Noin hän tuossa oli istunut kesät talvet.
Moniin vuosiin hän ei ollut kaupungin tullien ul-
kopuolella käynyt. Nyt oli taas kevät. Au-
rinko paistoi polttavana akkunasta sisään, kär-



päset surisivat huoneessa ja ulkona kadulla kä-
veli joukko koulupoikia nauraen ja jutellen. „Nyt
on lukukausi loppunut, nytpä on hauska päästä
maalle!" huudahtivat he toisillensa.

Kiikelikaakeli katsahti hajamielisenä ylös kir-
jastaan.

„Ei, tämä ei enään kelpaa!" tuumaili hän,
„minun täytyy lähteä maalle virkistyttämään it-
seäni."

Ja sitten hän lähti merensaaristoon ollak-
sensa muutamia viikkoja maalla, poissa kaupun-
gin helteestä. Hän vuokrasi itsellensä huoneet
eräässä sievässä talonpoikais-talossa, josta koivi-
kon lävitse oli vain kiviheiton matka merenran-
taan. Täällä pistäytyi kallionkieli mereen, jossa
vesi oli jotenkin syvää. Kallion toisella puolen
kasvoi vähän ruokoa ja kahilaa; ja ihan veden
pinnalla oli kivi, ikäänkuin varta vasten onkian
istuimeksi luotuna.

Tuota kaikkea Kiikelikaakeli mielihyvillään
katseli. Kun aurinko rupesi mailleen menemään
ja kalan syönnin-aika alkoi, teki hän metsässä
itsellensä oivan ongenvavan, sitoi siihen siiman
kohoineen ja koukkuineen sekä meni sitten kal-
liolle merenrantaan onneansa koettamaan.

Mutta eipä kala tahtonut syödä. Joku sa-
lakka vain silloin tällöin nyppäsi pois matosen.
Ilta-auringon viimeiset säteet kimallelivat veden-
pinnalla ja hämärtämäänkin jo alkoi eikä hän
vieläkään ollut onkeensa saanut muuta, kuin pie-
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nen ahvenen ja muutaman kiiskin. „Minun täy-
tyy muuttaa koho, että saan onkeni syvemmällä",

ajatteli hän, „sillä
suuret ahvenet liik-
kuvat pohjemmalla."

JaKiikelikaakeli
pani koukkuun suu-
ren kastemadon,

siirsi kohoa perem-
mälle ja viskasi on-
kensa uudestaan ve-
teen.

Tuskin hän tuon
oli tehnyt, ennenkuin
koho jo oli veden
alla.

„Nytpä siellä
varmaan jotakin on",
ajatteli hän ja aikoi
vetää ylös onkensa,
mutta vapa aivan tai-
pui. „Tuo nyt lie-
nee aika juntikka",
sanoi hän itseksensä
ja pani silmälasit ne-

nälleen sekä alkoi varovasti vetämään saalistansa
ylös. Mutta kun koukku vedenpinnalle ennätti,
niin eipä siinä kalaa näkynytkään, vaan pohjasta
oli koukkuun tarttunut jotakin, joka näytti van-
halta kilohaili-pöntöltä.
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Kiikelikaakeli veti saaliinsa kalliolle, saadak-
sensa koukun irti. „Varmaankin koko pönttö
on valmistettu meriravun-kuorista", ajatteli hän
ja rupesi pesemään astiasta mudan ja saven.
Mutta nyt hän näki, että pöntön suulle oli si-
dottu tervattua purjevaatetta, joka oli tarkasti
piellä kiinnitetty ylfympäri.

„Tuopa kummallista!" ajatteli Kiikelikaakeli,
„mitähän hyvää tuolla sisällä lienee?"

Samassa kuuli hän heikon äänen aivan lä-
hitteellä sanovan:

„Oi hyvä herra kulta! Päästäkää minua ulos!
päästäkää minua ulos! Teidän ei suinkaan ar-
mahtavaisuuttanne tarvitse katua."

„Mistä se ääni tuli", ajatteli hän, katsellen
hämmästyneenä ympärilleen. Mutta ei elävää
olentoa näkynyt, vaikka hän kuinkakin olisi kat-
sellut ja etsinyt.

„Voi, voi!" kuinka minä täällä litistyn, mi-
nun on kovin paha olla", kuului ääni taas valit-
tavan.

„Hm! Ääni ehkä tulee pöntöstä", sanoi Kii-
kelikaakeli, kooten kaiken oppinsa. „Kuningas
Salomonin aikana useinkin tapahtui, että henget
istuivat vangittuina vanhoissa savipöntöissä ja to-
mu-astioissa. Saa nähdä, mitä tämä nyt lienee!"
Ja miettivästi otti hän taskustansa kynäveitsen,
sekä leikkasi nuoran poikki, jolla vaate oli pön-
tönsuulle sidottu.
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Samassa nousi pöntöstä valkoisen sauhun
näköinen vahva sumu. Se yhä taajeni, laskeu-
tui maahan ja muodostui esineeksi, ja yhfäkkiä
seisoi siinä tuon hämmästyneen Kiikelikaakelin
edessä pieni, harmaaseen pukuun puettu mies,
punainen pipolakki päässä.

~Mikähän sinä olet? Ja mitenkä olet pönt-
töön joutunut?" kysyi Kiikelikaakeli asetellen sil-
mälasiaan.

„Voi, sehän on koko pitkä juttu" vastasi
pikku mies ottaen lakin päästään ja kumartaen
niin syvään, että nenä melkein kallioon kaappasi.
Nimeni on Pikku ja minä olen ikivanhoista ajoista
asunut näillä seuduilla. Mutta kun ihmiset tänne
muuttivat, rupesivat he minua ja meikäläisiä vai-
noonkaan sekä kutsuivat meitä tontuiksi ja men-
ninkäisiksi. Tuskin olen uskaltanut näyttäytyä
siitä asti. Mutta nyt eräänä kirkkaana kuutamo-
iltana minä kuljin täällä merenrannalla. Ilma
oli lauhkea, kaikki puut ja kasvit tuoksuivat iha-
nasti ja Ahti istui kahilistossa kannelta soittaen.
Ahti on viekas .

. .“

„Sehän on vanhastaan tunnettu asia", sanoi
Kiikelikaakeli, „hän on Vetehisen sukua, ja Vete-
hinen on itse viekkaus."

„Mutta hän soitti sanomattoman kauniisti",
jatkoi pienokainen, ~nuot lumoavat säveleet hou-
kuttelivat minua kummallisesti. Jota enemmän
niitä kuuntelin, sitä enemmän minä vastustamat-
toman voiman vaatimuksesta menin lähemmäksi
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kahilistoa; tahdoinpa nähdä, minkä näköinen
Ahti oikeastaan oli. Minä astuin kallion äärim-
mäiselle syrjälle, juuri siihen, missä te äsken is-
tuitte onkimassa; hiukkasen minä kumarruin ve-
denpintaa kohden. Ykskaks! tuli laine loiskien
kallionkielelle, minä luiskahdin ja putosin päis-
tikkaa veteen. Mutta nyt on asianlaita sellainen,
että Ahdilla on puutarha siellä alhaalla veden-
pohjassa. Kahilain ja meriruohon välissä kou-
kertelee hienon hienolla, valkoisella sannalla pei-
tettyjä käytäviä. Sinne on rivitetty tuhansia,
kummanlaisia esineitä haaksirikkoon joutuneista
laivoista; ja penkereillä, jotka simpsukankuo-
ret, karinkaukalot ja näkinkengät ovat muo-
dostaneet, on kukkaruukkujen asemesta joukko
meriravun-kuorista tehtyjä häkkiä, sellaisia kuin
tuo, jonka äsken onkeenne saitte. Noissa jokai-
sessa istuu vangittuna jonkun, järveen pudonneen
sekä sinne jääneen haltia paran henki. Samoin
kuin noitten kävi myöskin minun. Kuten kivi
vaivuin minä pohjaan. Puli, puli, puli, puli,
puli! kuului vain, kun kuplat jälkeeni helmeil-
len nousivat vedenpinnalle. Oitis Ahti otti tyh-
jän ravunkuori-häkin, kokosi kuplat siihen sekä
sitoi suulle rievun ja samassa oli henkeni autta-
mattomasti häkkiin suljettuna. Ahti kyllä tietää,
miten hän ansansa asettaa."

~olen lukenut", sanoi Kiikelikaakeli, „että
Ahdin tyttäret, Wellamon neitoset, öisin usein
nähdään vedenpinnalle nousevan kampaamaan
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pitkiä, viheriöitä hiuksiansa salakarien peitteeksi,
houkutellaksensa sinne merimiehiä."

„Niin aina, niin!" jatkoi Pikku, „itse ottaa
Ahti jalkaansa meriruohosta tehdyt kenkänsä
jotka keveänä leijuen liukuvat aalloilla, ja käärii
sitten leveän usvaviittansa ympärilleen. Näin
näkymättömänä hiipii hän laivan luo, tarttuu pe-
räsimeen ja johdattaa karille aluksen. Mutta
kun ihmislapset tulevat sinne alas Ahdin puu-
tarhaan, kuolevat he kohta, ikään kuin särki kui-
valla maalla. Toista se meidän, tonttujen, on.
Menkää vain rannalle jonakin päivänä, jolloin
meri on oikein tyyni, ja katselkaa tarkoin sen
kirkasta pintaa, niin näette sadoittain pieniä kup-
lia nousevan kirkkaalle vedenpinnalle. Net il-
maantuvat sinne vangittujen menninkäisten hen-
gähdyksestä. Näitten menninkäis-raukkojen täy-
tyy istua tuolla alhaalla siksi, että joku rajutuuli,
vapauttaen heitä, rikkoo heidän vankilansa. Ah-
din suurin ilo se onkin, kun hän saa heitä pitää
vankinaan. Meren pohjalla tuo vanha, ilkeä mies
kulkea tepastelee, siivoten ja kooten kahilaa ja
hauraa. „Tätä on sopiva panna kukkaruukku-
jen päälle", sanoo hän ja tukki sitten usein kiinni
vielä viimeisenkin läven, jonka on jättänyt auki
hengittämistämme varten. Uih, sentään! ei siellä
ole hyvä piiloisilla olla. Te olette pelasta-
nut minun, herra Kiikelikaakeli; luottakaa kiitol-
lisuuteeni! Täällä mantereella on myöskin mi-
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nulla vähän valtaa. Toivokaa mitä hyvään ja
toivonne on täyttyvä."

„Hyvänen aika! sehän oli aivan sattumus,
että minä sinun sain onkeeni", sanoi Kiikelikaakeli.
„Mutta kyllähän toivoa aina saattaa. Sinä sanoit,
etfei ihmisen henki ole suuremman-arvoinen kuin
sannassa makaavan särjen, jos tässä oikein ko-
valle pannaan. Tuo asia on minua usein huo-
lestuttanut. Monta yötä olen valvonut, kauan
ajatellut ja paljon työtä tehnyt keksiäkseni elon-
nestettä eli jonkunlaista liuosta, joka panisi elin-
voimat jälleen liikkeelle, kun ovat toimimasta
herjenneet. Helmontius luuli tuon aineen löy-
tävänsä Libanonin vuorella kasvavan setripuun
nesteestä, sillä setripuu on melkein iän-ikuisesti
kestävää puulajia ja siinä siis kuolemattomuuden
voima pitäisi oleman kätkettynä. Mutta Para-
celsus etsi apua pärskäjuuresta, sen kun luuli
ruumiista poistavan kaikki vahingoittavat nes-
teet. Toiset taas ovat koettaneet hirvenverestä
saada tuota voimaa, sillä onpa hirvi tunnettu
pitkä-ikäiseksi. Mutta oikein selvillä ei vielä
olla. Tuommoinen elämänlankaa jatkava väki-
aine kyllä olisi hyvä olemassa, jonka virkistävää
hajua välistä sopisi nauttia. Saatatko hankkia
minulle sellaista nestettä tahi voidetta?"

„En, sitä en voi“, vastasi Pikku. ,Jos houk-
kio pyrkii kuolemattomaksi, niin asianhaarat kui-
tenkin aina mukaantuvat siten, etfei hänen tuu-
mistaan synny mitään."
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Kiikelikaakeli kävi vähän nolonnäköiseksi,
mutta kääri siimansa ongenvapansa ympäri sa-
noen:

„Enhän minä sen vuoksi sitä nestettä halua,
että pelkäisin manalanmajoille muuttamista. Minä
vain sitä tahdoin ehtiäkseni valmistaa useampia
uusia aineita, joita sopisi käyttää monella eris-
kummaisella tavalla. Taito elää kauan, vaikka
ihmis-elämä on lyhyt. Jos jotakin tahtoo pa-
rantaa, niin täytyy myöskin tietää, missä vika
on. Ja jospa minä vain tarkkaan havaitsisin viat
ja puutteet joka asiassa, niin eipä hätää olisi.
Minä toivon, että sinä voisit saattaa minua niin
teräväsilmäiseksi, että näkisin kaikki, mikä tässä
maailmassa on väärää ja karsasta. Silloinhan
todellakin olisin oppinut."

„Se kyllä käy päinsä!" sanoi Pikku, jol-
lette muuta halua, niin antakaa tänne silmäla-
sinne!"

Kiikelikaakeli antoi net Pikulle. Tuo vähäi-
nen harmaa mies väänteli ja käänteli niitä hiuk-
kasen, puhalsi niihin, antoi net takaisin ja oli
samassa hetkessä kadonnut näkyvistä.

Kiikelikaakeli katseli asiaa tyvenellä mielellä,
kuten oppineen miehen tehdä tulee, hän pisti
silmälasit taskuunsa ja käveli, kantaen ongenva-
paa olallansa, kotia päin.
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Seuraavana aamuna, kun Kiikelikaakeli oli
noussut ja saanut silmälasit nenälleen, ei mikään
ollut oikein hänen mieleistänsä. Mitä eilen hä-
nestä oli ollut hyvää, oli tänään aivan huonoa.
Tarkastavin silmin katseli hän tuvassa ympäril-
leen.

Kätkyen vieressä istui talonpojan vaimo ja
näytti kovin tyytyväiseltä.

„Katsokaatte, miten lapsukaiseni hymyilee
unissaan! Hän nyt varmaankin uneksii paratii-
sista", sanoi vaimo.

~Turhaa lorua, emäntä hyvä! Tuo hymy
tulee vain siitä, että lasta vatsannipistykset vähän
vaivaavat", vastasi Kiikelikaakeli ja meni ulos
vainiolle.

„Hyvää huomenta!" sanoi talon-isäntä, „nyt
laiho varmaankin tulee kaunista, koska aurinko
noin kirkkaana paistaa."

„Eihän se niin aivan kirkas ole, kyllä niitä
pilkkuja auringossa löytyy", vastasi Kiikelikaakeli
ja meni matkaansa.

Kaikista hän tahtoi selkoa ja kaikkea hän
tahtoi muutella sekä asetella uuteen kuntoon.

„ Tällä tavalla tuon tarvitsisi olla", sanoi Kii-
kelikaakeli.

„Ei tällä tavalla sen pitää oleman", sanoi
talonpoika. „Luulenpa, että herra on oikea ki-
nastelia."

Tämä kävi Kiikelikaakelin mielestä ajan pit-
kään oikein tuskalliseksi. Hän oli luullut saa-
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vansa paljon hauskuutta talonpoikais-talossa, ja
nyt hän vain toivoi pääsevänsä sieltä pois.

„Minun täytyy katsoa itselleni kaunista paik-
kaa, jonka omistajaksi saattaisin tulla ja jossa
saisin asetella kaikkea mieleni mukaan", sanoi
hän, jättäen hyvästi talonpojan.

Hän ajoi yhdestä kartanosta toiseen, mutta
jokaisessa hänen silmänsä havaitsi vikaa. Veden
rannalla sen maatilan täytyi olla, jonka Kiikeli-
kaakeli tahtoi omistaa, mutta saaristossa hänen
mielestään puhalsi kovin kylmä tuuli, vaan sisä-
maan järvissä ei kylpeminen ollut niin terveelli-
nen kuin meressä. Aina hän jotakin moitteen-
alaista havaitsi. Hän tarkasteli ja valitsi, mutta
mitään talonkauppaa ei syntynytkään. Vihdoin
hän palasi kaupunkiin tyhjin toimin.

Ensimmäinen vanha tuttava, jonka hän ka-
dulla tapasi, oli Mätkä ystävä.

„Miksikä minua noin tarkastelet, veliseni?',
kysyi Mätkä, „etkö minua enään tunne?"

„Kyllä, kyllä tunnen!" vastasi Kiikelikaakeli;
„mutta näetkös, minä olen aikonut ostaa maati-
lan itselleni ja tahtoisin halusta tietää, mitä sinä
asiasta tuumit."

„Hoh, kaiva sinä maata, kyllä sieltä jotakin
löydät", vastasi Mätkä. „Tuosta vasfedes saa-
tamme jutella. Nyt meidän täytyy joutua näy-
telmää katselemaan."

Ja sitten tarttui hän Kiikelikaakelin käsiky-
nään sekä vei häntä teaatteriin.
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Siellä näytettiin erittäin hauskaa huvinäy-
telmää, ja Mätkä taputteli käsiään sekä nauroi
niin, että oli menehtymäisillään; mutta Kiikelikaa-
keli sanoi; ~ole nyt vaiti!“ ja itse hän vain hau-
kotteli. „Kyllä Mätkä kuuntelee näytteliäin pu-
hetta, mutta eipä hän minun asioistani välitä.
Onko se ystävyyttä semmoinen?" ajatteli Kiike-
likaakeli. „Ymmärtäneekö tuo Mätkä oikein asi-
oita arvostella? Saattaneeko mieheen luottaa?
Minun täytyy häntä vähän tutkia, ennenkuin hä-
neltä neuvoa kysyn."

Ja sitten Kiikelikaakeli tutkieli Mätkää ja
muita vanhoja ystäviänsä, mutta ei hän heistä
paljoakaan viisastunut.

Väsyneenä ja tyytymättömänä palasi hän
jälleen lukukammarinsa suojaan. Hän rupesi taas
tutkielemaan tiedekirjojansa. Mutta net kirjat,
joihin hän ennen oli mielistynyt, eivät nyt enään
häntä huvittaneet. Hän rupesi kirjailiaksi, mutta
ei saanut mitään valmiiksi. Kun hän aikoi jo-
takin lausetta kirjoittaa, ajatteli hän oitis: „tämän
asian tulisi olla näin, mutta toisin katsoen saat-
taisi se olla noinkin."

„Minä istun epämukavasti nojatuolissani; minä
en oikein viihdy ja siksipä ei työnikään oikein
edisty", sanoi hän. „Minun täytyy hankkia itsel-
leni sohva."

Pitkän hakemisen ja kuulustelemisen perästä
onnistui hän vihdoin näkemään sohvan, joka oli
jotenkin hänen mielensä mukainen. Niin, sehän
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nyt oli varsin oivallinen hänen vanhan talouden-
hoitajansa, rouva Nenokkaan mielestä. Mutta
Kiikelikaakeli epäilevästi ravisteli päätään ja sanoi:
„Kyllä kai! vaan oikeastaan on se päin vastoin,"
Eikä siitä kaupasta sitten taas syntynytkään mi-
tään.

Monen monituista kertaa hän jo oli räätä-
lillä käynyt uutta takkia tilataksensa. Ensiksi tuu-
mattiin, tehtäisiinkö se sininen vai musta. Sitten
neuvoteltiin, oliko kangas tarpeeksi tukevaa laa-
tua sekä minkä mallin mukaan takki tehtäisiin,
ja vihdoin tuli päättää, pantaisiinko siihen mus-
tia vai kiiltäviä nappia.

Saattaaksensa asiaa paremmin harkkia, meni
Kiikelikaakeli kävelemään. Hän läksi ulos tullin-
suusta sekä kulki kulkemistaan ajatuksiinsa vai-
puneena ja silmät maahan luotuna. Alkoi jo
hämärtämään, mutta eipä hän vieläkään saatta-
nut mitään päättää.

„Kiiltävät napit ovat tukevampia, mutta kan-
kaalla päällystetyt pistävät vähemmän silmiin",
puhui hän itsekseen ja katsahti ylöspäin. Silloin
hän havaitsi olevansa asumattomalla kankaalla,
jossa ei hän milloinkaan ennen muistanut käy-
neensä. Hän oli eksynyt eikä tietänyt, missä
hän oli. Pimeni pimenemistään. Öinen tuuli
suhahteli mättäiden ylitse, ei polun tapaistakaan
näkynyt kanervikossa eikä ihmis-asuntoa missään.

Kiikelikaakelia rupesi vähän kamottamaan ja
hän kulki, tietämättä minne, yhä eteen päin, kom-
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„Vai niin, tekö siellä olettekin!" huu-
dahti pikku mies valaisten häntä lyh-
dyllään.





pastellen ja hapuillen mättäitten välissä. Silloinpa
hänestä näytti, ikään kuin kynttilänvalo olisi kau-
kaa välähdellyt, välistä kirkkaana ja väliin taas
aivan himmeänä, katoavana. Hän johdatti aske-
leensa sinne päin sekä tuli vihdoin erään mät-
tään luo, mistä valkea näkyi ja josta nousi hieno
savu. Hän kulki mättään ympäri, mutta ei ha-
vainnut mitään sisäänkäytävää. „Onko siellä ke-
tään?" huudahti hän vihdoin ja koputteti kepil-
lään maahan.

Silloin auaistiin varvuilla ja kanervilla pei-
tetty, maassa oleva luukku, joka oli hänestä vain
muutaman askeleen päässä, ja vähäinen mies,
lyhty kädessä, tuli näkyviin.

„Suokaa anteeksi! Mihinkä päin tästä me-
nisin, kaupunkiin tullakseni?" kysyi Kiikelikaakeli.

„Vai niin, tekö siellä olettekin", huudahti
pikku mies, valaisten häntä lyhdyllään. „Onpa
hauska nähdä teitä jälleen. Heti olen valmis
neuvomaan. Mutta ettekö ensin tahdo astua
alas luokseni levähtämään vähäisen?"

Nyt Kiikelikaakeli tunsi vanhan tuttavansa,
jonka hän merenpohjasta oli onkinut, ja pitkästä
nummimatkasta väsyneenä hän mielelläänkin nou-
datti Pikun kutsumusta. He menivät nyt maassa
olevasta aukosta alas useita portaita pitkin ja
tulivat Pikun asuntoon. Se oli avarampi, kuin
mitä Kiikelikaakeli oli luullut. Lattian keskellä
oli takka, ja siinä paraikaa paloi iloisesti räis-
kyvä valkea. Sauhu nousi liehuen kattoa kohti,

135KIIKELIKAAKELIN SEIKKAILUT.



mennen ulos lakehisesta. Seinillä riippui kaiken-
moisia kummallisia kaluja ja työ-aseita, ja kaikki
oli niin puhdasta ja siistiä, ett’ei tomunkaunaa
näkynyt. Pikku käski vierastansa lieden eteen
lämmittelemään. Mutta tuskin oli Kiikelikaakeli
mennyt istumaan, kun hän jo rupesi tarkastel-
len katselemaan ympärillensä ja tuijottamaan
Pikun nenää.

„Kyllä rouva Nenokkaalla on erin-omaisen
terävä nenä, mutta sellainen

..
.“ alkoi Kiikeli-

kaakeli haastelemaan, vaan äkkiä hän kuitenkin
herkesi puhumasta, otti silmälasit nenältään, pyyh-
kiäksensä net kirkkaiksi, koska olivat hiestyneet»
ja tarttui sitten Pikun käteen, jota hän sydäm-
mellisessti pudisteli sanoen:

..Melkeinpä olin sanomaisillani sopimattoman
moitesanan; mutta siitä asti, kuin viimeiseksi toi-
semme tapasimme, en ole ollut sama kuin ennen.
En tiedä, mikä minua vaivaa, en saata päättää
mitään, olen aina kahdella päällä ja etsin joka
asiasta heikkoja puolia. Vapauta minua tuosta
omaisuudesta, jonka minulle lahjoitit ja joka
saattaa minua näkemään vikoja ja puuttuvaisuuk-
sia, moittimaan sekä sättimään kaikkea. Minä
en voi tätä kauemmin kestää,. .

. eivätkä muut
voi minua kärsiä."

„Minä kyllä arvasin, että niin kävisi", vas-
tasi Pikku, „mutta malttakaatte, koetetaanpa kor-
jata tuota asiaa!"

Piikku kiipesi tuolille seisomaan, nousi var-
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paillensa ja koputteli hiljaa nyrkillään Kiikelikaa-
kelia niskaan. „No mitenkä nyt voitte?"

Kiikelikaakeli hengähti oikein syyvään ja sa-
noi sitte;

»Hohho, oikein hyvin, mutta mitenkä saat-
taisinkaan toisin tässä lämpimän lieden ääressä,
hyvän ystävän seurassa ja asunnossa, jonka ver-
taista en olisi saattanut mielessäni kuvitellakkaan."

„Niin, täällä on vähän yhtä kutakin lajia,
jota teidän ehkä huvittanee nähdä", sanoi Pikku.
„Jos suvaitsette, niin sopiihan meidän katsella,
mitä täällä seinillä riippuu."

»Kiitoksia vain!" vastasi Kiikelikaakeli, sepä
kyllä olisi sekä huvittavaa että hyödyttävää, mutta
nyt on jo aika lähteä kotia. Tie on pitkä ja
eksyttävä."

„Eipä hätääkään", sanoi Pikku ja otti nur-
kasta saapasparin. „Nämät pieksut näyttävät
pieniltä, mutta ne sopivat kuitenkin jokaisen jal-
kaan. Ja niillä saattaa astua vaikka seitsemän
penikulmaa kerrassaan, jos haluttaa. Te saatte
net lainata. Mutta ennenkuin lähdette, saatte
sitä paitsi toivoa jotakin, koska minun täytyi
ottaa takaisin entinen lahjani."

Kiikelikaakeli loi silmänsä maahan.
„Kiitoksia tarjomuksestasi!" sanoi hän. „Sinä

olet liiaksi hyvä; mutta eipä ole aivan helppo
keksiä, mikä parasta olisi. Tänään hopeaa ja
kultaa, huomenna lastuja ja lakastuneita lehtiä . ..

Phrygian kuningas Midas pyysi Bacchus juma-
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laita voimaa muuttamaan kullaksi kaikkea, johon
vain koski. Oitis oli hän kiireestä kantapäihin
asti kultakankaisissa vaatteissa. Ovenlukko, jo-
hon hän koski, muuttui kullaksi, jopa kärvänen-
kin, joka hänen nenälleen istahti. Tytyväisenä
taittoi hän ruusukukan, tunteaksensa, miten hy-
vältä se tuoksui. Mutta kukka hänen kädessään
muuttui kullaksi. Hän tunsi nälkää ja tahtoi
syödä, mutta ruoka hänen huulillaan muuttui
kullaksi. Onneksi kyllä Bacchus auttoi häntä
pintehestä! Egyptin kuninkaalla Rhampsinifilla
oli kultaa niin paljon, että hänen täytyi rakentaa
torni, johon yksistään hänellä oli avain. Mutta
rakennusmestari oli muuriin sovittanut irtonaisen
kiven, josta ainoastaan hän tiesi, ja pääsi siten
torniin sekä ryöväsi kuitenkin kuninkaan kaikki
aarteet. . .“

„Mutta" muistutti Pikku „kuningas
Midakselle kasvoikin aasinkorvat; ja kuningas
Rhampsinit oli sortamalla ja vääryyttä tekemällä
koonnut tavaransa; mutta, mitä vääryydellä ko-
koo, se tuuleen katoo."

„Niin kyllä!" sanoi Kiikelikaakeli,. . . „mutta
jospa saisi viisasten kiven! Sepä jotakin se!"

„Sitä sopii teidän itse hakea, jos tahdotte.
Minulla sitä ei ole," vastasi Pikku.

„Hm, tahdoin vain sanoa", yskähti Kiikeli-
kaakeli, ~että kulta ei ole muuta kuin multaa. .

."

„Mutta kuitenkin tarvittaissa hyvää olemassa",
muistutti Pikku.
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„No niin, mutta syyn, miksikä olin tyyty-
mätöin siihen, mitä entiskerralla toivoin, luulen
olleen siinä, ett’en selvästi esittänyt ajatustani. Jos
vielä kerran saisin toivoa itselleni jotakin, niin tah-
toisin omistaa sellaisen ominaisuuden, että aina
pyrkisin saattamaan kaikki ympärilläni olevat esi-
neet keskinäiseen yhtämuotoisuuteen ja sopusoin-
tuun. Silloin elämä tulisi suloiseksi!"

„Se kyllä päinsä käy", sanoi Pikku. Anta-
kaa vain tänne silmälasinne!"

Pikku puhalsi niihin vähäisen sekä antoi net
takaisin jälleen.

„Tässä.on myöskin saappaat, vetäkäätte net

jalkaanne, kun tulemme täältä ylös. Mutta äl-
kää ottako koko askelta, kun lähdette menemään,
vaan pistäkää toinen jalka ainoastaan muutaman

tuuman toista jalkaa edemmäksi. Muuten jou-
tuisitte kauemmaksi, kuin tahdotte. Hyvästi!"

Pikku saatti nyt Kiikelikaakelia portahista
ylös ja ulos kankaalle sekä käänsi hänet kau-
punkiin päin; Kiikelikaakeli veti seitsemänpeni-
kulmaiset jalkaansa ja teki, kuten Pikku oli käs-
kenyt.

Tuskin oli hän ennättänyt jalkojaan liikah-
taa, ennenkuin jo oli kaupungissa oman porttinsa
edessä.

„Sepä kävi vikkelästi", sanoi Kiikelikaakeli ja
veti varovasti saappaat jalastaan sekä koputteli
sitten porttia. Hänellä ei ollut avainta muassaan
ja portti oli suljettu; olihan nyt jo sydän-yö.
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Hetken perästä tuli rouva Nenokas aukaisemaan
ja hämmästyi nähdessään herra Kiikelikaakelin
sukkasillaan kadulla, saappaat kädessä. Mutta
hän tiesi kyllä vanhastaan, että hänen oppineella
isännällään oli noita omituisuuksia; ja siis hän
vain jotakin mutisi itsekseen eikä kysellyt, missä
herra oli ollut, vaan näytti valkeata, kun hän
meni portaita ylös.

Kiikelikaakeli astui huoneeseen, asetti saap-
paat vaatekaappiin, meni maata, veti korvil-
leen yölakkinsa, puhalsi kynttilän sammuksiin ja
nukkui.

Aamupuolta oli jo pitkästi kulunut ja rouva
Nenokas monesti raottanut ovea sekä kysynyt:
„Nukkuuko herra?" kun Kiikelikaakeli vihdoin he-
räsi. Saatuansa unen silmistään hierotuksi ja
päästyänsä vaatteisiin, hän ensi työkseen rupesi
eineelle.

„Enemmän kastetta perunoihin!" sanoi hän.
»Enemmän perunoita kastettavaksi!"

Sitten hän läksi kaupunkiin ja osti sohvan,
josta hän jo kauan oli kauppaa tehnyt.

Mutta saatuansa uuden sohvan, hän myöskin
tahtoi uudet tuolit. Ja kun hän oli tuolit saa-
nut, tahtoi hän pöydät, jotka soveltuivat tuoleihin.

„Asun kovin ahtaalla, minun täytyy muut-
taa", sanoi hän ja vuokrasi itsellensä kauniin
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asunnon parhaimmassa kaupungin osassa. Katot
maalattiin, seiniin pantiin uudet paperit, lattiat
kiillotettiin. „Luontevuutta pitää olla kaikessa!"
sanoi Kiikelikaakeli ja osteli seinätauluja, muoto-
kuvia ja kukkamaljakolta. Vanhat kirjat ja pa-
perit vietiin ullakkoon. Kaikki piti olla toinen
toisensa mukaista eli soveltuman hyvin yhteen.
Myöskin vanha vaatekaappi oli vietävä poijes
ja uusi tuotava sijaan. Mutta silloin rouva Ne-
nokas sanoi; „01koon vain kuten herra tahtoo,
mutta kaapin pitää paikalleen jäämän!“ ja siihen
se sitten jäi nurkkaansa seisomaan.

„En tiedä, miksikä en minä, kuten muutkin,
saattaisi pitää kesähuvilaa", ajatteli Kiikelikaakeli
ja osti vähäisen maatilan itsellensä. Niin, siel-
lähän oli hyvä oltava! Varjoisaa lehtokujaa
pitkin pääsi tuuheaan puistoon, jossa asuinraken-
nus sijaitsi, ja sen edessä oli tasaiseksi leikattu
sireeni-aita.

~Mutta koska sireeni-aita on leikattu, pitää
lehtokujan puut myöskin leikattaman", tuumasi
Kiikelikaakeli ja antoi tasoittaa puut. Kun nyt
pensas-aidat ja lehtokujan puut olivat tasoitet-
tuna, niin puisto myöskin oli tasoitettava. Näin
ei enään ollut muuta kuin leikattuja lehtokujia
ja pensas-aitoja sekä tasalatvaisia puita, mihinkä
ikänä katsoi.

„No eihän nyt enään muuta tarvita, kuin
että herra antaa leikata partansa ja hiuksensa
myöskin", sanoi rouva Nenokas.
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„Minä välitän viisi koko huvilasta! Täällä
on jotakin väsyttävää ilmassa 1“ huudahti Kiike-
likaakeli ja läksi kaupunkiin.

Nyt tuli talvi, ja kaupunkilaiset pitivät pi-
toja ja kemuja.

»Joka isosesti elää, hänen täytyy myöskin
nähdä isosta väkeä luonaan", ajatteli Kiikelikaa-
keli ja kutsui kaupungin hienoimpia ja isosim-
pia herroja kemuihin.

~-Katsokaas mokomaa herraa!" sanoi Mätkä
ja muut vanhat tuttavat, „entisiä ystäviänsä hän
ei enään tunnekkaan."

Mutta Kiikelikaakelin luona häärättiin ja puu-
hattiin. Sanantuojia kaikenmoisista kauppapuo-
deista tuli ja meni. Itse oli hän pukeutunut
uuteen, viimeisen mallin mukaiseen vaatepukuun.

Tarkkaan katsellen kaikkea, kulki hän huo-
neissaan, sovitellen vahvoja silkki-uutimia, jotta
ne mukaantuisivat yhtäläisiin laskoksiin, ja asteli
sitten pehmeän lattiapeitteen poikitse kamiinin
luo, jossa porsliininuket yksitoikkoisesti noikkai-
livat. „Hoh!“ huokasi hän, „tunnen itseni kovin
yksinäiseksi."

„Herran sopisi naida," sipisi rouva Neno-
kas samassa hänen takanaan.

„Mitäpä?“ kysyi Kiikelikaakeli kuvastimeen
kurkistaen ja kalpeni. „Kuulkaatte, rouva Ne-
nokas!" jatkoi hän, „. .. onko ruokasalissa kaikki
kunnossa ?“

„Kyllä sen mukaan kuitenkin, mitä minä
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saatan ymmärtää. Mutta herra lainaa minulle
silmälasinsa, niin näen tarkemmin."

„01kaa hyvä, ottakaatte!" sanoiKiikelikaakeli
ja antoi lasit.

„Noh, todellakin tuossa on pöydällä vain
yksi kakku!" huudahti rouva, „niitä täytyy olla
kaksi. Eihän tuo käy laatuun!"

„Oikein!“ myönsi Kiikelikaakeli pannen lasit
nenälleen, „mutta kukapa nyt enään kaupunkiin
joutuu juoksemaan ja toista toimittamaan."

„Jollei kukaan muu joudu, menen minä itse",
sanoi rouva Nenokas.

„Ottakaa sitte vain vahvasti yllenne, ett’ette
jaloistanne tule märjäksi!" vastasi Kiikelikaakeli
äkkiä, sillä kuulipa hän jo jonkun tulevan.

Heti muisti rouva Nenokas nähneensä her-
ran vaatekaapissa vanhat päällyssaappaat. „Her-
ran taikka minun, se nyt on yhdentekevää", ajat-
teli hän, otti saappaat jalkaansa sekä vadin
kainaloonsa ja läksi menemään.

Nyt vieraat tulivat. Toinen oli toistansa
komeampi. Hieno tuoksu tuntui jo kaukaa, kun
lähenivät; tähtiä ja tähtinauhoja sekä valkoisia
hansikoita oli kaikilla, ja erittäin simasuisesti hy-
myilivät he Kiikelikaakelia kätellessään, kun tämä
kumartaen tuli heitä vastaan salin ovella.

„Ai! luulenpa, että hännystakkini ratkesi
seljästä", ajatteli Kiikelikaakeli; mutta se ei rat-
kennutkaan. Kaikki soveltui vain toinen toiseensa
erin-omaisen mukavasti, paitsi Kiikelikaakeli itse,
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joka ei oikein viihtynyt omissa huoneissaan ja
vaatteissaan.

„Se vasta harmillista on“, ajatteli hän, „että
minulla on noin halpa nimi. Minun täytyy se
muuttaa. Kiikelikaakeli eihän se miltään kuulu.
Kirjaimet eivät ole sopivassa järjestyksessä.
Siinä tarvittaisiin miekka, kypärä taikka linna
nimen loppu-osaksi tahi kulta taikka hopea
alku-osassa. Kultakiikeli tahi Kaakelilinna, sepä
vasta joltakin kajahtaisi!"

Mutta onneksipa eivät vieraat näkyneet huo-
maavan hänen pulaansa ja hajamielisyyttään.
He olivat vilkkaassa keskustelussa toistensa kanssa
ja ravistelivat päätään sekä kohottivat olkapäi-
tään; nähtävästi seurassa vallitsi kaksi eri mieli-
pidettä. ..Ylhäältä alaspäin on aljettava!" sanoi
yksi. „Ei suinkaan, alhaalta ylöspäin 1“ intti
toinen.

..Herrat sotivat toistensa kanssa aivan yhtä
innokkasti kuin Lillepytin ja Blefuskun mainiot
valtakuntalaiset", keskeytti Kiikelikaakeli sovitta-
vasti. ..Lillepyttiläiset, tahtoivat syödessään sär-
keä munaa paksusta päästä, mutta Blefuskun
asukkaat pienestä. Emmeköhän saattaisi suos-
tua siihen, että munaa sopii molemmin tavoin
särkeä ?“

Mutta koettaissaan puhua jokaisen mieliksi
hän kaikkia loukkasikin.

Vihdoin valmistui illallinen.
„Nyt asiat siten täytyy parannella, että han-
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kin kullekkin sopivan istumapaikan illallispöy-
dässä", ajatteli Kiikelikaakeli ja asetteli vieraansa
siten, että „paksupäät“ istuivat heidän mielistensä
parissa ja „pienipäät“ omien puoluelaistensa lä-
hellä. Mutta siinä taas syntyi tyytymättömyyttä!
„Pitääkö minun tässä istua?" sanoi yksi. „Ja
minun tuossa?" mutisi toinen. ..Tavallista kui-
tenkin on, että ihmisiä asetellaan heidän virkansa
ja arvonsa mukaan."

Kiikelikaakeli kävi yhä hajamielisemmäksi.
„Mutta herrapa ottaa sormin paistia!" huo-

mautti hänen pöytäkumppaninsa."
„Ah, suokaa anteeksi. . . luulin sen olevan

spenaattia", änkötteli Kiikelikaakeli.
„Näkyy, että emäntä puuttuu!" sanoi nyt

joku aivan ääntevästi.
„Niin, se on tosi!" huudahti Kiikelikaakeli,

lyöden kädellään otsaansa. ~Emäntä puuttuu."
Huoneissa ilma oli tukehuttava, ja Kiikeli-

kaakelin pää tuntui kovin kummalliselta, mutta
pidot olivatkin nyt lopussa. Vieraat läksivät
pois ja saadaksensa vähän raitista ilmaa aukaisi
hän akkunan.

Silloin kuuli hän yht'äkkiä kadulta kovan
astunnan: klipin! klapin! ja rouva Nenokas seisoi
siellä ulkona, vati kourassa.

„No minun päiviäni! Hyi toki! tämmöistä
juoksemista", ähkyi hän. ~Kuten tuisku-ilma olen
lentänyt eteen päin, että jo melkein olin näköni
ja kuulonikin kadottamaisillani. Hohho, niin

7
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aina! sitten palasin takaisin ja olen nyt tässä,
mutta kenties! kuinka kauan, ennenkuin taas
hyökkään menemään."

„Kas vain, kissa vieköön! Olette ottaneet

saappaat, joilla seitsemän penikulmaa kerrassaan
astutaan. Vetäkää net pian jalastanne ja tulkaa
sisälle!“ huudahti Kiikelikaakeli. „Minulla on teille
jotakin tärkeätä sanottavana."

Rouva Nenokas olikin hyvin valmis totte-
lemaan. Ja iloissaan, kun oli päässyt monista
vieraistansa tarttui Kiikelikaakeli rouvaan vyötäi-
siltä ja pyöritteli hänen kanssaan ympäri salissa.
„Hml... Onko rouva Nenokas kuullut sanan-
laskua, joka sanoo: vakka kantensa löytää?" sa-
noi hän suloisimmalla äänellään.

Mutta nyt johtui niin hullusti, että juuri
samassa Mätkä ystävä ja vielä kaksi muuta van-
haa tuttavaa tuli kävellen katua pitkin; he sei-
sattuivat akkunan alle.

Oletteko nähneet kummempaa!
Laila leli lasta!

Kun Kiikelikaakeli tanssittaa
Rouva Nenokasta!

lauloivat he niin, että katu kajahteli.
„Mitä, häh!" yskähti Kiikelikaakeli ja lykkäsi

silmälasit otsaan päin. „Pankaa akkuna kiinni,
rouva Nenokas! Hyvää yötä!" sanoi hän, punai-
sena kuin kukko ja meni kammariinsa, pannen
oven kiinni perässään.
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Hetken perästä oli pimeä koko talossa, ai-
noastaan Kiikelikaakelin makuuhuoneessa kynt-
tilä vielä paloi. Yksin istui hän siellä ajatuk-
siinsa vaipuneena. Silloin koputettiin hiljaa hä-
nen ovellensa ja Pikku astui sisään.

„Suokaa anteeksi*', sanoi hän, „että näin
myöhään tulen, mutta minä tahdon vain noutaa
saappaani, jotka teille lainasin."

„Tulet aivan kuin käskettynä!" huudahti
Kiikelikaakeli. „Tässä saat saappaat! Ja silmä-
lasit sopii sinun myöskin ottaa mukaasi samalla.
Toinen lahja, jonka sain, ei minua vähintäkään
enemmän hyödyttänyt kuin ensimmäinen. Vä-
hällä olin sudenkuoppaan pudota Minä yhäti
koetan saada kaikkia asioita ja kapineita toinen
toisensa mukaisiksi enkä koskaan saa mieltäni
siinä kohden tyydytetyksi. Suuta säkkiä myöten
en osaa asetella. Koputa minua selkään taas!"

„Aivan niin! Kaikki liiallisuudet ovat va-
hingollisia", sanoi Pikku ja läimähytti vähäisellä
nyrkillään häntä niskaan, joten tuo oppinut mies
heräsi ikään kuin pitkästä unesta. „Onni tulee
ainoastaan askel askelelta. Ainoa varma tie
omantakeisuuden ja tyytyväisyyden saavuttami-
seen on ahkera työ."

Näin sanoen katosi Pikku.

Kiikelikaakeli myi koko komean omaisuutensa
ja muutti entiseen lukukammariinsa. Nuot van-
hat nahkakantiset kirjat olivat taas hyllyillään,
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taivaanpallo, morttelit, sulattiraet ja lasit entisillä
paikoillaan, ja aamusta aikaiselta myöhään iltaan
nähtiin hän paperiansa ja kirjainsa ääressä istu-
massa.

Mutta ulkona kadulla ihmiset kulkivat kir-
javassa sekamelskassa hänen akkunansa ohitse,
yksi sinne toinen tänne, kukin omissa toimissaan.
Ja Kiikelikaakeli meni akkunansa luo, katsahtaen
väen vilinään tuolla ulkona.

„Tämä maailma on sentään paras maailma",
sanoi hän. ~Kaikki muu saattaa käydä hullusti
paitsi se, että aikaisin nousee ja aikaisin työnsä
alkaa".

Ja aurinkoinen loi huoneeseen valonsa ja
auringonvaloa oli myöskin hänen sydämmessään.
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LAHJAA.

IWIli kerran köyhä aatelismies, joka ennen
kif oli ollut rikas, mutta kaikesta entisestä

rikkaudestaan ei hänellä nyt ollut jäljellä
muuta kuin vanha rappeutunut jahtilinna, siveä
vaimo ja kolme raitista poikaa.

„Kohta en enään tiedä, mitä teille ruoaksi
antaisin", sanoi hän eräänä päivänä pojillensa.
„Nyt on jo ehkä aika teidän lähteä pesästä'len-
toon, siipiänne koettamaan".

No niin, pojat eivät parempaa pyytäneet-
kään, he kun halusta tahtoivat katsella maailmaa
vähän laveammalta. Vanha ritari kokosi nyt vii-
meiset rahansa, saadakseen pojillensa, mitä tar-
vitsisivat. Molemmille vanhemmille, Alrikille ja
Froodelle, antoi hän hevosen ja aseet; hän kat-
koi kultaiset ritarivitjansa keskeltä poikki sekä
antoi puoliskan heille kumpaisellekkin. Mutta



nuorimmalle, Hotturille, ei hänellä ollut mitään
annettavaa. ~Sinua en varojen puutteesta ky-
kene matkalle varustamaan", sanoi hän, „sinun
täytyy jäädä kotia".

Mutta nuorin pyysi niin kauan ja hartaasti
isäänsä laskemaan häntä veljiensä mukaan, että
isä vihdoin sanoi: „Noh! Jos veljesi suostuvat
ottamaan sinua palveliaksi mukaansa ja antavat
kumpikin vuorotellen sinun ratsastaa takanaan
hevosensa seljassa, niin mene vain minun puo-
lestani halustakin".

Vanhemmilla veljillä ei ollut mitään tätä
vastaan. He pitivät nuorinta veljeänsä tyhmelii-
ninä ja tuumivat, että kansan silmissä näyttäisi
muhkeammalta, jos heillä olisi aseenkantaja mu-
assa. Siis Hotturikin tuli mukaan, jakun hänen
hyvä äitinsä hyvästijättö-hetkenä antoi hänelle
kolme kiiltävää hopeakolikkoa tämä oli kaikki,
mitä hän saattoi pojallensa antaa oli hän iloi-
nen kuin laulava leivo. Hyvin hoidettuna, oli
tuo *natkaraha Hotturin mielestä aivan tarpeeksi
suuri.

Nuot kolme veljestä läksivät nyt matkaan,
nuorin ratsastaen vuorotellen Airikin ja Frooden
satulan takana. Ensin hän sai koko päivän rat-
sastaa, toisena päivänä täytyi hänen, kun väkeä
tuli vastaan, kävellä veljien hevosten perässä ja
kolmantena kulkea koko matka jalkaisin; ja si-
ten kävi vastakin. Molemmat vanhemmat vel-
jet osottivat yhä enemmän ylpeyttä ja tuikeutta
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nuorinta kohtaan, kunnes he vihdoin olivat mie-
lestään liika suuria herroja vaihettamaan ystä-
vällistä sanaa hänen kanssaan ja kohtelivat häntä
ihan kuten renkiä.

Kun he nyt näin matkustivat eteen päin,
tulivat eräänä päivänä joen rannalle, jossa oli
lautta. Laattapaikalla seisoi vanha kerjäläinen,
joka nojaten kainalosauvaansa, sanoi;

Köyhä mies
Rannalla
Pyytää vähän almua!

Alrikki ja Froode eivät olleet häntä näke-
vittään, • mutta Hotturi, joka sääli tuota mies
raukkaa, antoi hänelle hopeakolikan.

~Joka antaa, saa kultahevolla ratsastaa; joka
ei anna, hänen täytyy ratsastaa luudalla savu-
torven kautta ulos!“ sanoi kerjäläinen ja otti
pussistaan esiin pienen palttinaisen pöytäliinan,
jonka hän antoi Hotturille. „Tämän sinä saat
hyvän sydämmesi tähden", sanoi hän, „se saat-
taa olla sinulle hyödyksi!"

„Kiitos, kiitos!" vastasi Hotturi, vaikka hän
itsekseen ajatteli, etfei tuo suuri-arvoinen ollut,
ja pisti palttinapätkän matkalaukkuunsa sekä an-
toi veljiensä mukana soutaa itsensä joen poikki.

He matkustivat sitte eteen päin ja tulivat
suureen metsään. Keskellä metsää tie haaraili
kolmelle suunnalle. Nyt oli Airikin jaFrooden
aikomus lähteä Orre kuninkaan luo, jonka hovi
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oli tässä seudussa. Mutta he eivät tietäneet,
mille haaralle heidän tuli mennä. Vaan tien ris-
toksessa seisoi vanha ukko, joka kantoi tynny-
rinvanteita ja luutakimppua seljässään, ja häneltä
he nyt kysyivät tietä.

„Ratsastakaa vain suoraan eteen päin! Päi-
vän matkan päässä on kuninkaan talo“, vastasi
ukko ja kurkotti kättään almua saadaksensa.

„Mutta sen sijasta, että olisivat hänelle ra-
hasen antaneet, he eivät edes kiittäneet ukkoa
hänen neuvostaan, vaan ratsastivat edemmäksi.
Hotturi, jonka kävi harmaahapsista vanhusta sääli,
seisattui kuitenkin ja antoi hänelle hopeakolikan.

Silloin luuta-ukko sanoi:

Kun olutta minulla kesteli,
Sai miehiä, naisia luokseni.
Mutt' tyhjäksi tynnyri juoksi, vaan
Nyt ystävät ei mua tunnekkaan!

Ja vannekimpustaan otti hän tynnyrintapin
ja antoi sen Hotturille. „Tallenna se hyvin!“
sanoi hän. „Ehkä se kerran vielä sinua hyö-
dyttää“.

~Eihän tuostakaan lahjasta juuri mitään ole“,
ajatteli Hotturi, mutta kiitti sentään ystävälli-
sesti vanhusta, pani tynnyrintapin laukkuunsa ja
kiirehti veljiensä perään.

Metsä harveni nyt harvenemistaan, mutta
samassa kun pääsivät metsästä pois, kuulivat he
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yhfäkkiä pensastosta kimeän äänen valittavan
ja huutavan apua.

„Mikähän siellä lienee!" sanoi Hotturi vel-
jillensä.

„Mitäpä se meitä koskee!" vastasivat he.
„Alä sekaannu muitten riitaan!"

Mutta Hotturi juoksi pensastoon ja ennätti
juuri parahiksi näkemään, mitenkä kaksi pitkä-
partaista rosvoa erästä pientä, hoikkasääristä ja
kummallisesti puettua miestä pahoin rääkkäsivät.
Hotturin tullessa he juoksivat pakoon.

„Mikähän sinä olet?" kysyi Hotturi.
„Minäkö? Minä olen räätäli, minä, ja jol-

lette olisi tullut apuun, niin nuot rosvot varmaan-
kin minulta olisivat ryöstäneet sekä sakset että
saumaraudan, kentiesi olisivat vielä henkenikin
vieneet".

„Noh olipa hyväkin, että ennätin paikalle!
Tässä on sinulle vähän rahaa, että saat paikata
revityitä vaatteitasi ja viruttaa pois peljästyk-
sesi", sanoi Hotturi sekä antoi hänelle viimeisen
kolikkansa.

Silloin sanoi pieni mies:

Miten pukusi,
Siten arvoki,
Vaan koiran kunto ei karvoissa,
Ei kaikki kiiltävä kullasta.

Ja myttysestään haki hän sakset ja tarjosi
net Hotturille, »Älkää halveksiko hyväntahtoi-
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suuttani!“ sanoi hän. „Sakset saattavat aina
olla hyvät olemassa matkalla".

„Kiitoksia, kiitoksia vain! minä en tehnyt
muuta kuin velvollisuuteni", sanoi Hotturi ja
kääri tapin sekä sakset palttinavaatteeseen, jonka
hän kerjäläiseltä oli saanut, ja jatkoi sitten mat-
kaansa, kävellen veljiensä hevosten perässä.

Oli helteinen kesäpäivä, seutu oli autio ja
asumatoin. Alrikki ja Froode olivat toivoneet
ennättävänsä päivälliseksi johonkin talonpoikais-
taloon, heidän eväänsä oli melkein lopussa ja
he olivat sekä nälissään että janoissaan. Heidän
täytyi nyt asianhaarain vaatimuksesta hetkiseksi
pysähtyä muutamien puitten varjoon ja tyytyä
niihin muruihin, joita eväspussin pohjasta vielä
löytyi.

„Ei se sovi, että sinä meidän seurassamme
istut! Pysy tuolla maantien ojan toisella puolen!"
sanoivat he Hotturille, viskaten hänelle luun
kaivattavaksi.

Hotturi meni katajistoon ja istui mättään
viereen muutamien vaivaismäntyjen taa. »Kyl-
lähän minulla on pöytävaate", sanoi hän itsek-
seen ja levitti mättäälle palttinavaatteen, jonka
hän kerjurilta oli saanut. Kunpa nyt vain olisi
jotakin pantavaa tuolle pöydälle! Erittäin hy-
vältä maistuisi sianlihalla höystetty aimo pannu-
kaakku?"

Tuskin hän oli ennättänyt tuota sanomaan,
kun jo hänen edessään oli mitä herkullisin pan-
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nukaakku. Olipa se vielä aivan lämmin, ihan
kuten uunista juuri tuotu. Hotturin silmät me-
nivät pystyyn. „Vai niin, sellainenko se pöytä-
vaate onkin !“ ajatteli hän sekä otti aika möh-
käleen kaakusta ja rupesi syömään hyvällä ha-
lulla. „Ehkä tynnyrintapilla, jonka sain, myös-
kin on salaisia ominaisuuksia", sanoi hän ja
pisti sen vieressänsä olevaan männynrunkoon.
„Viininpisara nyt
olisi hyvä olemas-
sa, se vasta virkis-
täisi tässä kuumuu-
dessa!" Heti rupe-
sikin puusta juokse-
maan mitä para-
hinta viiniä. „Tuo-
pa mukavaa!" sanoi
Hotturi, ,jemmois-
ta sen ollakkin pi-
tää! Hyvää, mutta
kuitenkin halpaa
Nyt toivoisin, että pannukaakku-vati olisi poissa
jälleen!" Oitis vati katosi, ja Hotturi pani pöytä-
vaatteen ja tapin laukkuunsa.

Samassa veljet häntä huusivat. „No miltä
päivällinen maistui?" kysyivät he ivallisesti.

„Oivalliselta!" vastasi Hotturi suutansa pyyh-
kiellen.

„Vai niin! Mitä sinä sitten söit?" veljet ky-
syivät kummastellen.
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„Hm, syödä sopii, mitä saatavissa on“, vas-
tasi Hotturi. „Minä poimin käpyjä ja kokkareita
maasta sekä pureskelin niitä ja join tuosta lä-
hellä olevasta lätäköstä.

„Todellakin!“ huudahtivat Alrikki ja Froode
ja ottivat noita suunsa täyteen, mutta senpä kyllä
arvaa, miten he sylkivät ja irvistivät. Sitten koet-
tivat juoda lätäköstä sitä vihertävää vettä, jota
siinä oli, mutta hyi! siitä ei ollut mihinkään!

„Niin, eihän se pannukaakulta maistu", sa-
noi Hotturi. Ja sitten jatkoivat he verkalleen
matkaansa, molemmat vanhemmat veljet ratsas
taen ja Hotturi kävellen jäljessä.

Ikäpuolella tulivat he erääseen kylään, jossa
rupesivat yösijalle, sillä kuninkaan linna oli sieltä
ainoastaan vähäisen matkan päässä. Seuraavana
päivänä Alrikki ja Froode pukivat itseänsä mitä
parahimmalla tavalla ja sanoivat Hotturille: „Si-
nun sopii jäädä tänne siksi, kuin me takaisin
palajamme. Emme me kehtaa sinua ottaa mu-
kaamme kuninkaan linnaan!" Ja sitten läksivät
he menemään jättäen Hotturin, huolimatta hä-
nestä sen enempää.

Nyt oli kuningas Orrella ihmeen ihana ty-
tär, jota jo moni prinssi oli kosinut. Mutta
Orre kuningas ei antanutkaan tytärtään kelle
hyvänsä. „Täällä tulee joka päivä", sanoi hän,
„paljo ihmisiä, jotka sanovat itseänsä kosioiksi
muka sekä syövät ja juovat kruunun kustannuk-
sella; mutta kaikella pitää olla rajansa". Ja sit-
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ten hän määräsi, että jokahiselle, ken vain prinses-
saa tuli omakseen pyytämään, piti annettaman
joku arvoitus arvattavaksi, ja jollei hän sitä arvan-
nut, oli hän vankeuteen viskattava. Tuon AI rikki
ja Froode kyllä tiesivät; mutta koskapa heidän
onnensa päivä koittaisi, ellei juuri nyt, ajattelivat
he; toinen heistä varmaankin prinsessan voittaisi.

Kun kuninkaan linnalle tulivat, otettiin heitä
suosiollisesti vastaan ja vietiin linnan kylkira-
kennukseen, jossakosiat tavallisesti asuivat. Vel-
jekset siellä elivät isosesti eivätkä säästäneet ra-
hojaan ja esiintyivät ihan kuten vaaliruhtinaat.
Mutta pian kyllä heidän matkavaransa loppuivat
ja saattaaksensa kauemmin viettää hovi-elämää,
myivät he salaisesti kapineitaan yhden toisensa
perästä, vieläpä vihdoin isänsä kultaiset ritarivit-
jat. Mutta kun prinsessa antoi heille arvoituk-
sen arvattavaksi, eivät he kumpikaan sitä ar-
vanneet. Köyhinä ja hävinneinä he nyt viskat-
tiin muitten hyljättyin kosiain joukkoon suureen
valtio vankilaan, jossa lukkojen ja salpojen ta-
kana saivat miettiä onnen vaihtelemisia.

Olipa Hotturi täksi aikaa jäänyt kylään,
eikä hänellä siellä ollut hätäpäivää ja siitä hä-
nen tuli kiittää pöytävaatettaan ja tynnyrintap-
pia. Kun hän nyt kauan jo oli odottanut tur-
haan Alrikkia ja Froodea palaavaksi, päätti hän
vihdoin myöskin itse mennä kuninkaan linnalle
kuullaksensa, mitä veljille oli tapahtunut.

Mutta huonoissa vaatteissaan ei hänen sopi-
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nut näyttäytyä linnassa. Hän tahtoi niitä edes
parannella ja paikata vähäisen. Ja sitten hän,
saatuansa lainata neulaa ja lankaa, otti saksensa
esille.

„Sepä vasta hyvä asia, jos minulla olisi
sellainen puku, jota aseenkantajat käyttävät!"
sanoi Hotturi ja leikkasi ilmaa saksillaan. Heti
paikalla tuli ikään kuin pilvistä pudoten aivan
ihka-uusi, kullalla kirjailtu takki, sulkatöyhtöinen
lakki sekä kaikkea, mitä hyvin varustettuun aseen-
kantajan pukuun kuuluu.

„No nyt minä ymmärrän, mihinkä sakset
kelpaavat!" sanoi hän ja puki yllensä nuot uu-
det vaatteet, pisti tapin, pöytäliinan ja sakset
takkinsa taskuun sekä läksi kulkemaan kunin-
kaan linnalle.

„Tunnetteko kahta nuorta ritaria, jotka äs-
ken tulivat tänne?" kysyi hän ja kertoi sitten,
minkä näköisiä he aivan kiireestä kantapäihin
olivat.

„Kyllä, kyllähän me net veitikat ainakin
tunnemme!" hänelle vastattiin. „Sinä olet kai
samanlaatuinen mies kuin hekin".

„Minä olen heidän palveliansa ja tahtoisin
halusta heitä tavata" sanoi Hotturi.

„Ei mikään olekkaan mukavampaa", hänelle
vastattiin. „Mimmoinen on herra, semmoinen
on renkikin! Mutta älä sitten käy sanomaan, että
olet saanut tarpeeksesi seuralaisistasi!" Ja sitten
avattiin vankilan ovi, joka hänen jälkeensä taas
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Heti paikalla tuli ikään kuin pilvistä
pudoten ihka-uusi, kullalla kirjailtu takki,
sulkatöyhtöinen lakki sekä kaikkea, mitä
aseenkantajan pukuun kuuluu.





lukittiin kahdenkertaiseen lukkoon. Tämä hä-
nelle nyt tuli siitä, että piti huolta veljistään.

Siellä he nyt kulkivat, nuot kaikki kolme
veljestä, vankilan pihalla ja monta muuta heidän
kanssaan. Heidän täytyi syödä huonoa ruokaa
ja viettää surkeata elämää. Niin, sehän nyt oi-
kein oli kuuseen kurkottamista ja katajaan kap-
sahtamista.

„Tämä tulee liian ikäväksi!" sanoi Hotturi.
„Täällä täytyy tulla toiset markkinat!" Ja yht-
äkkiä otti hän pöytävaatteensa esiin, levitti sen
sitten pihan keskellä olevalle suurelle kivipöy-
dälle ja huusi.

„Lientä, paistia, makkaroita ja pannukaak-
kuja sekä kaikkea, mitä jouluna syödään.

Samassa oli pöytä katettuna mitä parahim-
malla ruoalla; siinä oli täysinäisiä vatia ja kukku-
rallisia astioita joka haaralla. Vangit olivatkin val-
miit rientämään pöydän ääreen ja hyväkseen naut-
timaan tuota oivallista ateriaa. Kun he vain il-
moittivat toivomuksensa, niin oitis paistettu pyy
pivoon tuli. Ja sitten, kun eivät enään syödä
jaksaneet, taputtelivat he vatsaansa, rumputtivat
lusikoillaan astioita ja lauloivat:

Ha, ha, ha! hi, hi, hi!
Kellä oisi hauskempi?
Kuninkaalla eipä vaan

Olekkaan!
Laulaa saan!

Trommelommelom!
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Hälinän ja naurun kuuluessa vanginvartiat
riensivät paikalle, olivat kovin ihmeissään ja il-
moittivat asian ylimmäiselle kyökkimestarille. Ei
kukaan saattanut selittää, mistä tuo herkullinen
ateria oli tullut. Mutta se nyt oli varma se, että
Hotturi ensiksi oli huutanut: „Täällä pitää tulla
toiset markkinat!“

„Hm!" myhähti ylimmäinen kyökkimestari
vilkaisten Hotturiin, ~puhukaamme vähän tois-
temme kanssa kahden kesken!"

Ja miten hän nyt puhuikin Hotturin kanssa,
sai hän häneltä houkuteltua koko pöytävaate-sa-
laisuuden.

„Jos sinä minulle annat pöytävaatteesi“, sa-
noi ylimmäinen kyökkimestari, ~niin minä tah-
don puhua sinun ja veljiesi puolesta Orre ku-
ninkaalle".

„Noh, sillä ehdolla sen saatte!" sanoi Hot-
turi ja antoi hänelle vaatteen. Asiasta ei enään
uhoa pidetty, sanottiin vain, että ylimmäinen
kyökkimestari omalla kustannuksellaan oli van-
kia kestittänyt, ja hän sai siitä isot kiitokset;
mutta Hotturista ja hänen veljistään ei kukaan
väliä pitänyt,

„Voi sinuas, sinä pettäjä, että minun pitikin
sinun pariisi joutuman! Mutta kiusallakin tässä
sentään pitää kestit pidettämän", sanoi Hotturi
ja otti tynnyrintapin, jonka hän luudanmyyjältä
oli saanut, sekä pisti vankilan seinään sen.

160 KOLME LAHJAA.



„Viiniä, mitä parahinta on, sekä punaista
että valkoista!“ huudahti hän.

Heti rupesi tapista vuotamaan hienointa, oi-
vallisinta viiniä. Nyt saivat kiireesti kantaa tyn-
nyreitä ja saavia esille. Iloiten ja nauraen tun-
kesivat vangit täysinäisten saavien ympäri ja
lauloivat:

Hoh hei ja hoi! me maljäsen
Nyt kaikki juomme hei!
On elon-aika lyhyinen,
Ei säästämistä, ei!

„No mikähän siellä nyt taas lienee!" van-
ginvartiat ajattelivat ja niitä riensi joka haaralta
vankien luo. Mutta kun näkivät vankien lotki-
van viiniä saavista, tunsivat he sellaisen kutitta-
misen kurkussaan, että heidän myöskin täytyi
tehdä samoin. Melu nousi yhä suuremmaksi,
joten ylimmäinen juomanlaskiakin sen kuultuansa
vihdoin sinne saapui. Mutta nyt kävi ihan sa-
moin kuin edellisellä kerrallakin. Hotturi antoi
ylimmäiselle juomanlaskialle tynnyrintapin, kun
tämä lupasi hankkia vapauden hänelle ja hänen
veljillensä. Nyt sanottiin, että ylimmäinen juo-
manlaskia oli valmistanut vanki raukoille ilopäi-
vän, ja hän sai kaikesta kunnian; mutta Hotturi ja
hänen veljensä pidettiin vankilassa kuten ennenkin.

„Oi, mitenkä viekkaus ja petollisuus on
suuri tässä maailmassa!" ajatteli Hotturi. „Mutta
missä tahtoa löytyy, siellä myöskin keino! Tu-
levalla kerralla en annakkaan peijata itseäni".
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Ja eräänä päivänä, kun vangit taas valittivat
kovaa kohtaloansa, sanoi hän: „Eipä hätä häi-
lytä! Täällä pitää pidot pidettämän semmoiset,
joita ei ennen ole nähty eikä kuultu!“ Ja sitten
hän ilmaa leikkasi saksillaan sekä huudahti:

~Silkkisiä, samettisia, purpuraisia ja kulta-
kankaisia vaatteita!"

Oitis putosi vankien helmaan mitä komeim-
pia ja kauniimpia pukuja, jotka kuosiltaan olivat
aivan kummallista vaatepartta: Siinä oli, kullalla
reunustetut lakit haahkasulkineen, taivaansiniset
viitat, silkkisukat ja punaiset kengät! Niin, nytpä
ilo nousi ylimmilleen; sulat heiluivat, viitat lie-
huivat. Yksi oli kuten Isoturkki, toinen paavin
näköinen ja kolmas kuten itse iso Moguli. Ja
puettuna loistaviin pukuihinsa rupesivat kaikki
vangit piiritanssia hyppimään vankilan pihassa
sekä laulamaan:

Ja suomalainen polska se tahdissa käy,
Käy tahdissa! tahdissa! Hei holivei!

Kesken iloa ja riemua hyökkäsivät vangin-
vartiat esiin. Ja vaikka he jo ennenkin olivat
ihmeissään olleet, hämmästyivät he nyt vielä
enemmän. Hätäpikaa lähettivät noutamaan ylim-
mäistä hovimenoj en ohjaajaa; tämä ei suinkaan
vitkastellut. Mutta tällä kertaa Hotturi ei salai-
suuttansa ilmoittanut. „Ellen saa kuningasta it-
seä puhutella, ei sanaakaan suustani lähde", sa-
noi hän.
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No, eihän tässä mikään auttanut, täytyi il-
moittaa asia kuninkaalle. Orre kuningas tuli
vankilaan, kruunu päässä ja valtikka kädessä, ja
kaikki hoviherrat hänen muassaan. Mutta van-
kien rinnalla näyttivät he ikään kuin olisivat ol-
leet puettuna vanhoihin riekaleihin, jommoisia
ämmät narinkassa myyvät.

„Mitä kummaa tämä on!" huudahti kuningas.
Silloin Hotturi astui esiin sekä pyysi puhu-

tella kuningasta kahden kesken.
„No mitäpä asiaa sinulla on?" sanoi kunin-

gas ja viittasi hoviherroille, että heidän piti pois-
tuman huoneesta. Ja nyt kertoi Hotturi kunin-
kaalle, millaiset erin-omaisen hyvät sakset hä-
nellä oli. Nämät sakset hän tahtoi antaa kunin-
kaalle, jos hän ja muut vangit saisivat vapau-
tensa.

„Hm, eihän tuo hullumpaa olisi!“ tuumasi
kuningas, „mutta mitenkä sitten vast’edes saatan
sulkea vankilaan kaikki kosiat, jotka eivät ky-
kene prinsessan arvoituksia arvaamaan?"

„Eikö mikään muu ole estämässä", vastasi
Hotturi, „niin antakaa prinsessa minulle! Silloin
ei enään tarvitse kosioita pelätä".

„No niin, sillä tapaa se kävisi laatuun!" sa-
noi kuningas. „Sinun sopii antaa sakset minulle.

Mutta todellinen ritari myös jollakin lunas-
taa morsiamensa".

~Tietysti!" vastasi Hotturi, ja tuota tarkoi-
tusta varten oli hän valmis antamaan kuninkaalle
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vielä kaksi kummallista kapinetta, jotka olivat
aivan yhtä verrattomat kuin saksetkin; ja sitten
hän mainitsi muutamia sanoja pöytävaatteesta ja
tynnyrintapista. Mutta kaikki nuot kolme kal-
lista kapinetta hän vasta seuraavana päivänä lu-
pasi antaa. Sillä, „kukin päivä neuvon keksii",
ajatteli hän.

„Hyvä!“ sanoi kuningas. „Jos asiat ovat,
kuten sanot, min vangit saavat vapautensa ja
prinsessa on sinun. Mutta" lisäsi hän uhaten
valtikallansa Hotturia „jos vain pilkkaat ma-
jesteettia, niin menetät henkesi".

Nyt pantiin Hotturi, niin puettuna kuin oli
purpuraan ja silkkiin, yksityiseen huoneeseen,
jotta hänestä ei syntyisi kaikenlaisia puheita ja
juoruja, ja oven ulkopuolelle asetettiin kaksi var-
tiaa, jotka saivat käskyn heti upottaa häntä val-
lihautaan, jos hän vain pyrkisi pakoon.

Mutta yön tultua ei ylimmäinen kyökki-
mestari saanut vähintäkään unta silmiinsä. „Hot-
turi varmaankin taas oli vehkeilemässä. Maksa-
koon mitä maksoi, mutta tavata häntä minun
täytyy", ajatteli kyökkimestari ja hiipi vankilaan
hämärän tultua. Sotilaat tunsivat hänen val-
koisen virkatakkansa sekä luulivat hänen kulke-
van kuninkaan asioissa, ja näin ollen hän hel-
posti pääsi Hotturin puheille, sillä oven salpana
oli vain puunappula.

„Minä en ole niitä miehiä, jotka paljon lu-
paavat ja vähän antavat", sanoi hän Hotturille.
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„Mutta näetkös, pöytävaatteen panin pesoon ja
siellä se hukkui, eikä kahdella tyhjällä kädellä
pitkälle potkita. Mutta tunnusta pois 1 kyllä si-
nulla taas on joku kummallinen kapine. Tuo
tänne kampsu, niin minä tahdon puhua puoles-
tasi kuninkaalle".

„No on minulla sakset, eivätkä net olekkaan
lammassakset, net", vastasi Hotturi, „vaan niitä
en annakkaan pois".

„Mutta uuden kunniapuvun sinä kuitenkin
antanet minulle", sanoi ylimmäinen kyökkimes-
tari, »tuollaisen kullalla kirjailuin samettitakin,
jollainen sinulla itselläsikin on".

»Kyllä, kyllä! Jos niin vähällä sinua saatan
palvella", vastasi Hotturi ja klipsutti saksillaan.
Oitis oli siinä puku valmis, joka sopi kuin so-
vitettu, ja ylimmäinen kyökkimestari pisti van-
hat vaatteensa kainaloonsa ja kippasi pois.

Mutta kun vartiat näkivät punatakkisen mie-
hen tulevan vankilasta ulos, juoksivat he hänen
peräänsä ja ottivat hänen kiinni.

„Kyllä me sinua opetamme karkuun mene-
mään, ukko kulta", sanoivat he ja käärivät nii-
nimaton hänen ympärilleen sekä laahasivat häntä
sitten vallihaudalle, upottaaksensa hänen sinne.

„Antakaa minun olla, antakaa! niin heti saatte
pöytävaatteen, joka on pikku laatikossa kyö-
kissä", kirkaisi ylimmäinen kyökkimestari ja
koetti ponnistaa vastaan voimiensa perästä.

Mutta sotamiehet sanoivat vain: „Mitä sinä
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prätiset! kyllä me sinun panemme pikku laatik-
koon, me!“ ja viskasivat hänen oitis linnankai-
vantoon.

Vartiat asettuivat jälleen paikoilleen. Sil-
loin tuli ylimmäinen juomanlaskia sinne samassa
aikeessa kuin ylimmäinen kyökkimestari ja tah-
toi vankilaan. Myöskin hänen tunsivat sotamie-
het vaatteista ja antoivat hänen mennä rau-
hassa.

„Tappi oli hyvä", sanoi ylimmäinen juo-
manlaskia ja hieroi nenäänsä peukalollaan ja
etusormellaan, ~vahinko vain, että se joutui huk-
kaan muitten tynnyrintappien joukkoon, enkä il-
man sitä saattanut mitään hyväksesi tehdä. Mutta
nyt sinulla taas on joku toinen mahtikalu. Anna
minulle tuo kummallinen kapine, niin minä asiat
selvitän kuninkaan luona!"

Mutta sakset hän ei saanut, vaan uuden
kunniapuvun, yhtäläisen kuin Hotturin oma oli,
saattoi tämä toimittaa, jos juomanlaskia sitä tah-
toi. No siihen hän kyllä tyytyi. Hotturi klip-
sutti kerran vain saksillaan ja oitis oli heillä
siinä valmis puku. Ylimmäinen juomanlaskiapuki
sen yllensä ja läksi ulos.

,,Katsokaas tuota sitkeähenkistä veitikkaa!"
huusivat sotamiehet ja karkasivat kiinni häneen,
„tuossa meidän punatakkimme taas on! Mutta
tällä kertaa meidän täytyy upottaa hänen niin,
etfei hän ikänä enään sieltä nouse!"

Ja sitten sitoivat he nuoran hänen kaulaansa,
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sekä kiinnittivät nuoran päähän kiven ja laaha-
sivat hänen sitten vallihautaan.

„Ai, ai, ai!" kirkaisi ylimmäinen juomanlas-
kia, „laskekaa minua irti, niin saatte tynnyrinta-
pin, joka on hyllyllä viinikellarissa 1"

~Kyllä sinä juoda saat", sotamiehet sanoi-
vat ja loiskisi viskasivat hänen suoraa päätä kai-
vantoon.

Aikaisin seuraavana aamuna tuli Orre ku-
ningas vankilaan. Hänkään ei paljon saanut
unta. Koko ajan oli hän vain ajatellut noita
kolmea lahjaa.

~No saatatko nyt antaa minulle, mitä lu-
vannut olet?" kysyi hän.

~En vielä!" vastasi Hotturi. „Mutta oikea
on oikeaa."

,Ja kuninkaan sana on kuninkaan sana!"
sanoi kuningas ja viittasi vartioille, että tulisivat
viemään pois Hotturia.

„No katsokaas, elääkö nyt tuo ihminen
vielä!" vahdit kirkaisivat, kun näkivät Hotturin.
Kaksi kertaa me jo olemme miehen upottaneet,
ja kuitenkin hän tuossa vielä seisoo". Ja he
kertoivat, mitä yöllä oli tapahtunut, mitenkä pu-
natakki oli heille luvannut ensi kerralla pöytä-
vaatteen ja toisella kertaa tynnyrintapin, jos
vain hänen laskisivat irti.

~Sanoinhan minä sen!" huudahti Hotturi,
„oikea on oikeaa!" Ja nyt etsittiin sekä kyö-
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kistä että kellarista ja löydettiin kuin löydetyin-
kin sekä pöytävaate että tynnyrintappi.

Orre kuningas ei ollut niitä miehiä, jotka
sanansa syövät. „Mies se, joka sanassaan py-
syy!" sanoi hän ja laski kaikki vangit vapaaksi.

Vahingosta viisastuneina olivat A.lrikki ja
Froode muuttuneet ihan toisiksi ihmisiksi. He
eivät kylliksi saattaneet kiittää Hotturia siitä
hyvyydestä ja kärsivällisyydestä, jota hän heille
oli osottanut, ja rakastivat häntä nyt yhtä suu-
ressa määrässä, kuin he ennen olivat häntä hal-
veksineet. Varustettuna Orre kuninkaan anta-

milla runsailla lahjoilla palasivat he vanhem-
painsa luo sekä kutsuivat heitä häihin kuninkaan
linnaan.

„Oi ihanaapa on nähdä, että veljekset sopi-
vat!" sanoi vanha ritari ja huusi puolisoansa:
„Katsoppas muijaseni, mimmoisia muhkeita ka-
pineita poikamme ovat meille tuoneet! Nyt ei
sinun enään tarvitse seisoa kyökissä olujuustoa
keittämässä".

Ja sitten Hotturi, jota oli tyhmeliininä pi-
detty, nai prinsessan ja siellä pidettiin häitä,
joista ei koskaan aikonut loppua tulla. Viiniä
niissä virtana vuosi, pöydät olivat katettuna aa-
musta iltaan ja koko sotajoukko sai uudet puvut.
Ja sitä kaikki sanovat, etfei koskaan ole syöty
eikä juotu niin herkullisesti eikä käyty niin muh-
keissa vaatteissa, kuin Orre kuninkaan aikana.
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HuMPPUPAIDAN HATTU.
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cA.9

MUlr' kerran kuningas ja kuningatar, joilla olj
kaikkea, mitä ihminen toivoa saattaa, ai-
noasf:aan yksi asia heidän onnestaan puut-

tui: he olivat aivan lapsettomia. Mutta vih-
doin kuitenkin kuningatar synnytti maailmaan
kolme mitä suloisinta pikku prinsessaa. He olivat
niin toinen toisensa muotoisia, kuten kolme kirsik-
kaa yhdellä oksalla. Nyt koko kuningaskun-
nassa oltiin ihastuksen innostuksessa ja oitis kiireh-
dittiin kuulustelemaan valtakunnan tietäjiltä jatäh-
tientutkioilta pikku prinsessojen onnenkohtaloita.
Mutta korkeitten vanhempien ja kaikkien uskol-
listen alamaisten suruksi ja murheeksi ilmoittivat
nuot oppineet herrat kaikki, ikään kuin yhdestä
suusta puhuen, että suuri onnettomuus uhkasi
prinsessoja heidän tullessaan täysikasvuisiksi.

8



Saadaksensa, jos suinkin mahdollista olisi,
vaaran poistetuksi kutsuivat nuot murheelliset
vanhemmat kolme hyvää haltiatarta pienille lem-
mityillensä kummiksi. Ja haltiattaret eivät kum-
minlahjoja säästäneet. Viisautta, hurskautta, kau-
neutta, terveyttä ja rikkautta lahjoittivat he
kummitytöillensä. Ja kun he vihdoin sanoivat
hyvästi, lupasivat yhä vastakin valvoa prinsesso-
jen parasta.

Mutta tuskin hyvät haltiattaret olivat men-
neet, kun jo kuultiin sellaista rätinää ja kra-
pinaa akkunoista, ikään kuin äkkiä olisi tul-
lut oikea myrsky-ilma ja ilkeä Lumppupaita
velho astui sisään. Josko nyt kuningas ja ku-
ningatar olivat unohtaneet kutsua Lumppupaitaa
kummiksi taikka eivät huolineet tuosta vanhasta
noidasta, sama se, mutta varma on, että Lump-
pupaita jäi käskemättä. Sepä nyt harmitti äm-
mää. Hattu niskassa ja häteräsilmät täynnä il-
keyttä, hän kainalosauvaansa nojautuen tulla
klampsutti pitkän kammariherra-rivin sivutse suo-
rastaan valta-istuimen luo, jossa kuningas ja ku-
ningatar istuivat peljästyksestä kalpeina.

„Niin, kyllä nuot pienet prinsessat nyt ovat
saaneet helmansa täyteen kumminlahjoja, mutta
suokaatte minun vielä päällitten päätteeksi antaa
heille lahjaa", sanoi tuo ilkeä olento, joka ei
saattanut vihaansa peitellä, ja teki semmoisen
noikkauksen, että nenä leukaan letkahteli. Tuo
nyt muka oli ylenkatseen osotetta olevinaan,
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mutta kammariherrojen mielestä oli tämä niin hul-
lunkurista, että he kaikessa alamaisuudessa ei-
vät saattaneet olla hymyilemättä.

„Mikä herroja huvittaa!" puhisi vanha velho
luodessaan heihin terävän katseensa. „Niin, minä
en nyt mitään puhu, mutta sen vain sanon, että
ennen te kaikki tulette kaljupäiksi, kuin prinses-
sat naiduiksi".

Nyt kammariherrat eivät enään saattaneet it-
seänsä hillitä, vaan purskahtivat ääneensä nau-
ramaan.

„Hubbubboo! Saadaanpa nähdä, kuka tässä
viimeiseksi nauraa!" kirkaisi Lumppupaita, kel-
taisena kuten sitruuna, ja hyökkäsi ulos ovesta
linnanpihalle. „Prinsessat eivät naimisiin pääse,
ennenkuin täällä pihalla seisoo kosia, joka ne-
nällään ulottuu ottamaan alas minun hattuni!"
huudahti hän ja sinkahutti vanhan lottohattunsa
ylös linnantornin korkeimmalle harjalle, johon
se jäi. Samassa hän katosi semmoisella jyti-
nällä, että koko linna perustuksissaan tutisi.

Kun ensimmäisestä hämmästyksestään oli-
vat tointuneet, vaati kuningas, että hattu otet-
taisiin torninharjalta pois. Joukko palvelioita
kiipesi heti torninkatolle ja he todellakin onnis-
tuivat saamaan sieltä hatun, jonha he sitten vis-
kasivat vallihautaan. Mutta iltahämärässä näytti
siltä, kuin tuo ilkeä kapine taas olisi ollut tor-
ninharjalla, ja keski-yön kalpeassa kuuvalossa
saattoi selvästi erottaa Lumppupaidan hatun, kun
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se pörheänä, mustana ja lottoisena kaikkein kor-
keimmalla torninhuipulla aaveentapaisena sinne
tänne tuulessa heilui. Seuraavana aamuna uu-
destaan koetettiin tuota kapinetta pois, mutta
yhtä huonolla menestyksellä. Hattu revittiin tu-
hansiin palasiin ja luultiin, että siitä nyt oli
päästy, mutta yön tullessa oli se taas eheä ja
samalla paikalla kuin ennenkin. Sitä ei saatu
pois ja siis sen täytyi olla siinä, missä oli.

Sillä välin vuodet vierivät, ja Klaara, Saara
ja Maara nämät olivat prinsessojen nimet
kasvoivat niin kauniiksi, hurskaiksi ja viisaiksi,
ett'ei heidän vertaisiaan löytynyt seitsemästä ku-
ninkaanvaltakunnasta. Mutta eipä sittenkään ko-
sioita ilmaantunut.

Ikään kuin salaisesta suostumuksesta kaikki
olivat hatusta puhumatta . . . Jokahinen kyllä
tunsi ja tiesi, mitä se merkitsi, sekä millä se oli tor-
nin päältä poistettava. Mutta kukapa sinne taisi ne-
nänsä pistää! Kammariherroista alkaen aina vahti-
miehiin asti kaikki venyttelivät neniänsä saadak-
sensa net pitemmiksi. Pitkänenäisiä ihmisiä vi-
lisi vain linnassa; siellä toinen toistansa vetivät
nenästä kaikenmoisissa tilaisuuksissa, alamaista
uutteruutta ei puuttunut. Mutta tuuman verta
nenän pituudessa tekee jo suuren asian, jos sen
sitten ottaa pois tahi panee lisäksi, ja vaikka se
olikin ikävää, niin täytyi kuitenkin totuttaa it-
seänsä tuohon ajatukseen, että prinsessat nai-
mattomiksi jäisivät koko elin-ajakseen.
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„Tuo hirveä hattu saattaa meitä kaikkia
vielä vihdoin onnettomiksi!" sanoi kuningas ku-
ningattarelle.

„Niin, sanoppas muuta!" vastasi kuningatar.
~Me olemme tehneet kaikkea, mitä huolelli-
set vanhemmat saattavat tehdä. Nyt ei enään
ole muuta keinoa jäljellä, kuin että lähetämme
ulkomaille pari kammariherraa ottamaan selkoa
siitä, mitä tämmöisissä arveluttavissa suhteissa
tehdään muissa maissa.

„Niin, sopii koettaa!" sanoi kuningas. „He
saavat matkustaa valtion kustannuksella".

Vielä samana päivänä kammariherrat läksi-
vät matkalle. He kyllä tiesivät, mikä arka asia
heillä oli toimitettavana. Mutta mihinkä päin
he oikeastaan suuntaisivat matkaansa, se heillä
ei ollut selvänä. Talven he viettivät suurissa
kaupungeissa ja kirjoittivat matkakertomuksen,
joka melkoisesti pitensi niitten nenät, jotka vain
sitä lukivat. Mutta kesäksi he läksivät maalle.

Kauan matkustettuansa toisesta seudusta toi-
seen, tulivat he eräänä päivänä puutarhan luo,
joka oli täynnä suuria, vanhoja hedelmäpuita.
Auki olevasta portista näkivät he, miten oksat
riippuivat täynänsä kauniita, punaisia omenoita,
ja puutarhassa kulki mies, joka hakkasi alas ome-
nia nenällään.

„Jota kauemmin elää, sitä enemmän näkee",
kammariherrat ajattelivat ja seisattuivat ihastuk-
sissaan.
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„Astukaa, astukaa vain!“ sanoi omenamies
ja tuli heitä vastaan.

~Niin, paljon kiitoksia!“ kammariherrat vas-
tasivat, „kunpa tästä vain sivutse pääsisimme!"
sillä miehen nenä sattui olemaan portin edessä
poikkipuolin.

„Noh sehän tosi!" sanoi omenamies ja laski
etusormensa nenälleen, jota hän taivutti sivulle
päin; sen tehtyään hän taas jatkoi entistä työ-
tänsä, sanoen: »Oivallisia omenia!" ja näpähytti
nenällään alas puusta omenan toisensa perästä.

„Tuon täytyy meidän lähettää kotia kunin-
kaan ja kuningattaren luo, jotta rauhoittuisivat",
kammariherrat sanoivat. Ja sen he tekivätkin

Nyt jatkoivat he taas matkaansa ja heidän
tiensä kulki vainion ohitse, jossa havaitsivat mie-
hen kulkevan edes takaisin ja pää alaspäin, ikään
kuin tehden jotakin raskasta työtä. Uteliaina
näkemään, mitä hän teki, menivät he lähem-
mäksi ja havaitsivat, että hän nenällään kynti
maata.

„Sepä se vasta nenäksi kelpaa!" kammari-
herrat hnudahtivat ja ottivat kohteliaasti lakit
päästään.

»Hyvää huomenta, hyvää huomenta!" vas-
tasi kyntäjä. »Tässä on niin kovaa savea, että
on oikein vastus saada vakoja suoraksi". Ja sit-
ten hän tonki ja lohkoi nenällään maata, että
tomu tuoksui.
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Uteliaina menivät he lähemmäksi ja
näkivät, että hän nenällään kynti maata.





Myöskin häntä kammariherrat kehottivat me-
nemään kuninkaan ja kuningattaren luo. Hän
varmaankin tulisi olemaan heidän majesteeteil-
lensa iloksi.

Nyt he taas pitkän aikaa matkustivat siksi,
että tulivat erään joen rannalle, jossa ei ollut
siltaa eikä lauttaa. ~Kuinka me tästä pääsemme
ylitse*', ajattelivat he. Samassa näkivät talon-
pojan korkealla, vastakkaisen rannan äyräällä,
hoilottaen ja hevostaan piiskaten, tulevan ajaen
täyttä karkua suoraan alas virtaan päin. „Laut-
turi holoi!“ kirkaisi hän ja täristeli mäkeä alas,
joten luulivat hänen päistikkaa menevän jokeen.

Silloin nousi yhtäkkiä heidän edessään ole-
vasta pensastosta mies, jolla oli nenä niin pitkä,
että he oikein hämmästyivät. Nopeasti hän sen
ojensi lautaksi joen ylitse. Mutta talonpoika,
joka tuli liika kovaa vauhtia, ajoi toisesta sie-
raimesta sisään. „Kierrä takaisin suulaessa, tol-
vana!" huudahti lautturi, ja sitten talonpoika
palasi toisesta sieraimesta ulos.

„No hyvän en aika!" kummastelivat kamma-
riherrat „kylläpä olemme kärsiä nähneet ennen-
kin, mutta tuon vertaista emme kuitenkaan elä-
essämme. Mistä sellaisen olet saanut? Kukas
olet?

„Meitä on kolme veljestä", vastasi lautturi,
„olette kai jo tavanneet omenamiehen ja kyn-
täjän? Minä olen veljistä nuorin ja nimeni on
Kotkanokka. Lapsuudessamme meillä oli pie-
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net pystynenät, meillä, kuten muillakin pienillä
pojilla. Mutta kerran kun leikimme vanhempiem-
me pihassa, tuli sinne vanha, ruma ämmä, jolla
oli lottoinen hattu päässä. Hänen silmänsä oli-
vat punaiset kuin kärpän, ja nenä riippui kurk-
kukasvin tapaisena suun päällä. „No lapset!
ettekö tule tätiä tervehtimään!“ sanoi hän.
„Sinä olet juuri kaunis täti, sinä!“ me vasta-
simme ja nauroimme niin, että olimme seljäl-
lemme mennä. „Hyi! mimmoinen nenä sinulla
on“. „Vai niin, se on mielestänne ruma!"
yskähti ämmä ja silitteli kasvojamme kämme-
nellään, mutta minua, joka hulluimmin nauroin,
hän kahdesti silitteli, ja siitä päivästä alkaen
nenämme rupesivat kasvamaan ja minun kaik-
kein enimmän".

»Kummallista! tosiaankin sangen kummal-
lista!" kammariherrat sanoivat, ja sitten kertoivat
he, mitenkä prinsessojen täytyi olla naimatto-
mina siksi, että jonkun onnistui nenällään ottaa
Lumppupaidan hatun alas torninhuipusta, ja mi-
tenkä suuri suru tuosta oli syntynyt koko maa-
han. „Seuraa meitä kuninkaan ja kuningattaren
luo", sanoivat he, „niin olet onnesi saavutta-
nut!" „No, miksi ei!" sanoi Kotkanokka.
Ja sitten rakennuttivat laivan yksin-omaisesti
Kotkanokkaa varten, sillä maantietä ei hänen
sopinut matkustaa.

Vihdoin kammariherrat siis saapuivat, kauan
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poissa oltuansa, kuninkaan linnalle jälleen ja
Kotkanokka heidän muassaan.

,Jumala varjelkoon!“ vahdit huudahtivat ja
tekivät kunniata, kun Kotkanokka ohitse kulki.
Kuten tulen liekki levisi se sanoma, että hän
oli tullut. Maltittomasti odottaen kuningas, ku-
ningatar ja koko hoviväki kokoontuivat suureen
valtiosaliin. Linnan ulkopuolelle kerääntyi jou-
kottain uskollisia alamaisia, jotka rupesivat sy-
dämmensä pohjasta laulamaan kansanlaulua:

Gum-mi-e-lasti-cum!
Elasti-gum-mi-cum.
Gum-mi-e-lasti-cum!

Ja selkiseljälleen avatuista linnan ovista pisti
Kotkanokka, syvästi kumartaen, sisään nenänsä,
jonka hän kunnioittavasti laski valta-istuimen
eteen.

Kammariherrat seisoivat rivissä, samettipat-
jatkäsissään, molemmilla puolin tukeaksensa ne-
nää ja kumartuivat alaspäin paremmin tarkas-
taaksensa sitä. Mutta silloin Kotkanokka äkki-
päätä rupesi aivastamaan ja nirpisti nenäänsä.
Läiskisi kammariherrat sinkahutettiin korkealle,
että pyörivät kuten sontiaiset, lyöden päänsä
kattoon.

Siitä hetkestä ovat kaikki kammariherrat
kaljupäitä.

Mutta kukapa sitä ajatteli yleisen ilon valli-
tessa! Rumpuja päristettiin, torvia toitotettiin,
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ja riemuiten uskolliset alamaiset alkoivat laula-
maan kansanlaulua:

Gum-mi-a-rabi-cum!
Arabi-gum mi-cum.
Gum-mi-a-rabi-cum!

Nyt astui kuningas ja kuningatar sekä koko
hovikunta linnanpi-
haan. Siellä seisoi
Kotkanokka, ome-
namies oikealla ja
kyntäjä vasemmal-
la puolen, tarkasti
katsellen tornin-
huippua, jossa tuo
hirveä hattu vielä
riippui. Kuolonhil-
jaisuusvallitsi. Kot-
kanokka taivutti
päänsä taakse päin
ja samassa silmän-
räpäyksessä oli
Lumppupaidan hat-
tu, tutisevana kuin
haavanlehti, hänen
nenänsä päässä.

Puh, pom! kuului kään kuin pyssyn paukkeesta.
Kotkanokka oli viskannut hatun ilmaan, jossa
se muuttui korpiksi, joka käheästi rääkkyen ka-
tosi mustaan pilveen, Mutta samassa itäiselle
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taivaalle nousi loistoisa, rusohohteinen pilvi, josta
laskeutui alas net kolme hyvää haltiatarta, jotka
olivat prinsessojen kummina olleet, ja kukin is-
tui vähäisissä, kahdentoista lumivalkian kyyhky-
sen vetämissä simpsukankuori-vaunuissa. Ystä-
vällisesti tervehtien, haltiattaret menivät kunin-
kaan ja kuningattaren luo ja sanoivat; korke-
ampi voima johtaa pahan hyväksi, ja mikä oi-
keaa on, se joutuu aina lopullisesti voitolle.
Mutta" lisäsivät he, kääntyen omenamieheen,
kyntäjään ja Kotkanokkaan „älkäätte toiste
nauratko muitten muotoa! Eihän sitä tiedä, minkä
näköiseksi itse saattaa tulla". Sen jälkeen nuot
hyvät haltiattaret aivan hienosti koskettivat tai-
kasauvoillaan omenamiestä, kyntäjää ja Kotka-
nokkaa, ja heti paikalla heidän pitkät nenänsä
olivat kadonneet ja he itse muuttuneet nuo-
riksi, soreannäköisiksi ritareiksi.

Kuninkaan ja kuningattaren iloa ei kykene
sanoin selittämään. Kestit pidettiin toistensa pe-
rästä ja äärettömän juhlallisesti Klaara, Saara
ja Maara naitettiin Omenamies, Kyntäjä ja Kot-
kanokka ritareille ja he tulivat hyvin onnellisiksi.

Niin, sellaista saattaa tässä maailmassa ta-
pahtua, kun vain on hyvä haltiatar kummina
eikä toivoansa heitä.
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|||ITENKÄ ||aNNES MYI VOINSA JA HUK-

KASI RAHAT, MUTTA LÖYSI ONNENSA.

äMÄIi kerran leski, jolla oli Hannes niminen
PgU poika. Tupa, jossa hän asui, perunamaa,
w§?ä lehmä sekä pari kanaa, siinä muijan koko
=a* omaisuus. Hän raastoi ja säästi, mutta

huono oli toimeentulonsa.
„Tuossa sinä loikoilet auringon paisteessa,

ikään kuin hopealusikka olisi jo syntyessäsi ol-
lut suussasi", sanoi akka eräänä päivänä Han-
nekselle. „Jollet muuta hyötyä saata tehdä, niin
kykenethän sinä kuitenkin menemään kaupun-
kiin myymään pytyllisen voita".

„No sehän nyt ei vaikeaa ole", sanoi Han-
nes ja lähti menemään.

Kurkistaen oikealle ja vasemmalle kulki Han-
nes eteen päin takamaitten ja niittyjen kautta
siksi, kunnes pääsi isolle maantielle. Nyt hän



mielestään oli kulkenut tarpeeksi kauas, ja yhtä
pitkä matka hänellä oli takaisin.

Silloin näki hän virstantolpan.
„Tuo lienee ylhäinen herra, tuo, koska hän

on noin korkea ja suora", ajatteli Hannes. „01ipa
onni, että hänen tapasin".

Ja sitten hän nöyrästi kumarsi sanoen: „Suo-
kaa anteeksi, että kysyn, mutta eikö armollinen
herra tahtoisi ostaa nuorta voita?"

„Vai niin, hän ei vastaa. No, kyllä kai!
mitäpä noin ylhäinen herra viitsisi minun kans-
sani jutella! Saanhan maksoa sitten, kuin sopii",
sanoi Hannes, asettaen pytyn kivien väliin virs-
tantolpan juurelle, ja palasi jälleen kotia.

„Noh, mitä voista sait?" kysyi vanha-muori.
~Niin, en minä nyt rahaa saanut, mutta

suuri herra se oli, jolle voini myin", sanoi Han-
nes. „Melkeinpä luulen, että se oli itse maa-
herra, niin korealta hän näytti. Ja niin ylhäi-
nen hän oli, etfei vastannutkaan, kun rahaa
pyysin".

„Eipä suotta sanotakkaan: pane lasta asialle,
mene itse perässä", sanoi vanha-muori. „Mitä-
hän nyt on tehtävänä? Hiukka kylmää puuroa
on lautasella ja siinä kaikki, mitä tällä haavaa
tuvassamme löytyy syötävää".

Mutta Hannes vakuutti, että hän kyllä mak-
sun saisi, ja meni sitten muutaman päivän ku-
luttua jälleen kaupunkiin.
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Ja aivan oikein hän havaitsikin virstantol-
pan paikoillaan, mutta pytty oli poissa.

~Sepä minua oikein ilahuttaa, että voini on
teidän armollenne hyvältä maistunnt", sanoi Han-
nes, „mutta kauemmin en enään saata rahojani
odottaa".

Mutta hän puhui kuuroille korville.
„Vai niin, sinä vanha pässinpää, sinä et ole

kuulevinasi!" huudahti Hannes ja antoi virstan-
tolpalle aika tuuppauksen, josta se ritisten ja
rätisten kaatui maahan. Mutta kiviroukkioon
tolpan alle olivat muutamat rosvot tallentaneet
aarteen ja Hannes löysi sieltä nahkakukkaron,
joka oli hopearahoja täynnä.

„No tuopa nyt oli hyvin maksettu", ajatteli
Hannes ja kiirehti kotia kukkaroineen.

Ja nytpä tuosta syntyi herkkupäiviä. Kello
yksi vatsa täysi, kello kaksi valmis kahvi. Mutta
kun kukkaro tuli tyhjäksi, oli heillä köyhyys
samati kuin ennenkin. Pataan ei ollut mitään
pantavaa ja lehmä oli tapettava.

Nyt Hanneksen piti menemän lihaa myy-
mään.

Niin, Hannes läksi ja liha-köntäle oli olalla.
Hän kulki kulkemistansa ja tuli sitten tasaiselle
tielle, jossa oli korkeita puita molemmin puolin
Tien päässä oli linna ja linnan ympärillä muuri
sekä muurissa rautaportti, jonka päällä oli ku-
ninkaallinen kruunu.

„No tuollahan sopisi koettaa", ajatteli Hannes
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Samassa eräs paksu, kultakauluksinen mies
avasi portin, ja sieltä hyökkäsi joukko koiria, vi-
haisesti haukkuen, Hannesta vastaan.

„Malttakaa mieltänne vähäisen vain, niin
kyllä tässä sovitaan!" sanoi Hannes ja asetti
eteensä lihakappaleen. „Herrat kai haluavat os-
taa lihaa, ymmärtääkseni".

Sitä ei tarvinnut epäilläkkään. Siinä nyt
haukattiin ja revittiin lihankappaletta niin, että
Hannes tuskin pystyssä pysyi. „Saanhan mak-
sun sitten, kun herrat ovat maistaneet", sanoi
Hannes sekä viskasi lihanköntäleen keskelle koi-
rajoukkoa ja kulki sitten kotia.

„Mitenkä kävi? Mitä sinä lihasta sait", kysyi
vanha-muori.

„No siitähän oikein tapeltiin. Ei ollut enään
aikaa rahoja hakemaan siinä kiireessä", vastasi
Hannes. „Mutta hienoille herroille sen myin.
Sellaisia koreita rihmoja kaulassa ei olekkaan
tavallisilla miehillä".

„Sinä olet yhtä tyhmä, kuin Jumala on vii-
sas", kirkaisi vanha-muori lyöden käsiänsä yh-
teen. Mutta Hannes sanoi vain, että hän kyllä
vielä saisi maksun. „No saadaanpa nähdä",
sanoi vanha-muori, „samalla sinun myöskin so-
pisi myydä vähän nuoria munia ja uusia peru-
noita".

No niin, Hannes mennä luhjusteli suorinta
tietä kuninkaan linnalle. Kun hän tuli linnan
portille, hyökkäsivät koirat, muristen ja hauk-

183MITENKÄ HANNES MYI VOINSA.



kuen, häntä vastaan. Mutta tuskin olivat ne
häntä nuuskineet, ennenkuin jo kiemarrellen hei-
luttivat häntiään, etfei siitä koskaan aikonut
loppua tulla, ja Hannes pääsi hätyyttämättä lin-
nan pihalle.

Mutta siellä seisoi tuo paksu portinvartia.
„Täältä ei kukaan minun luvattani sisään mene",
sanoi hän. „Mitä sinulla on myytävänä?"

Hannes ilmoitti, mitä hänellä oli.
„No sehän on juuri, mitä tänään tarvitaan

kuninkaalle eineeksi", sanoi portinvahti.
„Ja sitten myöskin tahtoisin maksun siitä

lihasta, jonka eilen noille nuorille herroille myin!"
jatkoi Hannes, sormellaan osoittaen koiriin.

„Vai niin, onko sillä tavalla!" sanoi portin-
vartia ja vilkaisi häneen. „Sinä siis jo olet il-
moituksesta kuullut".

„En, mikä ilmoitus se on?" kysyi Hannes.
„Niin, kun et muka tietäisi, että kuninkaassa

ja prinsessassa on eriskummallinen pernatauti.
Heillä ei ole elämästä enään minkäänlaista iloa.
Lääkärit ovat sanoneet, että jollei Heidän ylhäi-
syyksiänsä saada nauramaan, niin ei heitä pille-
rit eikä pulverit auta. Prinsessa on nuori, ja
hänestä ehkä vielä on toivoa, mutta kuningas
on vanha, ja vaikea on häntä saada parane-
maan. Ja sentähden on julistettu, että joka vain
saa prinsessan hymyilemään, hänen sallitaan pyy-
tää majesteetilta armolahjaa; mutta joka kunin-
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gasta osaa naurattaa, saa prinsessan puolisok-
seen taikka hänen painomääränsä kultaa.

„Sepä kummallinen ilmoitus I', ajatteli Han-
nes. Mutta ei hän tuosta välittänyt, tahtoi vain
myydystä tavarastaan maksun.

„Puhut roskaa!" sanoi portinvartia. „Anna
minulle toiset puolet siitä, mitä kuninkaalta saat,
niin sinun lasken sisään, mutta muuten en!“

„Paljon hän pyytääkin", ajatteli Hannes.
Mutta hänen täytyi kuitenkin myöntyä sekä lu-
vata tyytyä puoleen siitä, mitä hänen osakseen
tulisi, ja portinvartian tuli saada toinen puoli.

Siinä kun he pariaikaa kinasivat, avattiin
akkuna ja kuningas pisti päänsä ulos, kysyen,
mikä hätänä oli.

Ennenkuin Hannes ennätti vastata, oli ku-
ningas jo viitannut ja Hannes vietiin linnan sa-
liin kuninkaan luo, joka synkkänä istui uunin
edessä hiilikkoon tuijottaen. Hänen rinnallaan
istui prinsessa niin surullisen näköisenä, että
Hannes oikein tunsi sydäntänsä viiltävän.

„No mikä nyt vaivaa?" kysyi kuningas.
„Kyllä minä puhun kaikki asiat", vastasi

Hannes, joka sitten rupesi löpisemään voista ja
virstantolpasta, lihasta ja koirista sekä mitenkä
vanha-muori kävi vihaiseksi. „Eikä noita rahoja
siten vain menetetä, niin kauan kuin lakia ja
asetuksia vielä löytyy maassa", tuumasi Hannes.
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Silloin ei prinsessa saattanut olla hymyile-
mättä.

Mutta kuningas sanoi: „Tule lähemmäksi,
Hannes! Meidän hovimestarimme maksakoon si-
nulle viisikolmatta markkaa, sitä paitsi saat pyy-
tää jotakin armolahjaa meiltä".

„No siinä tapauksessa nöyrimmästi pyytäi-
sin viisikolmatta lyön-
tiä", sanoi Hannes.

„Mitäpäh!" sanoi
kuningas ja korjasi
valtikallaan pesän hiil-
losta. „Noh! Sehän
on aivan oma asiasi.
Sano vain hovimesta-
rille".

Kun Hannes nyt
tuli alas linnan pihalle,
oli portinvartia siellä
jo häntä vastassa ja
kysyi: „Mitäsinäsait?"

„Kaksikymmentä
ja viisi markkaa sekä

viisi ja kaksikymmentä kaupanpäällisiksi", Han-
nes vastasi.

„Heititihei!" huudahti porttivahti. „Onko ho-
vimestari kuullut, mitä tuon poikanulikan pitää
saaman?"

„Ja sillä, mitä kuninkaalta olen saanut, mi-
nun kai sopii tehdä, mitä tahdon", sanoi Hannes.
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Koska kuningas sen kuuli, rupesi hän
nauramaan niin, että kyyneleitä silmistä
herahteli.





„Kyllä! siitä saatat olla varma, vaikka pääsi
lattiaan löisit", vastasi hovimestari.

„No minä siis otan ensin itselleni toisen
puolen siitä, mitä minulle on luvattu, eli kaksi-
kymmentä ja viisi markkaa", sanoi Hannes,
ja heti luettiin hänelle rahat, „toisen puolen,
viisi ja kaksikymmentä, pitää porttivahdin saa-
man."

„Niin, kyllähän se on vallan oikein!" va-
kuutti tuo paksu; ja oitis hän pantiin alas ja
mätkisi ai, ai, ai! voi voi voi! nyt annettiin
porttivahdille viisi ja kaksikymmentä.

Koska kuningas sen kuuli, rupesi hän nau-
ramaan niin, että kyyneleitä silmistä herahteli,
ja Hannes sai prinsessan puolisokseen. Sepä
olikin oikein ja kohtuullista, sillä hän, joka hai-
litsialle valmistaa iloisen hetken, on tehnyt on-
nelliseksi kokonaisen kansan. Mutta vanha-muori
sai muuttaa linnaan kuninkaan taloutta hoitamaan.
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ja prinsessa.

[m|li kerran kuningas, joka hovimiestensä
P kanssa läksi metsästämään. Silloin tuli

hän niitz lle’ jossa eräs talonpoika äsken
oli heiniä ollut niittämässä. Talonpojalla

oli ollut muassaan pikku lapsensa, jonka hän
oli pannut heiniin maata. Mutta sitten hän oli
kaivannut kovasintaan ja mennyt sitä kotoa tuo-
maan. Sillä aikaa oli petolintu kaapannut kyn-
siinsä lapsen ja vienyt hänet korkeaan puuhun.
Kun kuningas nyt tuli niitylle ja kuuli lapsen it-
kevän, sanoi hän! „Mikähän elävä tuo lienee?
Sellaista ääntä en ikänä ennen ole metsässä
kuullut".

Hovimiehet kiipesivät puuhun, nähdäksensä,
mikä siellä oli, mutta eipä kukaan saattanut kii-
vetä tarpeeksi korkealle.



~Mutta minä tahdon tietää, mikä siellä piu-
kuttaa“, sanoi kuningas ja vaati ensimmäistä
hovimiestänsä kiipeämään ylös puun latvaan.

Ja ensimmäinen hovimies olikin niin suju-
vaselkäinen, kuin vain joku olla saattoi. Ja mi-
ten hän nyt kiipesi ja konttasi, ollen vähällä
niskojaan taittaa, onnistui hän vihdoin saamaan
tuon ihme-elävän alas.

Nyt kaikki oikein hämmästyivät, kun näki-
vät, että tämä oli vähäinen poikalapsi, punainen
ja valkoinen kuten marjat ja maito ja terve kuin
pähkinän sydän.

Koska ei sukulaista eikä ketään ollut joka
lapsesta olisi huolta pitänyt, sanoi kuningas tah-
tovansa itse ruveta lapsen isäksi sekä vei pojan
sitten linnaansa, ja koska poika oli löydetty leh-
dosta, vuorien välistä, nimittivät hänen Lehto-
vuoreksi.

Kuninkaalla oli Kultatukka niminen tytär,
joka kuningattaren kuoltua oli uskottu hoitajan
huostaan. Hoitajan viisaus oli yleensä tunnettu
koko maassa; niin, kuiskattiinpa ihmisten kes-
ken, että hän taisi noitua, vaikka sitä ei kukaan
uskaltanut ääneensä puhua, sillä hoitaja oli ai-
noa, jonka neuvoa kuningas noudatti, ja hän
sai käskeä ja toimia, miten itse tahtoi. Hänelle
kuningas nyt jätti myöskin Lehtovuoren kas-
vatettavaksi, jotta Kultatukalla olisi leikkitoveri.

Vuodet vierivät, ja Lehtovuori kävi erin-
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omaisen viisaaksi jaymmärtäväiseksi, ja Kultatuk-
ka, joka muuten oli niin ujo, että rupesi itke-
mään, jos vain kissakin häntä katseli, oli varsin
turvallisena ja iloisena, kun Lehtovuori oli hä-
nen lähellään. Mutta hovimiesten mielestä Leh-
tovuori oli oikea silmänkiusa. He eivät vielä ol-
leet sitä vaivaa unohtaneet, mitä saivat hänestä
nähdä, kun puunlatvasta toivat hänen alas, ja
kadehtivat häntä sekä toivoivat hänen pois maa-
ilman matkoille.

Armollisempaa herraa, kuin kuningas oli,
ei koskaan ole valta-istuimella istunut; hän vain
ei kärsinyt vastaansanomista. Hänellä ei ollut
yhtään vihamiestä niiltä hän oli hakkautta-
nut päät poikki mutta hänen oli ikävä, ja
silloin hän välistä oli kovakin.

Eräänä päivänä istui hän ajatuksiinsa vai-
puneena, kattoon tirkistäen. Silloin hän äkki-
päätä muisti kultaista sinettisormustansa, jonka
hän kerran eräällä sotaretkellä oli hukannut me-
reen. Sen sormuksen hän tahtoi takaisin.

„Teidän majesteettinne puhuu asiasta Leh-
tovuorelle, joka kaikkea tietää. Hän sen kyllä
löytää“, hovimiehet sanoivat.

No niin, Lehtovuori kutsuttiin kuninkaan
luo ja käskettiin hankkimaan sormus takaisin.

Lehtovuori ei nyt tietänyt mitä tehdä. Huo-
lestuneena meni hän alas linnan portahia. Sil-
loin tuli hoitaja häntä vastaan.

„Mitä sinä suret, poikani?" kysyi hoitaja.
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„Onpa huolestumisen ja suremisen syytä",
vastasi Lehtovuori; Jollen voi hankkia kunin-
kaalle hänen sormustansa, joka on merenpoh-
jassa, niin tulen onnettomaksi".

„Kyllä tuosta pulasta pääset", sanoi hoitaja
ja antoi hänelle vihellyspillin. „Mene alas ran-
taan ja puhalla pilliin, niin saatpa nähdä, mitä
tapahtuu!"

Lehtovuori teki, kuten hoitaja häntä oli neu-
vonut, meni meren rannalle ja vihelsi pillillään.
Heti ilmaantui rannalle joukko kiiskiä ja norsia,
joten vesi tuli ihan paksuksi. Kaikki katsoivat
ne häneen, ikään kuin olisivat aikoneet kysyä,
mitä hän tahtoi. Lehtovuori vihelsi vielä. Sil-
loin ilmaantui oikealta ja vasemmalta paljo lah-
nanlisuja ja kampeloita, jotka seisattuivat veden-
pinnalle ja katsoa töllistelivät häntä. Mutta kun
hän kolmannen kerran pilliänsä piipahutti, tuli
koko joukko suuria haukia uiden rantaan päin
ja isoimmalla oli suussaan sormus, jonka se vis-
kasi rannalle.

Muutamia aikoja tämän jälkeen istui kunin-
gas eräänä päivänä linnan-akkunan ääressä kat-
sellen ulos avaruuteen. Silloin siellä tuli len-
täen ihmeen korea lintu, joka vivahti purpuraan,
kultaan ja viheriäiseen, sekä istahti sitten akku-
nan alla olevaan puuhun.

„Mikä lintu tuo on?" huudahti kuningas.
"Semmoisen minä tahdon!"
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Ei hovimiehistä yksikään ollut semmoista
lintua nähnyt eivätkä tietäneet sen nimeä.

„Mutta teidän majesteettinne kysyy vain
Lehtovuorelta, hän kyllä semmoisen linnun toi-
mittaa", hovimiehet sanoivat.

Oitis kutsuttiin Lehtovuori kuninkaan luo,
ja häntä käskettiin toimittamaan kuninkaalle tuo
ihmeellinen lintu.

„Ehkä hoitajani neuvon keksii", ajatteli Leh-
tovuori ja läksi kulkemaan linnan sivurakennuk-
seen päin, jossa hoitaja sekä prinsessa asuivat.
Mutta silloin näki hän, että hovimiehet olivat
vartian asettaneet prinsessan oven eteen. Nyt
hiipi hän prinsessan akkunan alle ja viskasi vä-
hän santaa hänen akkunaansa. Heti se aukais-
tiin ja Kultatukka pisti päänsä ulos. „Ah, si-
näkö siellä olet!“ sanoi hän ja tarttui pitkiin,
uhkeisiin hiuspalmikkoihinsa sekä antoi niitten,
tuulen liekuttelemina, pudota, kuten kaksi kul-
taista köyttä, alas Lehtovuoren luo. Äkisti otti
poika palmikkoihin kiinni ja hinasi itsensä niitä
myöten ylös prinsessan kammariin. Ja siellä
hoitaja istui Kultatukan luona.

„Mitä sinä sureskelet, poikaseni?" kysyi hoi-
taja.

Kyllä maarin on suremisen syytä", vastasi
Lehtovuori. „Kuningas on nähnyt ihmeen kau-
niin linnun, jonka nimeä ei kukaan tiedä. Ellen
sitä hänelle hanki, olen hukassa".

„No, sehän on taivaanvuohi, jonka hän on
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nähnyt", sanoi hoitaja. Se lintu näyttäytyy vain
kerran aina sadan vuoden päästä. Mutta jos
kuljet pitkin isoa maantietä ensimmäiseen virs-
tantolppaan asti ja siellä poikkeat vasemmalle,
tulet sinä vähäisen niityn luo, jossakasvaa paljo
unikukkia. Keskellä niittyä on niinipuu ja siinä
istuu monta kymmentä sellaista lintua. Sinun
tarvitsee vain sanoa: 'tipsu, tipu, kana!’ niin
saat kiinni, minkä tahdot".

Lehtovuori kiitti, ja kultatukka pisti päänsä
akkunasta ulos, joten palmikot riippuivat alas-
päin pitkin muuria, ja Lehtovuori hinasi itsensä
niitä myöten alas taas.

Nyt läksi hän maantietä kulkemaan ja poik-
kesi unikukka-niitylle sekä löysi niinipuun, joka
oli lintuja täynnänsä. „Tipsu, tipu, kana!" huu-
dahti hän ja heti kohta linnut lensivät pelkää-
mättä hänen olalleen ja käsivarsilleen, ja hän
otti kauniimman sekä vei kuninkaalle sen.

„Kiitos, kiitos vain!" sanoi kuningas eikä
sen suurempaa uhoa pitänyt tuosta asiasta. Mutta
hovimiehet kävivät ihan tulipunaisiksi kateudesta,
kun Lehtovuori jälleen oli pulastaan hyvin suo-
riutunut.

Näin kului taaskin joku aika. Mutta eräänä
päivänä oli kuninkaan kovin ikävä. Silloin sat-
tumalta muistui hänen mieleensä isänsä tallipässi.
Ei muilla ollut niin kauniita sarvia kuin sillä ja
otsassa oli sen nimi kirjoitettuna kultakirjaimilla.

9
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Se pässi oli jo monta vuotta ollut kadoksissa,
ja nyt kuningas tahtoi sen taas takaisin.

„Teidän majesteettinne kysyy vain Lehto-
vuorelta. Hän sen kyllä teille hankkii!" hovi-
miehet sanoivat.

Kuningas kutsui Lehtovuoren luokseen sekä
käski häntä jäärää etsimään.

Lehtovuori meni taas linnan sivurakennuk-
sen kohdalle; Kultatukka pisti päänsä akkunasta
ulos sekä laski palmikkonsa riippumaan ja Leh-
tovuori kapusi vartiain näkemättä prinsessan
kammariin. Ja siellä hoitaja istui takan ää-
ressä omenia paistamassa.

„Mitä sinä sureskelet,poikaseni?"kysyi hoitaja.
„Onhan suremisen syytä", sanoi Lehtovuori.

Nyt kuningas tahtoo isänsä jäärän, ja jollen sitä
hänelle hanki, niin hengeltä pois sitte vain".

„Kylläpä tuohon neuvo keksitään", vastasi
hoitaja. „Kulje maantietä pitkin, kuten edelli-
sellä kerrallakin, mutta poikkea oikealle. Sil-
loin tulet pienen viheriän kunnaan luo. Siellä
on lammaslauma laitumella ja oinas astelee etu-
päässä. Sano sinä vain: 'pökö pässi! pökö pässi!'
niin oinas oitis sinua seuraa. Mutta sinulla on
aikaa kyllin. Saatat aivan hyvin Kultatukan
parissa olla ensin vähän aikaa sekä huvitella it-
seäsi omenien paistamisella, sillä välin kuin minä
menen katsomaan, etteivät vartiat ole sinua väi-
jyilemässä".

No niin, Lehtovuori jäi kuin jäikin ja syödä
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moussutti omenia. Mutta ennenkuin hän huo-
neesta läksi, antoi hän jokaiselle huonekalulle,
kuvastimelle, tuoleille, pöydälle ja kaapille ome-
nan, jotta eivät puhuisi mitään hänen käynnis-
tään. Mutta hiukalle ja santalaatikolle hän ei
muistanutkaan omenaa antaa. Sitten hän taas
hinasi itsensä Kultatukan palmikkoja myöten
alas akkunasta ja läksi maantietä kulkemaan.

Kun Lehtovuori tuli hoitajansa mainitseman
viheriäisen kukkulan luo, seisoi jäärä siinä, kul-
takirjaimilla merkitty nimi otsassa, ja laski sar-
vet puskemisen asentoon. „Alä puske pässi pö-
kö! pässi pökö!“ huusi Lehtovuori, ja oitis jäärä
häntä seurasi kotia linnaan.

„No nyt on oinas pihassa", sanoi hän ku-
ninkaalle. Ja sitten hän ensimmäistä hoviherraa
hämmästytti näpähyttäen häntä nenälle".

„Tuota et ilmaiseksi ole tehnyt!" puhisi
tämä vihaisena kuin käärme. Tuskin Lehtovuori
selkänsä ennätti kääntää, ennenkuin ensimmäi-
nen hovimies kuningasta kumartaen sanoi: „Suo-
kaa, että varoitan teidän majesteettianne! Leh-
tovuori on varmaankin ollut hoitajansa luona.
Hän on apuna ollut. Pelkkiä taikatemppuja kaikki-
tyyni!"

„Tuosta me kyllä pian selkoa saamme", sa-
noi kuningas. Mutta eipä hän sentään mennyt-
kään hoitajan luo. „Paras on kysyä ensin Kul-
tatukalta", ajatteli hän ja läksi, ensimmäinen
hovimies mukana, prinsessan luo.
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Mutta Kultatukalta hän ei mitään tietoja
saanut. Pöytä, tuolit, kaappi, kuvastin, kaikki
olivat vaiti. Ei yksikään kielitellyt ja kuningas
aikoi jo lähteä pois. Mutta silloin santalaatikko
ja hinkka yht’äkkiä kirkaisivat: „01i määrin Leh-
tovuori täällä!" ja sitte he ilmoittivat kaiken.

Kuningas ei ensin aikonut uskoa, mitä kuuli,
vaan sitten hän suuttui. „Ah! tässä on noita-
temppuja vallitsemassa!" mutisi hän hampait-
tensa takaa.

Silloin ensimmäinen hovimies kiirehti sano-
maan : „Minun mielestäni Lehtovuoressa on koko
syy. Hän on väärin käyttänyt hoitajansa hy-
vyyttä. Vastatkoon hän yksin kaikesta".

,Juuri samat mielipiteet on minulla!" vas-
tasi kuningas, ja hänen äänensä kuului kumealta,
ikään kuin tyhjään tynnyriin olisi huutanut, leh-
tovuori pitää teloitettaman. Se on vähin ran-
gaistus, mitä hänelle antaa saattaa".

Ja sitten Lehtovuori pantiin vankeuteen, syy-
tettynä noitumisesta, ja seuraavana aamuna häntä
talutettiin mestauspaikalle.

Silloin hoitaja tuli häntä vastaan.
„Mitä sinä sureskelet, poikaseni?" kysyi hän.
„Itkeä ja surra kyllä saattanen", vastasi

Lehtovuori, „nyt vievät he minua teloitettavaksi".
„Noh, rohkaise itseäsi, poikaseni!" sanoi

hoitaja. »Jokaiselle kuolemaan tuomitulle suo-
daan vielä joku toivomus. Tässä annan sinulle
savikukon. Pyydä kuninkaalta, että saat kerran
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puhaltaa siihen, ennenkuin sinua mestataan. Ole
nyt vain huoleti!"

Kun Lehtovuori tuli mestauspaikalle, oli ku-
ningas siellä kaikkien hoviherrojansa kanssa ja
sotamiehiä ylfympäri välkkyvinä miekkoineen.

~Viimeinen hetkesi on tullut!" sanoi kunin-
gas. ,Jos sinulla eläessäsi vielä on mitään toi-
vottavaa, niin joudu anomaan".

Silloin Lehtovuori pyysi, että hän, ennen-
kuin tästä matoisesta maailmasta lähtisi, hetki-
sen saisi rauhassa muistella entisiä, lapsuutensa
viattomia päiviä sekä viimeiseksi ilokseen puhal-
taa savikukkoa vielä kerran.

No, sepä armo hänelle suotiin.
Mutta tuskin hän oli ennättänyt asettaa sa-

vikukkoa huulillensa, kun jo nousi sellainen myrsky
ja tuuliaispää, että se puhalsi pois hovimiehet
sekä sotilaat ja vieläpä kaiken muun väenkin,
joka seisoi ylt'ympäri taajassa, kuten sillit tyn-
nyrissä, mestausta katsellaksensa. Ainoastaan ku-
ningas, teloittaja sekä Lehtovuori olivat jäljellä.

,Jos vielä kerran puhallan, vie tuuli pois
teidänkin", sanoi Lehtovuori.

„Ei, älä puhalla!" huusi kuningas. „Sinä
pääset minun sijastani kuninkaaksi".

„Pysykää sanassanne, isäni!" sanoiLehtovuori.
Sitten Lehtovuori tuli kuninkaaksi ja nai prin-

sessan. Tipiripii! Bumburrubum! Netpä sitten oli-
vat häät, net, mitä oivallisimmat.
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f||;UMOTTU Metsä.

■Kurinko oli juuri noussut ja kastehelmet ki-
maltelivat lehdissä, kun kuningas Pom-

* poksi käveli puutarhassaan. Kuunnellen
lintusten iloisia liverryksiä hän mielihy-

vällä nauttieli raitista aamu-ilmaa, nuoren vehrey-
den ja kukkien tuoksua.

Silloin hän yhfäkkiä, käydessään sireeni-
pensaston ohitse, kuuli muutamia raskaita huo-
kauksia, ja surullinen ääni rupesi laulamaan:

Synkkää mailmass* ompi
Ja tuonen helmassa,
Ja synkkää, kun ei onni
Suo mullen armasta,
Kun viel* oon nuori.

„Mikä nyt!“ ajatteli kuningas, „tuohan on
poikani Kilmon ääni!“ Ja aivan oikein siellä is-



tuikin prinssi lavitsalla yksin suruissaan, kyyne-
leet silmissä.

„Mitä sinä siellä istut nopolla nokin, poi-
kaseni?" sanoi kuningas. ,Ja mitä surullisia lau-
luja sinä lauleskelet? Kas toista oli minun nuo-
ruudessani! Toisellaisia lauluja minä lauloin".
Ja niin reippaasti ja vilkkaasti, ett'ei sitä olisi
tuosta vanhasta kuninkaasta saattanut uskoak-
kaan, rupesi hän, poljeten jalallaan tahtia, laula-
lamaan:

Rum bum boodle boo,
Ripple dipple nitti dob,
Dum doo doodle coo,
Raffle taffle chittibob!

„Kas sillä tavalla sitä laulaman pitää! Sen
laulun minä opin nuorena, ulkomailla käydes-
säni?"

Prinssi ei ymmärtänyt, mitä nuot sanat mer-
kitsivät, ja vielä tänäkin päivänä niitten merki-
tys ollee selittämättömänä. Mutta net lämmitti-
vät hänen sydäntänsä kuten pehmeä pumpuli-
villa, ja tietämättä minkä vuoksi, tunsi hän it-
sensä erin-omaisen ilomieliseksi.

„Niin, melkeinpä luulen, että minunkin tar-
vitsisi käymältä lähteä ulos maailmalle".

„Aivan oikein!" vastasi kuningas. „Maailma
on avara ja rohkealla mielellä pääsee pitkälle.
Sinun pitää lähteä vieraaseen maahan sekä va-
litseman itsellesi morsian mielesi mukaan. Mat-
kakustannuksista minä vastaan".
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Näin oli siis se asia päätetty. Ennen Kil-
mon lähtöä antoi kuningas hänelle vielä muuta-
mia hyviä neuvoja ja sanoi muun muassa:

„Kun nyt pääset kotinurkkia edemmäksi,
täytyy sinun muistaa, että menet etsimään kum-
mi-setä Periboniusta. Hän saattaa olla sinulle
suureksi hyödyksi. Tuskin häntä muistanet enään,
sillä sinä olit aivan lapsi, kun hän meidät jätti.
Hän ja minä jouduimme keskenämme kerran
riitaan. Minussa oli syy, sen kyllä sittemmin
huomasin ja kaduinkin, mutta silloin se oli myö-
häistä. Hän oli jo koonnut kapineensa ja lähte-
nyt matkoihinsa, sanomatta minne, eikä hän sit-
temmin ole antanut itsestään minkäänlaisia tie-
toja. Mutta sinusta hän aina piti kuten silmäte-
rästään. Missä ikänä hän onkin asuinsijaa itsel-
lensä valinnut, on hän suuren oppinsa takia kyllä
laveasti tunnettu. Kysy vain Agapetus Peribo-
niusta ja sano hänelle, että olet hänen kummi-
poikansa Kilmo, niin hän avosylin ottaa sinua
vastaan."

No sitä ei prinssi suinkaan unohtaisi. Sit-
ten hän jo seuraavana aamuna lähti matkalle,
sillä ..aikaiselta aikoa ja myöhäiseltä lähteä" ei
ollut sellainen tapa, joka Kuningas Pompoksille
kelpasi.

Prinssi kävi nyt monessa maassa ja kunin-
kaanlinnassa, ja jota kauemmaksi hän kulki, sitä
enemmän hänen matkustamishalunsa lisääntyi.
Mutta elämä noissa eri hoveissa oli hänen mie-
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lestään ihan yhdenlaista joka paikassa eikä yk-
sikään prinsessa kaikista niistä, joita hän tapasi,
oikein häntä miellyttänyt.

Nyt tapahtui eräinä päivänä, että Kilmo
tuli sellaiseen kuningaskuntaan, josta hän ei ol-
lut milloinkaan kuullut puhuttavan. Rajalla oli
tolppa, johon valtakunnan vaakuna oli asetettu,
ja tämä näytti ihan samallaiselta kuin korttipelin
herttarouva. Vaakunan ylinurkkaan oli maalattu
sydämmen kuva ja keskustassa istui prinsessa,
joka käsiään kurkotti sydäntä kohti ikään kuin
sitä pyytääksensä.

Kummastellen katseli prinssi vaakunaa ja
ratsasti sitten eteenpäin. Vaan tuskin oli hän
ratsastanut muutaman askeleen, ennenkuin ilma,
joka tähän asti oli ollut tyyntä ja kaunista, yht-
äkkiä muuttui. Rajan toisella puolen paistoi au-
rinko, kun toisella puolella satoi, ja tuota sa-
detta kesti seitsemän päivää. Mutta eipä siinä-
kään kylliksi, että vettä satoi kuin kaatamalla;
kaikkien häntä vastaan tulevien ihmistenkin sil-
mistä vesi tiukkui.

~Mistä kaikki tuo märkyys vuotaa?" kysyi
prinssi eräänä iltana kyläravintolan isännältä,
jonka luona hän oli kortteeria.

„Hyvänen aika!" totta kai tässä sataa täy-
tyy, onhan nyt juuri naisten viikko!" huokasi
isäntä. Sen kyllä huomaa, että olette ulkomaa-
lainen, koska ette tiedä, että tämän maan ku-
ninkaalla on seitsemän tytärtä, jotka kaikki ovat
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ilman sydäntä. Prinsessat ovat niin ihmeen kau-
niit, että ken heidät vain näkee, hän heti heihin
rakastuu. Mutta sydäntä heillä ei ole rahtua-
kaan. Juuri tähän aikaan heidän nimipäivänsä
alkavat, toinen toisensa perästä. Mutta eipä löy-
dykkään kuivaa silmää eikä pilvenhattaraa, joka
ei kyyneleitä vuodata heidän tähtensä. Sillä
paljonpa onnettomuutta prinsessat jo ovat iha-
nan muotonsa ja sydämmettömyytensä tähden
matkaansaattaneet! Ja koskapa siitä loppu tul-
lee? Kaikki ovat he ihan nuoria vielä, aivan pa-
raassa iässään“.

„Ovatko todellakin niin kauniita?" sanoi
prinssi.

„Se on aivan varma", vakuutti isäntä ja
kaikki kellarisalissa olevat vieraat.

,Ja minäpä juuri aioin lähteä linnaan", sa-
noi prinssi.

„Älkää millään muotoa! Älkää sitä tehkö!"
huudahti isäntä. ~Vahinko olisi, jos noin komea
nuori prinssi joutuisi sinne. Te saatatte itsenne
vain onnettomaksi".

Mutta prinssi oli päätöksensä päättänyt eikä
sitä enään käynyt muuttaminen. „Vaan seis!"
sanoi hän ja aikoi juuri astua jalustimeen, „olin
melkein unohtamaisillani kysyä teiltä yhtä asiaa.
~Oletteko koskaan kuullut puhuttavan Agape-
tus Periboniuksesta ?"

Tätä oli hän jo monelta kysynyt, mutta

202 LUMOTTU METSÄ.



aina vain turhaan. Helposti siis arvaa, miten
iloiseksi hän nyt kävi, kun isäntä vastasi:

..Kukapa ei Agapetus Periboniusta tuntisi,
tuota oppinutta herraa! Tuskin penikulman mat-
kan päässä täältä, oitis tien vasemmalla puolen,
näette punaiseksi maalatun ja viheriäisillä akku-
noilla varustetun tuvan, jonka ympärillä on pieni
kasvitarha. Siinä tuvassa hän asuu, ja hän kyllä
sanani todistaa".

Prinssi ratsasti nyt hiljakseen edellensä. Hän
ei saattanut olla ajattelematta noita seitsemää
prinsessaa, ja ennenkuin hän saattoi aavistaak-
kaan, oli hän jo ennättänyt pienen kasvitarhan
luo, jossa viinamarja- ja karviaispensaitten vä-
listä auringonkukat tuulessa noikkuen korottivat
pyöreitä päitään aitauksen ylitse. Keskellä puu-
tarhaa oli punaiseksi maalattu rakennus, jonka
portahilla istui pieni valkopartainen ukko kirjaa
lukemassa. Prinssi sitoi hevosensa veräjäntolp-
paan ja meni ukon luo, joka oli niin ajatuksiinsa
vaipununna, ett’ei huomannut prinssin tuloa, en-
nenkuin tämä häntä olalle taputtaen sanoi:

„Hyvää päivää, kummi-setä Peribonius!
„Mitä häh?" huudahti Agapetus Peribonius

sillä hänpä se oli „onko mahdollista, että
sinä olet kummi-poikani Kilmo? No totta maar!
silmistäsihän sinun tunnen. Ja mitenkä isoksi
olet kasvanut! olet melkein yhtä pitkä kuin
minä", sanoi hän hymyillen, nousi varpahillensa
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ja syleili sekä suuteli prinssiä sydämmellisesti.
„Kuinka ihmeessä sinä tänne olet löytänyt?"

Kummi-setä Peribonius vei nyt prinssin lu-
kuhuoneeseensa sekä veti häntä varten esiin
vanhan, nahalla päällystetyn tuolin, johon prins-
sin tuli istua, ja nyt täytyi tämän ruveta kerto-
maan kaikkea, mitä hänelle oli tapahtunut, sekä
mihinkä hän aikoi matkustaa.

Tarkasti kuunneltuansa prinssin kertomusta,
sanoi kummi-setä Peribonius:

„No niin, onhan kaikki, kuten olla tulee,
mutta älä huoli noista seitsemästä prinsessasta.
He vain turmioa sinulle tuottaisivat".

Mutta kun prinssi yksipäisesti väitti, että
kaikki kyllä hyvin kävisi, jos kummi-setä Peri-
bonius vain häntä vähäisen tahtoisi auttaa, tuli
tämä aivan miettiväksi, kulki ääneti pari kertaa
lattian poikki ja sanoi vihdoin:

»Noh, tee kuten tahdot! Jos pelkäisimme
kaikkea, mitä, mahdollisesti tapahtua saattaa, niin
silloin vasta elämämme oikein kurjaksi muut-
tuisi. Sinä tiedät, mikä prinsessoja vaivaa. Heitä
varten löytyy ainoastaan yksi parannus-aine ja
se kasvaa eräässä lumotussa metsässä. Mimmoi-
nen se aine on, sitä en tiedä. Mutta sepä vai-
keinta, kun ei saa siitä selkoa, missä tuo metsä
onpi. Sen verran kuitenkin tiedän, että se ku-
ninkaan linnasta on päivän matkan päässä suo-
raan itään päin. Mutta se muuttelee; välistä se
on siellä, toisinaan täällä. Usein tapahtuu, että
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väsynyt matkamies jonkun kukkulan huipulta
näkee lehtoja ja siimehikkäitä puunryhmiä leviä-
vän etäisyydessä. Mutta ennätettyänsä alas ta-
sangolle, huomaa hän koko metsän kadonneeksi.
Ainoa, mitä tässä kohden hyväksesi saatan tehdä,
on, että annan sinulle tämän pienen rasian", sa-
noi kummi-setä Peribonius ja kurotti hänelle vä-
häistäkulunutta visarasiaa. „Tämä, kuten näet, si-
sältää ruskeaan vivahtavaa pulveria. Jos sinä ripo-
tat tästä hyppysellisen maahan ja sanot: 'pieni
puu, kasva ylös korkeuteeni’ kasvaa siihen heti
puu, joka ei kuitenkaan ole kanervaa korkeampi.
Mene sitte tuon puuntaimen päälle istumaan,
niin se samassa silmänräpäyksessä, nostaen si-
nua mukanaan, nousee korkeuteen ja tulee suu-
reksi jättiläispuuksi. Sen oksilla saatat muka-
vasti loikoilla ja katsella laveasti ympärillesi ai-
van kuten kiikari-tornista. Kentiesi sinä sillä
tavoin saat metsästä selkoa. Kun tahdot astua
puusta alas, sanot vain: 'kiltti puu, nyt alas las-
keul’ Oitis puu rupeaa pienenemään, hiljaa las-
keutuen alas, ja katoaa maahan".

„Tiesinpä sen, että kummi-setä neuvon keksii
joka asiaan!" huudahti prinssi. „Kun kerran vain
metsään pääsen, niin minä miekallani kyllä tie-
dän hankkia prinsessoille lääkettä".

„Miekallasi et pitkälle potki. Päin vastoin
se sinua vain vahingoittaa, jos siihen turvaat",
vastasi kummi-setä. „Sinun täytyy maltillisesti
odottaa, mitä tapahtua saattaa. On mahdol-
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lista, että joudutpeikon kynsiinkin, metsään pyr-
kiessäsi. Mutta tässä sinulle jotakin annan! Tässä
pöntössä on voide, jonka nimi on mixtum fix-
tum compositum. Jos sinua kovin piestään ja
runnellaan, voitelet itseäsi tällä vain, ja samassa
koko kipu ja särky on poissa“.

Prinssi ei tietänyt, miten hän kiitollisuut-
tansa osottaisi, ja luvattuansa pian tulla takaisin
kertomaan kaikista tapahtumista, sanoi hän jää-
jyväiset kummi-setä Periboniukselle sekä ratsasti
ilomielisenä kuninkaan linnalle.

Täällä kuningas ja kuningatar mitä ystäväl-
lisimmästi häntä vastaan ottivat. Prinsessat oli-
vat ihania kuten ruusunuppuset; viikko kului
huvissa ja kemuissa, joita hänen kunniaksensa
toimitettiin, ja prinssi Kilmo mielestään ei ikänä
ennen ollut niin hauskoja päiviä viettänyt.

„Mitä kansa prinsessoista puhuu, ei ikänä-
kään saata olla totta", ajatteli hän ja meni
eräänä aamuna kävelemään linnanpuistoon. Huo-
maamattaan joutui hän pois puistosta taajapen-
saiseen hakaan, jossa sikalauma tonkieli. Mät-
täällä, vähäisen suon partaalla, istui vanha mies,
keppi kädessä.

„Sinä varmaankin olet sikopaimen, sinä",
sanoi prinssi.

„Niin, parempi sekin", vastasi ukko, „kuin
olla noitten vaivaisten joukossa, joita prinsessat
huvikseen upottavat suohon kuten kissanpoikia.
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„Mitä sinä puhut!" huudahti prinssi kiivas-
tuneena.

„Katsokaa ensin ja päättäkää sitten, pu-
hunko totta, herra hyvä!" sanoi sikopaimen osot-
taen sormellaan suota kohti.

Kun prinssi nyt katsoi sinne päin, johon
ukko osotti, näki hän ihmisen käsivarresta toi-
sen puolen pistäyvän näkyviin suosta. Aivan
vieressä leton päällä oli sulkatöyhtöinen hattu.

~Hyi! mitä tuo on?" kysyi prinssi.
„Malttakaa vähäisen, niin saatte kuulla",

vastasi sikopaimen. „Minä istuin tuolla kannon
takana ja näin kaikkityyni. Viikko on kulunut
siitä, kuin täällä oli nuori ritari. Eräänä päi-
vänä tuli hän prinsessojen parissa tänne kävel-
len. „Katsokaas tuota kaunista kukkaa tuol-
la !'■' sanoi yksi prinsessoista osottaen lummekuk-
kaa. „Anna minulle se!" Heti paikalla ritari oli
valmis sitä tuomaan. Kohta ensimmäiseltä as-
keleelta hän suohon vaipui polvista asti.
„Noh miksikä epäilette?" prinsessat huusivat.
Toisen askeleen otettuansa hän vaipui uumiin
saakka. „Ettekö sitäkään vertaa minun tähteni
uskalla!" nauroi prinsessa. Vielä viimeinen pon-
nistus ja ritari vaipui olkapäitään myöten. Mutta
nyt hän myöskin onnistui taittamaan ruusun.
„Kaunis, valkoinen kukka!" huokasi hän ja vis-
kasi ruusun prinsessan jalkojen eteen. Samassa
hän katosi syvyyteen. Prinsessa otti kukan ja
sanoi; „Eihän se tuoksukkaan!" Sitten viskasi
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hän sen ylenkatseellisesti pois. Ja levollisina
lähtivät he matkoihinsa ja sinne prinssi jäi suo-
hon sammakkojen saaliiksi, eikä kukaan hänestä
sitten enään välittänyt!"

..Hirmuista!" huudahti prinssi.
„Niin, sellaisia prinsessoja he ovat", sanoi

sikopaimen. „Tahdotteko vielä enemmän nähdä,
niin menkää Kuperikeikka-vuorelle".

Kilmo prinssi ei tietänyt mitä uskoa, mutta
kuitenkaan hän ei saattanut olla pyytämättä it-
sellensä sikopaimenta oppaaksi vuorelle.

Ylhäällä vuorella oli leveä halkeama, jossa
hirveä syvyys ammotti äkkijyrkkien kallioseinien
välistä.

„Katsokaa tänne!" sanoi sikopaimen. „Nä-
mät ovat kaikki kadonneita prinssejä."

Kun Kilmo prinssi nyt katsoi alas syvyy-
teen, näki hän rotkon pohjalla jonkunlaisen sos-
koläjän, sellaisen, jonka näkee takapihoilla ja
joskus myöskin likaisten kyökkiportaitten vie-
ressä. Mutta vanhojen kalanluitten, munankuo-
rien, kuolleitten krapujen ynnä muitten sellaisten
asemesta oli tuolla hirveässä sekasokassa käsi-
varsia, luita, tyhjiä kalloja, kullalla koristeltuja
silkkirääsyjä ja samettitilkkuja. Hui!

„Tätnä on prinsessojen työtä", sanoi siko-
paimen. Lapsena he itseänsä huvittelivat siten,
että repivät kärpäsiltä siivet ja eläviltä pikku
linnuilta höyhenet. Nyt he kosioillensa tuota
ilkityötänsä harjottelevat. Nuot kosia raukat tu-
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levät vihdoin semmoiseen mielenhäiriöön, että
ennen syöksyvät tuosta jyrkänteestä alas sekä
taittavat niskansa, kuin kärsivät prinsessojen sy-
dämmettömyyttä. Sillä nähkääs, prinsessat ei-
vät oikeitä prinsessoja olekkaan! Lumottuja he
ovat, vaihdokkaita ovat he. Sen minä jo sanoin
silloin, kuin kapalossaan potkivat sekä kirkuen
ja parkuen vilkkuivat suurilla silmillään. Pankaa
nuot rikkalapiolle, minä sanoin, ja viekää net
ulos lantaläjälle jonakuna myrskyisenä yönä,
niin kyllä nähdään, minkä hengen lapsia he
ovat, minä sanoin. Mutta eihän sitä koskaan
kuunnella, mitä viisaat ihmiset sanovat".

Tämä nyt jo oli liikaa! Eihän prinssi tällai-
sia olisi saattanut aavistaakkaan. Kauhistuneena
läksi hän linnaan takaisin.

~Prinsessoja varten löytyy ainoastaan yksi
parannus-aine, ja se kasvaa lumotussa metsässä",
näin toisti hän kummi-setä Periboniuksen sanoja
ja ajatteli taas: „Maksakoon, mitä maksoi, minä
kuitenkin koetan hankkia tuota ihmeellistä ai-
netta."

Hän meni kyökkiin ja sai sieltä lainata kan-
nellisen pajukopan.

Nyt hän lähti astelemaan tanteretta, koppa
kädessä. Aurinko paistoi helteisesti ja hiki va-
lui prinssin otsalta. Mutta minne ikänä hän vain
katsoi, ei näkynyt muuta kuin pieniä kaurakas-
kia ja hakamaita sekä äärettömiä, autioita ka-
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nervakankaita. Ilta joutui, mutta hän ei vielä-
kään metsää nähnyt.

~Minun täytyy koettaa tuota pulveria, jota
kummi-setä antoi", ajatteli hän ja otti peukalon
ja etu-sormensa väliin visarasiasta hiukkasen sekä
ripotti sitä maahan.

„Pieni puu, nouse korkeuteen!" sanoi hän.
Heti kasvoi hänen jalkojensa eteen pieni

taimi, tuskin suurempi kuin saksankataja-pensas.
„Vai niin", sanoi prinssi ja istahti pensaan

päälle.
Samassa silmänräpäyksessä hän ilmaan nousi

nousemistaan. Viheriäiset lehdet ja tuoksuvat
kukat ympäröivät häntä. Istuen jättiläiskorkui-
sen puun nuortevilla oksilla, hän mukavasti, ilta-
tuulen tuudittamana, keinui sen tuuheassa lat-
vassa. Hänen ympärillään linnut livertelivät ikään
kuin suuressa lehtimajassa, ja lehtien välistä saat-
toi hän katsella kauas, kauas avaran lakeuden
ylitse.

Nyt hän yht'äkkiä näki laskevan auringon
loisteessa jos jotakin; näkipä yhdeksän hyvää
ja kahdeksan kaunista kiiltävää kultaa ja vi-
heriöiviä metsiä etäisyydessä siintävän.

„Kiltti puu, maahan laskeu!" huudahti prinssi
iloisena kuin laulava lintu. Heti puu rupesi vä-
henemään ja alenemaan, ja yks' kaks' seisoi
prinssi maassa taas ja näki tuon äskeisen suu-
ren puun katoavan, pienenä kuten ruohon korsi,
maahan.
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Prinssi kulki nyt rivakkain askelin siihen
suuntaan, missä hän oli metsän nähnyt. Hämärä
alkoi, kuu nousi. Hetken perästä hän selvästi
näki muutamia puunryhmiä. Vielä hetkinen ku-
lui ja nyt hän kulki tavattoman vahvojen puit-
ten välissä, jossa tuon aarniometsän suhiseva
lehtikatos kaarteli hänen ylitsensä. Tämä uhkea
metsä taajeni taajenemistaan. Köynnöskasvit ja
okaiset pensaat salpasivat tien ja tekivät viipa-
leita prinssin hienoihin käsiin sekä repivät hä-
nen vaatteitaan. Mutta taivuttaen oksat ja haa-
rat sivulle päin, tunkesi hän, kompastellen sam-
maltaneihin kiviin jakantoihin, herkeämättä eteen
päin. Kuu paistoi kirkkaana ja valoisana leh-
tien välistä; varjot näyttivät pitkiltä ja kum-
mallisilta, kaikki oli äänetöintä, ainoastaan silloin
tällöin kuului yksinäinen naperrus, kun tikka
nokkieli lahonnutta oksaa.

„Paras odottaa huomiseksi", ajatteli prinssi
ja aikoi jo hakea itsellensä yösijaa puun onteloon.

Silloin hän äkki-arvaamatta havaitsi orjan-
tappura- ja saksanpihlaja-pensastossa rakennuk-
sen aivan lähellään. Hän meni lähemmäksi ja
koputti ovea. Se olikin lukitsematoin ja hän
astui sisään.

Kuljettuansa muutamien pienten huoneitten
lävitse tuli hän erääseen saliin, jossa oli sivu-
ovet sekä vasemmalle että oikealle. Lattian kes-
kellä oli pöytä sekä pöydällä haarukas kynttilä-
jalka ja siinä kaksi kynttilää.
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„Holoi! Onko täällä ketään?" huudahti prinssi.
Mutta aivan oli äänetöintä.
„Minä kai sitte saan itseäni hoitaa", ajatteli

hän ja aikoi sytyttää jalassa olevista kynttilöistä
toisen.

Mutta nyt syttyikin se kynttilä, johon hän
ei edes koskenutkaan.

„Sepä kumma", sanoi hän ja koetti taas sy-
tyttää toista kynttilää.

Se nyt vuorostaan rupesikin palamaan, mutta
samassa toinen sammui taas. Ja sillä tavalla
kävi yhäti.

~Kummapa olisi, ellen saisi noita molempia
yhfaikaa palamaan", ajatteli hän ja sytytti yht'-
aikaa kumpaistakin.

Samassa liekki kovalla paukkeella syttyi mo-
lempiin. Vasemmanpuolinen ovi aukeni ja neljä
yhtämuotoiseen pukuun puettua pientä palveliaa
kiirehti sisälle.

~Kuka täällä asuu?" kysyi prinssi,
„Herra Pitkänoukka", vastasivat he kaikki

yhtä haavaa.
,Hm! en tunne sitä nimeä. Paljoko kello on?"

„Yhdeksän on kello, osottaa kymmentä, on
vailla yhtätoista, hakkaa kohta kaksitoista", vas-
tasivat he.

„Mitä kummaa!" sanoi prinssi ja astui heitä
lähemmäksi.

Oitis he kaikki neljä juoksivat ulos ovesta,
jonka panivat salpaan.
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~Pääsenhän toista tietä sitten", tuumasi prinssi
ja meni vastakkaisen oven luo.

Mutta kun hän sen aukaisi, oli siellä toinen
ovi oitis takana. Ja sen takana oli kolmas ovi
sekä vielä neljäs, viides ja kuudes ja sitten ovi
oven perästä.

„Tämähän käy aivan kuten kirjaa selail-
lessa", ajatteli prinssi, kun hän seitsemännen-
toista oven aukaisi.

Silloin astui häntä vastaan kummalliseen pu-
kuun puettu kaljupäinen ja kierosilmäinen mies,
jonka huulet olivat pitkällä torollaan ikään kuin
linnun noukka.

,Jota pitemmältä päivää kuluu, sitä kau-
niimpaa väkeä tulee", sanoi prinssi. ~Te var-
maankin olette täällä isäntänä".

Mies pani rinnallensa käsivarret ristiin ja
vilkutti silmillään, mutta ei vastannut sanaakaan.

„Suvaitsetteko, että jään tänne yöksi?" ky-
syi prinssi.

Mies veti suunsa auki aina korviin saakka
ja pisti kielensä pitkälle sekä irvisti prinssiä vas-
ten naamaa.

„Odotappas! kyllä minä sinun opetan!" huu-
dahti prinssi ja sieppasi miekkansa tupesta.

Samassa Pitkänoukka kumartui eteen päin,
tarttui hampain miekkaan ja nielaisi sen sitten
kokonaan.

Prinssi jäi ällistyneenä häneen tuijottamaan.
Mies nielaisi nielaisemistaan ja yhfäkkiä ru-
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pesi miekka hiuspalmikon-tapaisena nousemaan
ylöspäin hänen päästään. Ivallisesti hymyillen
antoi hän prinssille miekan, meni sitten pari as-
kelta taakse päin ovea kohti ja väheni vähene-
mistään sekä katosi avaimenreiästä.

„Harmillista, etfen saattanut malttaa miel-
täni!" sanoi prinssi sekä heittäytyi sohvalle pit-
käkseen ja nukkui siihen, väsyneenä kun oli päi-
vän ponnistuksista.

Prinssi ei tietänyt, kauanko hän oli nukku-
nut, kun kovasta kolinasta heräsi. Kuu paistoi ak-
kunasta sisään ja sohvan vieressä seisoi Pitkänouk-
ka pitäen kädessään seitsemänsiimaista ruoskaa.

Kilmo ennätti tuskin kätensä saada silmiensä
suojaksi, ennenkuin hänen korvissaan suhina kuu-
lui, ja ruoskan sivalluksia tuli kuin rakehia hä-
nen päälleen

„Tuossa sait!" sanoi Pitkänoukka ja peräy-
tyi takaisin ovea kohti.

Vihan vimmassa aikoi prinssi huutaa jotakin
hänelle, mutta pyörtyi samassa.

Kun prinssi taas sai silmänsä auki, paistoi
aamu-aurinko akkunnsta sisään. Koko hänen
ruumiinsa tuntui runneltuneelta ja vaivoin hän
sen verran jaksoi nousta vuoteeltaan, että sai
esiin pönttösen, jossa oli mixtum fixtum coinpo-
sitwn, mutta kun hän oli tuolla voiteella itsensä
voidellut, oli koko kankeus ja kirvelys ikään
kuin tuulen puhaltamalla mennyt pois. Tunsipa
hän itsensä niin raittiiksi ja virkistyneeksi, kuin
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Hän nielaisi nielaisemistaan ja yht-
äkkiä rupesi miekka hiuspalmikon-tapai-
sena nousemaan ylöspäin hänen päästään.





jos oiisi maannut haahkan-untuvilla ja juuri nous-
sut hyvän aamiaispöydän äärestä.

Iloissaan siitä, että pääsi tuosta vieraanva-
rattomasta yökortteeristaan, otti hän koppansa
ja lähti metsään.

Nyt päivänvalossa hän vasta havaitsi, min-
kälainen uhkea kasvullisuus häntä ympäröitsi.
Eipä siinä kylliksi, että täällä kasvoi rinnatusten
kaikellaisia sekä pohjois- että etelämaisia puita
ja pensaita, joista prinssi oli lukenut tahi joita
hän oli nähnyt, mutta olipa täällä vielä mitä
kummallisimpia puita ja kasvia, joista hän ei ol-
lut koskaan kuullut puhuttavankaan.

Juuri kun hän siinä par’aikaa kulki ihme-
tellen ja katsellen, tuli hän vähäiselle aukealle
ja viheröivälle paikalle. Silloin kuuli hän kum-
mallisen sihinän ja sähinän, ikään kuin monta
vienoa ääntä olisi kuiskannut ja sipissyt hänen
ympärillään. Hän ei saattanut ymmärtää, mitä
se oli. Hän seisattui kuuntelemaan ja kurkisteli
ylöspäin, josta äänet kuuluivat.

Silloin hän huomasi puun, jossa ei ollutkaan
tavallisia hedelmiä, kuten hän ensin oli luullut.
Kaikki haarat ja oksat olivat täynnään punaisia,
raittiita, sykkiviä sydämmiä. Siinä oli eloa ja
tirskunaa, ikään kuin olisivat tuhansia viattomia
pikku salaisuuksia toisillensa uskoneet.

„No tuossapa nyt on parannus-aine 1“ huu-
dahti prinssi ja poimi seitsemän nuorta turmel-
tumatonta, lämmintä sydäntä koppaansa. Sitten

215LUMOTTU METSÄ.



pani hän kannen kiinni nappulalla jarupesi pyr-
kimään metsästä pois.

Niin vaikeaa kuin prinssin olikin tulla met-
sään, yhtä helposti hän sieltä nyt pääsi ulos.
Pientä kaunista polkua pitkin käveli hän iloisena
eteen päin. Jopa harvenevien puitten välistä la-
keus näkyi pilkottavan, kun hän äkkiarvaa-
matta juuri siinä, missä metsä loppui, tapasi seit-
semän rosvoa, jotka kiivaasti kinasivat keske-
nään Ruohostossa heidän vieressään oli heidän
saaliinsa, joka oli pantava yhtäkokoisiin osiin,
yksi osa kullekkin, mutta jakaja luki itsensä aina
kahteen kertaan.

Kun ryövärit näkivät prinssin tulevan met-
sästä, tarttuivat he hänen käsivarteensa ja huu-
sivat :

„Sinun pitää välimme ratkaiseman! Kuinka
monta meitä on?"

„Teitähän on seitsemän", sanoi prinssi.
„Mutta kun joku meistä laskee, tulee meitä

aina kahdeksan", vastasivat ryövärit.
„Vai niin", sanoi prinssi. „Menkää nyt kai-

kin vatsallenne tuohon maahan".
Sen he oitis tekivät.
„Noh, puskekaa nyt nenät santaan! Mon-

tako merkkiä tuli?" kysyi prinssi.
„Kas onpa niitä seitsemän!" huusivat ros-

vot, jotka nyt tulivat määrästä selville, ja ka-
vahtivat pystyyn.

Mutta kun prinssi samassa etsi koppaansa,
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havaitsi hän hämmästyksekseen, että nappula oli
suulta pudonnut ja kansi keikahtanut auki. Heti
kaikki sydämmet, suristen kuten mehiläisparvi,
lensivät ulos kopasta ja istahtivat yksi jokaisen
ryövärin rintaan.

Hätimmiten prinssi poimi kaikki sydämmet
kokoon ja laski net koppaan taas. Mutta met-
sästä kuului kimeä nauru ja nopolla nokin kii-
rehti Kilmo matkoihinsa, niin pian kuin suinkin
ennätti. Ja sitten hän vihdoin tuli kuninkaan
linnalle jälleen.

„Arvatkaa, mitä minulla kopassani on!“ sa-
noi hän ja astui, niin tomuisena ja rikki revit-
tynä kuin oli, kuninkaan jakuningataren eteen.

Ei, sitä he eivät arvanneet. Prinssi kertoi
nyt, että siinä oli prinsessojen parannus-aine,
jota kaikki jo kauan aikaa olivat etsineet.

No sielläpä vasta ilo syntyi. Prinsessat ase-
tettiin riviin ja sitten heistä yksi erästään meni
Kilmo prinssin luo ja sai häneltä sydämmen,
jonka heti saatuansa nielaisi.

Mutta kuinka hirveästi toivo tällä kertaa
pettikin!

Jo huomispäivä näytti, mitä tästä seurasi.
Ja mitkä hirveät seuraukset!

Syystä että kansi oli auennut ja prinssin
poimimat sydämmet lentäneet ulos ja istuneet
ryövärien rintaan, oli nuot seitsemän rosvoa net
siten saastuttanut, että niissä nyt löytyi seitse-
män kuolemansyntiä, nimittäin: ylpeys, ahneus,

10
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hekumallisuus, viha, juoppous, kateus ja laiskuus.
Jokaisessa sydämmessä, joita prinssi oli prinses-
soille tuonut, oli yksi näistä kirveistä synneistä,
jotka synnyttävät kaikkia muita paheita ja saas-
taisia himoja.

Mitenkä prinsessat itseänsä käyttivät, sitä ei
sanoin kertoa saata. He menettelivät siten, että
oikein hävetti, ja heitä täytyi pitää lukitussa
huoneessa.

„Nyt on jouduttu pahasta pahempaan", sa-
noi kuningas; kuningatar raukka yhä vain itki
ja koko hoviväki kulki alla päin pahoilla mielin.

Kilmo prinssi olisi ennen ollut maan alla
kuin päällä. Hän heittäytyi kumoon sekä ni-
mitti itseänsä kaikellaisilla haukuntanimillä, mutta
mitäpä se auttoi! Vihdoin hän astui hevosen
selkään ja ratsasti pois, jättäen kaikkityyni, sa-
man tien, jonka oli tullutkin.

Ennätettyänsä sen pienen punaisen tuvan
kohdalle, jossa kummi-setä Peribonius asui, näki
hän kummi-sedän seisovan puutarhassaan katse-
lemassa maantielle päin, ikään kuin hän sieltä
olisi odottanut prinssiä.

„Kaikki on hukassa!" huudahti prinssi ja
kertoi, miten huonosti hänen koetuksensa prin-
sessojen pelastamiseksi oli onnistunut.

~Sitä minä kyllä ajattelin!" vastasi kummi-
setä Peribonius. „Monta monituista sydäntä me-
nee hukkaan, mutta vaikeapa on yhdenkin sy-
dämmen löytäminen! Jospa enemmän olisit tar-
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kannut itseäsi, olisi ehkä asiasikin paremmin on-
nistunut. Mutta yhtäkaikki! Pääasia on, että
taas olet luonani raittiina ja terveenä.

Mutta prinssi oli lohduttamatoin.
„Rakkahin kummi-setä kulta! Etkö tahdo

vielä kerran minua auttaa?" sanoi hän ja taput-
teli kummi-setä Periboniusta poskelle.

~No aivan mielelläni, jos vain saatan. Mutta
sepä ei olekkaan mikään helppo asia, se", vas-
tasi kummi-setä; „sillä keinot ovat lukuisat, mutta
juonet vielä lukuisammat. Ei, se on aivan mah-
dotointa", sanoi hän ja käveli miettivänä edes
takaisin kuin kissa kattoräystäällä. „Vaan mal-
tappas!" huudahti hän, äkkiä seisahtuen. „Luu-
lenpa, että se sentään käy päinsä".

Hän kiirehti nyt työhuoneeseensa ja palasi
jälleen, tuoden muassaan kaksi pientä to-

muista ja hämähäkin verkkoon kiertynyttä lasi-
pulloa.

„01in aivan unohtanut nämät pienet kapi-
neet", sanoi hän, katsellen potteja päivää vasten
ja pyyhkiellen niistä tomut pois. „Tässä val-
koisessa potissa on neste kirkas ja läpihohtava
kuin vesi. Minä sain tämän kerran Egyptin-
maalla vanhalta oppineelta, jonka seurassa mat-
kustin. Tuo vanha mies sairastui matkalla ja
minä hoidin häntä. Mutta hän kävi yhä huo-
nommaksi, ja kun tunsi loppunsa lähestyvän,
viittoi hän minua luoksensa ja sanoi heikolla
äänellä: 'Kiitollisuuteni osotteeksi, koska olette



minua hoitanut, tahdon antaa teille tämän pul-
lon. Jos matkoillanne joskus sattuisitte tapaa-
maan jonkun ryövärin tahi pahantekiän, niin
kaadatte vain tästä pullosta sisällön maahan
eteenne’ . . . Samassa hänen voimansa loppuivat
aivan, ja hän kuoli, saamatta minulle ilmoittaa
tuon nesteen salaisia ominaisuuksia. Tee nyt,
kuten käsken! Mene vielä kerran tuohon lu-
mottuun metsään! Ehkä onnistut saamaan sieltä
seitsemän uutta sydäntä. Mutta ole varoillasi
sitten! Ennenkuin prinsessat saavat sydämmet
nieltäväkseen, täytyy sinun heille antaa lusikal-
linen tuosta mustasta potista siinä on cum
colleri duri dariurn silloin he sylkevät pois
vanhat sydämmensä. Muuta en nyt saata hy-
väksesi tehdä".

No tästäpä prinssi nyt nöyrimmästi kiitti,
pisti potit taskuunsa ja hyppäsi sitten hevosen
selkään sekä ratsasti takaisin kuninkaan lin-
naan. Seuraavana aamuna aikaiselta hän otti
kopan käteensä ja läksi taas etsimään lumottua
metsää.

Tällä kertaa hän sen löysi paljoa pikemmin
kuin ensi kerralla. Keskipäivän-auringon lois-
taessa se vihreälle ja kullalle hohti. Tuoksuva,
raitis tuulonen puhalteli häntä vastaan. Katsel-
len noita monituisia kummanlaisia puita ja kuk-
kia tuli hän yhä etäämmälle metsään. Mutta
turhaan etsi hän sitä rakennusta, jossa hän on-
nettoman yön oli viettänyt. Eikä hän myös-

220 LUMOTUT METSÄ.



kään löytänyt sitä vähäistä aukeaa paikkaa, jossa
sydänpuu kasvoi. Hänen ympärillään olevat pen-
sastot veivät häneltä näkö-alat kokonaan.

„Luulenpa, että täällä vielä on vähä pulve-
ria jäljellä", ajatteli hän ja käänsi visarasiansa
ylös-alaisin. „Pieni puu nouse ylös korkeuteen."

Heti sai hän istua mukavassa lehtimajas-
saan korkealla ilmassa, jossa hänellä oli avara
näkö-ala.

Oitis ensimmäiseksi hän havaitsi tuon pie-
nen viheriäisen niityn tuskin kiviheiton matkan
päässä. Mutta hämmästyksekseen näki hän siellä
kolme miestä, pitkät viikatteet kädessä, olevan
heinää tekemässä. Heidän päänsä olivat ympy-
riäiset kuin pallot, ja ensimmäisellä oli yksi sil-
mä, toisella kaksi ja kolmannella kolme silmää
otsassa, ja niin pitkiä korvia kuin heidän ei
Kilmo prinssi vielä milloinkaan ollut kenelläkään
ihmisellä nähnyt. Yhfäkkiä he keskeyttivät työn-
sä, näyttipä siltä, kuin olisivat ruvenneet neuvot-
telemaan keskenään. Heidän korviensa asen-
nosta huomasi, ett’ei heillä ollut mitään hyvää
mielessä.

Akki-arvaamatta se pallopää, jolla oli ai-
noastaan yksi silmä, lähti niityltä ja tuli suoras-
taan sitä puuta kohti, jossa prinssi istui.

„Nyt on ratkaiseva hetki!" ajatteli prinssi
ja kaasi maahan kaikki, mitä oli siinä valkoi-
sessa potissa, jonka hän kummi-setä Periboniuk-
selta oli saanut.
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Silloin syntyi puun eteen joki ja joessa uis-
kenteli hauki.

Nyt tuli yksisilmäinen joen partaalle ja näki
hauen, joka aivan alallaan loikoili rannan kivien
välissä. Samassa hänen pitkät korvansa kävivät
vieläkin pitemmiksi. Tirkistäen veteen nosti hän
hiljaa viikatteensa ilmaan ja koetti varrella osata
haukeen, mutta silloin hän viikatteensa käänsi
siten, että terä ikään kuin luokka oli hänen nis-
kansa ylitse, ja rattis! hän voimiensa takaa täh-
täsi haukeen, mutta nauskis! oman niskansa hän
poikki leikkasikin, että pää vain kieri hänen
jalkojensa eteen.

Nuolen nopeudella ui hauki pari syltä niit-
tyä kohti ja seisattui vahingoittumatta kahi-
listoon.

Kun nuot toiset pallopäät olivat hetken
odottaneet eikä yksisilmä palannut, meni se, jolla
oli kaksi silmää, tiedustelemaan, missä kumppani
viipyi. Tultuansa joelle, näki hän hauen, ja kävi
oitis viheriäksi kuin papu, käänsi päätänsä ku-
ten kukko, jolloin se oikein tarkastaa jotakin, ja
koetti viikatteen varrella osata haukeen. Mutta
miten hän siinä kopeloitsi, tuli viikate hänen
niskansa ylitse. Ja nauskis! kieripä hänenkin
päänsä pois.

Salaman nopeudella ui hauki kappaleen eteen
päin ja seisattui liikkumattomana rannan kivien
väliin.
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Kolmannella ei ollut parempaa onnea, vaikka
hänellä oli kolme silmää. Hänen kävi samoin.
Pää poikki vain!

Samassa hetkessä joki kuivui santaan ja
katosi haukineen.

Nyt prinssi antoi puun laskeutua alas maa-
han ja meni sitten niitylle. Täällä hän poimi
seitsemän uhkeaa nuorta sydäntä, laski net kop-
paansa sekä pani kannen visusti kiinni ja lähti
paluumatkallensa.

Vastuksitta pääsi hän metsästä ulos ja poikki
kankaan. Mutta kun hän jo oli niin lähellä lin-
naa, että katto näkyi, ajatteli hän: „Eihän nyt
vain mikään pulkkaus taas tapahtune' 1 . Ja pääs-
täksensä pikemmin perille meni hän oikotietä,
mutta juuri kun hän ennätti ulkohuone-rivin koh-
dalle, oli siellä äsken tervattu silta. Siinä oli
vares tarttunut tervaan, ett’ei päässyt sinne eikä
tänne. Sillä kun noukka oli irti, istui häntä
kiinni, ja kun häntä pääsi irti, joutui noukka
kiinni.

Prinssi seisattui katselemaan ja tahtoi auttaa.
Mutta kun noukka oli irti, istui häntä kiinni,

ja kun häntä pääsi irti, joutui noukka kiinni.
„Ei, hullu häntä uskokoon!" sanoi prinssi.

Ja tarttuen tukevasti kopan kanteen hän mennä
koipeloitsi tiehensä, hyökkäsi ylös linnanporta-
hia eikä tuntenut itseänsä turvalliseksi, ennen-
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kuin pääsi saliin, jossa kuningas ja kuningatar
olivat.

„No nyt minulla on parannus-ainetta juuri
semmoista, kuin sen olla pitää“, sanoi hän.

„Niin kai, kyllä me tuon tunnemme. .vas-
tasi kuningas.

~Ei maar, kyllä tästä toista syntyy I', sanoi
prinssi. Sitten sai hän lainata kuningattaren ho-
peisen pesu-astian ja antoi prinsessoille lusikalli-
sen cum colleri duri darimriia sekä piti sitten
pesu-astiaa heidän edessään. Uuh! he aukaisivat
pienet nuppusuunsa ja sylkivät ulos pahat sy-
dämmensä. Sitten saivat niitten sijasta niellä
nuot äsken poimitut.

Ja prinsessat, jotka ennen olivat olleet il-
keät kuin pahat noidat, seisoivat siinä nyt äk-
kiarvaamatta viattomina kuin kyyhkyiset ja lem-
peinä kuin lampaat.

Ihastus oli ääretöin. Jos ennen olikin kul-
jettu alla päin pahoilla mielin mustan muotoi-
sena, niin nyt oli kaikki ruusunhohteista, ja se,
jonka ilo ei suinkaan ollut vähin, oli Kilmo
prinssi.

Vielä samana päivänä kuningatar sanoi hä-
nelle:

,Jos tytöistä joku on mieleisenne, niin puhu-
kaa vain suunne puhtaaksi! Viikko pannaan miet-
timisen ajaksi, mutta ette suinkaan rukkasia saa."

Kilmo prinssi olisi halusta nainut kaikki seit-
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semän, mutta koska hän ei sitä saattanut tehdä,
otti hän nuorimman.

Nyt sanat lähetettiin kuningas Pompoksille
ja kummi-setä Periboniukselle. He pian kyllä
tulivatkin. Ja kun näkivät, mikä onni oli tullut
Kilmo prinssin osaksi, hänen, jota molemmin
kovin paljon rakastivat, antoivat he toisillensa
sopuisasti kättä ja olivat ystävykset kuten en-
nenkin.

Ja siellä nyt valmistettiin häät, joitten ver-
taisia ei kukaan ollut miesmuistiin nähnyt. Niin
komeat net olivat.

„Katsoppas, poikani! Onni urheata seuraa.
Mitä vakaasti tahtoo, siihen varmasti kykenee",
sanoi kuningas Pompoksi.

„Niin, kun kummi-setä minua auttoi", vas-
tasi prinssi.

„Hoh, soh!" sanoi kummi-setä Peribonius.
„Mihinkä me joutuisimme, jolleivät ihmiset aut-
taisi toinen toistansa".

Häät kestivät seitsemän päivää ja sillä aikaa
joutuivat myöskin toiset prinsessat kihloihin. Sit-
ten läksi nuori pari ja koko hääjoukko heidän
muassaan kotia kuningas Pompoksin linnaan.
Ja siellä pidettiin semmoiset kotiintuliaiset, että
häille täydellisesti vertoja vetivät. 110 oli ylei-
nen. „Rum burn boodle boo!" lauloi isä Pom-
poksi. ~Hutti, rutti, rallalaa!" vastasi kummi-
setä Peribonius.

„Eläköön Kilmo prinssi ja hänen ihana puo-
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lisonsa!" huusi kansa. Rumpuja päristettiin, tor-
via toitotettiin ja tykkiä laukaistiin. Ai ai! mi-
ten jytisi.

Mutta lumottua metsää ei kukaan sittemmin
enään ole löytänyt.
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