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6uomafoifi§lfa f abui§lfa ja fanfantarinoi§lfa efi!)t!)it>ät if)mif en rin• 
nalfo ja tJf)teif e§lti f)änen fanM aan eläimet tefJoffaa§lti toimiit>ina, ja tu§l• 
finj)a Iö!)t!)nee ainoatafaan fertomu§lta, jo§lfa 'ei jofu emin ottaifi tait>alla 
eli toif ella of aa niif)in taj)af)tumiiri ja tefoifJin, joi§lta filnä ferrotaan. 
:1:ait>allif e§lti ne oit>at !)§ltäit>äffif e§lfä fuf)tee§lf a if)mifeen ja auttait>at f)äntä 
f)äbän f)etfellä neuit>oiUa ja t!)öllä. @nnen ,l)ainetui§lfa fuomafaifi§lf a fa• 
bui§lf a ja fan[ antarinoi§lf a on fuitenfin eläimillä lait>allife§lti ainoa§ltaau · 
jofu fiit>ttof a nä!)tertäwänä. IDfJbe§lfä ainoa§lf a fertomuffe§lfa, ,,~ettu fofio• 
mief)enä", 6at. ja ::tarin. II ofa, fiit>. 46-66, on fettu miltei fabttn j)ää• 
f)enfilö, fo§lfa f)än, ollen j)uf)emief)enä ifännälleen, oifea§ltaan on f e, jofa 
jof)taa ja feljittää faiffi fabtt§lfa fuit>atnt taj)af)tumat ja fiten määrää fer• 
tomuffen juonen ja feljittJff en afu§lta foj)j)uun. :1:ä§lf ä tarina§lf a, futen 
faiffialla, jo§lfa eläimet fanf anfabui§lf amme ottattiat taj)aljtumiin ofaa, on 
niille m!)ö§l annettu ei ainoa§ltaan. inljimiffinen luonto ja taf)to, it>aau 
l)uf)elaljjafin, jota l)aitf e -tu!3fin olifi ollutfaan maljboffi§lta -foljottaa eläintä 
runouben maailmaan, fo§lfa juuri f en ait>ulla iljntinen ja eläin l)arljaiteri 
it>oimat toinen toifianfa !)mmärtää. Önl)a niille annettu if)mi§lnimiäfin; 
fan[antarui§lfa futfµtaan fettua IDHfoffi, iäni§ltä ,3u§lfiffi i a futta ~efaffi, 

. jotfa nimet it>ielä n!)f!)ifinfin Oit>at fuotnalai§lten tait>allifimmat nomina 
propria. 

, imaan ei fiinä f!)Ilin, että fanf antaru§lf a eläimellä on if)mif en rin• ,, 
nalla jofu it>äf)äl)ätöif eml)i fituuteljtätuä. !niinl)ian fun !Jllämainittu fuljbe 
eläimen ja · if)mifen tuälillä joutui ·raiffia luonnon oloja fäfitteletuätt f abun _ 
ja runon efineeffi ftJnt!)i tuäljitellen Clituan niinfuin itfe§ltään farja omi• 
tuifia fanfantaruia, ioi§lfa ))ääteljtätvä on annettu eläimille itfelleen i a' 
iljmi§lo(ennot efi!)t!)tuät tuaan filloin ja · tällöin ljeibän rinnallaan. 

Ufeiminat nii§ltä f) enfiföi!'ltä, jotfa meillä otuat fanf an fuu§lta fe, 
räilleet lauluja, fertomuffia ja f atuja, otuat muun mua§lja {eränneet i!J• 
ljeml)iä fal)l)aleita tuarfinaiffäta eläinf abui§ltafin. · !näitä !)nnä omia fuu, 
femiamme eläinjatuja olemme tä§ljä l)iene§ljä it>if)foje§lf a e'fittäneet muu• 
tamia f ama§lf a järje§lt!)fje§lfä fun fal)juube§lta a§lti olemme luulleet fan• 
fan fertotuan farf)un, fuben ja fetun 'f eiffaiiui§lta ,S(tuofa§lf a eli Sftuofan 
f!Jbäitmaglla. · 



€:>uben nufuttua ft)tt)tti fettu ijeinäfuotoan tuleen ja ijii1:)i 1:)oi~. 



I. Sfiirppä wetää fuoUutta uffoa felfa~faan 
ja foljtaa tiellä muit1t toweria. 

Oli:pa fman uffo ja affa. ~eibän fotonaan fätJsfenteH 
fö!:P:Pä f efä nä:pisteli ja föi ruofatamaroita. '5entäf)ben af etti 
uffo f atimen tuman fatolle ja foufun labon eteen, ajatellen, että 
ft)llä föq>:pä niif)in fätJ; maan fun f)än jonfun :päimän fuluttua 
meni ptJtJbtJffiään fotf omaan, tarttui f)än itf e . fatimeen, omaan 
anfaanfa joutui ja fao{i fiif)en paiffaan. Wasta jälfeenpäin 
faa:pui förp:pä :paifalle ja fun l)än feffi ufon f atimesfa, otti l)än 
f)änet fiitä, :pani Mffoan ja läl)ti fuljettamaan. Wäl)än -ajan 
:perästä tuli omma mastaan ja fanoi: ,,Sumatan rauf)aa, lanfo. 
Wcitä finä femmoifella maimalla fu(jetat ja peräsfäfi mebät?" -
stärppä felitti ja f anoi: ,,O(etfo fummem:pia fuullut ! '.tämä manl)a 
uffo täf)jä afetti f atimia fatolleen, louffuja latonfa eteen meille 
e{äin mufoiUe, jotfo juoff emme metf äsf ä ja otatamme pitfin fuu•. 
raista maata, fJtJpätä f)arppaf emme f)ämäräsf ä, faf)faamme fas• 
teifesf a f)einifosf a ja mUaf)beUen :puifönme :pimeäsfä, falliit, fou• 
niit turfit f eläsfä; mutta itf e l)än f atimeenf a tarttui, - omaan 
louffoonfa lanfefi: :purafe pala ja mebä fansfani!" - Orama 
:purafi :palan f aaliista ja auttoi förppäa metämifesfä. 

~uljettua mäf)än matfaa, tuli jänis mastaan ja ftJftJi: 
,,mitä te fiinä f emmof effa maimalla mebätte ja peräsf änne fulje~ 
tatte ?11 

- - .l'tär:ppä fertoi afian jäniff elle f amaten fuin oramalle• 
fin, ja :PtJtJfi l)äntä apumiel)effi, fanoen: ,,purafe :pala ja mebä 
fansfamme!" - '5en tefi!in jänis mielellään, ja fun oli mäl)än 
matfaa fu(jettu, tuli fettu mastaan. ~uraistuaan palan niin• 
fuitt toif etfin,. tJlJtt)i fettu jouffoon. · Wcatfan marrella tJfJttJimät 
mielä fufi ja farf)ufin feurueefen ja fun jofainen aina f)etftf en 
fuluttua purafi :palan f aaliista oli uffo :pian pistetttJ posfeen. 
Wcutta maiffa fitten ei ollut enää fuin ttJl)jä Mffa fu(jetettamana 
tuli fubelfe jälleen näffä ja fe ftJftJi toifiCta: ,,mitii me, tomeri 
fullat, nt)t ft)ömme, fuin ei enää ole ufosta :partaafoan jälelfä ?"' 
- ,,~ienin ftJöbään", f anoi forf)u ja fiitä . olimat faiffi tJffi"' 

,_ mieli f et. 



Oratoa ijtJIJ!Jåfi !)uuijun, fär!)!Jä !)iiloutui fitoiraunioon ja jäni~ 
toiiletti metfään. 
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9'ltJt olimat orama ja färppä pienimmät joufoGf a. 91e fiis 
enfiffi ftJöbään; mutta orama 9tJppäfi puu9un ja färppä fätfetJ• 
tt)i fimiffoon. ill'?iföpä ne fiinni f ai ! - ,,9:nitäs nt)t f tJöbään ?11 

ftJf tJi f ufi. ,,~t)öfäämme tuo fieffofifmä, tuumafi far9u, ja jo 
rtJ9ttJimät toimiin fiepataff een jänistä nisfasta fiini; mutta Susfipa 
ei joutan11tfoan ob_ottamaan, maan milisti metf ään,' eifä fitä fitten 
fuuUu · eifö nä9tt). - 910, mJt oli fettu joufosta :pienin, jonfa 
tä9ben f ufi ja for9u päättimät 9änet h,öbä. )lliaiffo 9:niffo fuuli 
pu9een, oli 9än 9uolettoman näföinen ja fanoi: ,,On niin ifä• 
mää ftJöbä metfäsfä, mäen rinteellä fe aina ateria paremmalta 
maistuu ja nät)ttääfin." 6en mt)önfimät fufi ja far9u . ja 9e 
lä9timät nouf emaan mäfeä t)lös. stettu oli oleminaan mallan 
9uoleton, maan rtJ9hJi mäen rinnettä fiimetesf ä fesfusteiuun 
f uben fansf a ja ftJf tJi muun muasf a: . ,,9:nitäs te, ~effo, fitten 
ftJötte, fun minut on pistettt) posfeen?" - 6ufi tuH firroiit fä• 

. ~Jemmin afiata ajatelleeffi ja 9änen mieieenfä muiMui, että 9än 
onfin far9ua pienempi, ja laufui fen jo9bosta näin: ,,@mmefö• 
9än me, 9tymät t)Stämät, moifi f opia man9oja mi9oja ja · elää 
v9besfä faifesf a f omusf a ja rau9asfa, niinfuin t)Stämien ja tut• 
tujen tulee?" - @9botus miellt)tti fettua ja fun 9änellä oli f ufi 
puolellaan, tät)tt)i for9unfin tt)t)tt)ä päätöff een, maiffo ft)Uä_ 9tymä 
ateria olifi ollut 9änelle enemmän mieleen. · 

· II. S?ettu, fufi ja farbu af ettuwat afumaau, fofaincn eri ta~ _ 
loouf a 3lwolan fijbänmaana, ionia jälleen fettn ja fufi 

rij~t~wät baffaamaan ijbt~i~tä fa~fea. 

6ominnon te9tt)ä jatfoimat fettu, f ufi ja for9u tJ9besf ä mael• 
lustaan funnes tulimat Slmolan ftJbänmaalle, josf a fufin 9eistä 

-·rafenfi itf efieen oman afumuffen. stadJu 9ääri tJffinl tafos• 
faan, fo~fo 9än ei oifein fopinut toisten fonsfa; mutta fettu ja fufi 
rtJ9tt)imät t)9besf ä faatamaan ja mUjelemään fasfea. 6itä mar• 
ten menittJät 9e enfin 9affoamaan :puut ja fumpifin otti emääffi 
:ptJttJn moita. SJaUaaminen oli fuitenfin fetusta fomin rasfosta 
ja maiwafoista tt)ötä, jonfatä9ben 9än mä9än aifaa 9afattuaan 
:poistui tt)ömaalta, f anoen itfellään oleman jonfun tJffittJifen afian 
toimitettamana. 9:nutta 9än :pafafi fuitenfin :pian ja fanoi fubelle : 
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,,minun täl)ttJtJ lä9teä ristiäifiin Shoolaan; fun orin tuolla met• 
fäsfä, fiil)tiin futfumasfa." 91äin fanoen 9iin voistumn, mutta.•' 
eivä menntJtfiiiin· faumemmaffi fuin fuben moivtJttJlle, josta ftJ(" 
(äff een . ftJötl)ä vafafi fasfelle. - ,,910, mifä la.vfelle nimeffi van• 
tiin ?" · ftJftJi fufi. - ,,@nfimmäinen 9tetfi", maätafi fettu ja o(i 

· f,Jaftaaminaan vuuta, maan ei jaffanut fauman -9afata; ori, taa• 
feit oleminaan afiaa metfiiiin, josta vian vafafi ja fanoi tome• 
rille: ,,taas minua fätJtiin fiisfemiisfii Slmofaan ristiäifiin; tl)tär 
on f aanut vien_iii." - ,,illcitä finä fiellä mtJötään juoff et?" muis• 
tutti f ufi. ,,~tJftJ vois fofo femuista, f,Jafatfaamme main ntJt tätä 
fosfea !" - ,,~tJmii tJMämä, ei9iin f e fiitJ laatuun", ma~tafi fettu, 
,,minä en moi millään ·muotoa jääbä :pois, fun ferran on fut• 
f uttu. Sofoif elle, mutta mallanfin uubisafuffoalle on 9tJmin tiir• 
feätä elää fominnosfa naapurienfa fansfa." - ,,910, mene fitte", 
f anoi f ufi, ,,mutta älä miimtJ fouman, fillä tl)ö ei f uute1?,ti fuju, 
joi?, maan minä tJffin täällä {Jaffaan ja rief,Jun.'-' , 

.Rettu poistui taal?,, mutta ei menntJt foumemmaffi fuin fu• 
ben moivtJttJlle ja pafafi f,Jetfen fu(uttua fastelle. ,,illcifä panttin 
favfelle nimeffi ?'' ftJftJi f ufi ristiäifistLvafaamarta tomerUtaan. 
- ,,'.toinen 9tetfi". f anoi fettu ja tarttui fasfaraan mufa tl)ötä 
!efJbäff een. stun oli 9afottu ti>äf,Jän aifaa, oli_ fetulla jälleen afiata -
metfäiin, mutta pa(afi . f,Jetfen fuluttua ja fanoi: ,,jälleen minua 
fätJtiin futfumasfa ristiäifiin Sfmofa;m, miniä fuu(uu f aaneen 
veriUifen.'; - ,,illcitä i9meen ristiäifiä fiellä S(mofasf a ml)ötään 1 

vibetään ?11 ftJftJi fufi 9armisf aan, ,,vtJftJ voisf a tJMiimäni fofo 
femuista, ei9än tnt)ötään pibä f;)(äsf ä juosta." - ,,illcinut tar• -< 

. mitaan fummfffi", mastafi fettu, ,,ftJllä minun tätJttJtJ mennä." 
_:_ ,,910, mene fitten !" tuumafi fufi, ,,mutta fano nvt ferranfin 
taionmiielle ettei finulla tiistiifäljin ofe aifoa tulla 9eibiin ristiäi• 
fiinf ä, fosfo ntJt on fiirein ttJöaifo ja tJfJteinm fosfen vorttomme 
maatii finun läsniiofoafi." 

SMtu fäf,Jti ja meni futen ennenfin fuben moiptJttJUe, jonfa 
ttJ{Jjenfi ttJVÖ ttJ9jiiffi ja :pa(afi fitten tl)ö:paifolle. ,,illcinfä nimen " 
9e nt)t antoimat lapf elle ?" ftJftJi fufi. ,,.Ro(mas 9tetfi", mastafi 
fettu tuafamana ja oli auttaminaan futta ttJösf ii. ~ ®iif,Jiin aifoa 
ttJösfennefttJä affoi fubellafin olla nii{fii, filiii f e ofi te9ntJt fofo 
piiimiin a9ferasti tt)ötii. Bii9timiit fiis tffJbesf ä väimiiUifelle, maan 
fun tulimat fiUe vaifalle, jof,Jon emiiät oli jiitetttJ, oli f uben moi• 
VtJitlJ i9an ttJ{Jjii. @;illoin f uuttui f ufi ja ftJlJtti fettua madaaffi, 
f anoen: ,,15inä · meitiffa o(et ftJöntJt faiffi minun moini." -
,<föfö mitä", f anoi' fettu itfeäiin vuo(ustellen, ,,finun moifi fansf a 
ei minulla ole ollut mitään tefemistii; mutta jos et usfo f anaani, 

./ 



Wleni IUain fuben tvoipt)tt)lle.; 
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moimme _ftJIIä 9elposti faaba felmilfe, fummasfafo meisfä ftJtJ on. 
Sl:iimetään tuonne falliolfe . ja fäl)bään pitfäUemme · päimä11aii':\tee• 
fen, niin fl)Uä f en fuusta, jofa on rooin ftJönl)t, auringon pais• 
teesf a tippuu rasmaa falliolfe." Cbubesta o(i neumo 9tJttJä, fun ei 
afiata muuten moitu f elmittää, ja 9e noufiwat molemmat falli, 
olfe ja paneufimat pitfäUeen päiroäpaiMeef en. ~ufi( jota tiefi 
olewanfa wiaton ja jonfa omatunto fiis oli lewoliinen~ nuffui 
rasfaasti · lfönpimäsf ä, mutta fettu, jofa oli f tJ!Jliinen, ptJftJtti9e 
malmeiUa ja 9afi omasta eroäspt)tl)stään paran moita, jolfa moi• 
teli faliion nuffuwan f uben fuonon tJmpärHtä ja 9erätti fitten 
f uben 9uutaen: ,,nouf eppa tJlös l)Stäroäni ja fatfo miten taswa 
fuustafi tippuu . ja waluu faliiolie." stun fufi, jofa tästä 9eräfi, 
näfi, että faliio oli rasroasf a juuri filtä fo9ti, josfa 9änen fuo• 
nonfa ori oUut, ei 9än enää mäittänl)t wastaan, waan fanoi: 
,,fl)Uä finä olet miaton, l)stäwäni~ minä taibanfin oaa itf e ftJtJl• · 
Unen." . . / ~ 

91iinpä f owittiin riita 9tJroäUä, fun fufi tumtl!»±i oleioanf a . 
mifapää, ja 9e menimät f owusfa ja rau9asfa tl)ötä jatfamaan .. 
m3iimein tulifin fasfi 9afatuffi ja piti poltettaman futen tawal• 
lifesti, josfa ttJöMä molempien. tietl)sti tuli oUa ofaUif ena, mutta 
fettu ei paljoa roälittänl)t foto tl)östä, mafafi maan loifoen 
erääsf ä pusfasf a. - ,,'.'tule fasfen poltto on!" 9uufi f ufi 9äneUe, 
,,mitä finä meijari fieUä felfottelet?" - ,,>.polta finä tJsfäroäni, 
maan fasfi" mastafi fettu, ,,minä puolestani wa9bin, ettei malfea 
pääf e metfään tu9oja tefemään." - ~jatelfen, että fettu toben• 
teolfa oli tl)ösfä, fun fanoi walfeata ma9tiwanf a, raastoi fufi 
tJffin fofo ajan funnes fasfi oli poltettu, jonfa jälfeen ruwettiin 
fl)lwämään. stettu, jota ei tämä tl)ö 9uroittanitt enemmän fuin 
entif etfään, antoi fuben fl)lmää fl)lmöt ja loifoi waan faifesfa 
rau9asfa fosfen reunasfa. - Cbuutuffisfaan 9uufi fufi letulfe:, 
,,nouf e tJlös ftJlroämään, on9an tämä tl)ö l)9teistä, minfätä9ben 
finä fielfä mafaat ja laisfottelet?" - ,,m3oi memonen, en minä 
jouba tuUa", mastafi fettu, ,,minä teen parastaifaa rajaa tai, _ 
maan Hnnuilfe, ettehoät pääf e fiementä ftJömään.'' - ,,9co PtJftJ 
fitten fielfä misf ä olet, fosfa finuUa on tl)ötä ja ebistät meibän 
tJ9feistä 9l)wää; minä luulin finun i9an (aisfana fieUä metfän 
reunasf a mafaawan", f anoi fufi ja ftJlroi tJffin fofo mainion. 
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III, ~iljan jontumi~ta obotdlc~f aan Iiibtcwät fnfi ja 
fcttu ~ijijntirctfdlc. ·. 

91iin:pä oli ntJt fosfi muofattu - ja ftJimettl)' ja :pian aUoi 
oras :pistää maasta. '5ufi Hoitfi ja fe9ui fasfea, jofa oli 9ä• 
nen fättenf ä t1)ötä, mutta fetusta ei. fiinä ollut mitään Hon f 1)1)tä, 
maan fanoi fasfea fotfellen: ,,ennenfun fuo fulaa, ennättää furfi 
fuolla ! muita feinoja täsfä on foetettama, jos on aifomus elää 
fofftJlJn." - ,,910, fä9betään fitten metfälle", · tuumi :puolestaan 
fufi; ja fun fettu f uostui tuumaan, Iä9timät 9e metfälle, fum• 
:pifin ei;_i 9aaralleen fulfemaan. 
- stun fettu fä1)sfenteli metfäsfä, näfi 9än :puun, jonfa lat, 
masfa 9arafolla oH :pefä ja :pojat. m?iffo, mieieroä mies, af et.• •' 
iui :puun juurelle jci atfoi jofa :puolelta · fitä tuma. - ,,Wlitä-

. finä fiinä f eif ot ja tirfistefet?" ftJftJi 9araffa :puun fatmasta. -'
✓1-Ratf efen:pa9an tuota :puuta, tulififo fiitä 91)mät f uff et", mastafi 
fettu. - ,,@lä ota tätä :puuta", rufoifi 9arana, ,,minulla on täällä .· 
:pefä ja :pojat." - ,,910, jos _annat minulle t)gben :pojistafi, niin 
jätän tämän rau9aan ja 9aen itf elleni fuffi:puuta muualta." -
Sjäbisf ään fuostui garaffa 'fau:p:paan ja :pub otti :puun latmasta 
lJ9ben :poifofistaan fetulle, jofa föru9ti :pois. Sjaraffa oli Hoi• 
nen ja lmtli te9neenf ä 91)minfin miif aasti, fun f ai fiten f uojel~ 
luffi muut :poifanfa fetulta; mutta feuraaroana :päimänä tuli fettu 
tafafin· ja af ettui taas :puun juurelle tirfisteiemään. - ,,Wlitä 
finä fiinä istut?" ft;JflJi garaffa. - ,,Siatf efen main tulififo tuosta 
:puusta 91)mät fuff et", mastafi fettu. ,,@Iä otci tJstämäifeni tätä 
:puuta", rufoifi garalfa, ,,jol;an me eilen fuostuimme,- että etfifit 
muualta f uffi:puuta." - ,,'.taifi9an fiitä olla :pu9etta" wastafi 
fettu, ,,mutta näes, minä en lö1)bä fofo metfästä toista niin f o, 
:pimaa :puuta fuin tämä on; minun tä1)ttJnee fiis 9afata tämä 
:puu, ellet finä anna mielä t;)9tä :pojistafi minulle." m?itä oli teg• 
tämä? ~araffa raufan tät)tt)i antaa mielä toinenfin :pojistaan fe• • 
tulle, jofa :poistui t1)t)tt;Jmäifenä ja Hoif ena. 

m?ur9eellif ena istui n1)t 9araHa :pef äsf ään, fun maris f attui 
tulemaan 9änen fuonaan fätJmään ja f1)ftJi :pefää fotfellen: ,,minne 
on faffi :poifafistafi joutunut?" - - ,,'.tät)t1)i antaa fetulle", mas• 
tafi 9araffa. ,,91äetfös, fettu · on · ollut täällä fa9tena :päimänä 
:peräffäin ja tutfinut tätä :puuta te9bäff een fiitä fuff et, jonfatä9• 
ben minun tä1)tt)i antaa faffi :poif afistani, ettei 9än 9ämittäifi 
fofo :pef ää." · - ,,@i finun olifi :pitä~t)t antaa mitään fetulle, ei 



,,mitä finä fiinä i13tut?" ftJftJi ~araffa. 



13 

:poifia, eifä muuta; eiljän ljiineUä ole firw~stä· eifö weistäföän, 
jolla woifi :puun foataa" tuumafi warts. 

Wämä fanat :pani ljaraffo miefeenfä ja :päätti wasta oUa · 
:paremmin waruillaan, jo!/i fettu foettaifi ljäntä :pettää. - ~o 
feuraawana :päiwänä f aapuifin fettu ' jäUeen ia aJfoi tarfosteaa 
:puuta, faabaffeen wielä Mmannenfin ljarafon :poifofen; mutta 
ljaraffo, jofo oli waljingosta wiifastunut, ei · enää peljännl)tföän 
fettua, waan tefi pifffaa. ljänestä ja fanoi: ,,ntene tie9efi, niin on 
+iarasta; fillä eiljän finulla ole firwestä eifä weistäfään, joUa 
woifit :puun foataa." - ,,~ufo finulle f en o:petti ?11 fl)foi fettu 
ljiimmiiMl)neenä. - ,,@?en o:petti minuae wari\3~ jofo täällä fäwi", 
fttnoi ljaraffo nauraen. ,,®ai niin, . wai waris f e finua o:petti", 
f anoi fettu, ,,fl)Uä:pä fe luulee olewanf a 1Jmmiirtiiwäinen ja wii• 
fas, mutta fl)Uä minä näl)tän, että mielii fe fefin tulee :petetl)ffi." 
3a ID1iffo, mielewä mies, lä9ti :pois ja juoffi a90Ue, jonne 9eit• 
tii1)t1)i :pitfäUeen fuin fuollut ja :pisti Helen :pitfäUe f uustaan. 

Stusfin ofi 9etfinen fulunut, niin 9uomafi waris Iennelles• : 
fään fetun a9oaa ja lasfeutui fetun luo, luuIIen että ljiin oli 
fuoUut, fun mafafi fiinä :pitfälliiiin maasja. ®ari\3 walmistau• 
tui nounimaan fetun fieltii; mutta famasfa wirfofi fettu ja fie:p• 
.vafi wariff en fuu9unfa, f anoen: ,,nl)t, wariö fulta, ei finun mii• 
f autefi auta finuq ja nl)t et finii :piiiif e minun fl)nfiötäni ennen• 
-fuin watf ani täl)tät." - ,,&Iä, l)Stäwäni, ta:pa minua niin ru• 
marra taw~rra, Io:peta :päiwäni :paremmin", rufoiii waris, ,,wi!/i• 
-faa aia!/i tuolta mäen rinteeltä, jotta muutfin niififiwiit, miten 
finii olet fostanut minuIIe, fun löl)tiiwiit 9ö1)9eniiini fiwifo!/if a ja ·• 
fonnifosf a." ~ettu tefi niin ja ljeitti wariffen wuoren reunalta 
aia!/i, luuIIen fen fuolewctn, mutta fii:pienf ä awuIIa (ewäljti waris 
lentoon ja fanoi pi!faten fetuae: ,,fl)Uä finii tojin of afit minut 
fiinni ottaa, waan et:pä ofannutfoan fuu9ufi fl)öbä!" 

IV. ~cttu Iöbtcc itfijäffi farbuu fotiiu. 

@:iuutuffisf aan fiitä, että waris oli oIIut ljiintii wiif aampi, 
waeitaa fettu 1Jffin metf Mf ä, tietämättä miljin mennä, fu9un fa(, 
fea, fun fattumalta ta:paa forljun, wanljan towerinf a ja 1)!/itä• 
wänfä. $tämä ofi nimittäin fillii wiifin fobottanut waimonf a ja 

' 
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ljänen oli tät)ttJntJt läf)teä waeitamaan, etfimään jofu, jofo itlifi 
ljänen waimo wainajanfa ruumiin roieresfä. ~ällä retfellä fofJ• 
taa f)änet enfin fufi ja ftJftJlJ: ,,minne finä menet, l)Mäwäni ?11 

- ,,Wlinä menen etfimään jonfun, jofo itfifi ruumiin wimsfä." 
- ,)Ro, ota minut itfijäffi", fanoo fufi . ....:.... "'Ofaatfo finä fit• 
ten itfeä?" ftJftJ~ forf)u. -::- ,,Ofaan ft)Uä", wastaa fufi; mutta 
farf)u taf)too enfiit luulla ljänen äänenfä ja fanoo: ,,no, itfe 'ntJt 
enfin foetteeffi, että luulen, of aatfo finä wai etfö." - 6ufi a(, 
faa itfeä ja f anoo: ,,f)u, lju, lju, !juu!" Wlutta farf)u ei ttJtJbtJ 
fiif)en. ,,@tljän finä ofaa itfeä, mene tieljefi!" fanoo ljän ja wael• 
taa ebelleen. ®äijän matfoa lufjettuaan tulee jänis mustaan ja 
farlju fertoo fille afianfa. 3änis tarjoutuu mt)ös itfijäffi ja fe, 
!juu l)t)wää ääntään. ,,Stfe fitten foetteeffi, · että fuulen äänefi", 
wastaa farlju. 3änis alfoa itfeä ja. f anoo: ,,:pu, :pu, :pu, :puu!" 
Wlutta farlju ei ljtJmäfftJ ljänen ääntään. ,,@t finä fel:paa itfi, 
jäffi, finä olet fowin tietämä.tön'', fanoo ljän 3usfille. Sa farljt;t 

, j!ltfaa matfaanf a: ®äijän matfan :pi:iäsf ä tulee re:po retfale was• 
taait ja ftJftJtJ niinfuin ebellif etfin: ,,minne finä waellat, t)Stäwäi• 
feni?" - ,,Wlenen etfimään itfijätä fuolleelle", wastaa farf)u. 
,,WlinuMa:pa f aattin itfijän"., fanoo fettu. ,,'!no, ofaatfo finä it• 
feä?" - ,,~ottaljan tofi", wastaa fettu ja a(faa ljeti farljun 
fuullen ääneen uifottaa, fanoen: ,,ruu, luu, luu; ufolta aUanen 
fuoH, feljrääjä, forttaaja, :piirafaisten :paistaja. Säi leini Ies• 
feffi, fatala faboffiin !'; - ,,'!no, of aatljan finä jotafuinfin itfei:i", 
f anoo farlju laulun fuultuaan ja ottaa fetun mufaanf a, itfemään 
fuolleelle naarasforljulle. stun lje faa:puwat f uruljuoneelle, josf a 

• ruumis mataa :paariilla, :pt)t)tää forlju fettua itfemään wainaan 
:pään:poljjisf a. !tettu ei ottein tt)t)btJ fiiljen, maan fanoo: ,,@i 
täällä tumasfa moi itfeä, täällä on Uian lämmin, mie luollut ait• 
taan, fiellä on :parem:pi itteä." starlju tefee toieraalleen miefiffi ja 
fantaa ruumiin aittaan, jonfo teljtt)ään itf e menee tu:paan feittä~ 
mään :puuroa itfijälle. @Sitä teljbesf ään fätJ f)än · wäljä wäliä 
owella fuuntefemasf a, fuuluufo itfijän ä_i:ini aitasta, mutta ljän ei 
fuule ljiisfaustafoan. Sljmeisfään juoff ee farlju miimein fesfen 
föwen :portaille ja ljuuta~ fetulle: ,,Wliffi et finä itfe, tJstämäni? 
@if)än fieftä luulu ljengen ljiisfousta." - SMtu, jofa :parljaal, 
laan ftJö ruumista aita fiireellä, roastaa itfien aitasta: ,,®ie!ä 
olifi finnerfuonet fisfomatta, fantajuonet fatfomatta, itfuwirfi 
fesfen!" - ~un forlju fuulee tämän, juoffee ljän l)ierin fäbesf ä 
fettua farittamaan, waan lun amaa aitan omea, [uifoljtaa fettu 
miffelästi ljänen jalfainfa mälitf e ufos ja fiitää metfään. Starlju 



.\tun ijän atuafi aitan otuea,, fuifaqti fettu ufo!l ja fiiti metf ään. 
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ei ennätä hJöbä fuin l)ännän:pääl)än jaul)of ella l)ierimellä ja f en• 
täl)ben on fetun l)ännänpää walfonen, mielii tänäfin päiwänii. 

, V. Rettu ottaa itf dleen ~ahuelijan ja jontnn ~ian f dt jälleen 
farbun · f~nfiin, jo!)ta bän fummiufin widfautenf a awuffa 

wa~autuu. 

~aettuaan forl)un fobiMa fol)tafi fettu matfollamt tJffinäi• 
f en fisf an, jonfo fonsfa l)än rtJfJttJi fesfuste[uun, fanoen: 11milen 
ofet finä, fonfof eni, joutunut tJffin tänne metf ään ?11

- - 111JJ1inä . 
:palwerin . eriiäsfä torpasfa", wastafi fäfa, 11mutta ifäntämäfeni 
joutui fuureen fötJlJtJtJteen ejwätfä tal)toneet minua efättää, fun 
wan"l)oiUa päiwi!Iäni en enää jaff anut l)iiriä PtJt)tää. 9luuan 
:puutteesf a alfoiwat tappaa e[ufoitaan ja orifiwat el)fä wiimein 

· . ottaneet minutfin l)engUtä; · fillä fun lapJet ftJf tJitvät eHen man• 
l)emmiltaan: 11mitäs nt)t ftJöbään fun ei ore leipää", fanoi ifä, 
että foiffi uroffet torpan efufoiMa ftJöbään. @:Jen fun-fuufin niin 
:pafenin torpasta tänne metf ään, ja olen fiitä pitäen täällä [tJ• 
mtJiUtJt.".1 

- ,,;tule minulle pa[melijäffi, niin r.uofin finut ja l)oi• 
teren", el)botti fettu. stisf a, jolla ei ollut muutafoan neuwoa, , 
wastafi: ,,ft)llä minä fernaaMifin tulifin firtulle pa[melijaffi, mutta 
fun minä . o(en näin wanl)a enfä enää jaff a föffua niin nopeaGt.i 
ja fewl)esti fuin nuorena ollesf a, fli)ötvät minut el)fä muut efäi, 
met, jos aina o[effin finun fansf afi metf äsfä." - ,,me l)uoletta," 
f anoi fettu, 11ifännäsfäfi finuUa on warma tufi, mal)tawa fuoje, 
lija.11 stun fisf a fuu(i fetuit warniuubeti, rupefi l)än l)änelle pa[, 
we[uffeen ja niinpä Iäl)tiwät tJlJbesf ä astusfe[emaatt. · 9J1atfalla 
ru:pefi fettu juttelemaan uuben pa[welijanf a fansfa_ ja fanoi: 
,,IJJ1itä finä tefifit, jos olifit tJffin täällä metf äsf ä ja ttäfifit wil)a• 
miel)en tuleman?" --::- ,,sttJllä tietäfin tJlJben feinon", fanoi fisfa, , 
,,lJtJppäifin :puul)un." ~ ,,@:Je olifi fiis ainoa feinofi", f anoi fettu, 

, ,,minä fitä wastoin tietäfin f atafin feittoa." 
. stetun näin pul)uesfa ja fersfaiUeGf a näft)i forl)ulin htetfätt 
tinteesf ä, etfien fettua, jota tal)toi rangaiMa wiimeif eMä ilfi, 
tt)öMä. '.tusfin .oli fisfa ält)ttttt)t farl)un, fun pafeni puun [at, 
waan, josta l)än, ajatellen että fetulle föl) pal)aMi, wMal)ti ja 
anoi: ,,@:Jata,feinonen joutui föni, 11✓ffi,feinonen ve[aMui." 



,,@lä tofi noin retui ja raatele, ofen6an minä aina ollut finua fo6taan 
fiituo ja fätu~ifä", f anoi fettu. 

2 
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Wcutta fettu ei fäifä9tämJt, of afi wiefäfin :päästä :pulaMa. ~än 
rupefi nimittäin fesfustefemaan far9un fansfa ja fanoi: ,,elä tofi 
minua noi reroi ja raaroi, ofen9an minä aina foljbellut finua fii, 
wosti ja founiisti." - ,,stauniisti!" matti farlju, mutta fun 9än 
awafi fitanf a, :pääfi fettu 9änen 9am:paistaim ja :puim metfään 
minfä ennätti. )liasta fittcn fun for9u oli :poistunut, :palafi fettu 
pa[roelijanfa, fis fan (uo, jonfo fonsf a läljti waertamoan 0lwolan 
f l)bänmaallc. 

VI. filö~bäff ecn fetun uubcn pahuclijan, pitöwät far~u ja 
fufi pibot. · 

. fficäärättl)ään ja järjestettl)ään fisfo!Ie töitä, fäljti fettu ta, 
wa!Iifi!Ie _ljar9aretfiUeen ja foljtafi metfäsfä wan9an l)Stätuänfä fu, 
ben. '.tetroe9tien 9äntä t)stäwä!Iif esti f anoi ljän: ,,9t)roää :päi, 
wää t)Stäwäni, mitenfä jaffat?" - ,,0otafuinfin, .filciffo t)Mä, 
wäni", wastofi f ufi, ,,ft)liäljän minä jo olin Iälje!Iä nä[fäfuo(eo 
maa, mutta onnitituin wiimeinfin f aamaan aifa !jätän!" Stun 
fettu fuuli tämän, (tJöttät)tt)i 9än fuben f euraan, toiwoen of aa 

. ljänen f aafiistaan, ja aLfoi jute!Ia, f anoen: ,,et woi usfoa, t)Mä• 
wäni, mimmof en eläimen minä ntJft)ään lötJfirt. @i f e ole erit, 
täin fuuri, mutta reipas ja fetterä ja niin roljfea, että 9ätä tai, 
taifi finuliefin tu!Ia, jos jouruifit f en ftJnfiin." - ,,)lliai niitt", 
fanoi fufi, ,,fi!Ioin:pa tät)tt)t) minunfin f aaba näljbä tuo fummal, 
linen eläin." - ,,<5aat fl)llä", tuumafi fettu, ,,mutta fäljestt) wa, 
rotuaif eMi fen o[opaiffaa, muuten fe woi:pi ftJöbä finut." 

<5ufi (ä9ti ja läljesttJi 9iipien ja warowaif esti fetun afu• 
musta. ~än :pilfisti fifä!Ie luolan fuulta , näljbäffeen i9me,eläi0 

men; mutta fisfa, 9uomattuaan fuben fuonon, ljl)ölfäfi fiiljen fiini 
luuilen ljiiteffi. <5äifäljbtJffisf ään ja :paljasti raatuittuna :pafeni 
fufi metf ään, luuilen, että fetun :palwelija oli 9t)tuinfin fuuti ja 
wäfewä eläin. ~än fertoi fitten fäi,mnistään fetuile ja fanoi: 
,,nt)t minä fätuin afunnoilafi, mutta :palwelijaafi, fitä iljmee!Ii~tä 
eläintä, en fittenfään faariut näljbä. stun läljestt)in luolan f uuta, 
raapi ljän minua niin :paljasti, että fuonoani wieläfin fitroeltää." 
- ,,)lliaroitinljan minä finua", fanoi fettu, ,,warmaanfin finä 
[äljestt)it waromattomasti; fiitä onneafi, että niin wä9ällä :pääfit." 
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IDfJbesfä fäfJtittJät fitten fufi jtt tettidätJsfenteiemään ja fofJ, 
tafittJat fattumalta forfJun, jofa fum omilla afioiUaan. S'tettu, 
jofo peiföfi fJäntä entisten petostenfa täfJben, aifoi enfi f äifäfJ, 
btJff esfä läf)teä pafoon, mutta tointui fuitenfin pian fun fufi ja 
forfJu alfoittJat jutella fesfenään. - ,;@t ttJoi usfoa, mim111oif en 

.. fu111111aUife11 efäimen ID'ciffo 011 fJanmnut luo!aanfa; ei fe juuri 
ofe fuuren fuuri eifä pienen :pieni, mutta ftJllä fe föifi finutföt, 
jos ttJaan läfJelle joutuifit. .2ä1Jbin jalanftJben ID'cifon luolalle, 
mutta en f aanut näfJbä fuin ttJilafJbuffen ID'cifon mieraasta, jofa 
oli niin raju ja fJuima, että oli re:piä filmät :päästä." · 

Siun forfJu fuuli fuben fertomuffen, 9eräfi f)änesfäfin fJa[u 
näfJbä ID'cifon ifJmeeUinen rnieras ja fJän fanoi; ,,etfö finä, fJtJttJä 
ID'ciffo, ttJoifi afettaa niin, että minä f aifin fatfella efäintä, ja feu, 
raifit minua fi1111e?11 

- • ,,9'ltJft)ään ei minulla ole aifaa fäf)teä 
fansf afi, minulla on tJfJtä ja toista toi111itettaroaa täällä metfäsfä; 
mutta mene finä tJffin, tJMämäni, mene tafolleni, niin ftJllä f aat 
näfJbä fJänet fieUä. O{e fumminfin warniUafi efäfä mene fowin 
IäfJeUe, muuten rooit olla menntJttii · miestä." - eeur_aten fetun 
neurooo läfJti farf)u fJHjaa ja ttJaroroaiiesti fJänen af unnolleen ja 
:ptJf äf)tt)i fatf afJtaof)een Mosta luolaan; mutia fJänelle färoi futen 
oli- fubellefin . fät)ntJt. eillä fttn fatti näfi roilafJbuffeUa farfJun 
fuonon, fuufi fe, että .1.Jiiri aifoi tulla (uo(aan, ja fJtJöffiifi f aa, 
Hifeen fiinni. storoasti fäifä{)ti forfJu ja fäfJti juoff ujalasfa :pa, 
foon, etfi tottJetit metf ästä ja f anoi: ,,faubrn on f e eläin, j ofa 
af uu ID'cifon luofMfa; fun fäfJeMtJin luolan fuuta {)tJöfföfi fe roas, 
taahi :pitfii feifJäs ololla." starfJu luuli nimittäin fotin {)äntää 
fei{)iiäffi. stun f ufi fuuli, ettei farl,Julle fätJntJt :paremmin fuin 
f)iinellefäätt, tuli fJän tJfJä uteliaammaffi ja fanoi: ,,ft)Uä meibätt 
f entään pitäifi f oaba {äfJemmin näfJbä illföon mieras; mitäf)än 
tefifim111e, että fe woifi fätJbä päinfä ?" - ,,S:hJllä te faatte l,Jänet 
näf)bä ja Iifeltäfin, jos niin {)aluatte'', fanoi fettu, , ,,laittafaa pi, 
bot ja fäsfefäii l,Jänet wieraoffi, niin luulenpa · warmaan l)änen 
tuleman." - ;i;ämä · e{)botus . miellt)tti toifi.a ja fufi lupafi antaa 
l,Järän, jonfa ntJftJifin oli tappanut, pitornuaffi, jos ttJain f aifi 
niilJbä fetun i{)meellifen roieraan. stettu lup,1fi fiitä :pitää {)uolta 
ja läfJti futfumaan fisf on pitoifJin, f ånoen läfJtiesfään: ,,fuh minä 
tulen ' ttJiernineni, niin ptJftJtelfää josfafin piUosf a ja fotfelfaa fau, 

, foa. eiaä jos {)än teibät {)uomaa, olette fJufosf a." · 
eeuroten fetun neuttJoa ptJf älJttJiroätfin f ufi ja far{)u {)ärän 

{uo metf äiin ja fätfetJt9iroät. .i'tar{)u fiipefi fuuf een, . mutta f ufi 
.piiloutui foatuneiben fJonfien ja :puun juurien alle. @:ipä tar, 
winnut faurnan obottaafoan niin fettu ja fisfa tuliro_at ja fettu 



Sa niin jäi ljärfä fetun ja fi~fan faoliirfi. 
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fef)oit'ti föJf aa foömään f)iiriin Hljao. ~atti oli no:pf a fitä tefe, 
mään ja -fettufin tefi f euraa. ID?utta fufi ei näf)n~1t mitään, ei 
niin mitään, fosfo f)än oli :piiloutunut fe[aif een :paitfaan, ettei 
moinut näljbä fille fuunnalle, josfa fuollut f)ätfö oH. stettu f)uo, 
mafi fen ja fosfetti f)iljaa föpälällään fisfaa, jofa fiitä fuuttui 
ja murifi. Eiufi fun fuuli niin tumman äänen, f)alufi f e näljbä 
itf e e(äimenfin; mutta fun l)än fitä marten fäänhJi ja Hifoutti 
l)iintäänfii fof)iföuat fuimat offat ja fisf a, jonfo mieleMä' fuben 
ljänniin:pää oli f)iiren näföinen, fesfet)tti aterianf a ja l)t)öffäfi (uu(, 
lun f aaliin fim:p:puun. Eiufi fiiifäljti tästä ja . f tJi:iffi :piilopaifas• 
taan. Slatti taafen :puolestaan fäifiiljti futta ja fJtJppäfi famaan 
fuufeen, josfa farf)u o(i. ;tämä luuli, että iljmeellinen eläin taf), 
toi f)änet tappaa, fJtJ:p:päfi alas fuuf esta ja fotfofi fohne t9m 0 

Iuuta :pubotesfaan. )ffiaiffo oli f uanut niin fumen mamman~ ei 
f)än fuitenfaan tof)tinut jääbä finne, maan :pafeni :peljästtJneenä 
metf ään. ,Sa fitm jäi f)ä~fä. fetun ja fatin f aaliiffi. 

VII. · ~ufi tulee foitall (110 ttJieraifille, juo~uu fegtitfemif egfö 
ja ta~too laulaa. 

~aettuaan fetun pahueiijalle mqfmistetuista :pihoista, lä(Jti 
f ufi tapt111fa nmfoan maelluff elle ja htljeffi fiellä täällä metfäsfä. 

_ stun ei f)än näillä metf äretfilläiin faanut mitään f aalista, lä, 
f)eni f)än ,Shuolan taloa fotf oaffeen, faififo tuolia fian efi fonan 
ebes, maan ei näft)nt)t fumpiafoan; manf)a raif)nainen foira maan 
mafafi tunfiolla. 6ufi tarttui foitaa fou(uff esta ja läf)ti fuljet, 
tamaan poispäin, mutta foira alfoi nötJrästi rufoilla ja f anoi: 
,,elä, l)tJmä tJstäwii, ota minua, olemmeljan f qma[aifia :piUäfuo, 
n oja molemmat ja minusf a ei fitii:paitf e ole muuta fl)ömistä fuin 
(uu ja naljfa, niin nälfiintt)nt)t ja turja minä olen. ;tef)bään 
fominto ! · ,Sos :päästät minut irti, annan finuqe pulfon miinaa." 
- ,,ID?itenfäs minä fiinä tapauffesfa f aifin fen pulfon ?11 ftJftJi 
fufi. ,,&Jiimi t)Ön tultua tänne, niin :päästän finut tupaan", was, 
tafi foita. Eiufi tt)t)tt)i täf)än ja läf)estt)i tJÖn tultua taloa, ul• 
waljti tuman ome[a f)Hjaa ja maromaif esti, että päästettäifiin 
tupaan. stoita t)mmärfi metfin aamistaen, että ttt)t tufi f aama, 
mies faatamataan f)afemaan ja amafi f)Hjalleen omen. Eiufi f eu• 



,,.8aulanfo minä, fottfo, foulanfo?" 
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rafi foiraa tupaan, josf a waati faamistaan f anoen: 11onfo finulla 
ntJt f e 1uiinapullo fäfillä ?" - 11illcalta, maita, elä ofe niin ljätäi, ' 
nen", wMtafi foira, 11ifännällä on tapana fäilt;ttää wiinapullonfa 
tuolla penfin alla, minä faifesfa ljHjaifuubesfa otan f en fieltä." 
~än menifin ja otti pullon piifopaifosta ja antoi f en wieraal, 
ken. 113uo Tinä, jofo ofet if äntä, enfimäifeffi", !anoi fufi pu[, 
lon f aatuaan. stoira tefi niin ja tarjofi fitten . pullon . fubelle. 
eufi otti mJt wuorostaan fulauff en, josta tuH 99roin Homieli• 
feffi ja affoi foljbella erinomattain tJsfäroällif esti foiraa. 910, mi~ 
täs tuli! stun oli -wäf)än aifaa pulloa fellistettt;, roentJtefitJ ja 
ptJörisMttJ lattialla f efä enfi aluffi puljeUu ljiljaa ja fuisfien, ftJ• 
ftJi f ufi if ätmältään foiralta: ,,laulanfo minä, lanfo, laulanfo ?" 
- ,,~Lä laula, fuomafeni", wastafi foira, jofa peffäfi talonroäen 
ljerääroän, ja f aifin fillä fertaa estet9ffi, mutta fun f ufi oli jäf• 
leen ottanut fulauffen pullosta, faswoi fJänen laulttljalunf a ja ljän 
fääntl)i uubelleen juomaweiffonf a puoleen ja f9ftJi: , ,,foulanfo 
minä, fanfo, [aulanfo ?" - ,;~1ä laula fttomafeni", fanoi foira 
waroittaen, 11finun äänefi tunnetaan niin fJtJmin ja jos mäet lje, 
rääwät, fätJ meille f angen paljoin." .Run f ufi fuuli tämän, oli ljä, 
nenfin mielestään wtif ainta olla .laulamatta. 3a forroataffeen 
waljingon, tarjofi foira wieraalleen jälleen rt;tJPtJn; mutta tästä 
juopui fufi niin, ettei enää wälittämJt waroituffista, maan fanoi: 
11ei, fJitto roieföön, f9llä minä ntJt laulan!" ja alfoi towaffa äänellä 
ulista: ,,o-o-olj-oo-olj!" illcutta täf)än:pä fJeräfi foiffi wäfi. 
11.l'tufo on päästä119t fuben tupaan?" fJuufi ifäntä · ja fttfin fiep, 
pafi föteenfä, mitä fai, tJfJbeUä oli ljiilifJanfo, toifella fJierin, fof: 
manneUa foulja, ja faim rupefiroat woimainf a tafoa ltJömään ja 
tafomaatt f utta. ~aljanpäiroäif effi pieffettt)nä fö9fi fufi fuitenfi-n 
wiimein oroen ja r9tJfäfi ulos wäljisf ä !jengin. 

YIII. Sufi pelfää, että pågfi ja fili f~öwät ~änet ja maf, 
i aa niille i uuret lunnaat ~enge0tään. 

/ 

~äästt;ään f,Jäbin tusfin pafenemaan wainoojienf a fäfistä 
fttljesfeli f ufi tJffin metf äsf ä, miettien fowqa fof,Jtaloaan; mutta 
eipä festänl)t fauroan niin joutui ~effa parfo taasfin paljaan pu• 
laan. 3froolan talon maalla oH torppa ja fiinä af ui fö91jä per9e, 
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jofa omisti päsfin ja Win, mutta jolla ei ollut mitään ftJömistä niille 
antaa. &täänä :päimänä fonoifin tor:p:pati maimolleen: ,,eiföf,Jän 
otififin :parasta jos tappaifimme nuo näfäsf ä fitumat eläimet, fuo, 
Ieroatf,Jan ne :pian fuitenfin, fun ei meillä ole ~efJua eifä ruofaa ?" 
- ,,ID'lifäpä fJtJöttJ fiitä meille on, jos ta:patmitefin ne, run omat 
niin furjan laif,Joja ja nälfiinttJneitä", ' mastafi maimo, ,,ajetaan 
ennemmin maantielle, niin löl)tämät ef)fen jotafin ftJömistä.'' 3q 
fJe tefimät niin. 13äsfi ja fili !asfettiin irti ja ne tufiroamn mä, 
l,Jän aifoa fJtJmästi · toimeen, föiroät fJeinäa, lefJtiä ja mitä muuta 
fötJfimät, mutta rupefimai fitten :pelfäämään p_etoeläimiä. ,,&f)fen 
meitä ru:peamat fJiittJtJUämään f ubet ja fotf)ut", f anoi fili. -
,,13aljon maf,JboUista", mastafi päsft, ,,mutta mitenföf,Jän me moi, 
fimme itfeämme :puolustaa ?11 

- ,,~t)llä ininä tiebän tJfJben fei, 
· 11011", fnnoi rm, ,,fun finä moifit fJanma minulle fäfin eli pus, 

fin." - 1säsfi r äf,Jtirin fJantfimaan, mitä fäi oli f,Jafamnut,_ ja 
löt)fifin maantieltä mnnfJan fäfin, jonfa jofu mutfustaja oli :pu, 
bott<inut. S;,än mei löt)tönfä mme, jofa oli f anonut f em moista 
tarmitfemnnfa, ja tarjofi fäin fät)tettämäffi. ,,SjtJroä on", fanoi 
fiii, ,,ttt)t täl)tämme tämän f äfin :puunpalifoilfa ja fo:puloilla ja 
fan fufi tulee, fäifät)tämme fitä niin, että f e :pafenee :pelosta." 

;tusfin oli tili Iauf unut nämä f anat, fun fufi tobellafin tu, 
li mastaan. ~m feräfi filloin fJätäif esti muutamin fa!ifoita fäf, 
fiin, jonfa nosti olalleen, ja astui rof)teasti futta mustaan. ~un 
tämä 9uomafi fäföt fifin. f eläsfä, ftJfoi f,Jän f)eti: ,,mitä finä fe, 
fäsfäfi fannat?" - ,,Ompaf,Jan main fuben :päitä ja föpä!öitä, 
joita fäl)tämme ramilmoffi. ~uufouben :päimät olemme jo fulfe, 
11eet metfäsfä faamatta muuta fuin jonfon fubeu. Wiiben :päitä 
ja f äärif uita olemme täf,Jän asti nafenelleet, mutta ttt)t alfaa jo 
nälfä f,Jätt)l)ttää; omin oifein onnen :potfaui: että fatuit t11femaa11, 
f ufi fuUa. ;tule tänne, :päsfi ! ;tufe, niin lapamme tuon fuben." 
91ämä miimeifet janat (aufui fifi mifJaf eUa äänellä, inelfein f,Juu, 
tumalla, jonfa täf,Jben fufi fäifäf)ti ja alfoi nöt)tästi tufoilla: 
,,elfää ta:p:pafo minua, fJtJmät t)Stämät! Sättäfää minut ra119aan, 
niin tuon foffitoista muuta futta, jotfo f aatte ftJöb~." - ;,Sos 
totta :puf)ut, niin :päästämme finut", mMtafi fili. - ,,1sääi3täfää 
tofi, ft)llä minä f anasfani PtJllJn", t11foi!i f ufi nöt)tMti. - ,,Wo, 
mene fitten ja :pibä miefesf äfi, mitä olet (uroannut!" f anoi 1uii, 
mein fäi. Sa fufi juoffi tie9eniä, juoffi tomerienfa luo, joita 
matoitti ja fanoi: ,,:paetfaa t)!'3tämäni, :paetfaa, .pMfi ja Wi taf), 
towat ftJöbä meibät." &ämmästven f anoimat l)stämät: ,,miten 
ne -moifimat meibät f tJöbä, meitä hm on folmetoista ja Hiitä wain 
faffi? ~t)9t~foämme taiste(uun niiben fonsf n, ft)llä me ne aina 



@5ufi tufee tua~taan. 
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woitamme." 6iinä tarfoituff esf a fje fäfjtimätfin matfa[[e; mutta 
fun tili fjuomafi niiben läfjeMt)män, fanoi fjän päsfiae: ,,ntJt ne 
tulemat meitä tappamaan; minne woifimme . paeta ?11 @:iamasf a 
[Jän fjuomafifin läfje[(ä fuuf en, jofa oli fjiufon fo[Ie[(aan ja affoi · 
fiimetä "t)lM runfoa mt)öten. ~äästt)ään puun Catmaan PtJtJfi fi{i 
pMfiä tu[emaan jäfesfä, ettei joutuifi f ufien fuufjun. ~äsfi foet, 
tifin fiimetä fuuf een, mutta ei pääsftJt fuin 111uutamia ftJfiä, jo, 
t,Jon 'P"tJf äf)tt)i :pefosta mamiäten. - '5iaä mä fin ofimat fubet jäl• , 
fiä f euraten f aapuneet puun juure[[e ja istautuimat jiifjen fjuo, 
maamatta puusfa ofijoita. :tätäpä ofi fifi obottanutfin ja näfj, 
tt)ään fubet foo[(a fjuufi fjän :päs[ille: ,,:päsfi fjoi, ntJt omat ftr, 
bct tääl!ä !" ja fiifofjti itf efin ifäänfuin [~sfeutuaff een afas :puusta. 
'5itä fäifäfjti :pMJi ja :putofi :puun juurerre fesfe[(e f ufHaumaa. -1 

~äntä fäiföljtimät taaä fubet ja fafjtimät :pafof arre, tJffi finne, toi, 
nen tänne. - '5iten :pääfimät :päsfi ja fili :pulastaan ja f aimat 
fiitä :päimästä elää raufjasf a f ufilta. 

IX. eufi ja fcttu leiffaawat o~ra~alumrif a, ~uiwat ja jau, 
~awat fitten farijun awulla elot. · · 

~aforetfen perästä erofi fufi · tomereistaan ja läfjti f)t)min 
ljuonorra tuuleUa fotiinf a ~lmolan ftJbiinmaarre. '5inne olimat 
fi[(ä wälin farfju ja fettufin tu[(eet ja fo~fa ofjrat jo ofi joutu, 
wutta tt)f)tt)imät fje eronforjuuf en. stun ·ofjrat oli Ieifattu, mietiin 
ne riHJeen fuiwamaan ja ruwettiin fitten :puimaan ja [Jaettiin a:pu, 
miefjeffi farfju. - stolmen miefjen riifjesfä orresf a f"tJftJi -fufi toi" 
fifta: ,,mitenfä, f)t,Jmät "t)stämät, tätä tt,Jötä tefjbään ?" - stettu, 
jota ei :puiminen f anottamasti [Jumittanut, fii:pefi :parffäe ja f a, 
noi toiffäe: ,,teistä on toinen mäfemä, toinen taas erittäin tai, 
tawa, :puifaatte te, f)t,Jwät t,Jsiämät, ja :pufjbistafaa erot, minä, jofa · 
en t,Jmmärrä foto tt,Jötä, istun tääUä :parfia :pitdemäsf ä, . etteimät 
:pää[(enne :putoa." - starfju :pui faifista moimistaan, joten t"t)ö 
oli :pianföt tef)tt,J ja f ufi :puolestaan :puofjti erot, jonfatäfjben f u, 
ben fHmät omat wie(ä tänäfin :päimänä tiirarraan, futen niiben 
on, jotfa fitä tt)ötä f aawat tefjbä. stofo ajan istui fettu :parfi[(a, 
faule[(en ajan htf uffi, ja :pubotti aina mäfiin :parren toisten :pää[(e. 
- ,,':ta:patfjan finä meibät ja tafja[(afi,". fanoi f ufi, ,,marfin fieUä 
:puita wisfelet :pää[(emme." - ,:,@i f uinfaan, "t)Stämäni, marfin 



,,~inö~än taibatfin tappaa meibät," 1anoi \ltfi, ,,toatfin ~eittelet 
parfia päöll e." 
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en roisfef e; mutta nämä :parret omat niin rasfaat, etten jafia 
niitä 'fannattaa", fanoi fettu. - ;toifet tt)t)tt)iwät täl,län ferittJf• 
feen ja tt)ö toimitettiin faifesf a raul,lasfa ja tJstärotJtJbesfä. • S?un 
miljat oliroat :puibut, rtJfJbtJttiin jafamaan efoja ja fufi ftJftJi fe, 
tulta:' ,,millä ntJt mittaamme d ot, fopallafo mai muulla mitalla ?11 

- ~,Sfommalle if ompi fofo, pienemmälle :pienempi fofo, ' fe on 
minun midestäni . :paras ja rel,lellifin jafotapa", nrnstafi (ettu. 
';toifet fuostuimat foup:paan ja niin 'tuli farl,lu f aaneeffi olet, fufi 
afanat 'ja fettu jl)ttJät. E>itten l,le maelfimat tJlJbesfä Sl1t1olan 
nnJlitJ;tJn ja jofainen jaul,latti ofanfa. ID'h.ttta farl,lun ja fuben 
mtJlll)nfiroet :paniroat toifella lailla fuiu fettun fittJi. . SlJmetellm 
ftJftJimät toif et Multa: ,,minfätäl,lben finun fimefi f anoo jaul,laesfa 
jtJrrin järrin ja meibä11 f anoroat tisfis tasfis ?11 

- ,,~aatafaa l,lfrf, 
fqa fa{Jaan, niin teibän firoenne fanomat famalla lailla fuin minun", 
roastafi fettu. 91eumon . mufaan foatoiroat far(Ju ja fufi {Jietfaa 
fa{Jaan ja a(foiroat jälleen jaul,lamaau ja utJt fanoiroat {Jeföänfin 
firoenf ä j9rrin iärrin, roielä:pä foroemmitt fuin fetun. E>iten fai 
jofainen _oman ofanfa jau{Jetuffi ja rau{Jasfa ja forousfa roaelfi, 
roat {Je fitten tohnifin mie{Jin tnl)llt)stä fotiin, ja jofainen :pani 
efonfa aittaan. 

X. Sfor~u, f ufi ja fettu feittiiluät ~uuroa, mutta jofaif m ~1111ro 
ei tule IJ~tä ~~lllää; fctun 011 wnlfoi~ta ja mnfena, .toie~ 

_ ten fitferää ja mu~taa •. 

IDhJfftJretfeltä :palattuaan feittimiit fa,r{Ju, f ufi ja fettu :puu<' 
roa, jofainen omista jaul,loistaan . . SJJ1utta far{Jun ja f uben :puuro 
ei ollutfaan maufasta, maan mustaa ja wil)antaa. \Pal)oiffa mie, 
Iin (iil,lti forl,lu fetun, (uo ftJf 9mää11, mitenfä puuro on feitettä , 
mä, että fiitif tulee mnfeaa ja fJtJttJää. E>aarouttuaan fetun tci, 
(o{(e {Juomafi l)än, että tämä juuri oli :päiroällif effeett feittäntJt 
puuroa, tarfosti fetun feittoa ja f9ftJi: ,,minfästäl,l~en finun µuu, 
rofi on roalfoista ja founista, maan minun :puuroni i{Jan mustaa 
ja fitferätä ?" - 11SJJ1ustaa fe olifi minunfin µuuroni", mastafi 
fettu, 1 ,,mutta minä vefin jau{Jot joesfa ja feutäl,lben on mintut 
:puuroni faunista ja fJtJroän mafuista." 

~un farl,lu fuufi fen :päätti {Jänfin :pestä jau{Jonfa joesfa 
ja ttJadfi fitä marte11 rannalle; maan fun {Jän foatoi jau{Jonf a 

1 



.lfun blin faatoi iaubonf a 1t1eteen, 1t1ei ne lt>irta. 
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·wefren, wei ne wirta ja finne menimät farljun puurojaul)ot. ~i:pä ' 
föl)1tl)t µaremmin fubeUefoan. ~un ei l)änenföän puuronf a tullut . 
mielestään oifein ljl)mää, luuli l)än, että folJ oli feittiijäsfä ja 
läl)ti futen farl)ufin, frtufta neumoa ftJf tJmään. ~än otti jauljoja 
mufaa1\f a ja fiiljti Mun majalle, josf a puuro:pata µarljaaUaan 
:porifi. stun fufi f en ljuomafi :PtJtJfi ljä11 fetulta, että faifi feittää 
puuronf a famaUa tuiella, famasfa :paifosf a, että oppifi oifein. 
Sl:ettu mtJönfifin mielellään ja molemmat feittimät puuronf a f a• 
mafia tuleUa. stetun feittb joutui enfin, fiUä l)änen patanfa oli 
:pcmtu aifaf emmin tu[elle. <5ubeUa oli fiis l)l)mä tUaif uus tar, 
fastaa Mun 'feittoa ja fanoi: ,,miffi on finun puurofi niin mol: 
foista ja minun näin mustaa ja rumaa ?11 

- ,,'.teljtl)äni enfin 
lJt;män tulen paban alle fiirefin :patafoufun päälle ja tiµutin ljän, 
nän:päästäni rasmoa pataan", tt>astofi fettu, ,,tee finä f amoin, 
niin f aat :parem:paa :puuroa." - (Sufi f eurafi neumoa ja fii:pefi 
:patafoufun :päälle, maan . fu11 malfea alfoi foiuin maimata ei 
~effo uffo · jaff anut foumemmin festää, maan :putofi fesfelle tufr 
fijaa. (Siitä :pitätn ljaif ee f ufi :pafaneelta, fiUä ljä11en turffinf a 
fiinuentl)i fiUoin :paljasti ja ljiin tuli jätJföffi fimuistaan, ja fen, 
täljben ei l)iin' midi\ tänäföän :päimänä taljbo päästä fääntt;mään. 
fil\iimein ljän fömpi l)fös tafasta- ja nosti Ju(elta puuro:poban, 
mutta fo~fa feitto ei muistanut entistä paremmalta fiiljeui ljän 
fetun _ :pataa ja fonoi: ,,annappa, l)stämäifeni, minun maistaa, 
onfo :puurofi f omanlaista fuin mi11un." - stettu nosti f alaa, 
toifen tietämättä, fuben pabasta lufifoUif en :puuroa omaanfa ja 
fnnoi: ,,moiMa tästä, tJstiimäni, tä~tä on :puuro :parasta." <5ufi 
f eurafi neumoa ja fai fiten omaa, :puuroa f uu(yu/tfa; ja fun ei f e, 
fiiän muistanut lJtJmältä luuli ljän, että f uusfa oLi flJlJ eifä foö• 
täwäsfä ja f anoi marfin tl)l)ft)mättömä'nä: ,,ljtJmä mämmiUä mafu, 
famn tapa ta(ffunaUa, maan on ero muistajaUu! ~i tämä ruofa 
minun f!ltilleni f omeUu." 

1 

XI. S?cttu rupeaa fubcllc lopf en~oitajatfi, mutta pettää if~n-
tänfä, jota wi~oigf aan on tappaa ~äuct. ·. 

stun farlju, f ufi ja fettu olimat eläneet jonfun aifoa, fufin 
- omasf a tafosfaan ~lmolan f ololla, ' f tJnntJtti nuurus,f ufi folme 
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-:poifaa, maan fuofi itf e fopfimuoteefen. 9'1Jl oli fufi lesfimies. 
WMta fosfa (;än ei itf e of annut (;oitaa ja forjata fapfiaan, Iä(;ti 
(;än fuulustelemaan (;oitajaa niille. StierteH jonfun _aifaa met, 
fiä, maita ja fo(;tafi miimein metfäfanan, joUa fl)fäfi: ,,ta(;botfo 
tulla minulle Ia:pfen(;oitajafii?II - ,,®ainapa maan", fanoi metfä::' 
fana: . ,,mo, fepä nt)t on (;l)mii", tuumafi fufi, ,,mutta ofaatf_o 
finä _lautaa lapf et nuUumaan ?11 

- • ,,Of aan minä", mastafi metf ä, 
fana ja laufoi fubelle: ,,fopet fo:pei, fopei!" -- 6ufi ei t99tl); 
nl)t metf äfanan lauluun, maan fanoi: ,,(;uono on äänefi fotbin, 
et finä f aa lapfia nuffumaan", ja mae(fi ebelleen. ®ä(;än mat, 
faa fu(jettua.an, tuli jänis mustaan. Xämä fl)f e[i f uben afiaa 
ja f anoi: ,,minnefäs nl)t on ~efolla matfa ?11 

- ,,Bä(;bin lap, 
fen(;oitajaa etfimään", mastafi fufi. - ,,Ota minut", fanoi jä, 
nis. - ,,Ofaatfo fittä nufuttaa la:pfia?" fl)ftJi fufi. ,,Ofaan(;an 
tofi ja minun on fin (;elp:po istua fätfl)ett mimsf ä fun olen raaja, 
ritfo", tuumafi St1sfi. ,,9JZiten finä raajarifoffi tulit?" - ,,3011° 
fo(;ainen firofi minut, fun ljäroitin fouramaanf a Stuiturin muo::: 
ren rinteellä", wastafi Susfi, ,,jos (;än miclä eläifi, niin fostai• 
fin minä ja fotfaf eifin jaian fJäneltä :poiffi." - ,,9co, fosfa finä 
tarjoubut [a:pf en(;oitajaffi, niin foula:p:pas foetteeffi, että fuulen." 
- Sänis foetti :parastaan ja laufoi niin ljl)min fuin taifi, mutta 
fubetlta ri fe ollut faunista, maan fanoi: ,,finä:pä masto fau(;eata 
mölinätä :pibäf!" ja lä(;ti ebelleen fuffemaan. ~i tarminnutfaan 
fuLfea fomin :pitfälti, fun . fettu tuli mastaan metf äsf ä . ja f ufi 
fano~: ,,:piiimää fanfo ! . Xaf)toifitfo rumcta minulle lapf en(;oitajaffi? 
- ~uffoni fuofi la:pfirouoteefen ja nl)t ei meillä ole fetiiän, jofa · 
(;oitaifi [a:pfet. Of aatl;an finä !auraa w-ai miten?" - ,,Ofaan 
tofi", roastafi fettu ja alfoi fam,asfa laulaa: 

,,Baufon, laulan la:pf en fiefin, 
fännun Helin li:pf uttelen, 
6uroilasten fuffofeen, 
Xa(mifasten jaa:p:paafeen!'' 

6uben mielestä of afi fettu laulaa roarfin founiisti, otti , fJä-net 
la:pfen(;oitajaffi ja wei fotiin, jonfa jiilfcen liif)ti ·tamaflifilie f)ar• 
fJaretfifleen, (;anffimaan ruofaa :poifafilleen. ~ian fJiin f)off afifin 
(;emofen laitumella ja tappoi f en, fie:ppaff l)ljben tafajaloista fuu• 
(;unf a ja wei fotiin fetulle; jota roaroitti fJtJmästi fJoitamaan Lap• 
fia, ettei niiltä mitään :puuttuifi; mutta itf e fJän lä(;ti jälleen 

/ waeltamaan. !Sillä aifoa f öi fettu (;eroof en jafon .ja fun ei fiinä 
ollut (;iinelle tarpeeffi, :pisti (;iin mielä :posfeenf a lJfJben fuben :poi• 
fofista. - ®osta toif ~na :päiwänä fufi :palafi ja ftJftJi afuittuf• 
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f enf a oweaa leturta: ,,owatfo :poifoni faaneet tatpeeffi ruofoa ?" 
- ,,me fJuoletta", waMafi tettu, ,,minä olen rawinnut niitä 
fdä ruualla että juomalla ja nufuttanut fufoifeen uneen: steffufr 
matti, steffufi matti!" - '5iinä usfosf a, että pentunf a o,1imat 
fJtJmäsf ä tunuasfa, läf)ti fufi uubeUeen metf ään -ja wiipl)i jälleen 
muutamia wuorofaufia, misf ä He wiipt;nl)t. (5iffä wälin f öi 
fettu jo toifenfin fuben :poifafista ja fun fufi mif)boin• tuli fuu• 

, fostamaan poifoinfa wointia, mastafi fettu entifeen ta:paan: ,,ole 
fJuoletta, minä olen ruoffinut poifiafi ja · juottanu~ ja nufuttanut 
f uloifeen uneen: SMMi matti, SMfuli matti!" ~ '5ufi ei wä• , 
-Httänyt nytföän 1/ifJemmin tuttia :poifoinf a oloa, fiUä fJän luuli · 
niiben oleman fJlJmäsfä turmasfa; mutta fun fJän f euraamana · 
:päimänä :palafi fotiin, ei {;än enää tl)t;tl)mJtfään fetun wastauf• 
f een, maan fJalufi itfe mennä :pef äänfä fatfomaan ja tapaamaan 
:poifafiaan. stettu, jofo juuri wäf)ää ennen oli flJÖnl)t mlimeif en 
fuben µojista, ei usfaltanut :päästää futta :pefään fi!Ioin fun itf e 
oli fieUä, maan mastafi: ,,µoifofi, tJs±ämäni, omat jo foswaneet 
niin ifoiffi, ett'emme me molemmat_ enää mafJbu lJfJt'aifoa :pefään; 
päästä minut en fin• ulos, jos itf e fJaluat tulla tänne." @::ufi, 
:pöUöµää, · µäästiHn fetun µois; maan fun fJän astui majaanfa, 
ei l;än nä{;nl)tfään :poifofiaafi1 misf ään, nriistä ei ollut jä(ellä 
muuta fuin paljaat luut. '51Jnfiiffi fäwi f uben midi, mutta fun 
oli wäf)än tl)l)ntl)ntJt läfJti fJän fettua. etfimään, rangaistaffeen 
fitä ilfitl)ös±ään. Dlifin f aamuttamaifiUaan mifJoUifenf a, mutta 
fiUoin µuifal;ti tämä fimen alle :piiloon, ettei näft;nl)t muuta fuin · , 
:piffufen toif esta tafafö:pä1iistä. stun fufi I;uomafi fä:päfän tm:t, 
tui {;ätt fiif)m ja. alfoi :purra ja repiä. 9'cl)t olifi warmaanfin 
Murre fät;nl)t pafJasti, jollei manfJa mieffoutenf a olifi fJäntä nl)t• 
fin pelastanut. ,,~upfu", fanoi fJän fubeUe, ,,fimifJän fe on, 
jota l)Ureffit, ja l)Uun juuri, jota fis.fot; minun. föpäläni omat 
täällä fiwen alla." '5ufi, iofa hmli fiweä :pureffiwqnf a, futen 
fettu farioi, päästi fäpälän f uuMttan eifö fitten enää f aanut fiinni, 
maiffo fuinfa oHfi foettanut. stun fufi f en fJuomafi, jätti fJän 

, wifJamielJenf ä raufJaan ja läfJti f uruUif ena fotiin tö:pitte(emään. 

3 



~un ljän atuafi fuunfa, ;µääfi~ tefri irti ja Iennäf)ti tief)enfä. 
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hJään j~ fargittuaan ftJftJi miegeltä: ,,mitäs me nt)t tägän ftJI" 
roämme ?11 

- 11.Saetaan fagteen of aan," tuumafi_ mies, 11ftJlroe, 
tään toifeen ·tmoieeri naurista ja toifeen tbegnää." 

~a niin tegtiin; ftJiroöt fasrooiroat mainiosti ja joutuiroat 
oifeaan aifaan. '5tJfftJIIä oli f ato jaettaroa ja mies roei fargun 
naurismaalle ja ftJftJi: 11mitfä finä ta9bot, , Iatroat roai tt)• , 
roet?" - · 1 • 

stargu aptifoi ja airoeli ja fanoi: 11latroat." - ill?ies < 
leiffafi faaliffet na-uriista ja antoi fargulle. - <Sitten ge lägti, ~ 
roät roegnäpellolle fatoa jafomaan ia far9u fanoi: 11ntJt minä 
otan tt)roet,. ota finä- latroat." - ,,O(foon menneeffi", roas• 
tafi mies, (eiffafi wegnän itf elleen ja jätti fargulle f ängen. ' 
$tulipa fitten talroi. ill?ies paistoi nauriita ja leipoi rocgnistä 
leipää ja meni fitten futf umaan for9ua roieraaffeen. ~un tämä 
tuli mie9en fotiin, föi 9än naurispoistiffaan ja roe9näleiroän ja _,, · 
fanoi: ,,finäpä olet pettäntJt minut; finun ruofafi maistuwat 9tJ• 
mälle ja minun maistumat maalle, maiffo miten feittäifin; ftJIIä · 
minä f en roielä finulle fostan." -

XIV. ~år~u tarttuu mie~en anfaau ja fiitä tulee färäjäjuttu. 

Ugfauff enf a mufaan päättifin fargu fostaa mie9elle ja fä9ti 
gänen ruisgalmeelleen laigoa ftJömään; mutta fun gän oli tottu, 
nut aina fulfemaan f amaa tietä, af etti mies anfan 9iinelle. ~a 
fun fargu fitten tJÖn aifaan roaelfi taroallista tietään ei uffo parfµ 
tienntJtfään olla roaruillaan, maan meni f atimeen. ~än 9tJPPi 
fiinä ja telmi ja murifi faifista rooimistaan ja mies tufi 
paifalle. ~ar9u alfoi filloin rufoilla ja fanoi: 11päästä irti, 
t)stäwäni, niin ferran roiefä palföf en f en finulle." - ,,SttJllä finä 
anf aitfifit fuolla," wastafi mies, ,,fillä finä olet jo fauwan aifaa 
fätJntJt ftJömäsfä minun laigoani; mutta of oittaaffeni etten ole 
pitfäroigainen ja fonna faunaa roan9alle tJStäwiille, tagbon tällä 
fedaa mapauttaa finut" ill?ies tät)ttifin lupauff enf a, mutta niin• 
pian fun fargu oli pääsftJt anfasta fanoi gän roi9an roimmasfa: 
,,nl)t minä ftJön finut, fonna; ferran ennen finä jo petit minut 
ja ttt)t af etit minulle f atimia." - ,,~i minua niintään ftJöbä, 
lupafitgan finä palfita minut jalomieliftJtJbestäni finua fo_gtaan." 



,, 

,,[Ylitfli finli taijbot, ttJll?et wai latwat ?" ftJftJi mie~. 



38 

- ,,(~en teenfin," f anoi for{Ju, ,,fiUä maaifman tapa{Jan 011 :paf• 
fita {;tywä paf;aUa." - )IBaan fiif;en en minä tt)t)btJ," f anoi 
mies, 11fäf;betiiän oifeuteen, niin f aamme niif;bä fumpifo mei~tä 
on oifeasf a." ~ starf;u fuostui cf)botuffeen ja f)e fiif)thoät tJfJ• 

, besfä , tuomaria etfimään. @i tanoinnutfoan fowin pitfältä mennä 
niin tapafiwat f;e1oofe11, jota :puf,mtteliwat ja fanoiwat: ,,me et• ; 
fimme oifeutta, tal)botfo ruweta t11omarifjemme ?11 ,,<5ehvittäfää 
afianne", wa.stafi l)ewonen, ,,että- fuufen, . fummarra on oifein, 1 

fummaUa wäärin." 9J1ies fertoi afian juurta jaffain ja fmtoi: 
,,minä ruapautin tämän forf)un anf asta fosfo l)iin oli luroannut 
:palfita f rn mhrnUc, mutta al;bingosta :päMtvär.n ei tämä :PtJltJ• 
ntytfiiän :puf)eesfaan, toaan tnf)toi ftyöbä minut, fanoen ttrnaHman · 
tawan olewan f em1noif en, että f)tywä paffifoan :paf)aUa." -- ,,SttyUii 
farf)u on oifeasia11, f anoi:' l)emonen, "f;l)tvä pal)aUa :palfitaan, fe 
on tobeUafitt maailman tapa. 9J1inäfin :palmelin ifäntääni us• 
foUif eMi folmehJmmentä muotia; mutta eilen minä tuulin f)änen 
f anoroan rengiUe: ,,l)uomenna fimm tät)ilJtJ lopettaa f e . wanf)a 
f)emosfaam, ei f e f111111ninfaan mil;infään terpaa, on wain mas; 
tuff cna/' - 9'/iin:pq faa fiis forf)ufin ta:ppaa fi11ut, fosfa maa• 
ilman tapa on feUainen, että, 1JtJtOä :palfitaan :paf)aUa." 

9J1ies ei fuitenfaan . ityrjilJtltJt tuomioon, maan taf)toi föän, 
tt)ä jonfun toifen tuomarin :puo(een. starl)u f am fen ja l)e läf;f 
tiroät taas tJ1Jbesf ä maeftamaan. Wäf)än matfon perä~fä fJe fef, 
fiwätfin manl)an foiran, jofa ori l)inattu mä1111tynlatwaan. ,,'.ruosfa 
on manl)a ja diimäti1 fofenut foira", t1111111afi mie~, ,,otetaan f e 
tuomariffi!" - ,,'.rel)bään niin", waMafi forf)u, ja ntyt ferrottiin 
taa~ ja f elitettiin riiban ftJtJt foiraUe. stoira maMafi: ,,forl)u , 
on oifeasf a! St9Uä minä fin olin aifanani mäfcwä ja urf)ooUinen 
ja i1ahoelin if äntääni usfoUifesti; ajoin näättiä, fauffoja ja färp, 
:piä ja fiitin:pä toielä fauniita pentujafin, joista tuli mainioit-0 
metf äfoiria. 9J1utta ntyt, manf)affi tuftuani, ripuMettiin minut 
täl)än :puul)un fuofemaan, fiUä maaHman tapa on paffita 99wä 
pal)aUa." · . 

,,'.räf)än tnomioon en minä woi tt)l)h)ä, f)aMaamme mielii 
fo(mas tuomari." starl)u , f110M11i ja taajen liff)bettiin waelta• 
maan. ,Sa ntytpii f attuifin fettu tulemaan wastaan, ja l)eti VlJtJ• 
bettiin fitä riiban · ratfoifijaffi. stettu lupafi tuomita oifeuben 
ja fo9tuuben mufoan, mutta fuisfofi tamasfa mief)eUe: ,,2!nnatfo 
minulle foiHi fonafi, niin !a11geta11 tuomion fimm 1)9wäff efi." -
,,2!nnan fl)Uä" • f anoi mies. - stettu ftJf tJi finan ftJtJtii ja mie!'.l 
fertoi afian afuMa artaen: ,,fätJbestään minun ruisf)afmee!5f ani 
tarttui täma for9u 1 atimeen, josta foetti faifiaa tmooin tempoa 



,,iatf)u on oifea~fa," \anoi f)ctuonm, ,,fJ~tuä pafJaUa palfitaan, 
fe on maaifman tapa." · · 
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itfenfä irti ia t11J1Jfi minua awuffeett, [umaten · runfaat paHinnot, 
jos minä mapauttaifin ljänet. SJ1Jwänta9toijuubesfani päästinfin 
9änet P1J1Jb1Jff estä; mutta :pä(fä9ästä päästl)ään ei 9ä11 enää lu• 
paustaan muistanut, maan foetti miefostella ja fonoi: ,,gl)mä 
:palfitaan pa9alla, f emmonen on maaifman meno, ja minä ta{), 
bon paffinnoffi flJöbä finut." - Olifo tämä for9un fäl)tös fou, 
nista? ~atfof e nl)t, l)l)tuä 1Jtltämä,. tämä riitamme." - ,,~ai 
niin!" mastafi fettu. ,,'.tämii riita on . fJ1Jmi11 monimutfainen ja 
mairea; fitä ei moi feifoen felmitellä." ~a näin pu{Juen fäsfi 
fettu riitapudin istumao11, fmnpaahn omalle mättöälleen ja is, 
tui itf e folmannelle. ~ä9än aifaa afioita a:prifoituaan ju{fofi 
fettu tuomion, f anoen: ,,minfö minä tästä afiasta lJmmärrän 
olet finä, for!Jll, tapµio . puolella. ~aan ettei mitään ere{Jln;stä 
tapa9ti1ifi tälJtl)tJ meibän tutfia paiffa, josf a tä111ä afia tapa{Jtui. 
2ä{Jbe mies näl)ttämään, miten pa9affi far{Ju on fimm {Ja{meefi 
f otrenut." 

9Jcies opasti toifet 9almeelle ja nät;tti fuinfa juuren wa 0 

ljingon for{Ju oli te9n1Jt. ID?iettimäif esti päätään :puistellen fanoi ~ 
fettu filloin: ,,ft;lläpii ofrt te{Jttl)t mielje!Ie fofo ma{Jingon, olet 
:poffenut ja {JäwittänlJt fm1rimman ofan ljänen ljaf 111eestaan." -
,,6iltä f e nävttää, mutta lä{Jtefääpäs nl)t fotf omaan, minfälaifen 
mur{Jol)tittJff en mies on te9nl)t minua mastaan !" - S)e lä{Jti: 
wät ja paifolle tultua oli fettu jälleen tutfiminaan ofiaa ja fl)fl)i 
farljuUa :' ,,fu{jitfo finä aina f amoja jä!fiä ljalmeelle tullesfafi ?" 
- ,,stuf jin," wastafi far9u. - ,,6epä oli pa9a, että aina fa• 
moja jäl(iä fuljit", fanoi fettu, "ei9än fiuun ofifi tanuinnut niin 
te{Jbä, fi!Iä olifit9a11 muitahn teitä pöcisfl)t ljoftneelle." ~a fa• 
masfa foäntl)i fettu mieljen puoleen fanoen: ,,afeta m;t anfafi <: 
että näen mimmonen f e on." ID?ies tefi nifn ji:t fun PtJtJDlJs oli 
malmis, f anoi fettu farljulle: ,,fätJ nl)t anfaan, eltä faan nä{Jbä 
miten fuUe oifea!'i\taan fomi." - starlju totteli fösfl)ä, mutta 
tarttui fo111asfa niin foroaan ettei :pääsf1Jtfää11 enää irti. - ,,>Jlo, 
ntJt on afia f omalla fannalla fuin f e a(fujaantin oli ja fofo tei• 
bän finanne on fiis turlja", f anoi fett11. ,,2äljbe nt;t mies fau, 
niisti fotiin ja jätä farlju oman onnenf a nojaan." - ID?ies tot: 
Mi ja Iä{Jti tl)l)hJltJäif että fotiinfa; fäsfi fumminfin en fin fettua 
tufemaan palfintoaan ottmnaan, milloin 1uain parljaiten f opii. 

· stettu ei miirnl)teUl)tfään fomuan, maan (äljti :pimeän tultua mie, 
ljen talolle ja meni fitoraa päätä . fonafoppiin. stun fanat näfi• 
wät fetun alfoimat ne {Juntan ja foafottaa ja fiUoin fuufi emäntä 
melun ja juoffi lja(fo fobesfä fanafortanolle. '.täällä {Juomafi 
{Jän Mun ja alfoi (lJöbä mufmoiba lja(olla pääljän. ~äbin tus 0 



,,~ämä riita on lJt;IDin mo11imutfai11en ja mairea, ei tätä f omi fetf oen 
. tutfia", fanoi fettu. . 
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.fin :pääfi fettu miimein Iuifa{Jtamaan vifJaUe ja f anoi f urfealla 
äänellä: ,,tämän minä m)'t f ain tuomiosta, jonfa fongetin ! star{Ju 
o~i fit,tenfin oifeasf a, fiaä fl)llii f e on niin, että vafJalia 9l)10ä 
vaffitaan täsf ä matofesfa maailmasfa." 

XV. Sl1ariiu ~äiifre ~iirm atuulla fatimrota. 

stun far911 oli uubeUeen tarttunut anf aan, foetH l)än fai, ' 
fin 1uoimin rnava11ttia 1uatfeasta tHastaan, mutta ei f aanut voiffi . 
an[an föl)fiä. Sjiin mäflJi ponntstufftsta ja fun ei tie1111l)t enää 
munta nemuoa, feUaf}ti l,Jiin fuveelleen ja 1mffoi. ~arf}un maa, 
tesfa fofoutui f uuri lauma liiiriä {Jänen l)m:pärilleen ja ne al 0 

foiwat [eifiteUii ja :peuf}ata. !5ii1Jen {Jeräfi far{Ju ja lJän tamoitti 
fiini piffu l)iirn1, i ofa ori l)l)pännl)t lJänen fuonolleen. Sjiiri 
rufoili armoa mnfuuttaen että fe oli tqpa{Jtunut e:päl)uomtosf a 
f efä htpafi mielii ferran maailmasfa jalosti :palfta farl)ulle, jos 
ntJt :pääfifi irti. ;tästä le:p:pl)i farl,Ju ja päästi f}iirrn fäpälis, -.\ 
tiiän, f anoen: ,,finä olet l)l}tä 1uä(1ii:pätöinen, f öi finut eli :päästi; 
mene fiis rauf}asf a, piffu rauffo." - illiapaaffi päästl)ään feräfi 

· {Jiiri mctfästä faiffi tomerinf ll ja palafi {Jeibän fansf aan far{Jun 
luo ja l)e alfohuat nafertaa poiffi föl)fiä. Sonhm aifaa nafer, 
reltuaan f aimatfin {Je :poifti föl)bet ja farl)u pääfi pii[föl)ästiiän. 
!5illoin fanoi {Jiirt forl)ulle-: ,,finä, forf}u, lJalmeffit minua ja 
[uufö etten minä moifi [upaustani täl)ttää; maan nl)t fen näet, 
ofaa l)iirifin :palfita l)l)miin l}l)mällä." - starOu ei rnastanm;1t,~ 
mitään, maan liil)ti IJäpeifenä metf iiiin ja n1aelteli fiellä fin ne 
tänne, ristiin rastiin, futen ennenfin. 

XVI. S1'1u~1111 fnofcma. -'-- Sfctuu otuulta ~cl11~t11a mico far~ulte 
; Imuatuu Ictmiiufä ja i urmaa for~uu. 

fil?ies ofi fillä mälin Iäf}tenl)t metf ään vuita ajamaan, mutta i 
{Jemonen oli laisfa ja l)ibas, jonfo tä{Jben uno fiirel,Jti fitä ja · 
fanoi: ,,{)ei! eteenpäin finä far{Junruofo!" - ;t'ä111änvä fattuifin 
far911 htulemann, tuli miel)m luo ja f anoi: ,. fosfo finä funot 



S?arl)u tatvoitti fiini µiffu l)tiren, iofa on IJ~!Jiinn~t l)änen r;1011ollccn. 
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~- ljemoMafi farljun ruttoffi, on f o:piminto että fcn mJt lorlju ftJÖ• 
ffn." - ,,@lä itJö lJemostani, minä tuon finurre IelJmän." -
,,910, jo{l finä Ieljmän tuot, niin moinljan jättää ljemofen rau, 
{Jaan. ?JJ?utta jo{l et finä PtJftJWiän f anasfafi ?" -- hmmafi farl)u. 
- ,,&iman iuormaan tuon finu!Ie (eljmi:in", fanoi mies, ,,obo: 
tal)an mJt muutamia :päimiä !" '.:tä9än tl)tJhJi forl,111 ja mies jiii 
metfiiän :puita lJaffoamaon. Babottuaan refenfii tiit)teen [iilJti 
lJän ajontoan fuorn10a fotiinpäin, mutta päätti mennesfiiän tai, 
fo{ltaa nii!Ie f eubuin mhittämiliän onfoja ja :pmniii. ID[Jt>e{lfä 
qnf asfopa ofifin fettu · ja mies oli juuri lopettamaifi!Iaan [Jiinet 
fun ?JJ?iffo alfoi rufoifia ja f anoi, ,,efo [Jl)mä t)Märoii, tapa mi• 
nuo, niin minä mielä ferran teen 'finurre l)l)mänttJÖll." - ,)Ho, 
niinpä juoff e fitten, minne mielefi tefee", mastafi 111fr's ja päästi 
fet1111 mcnemiiiin. Stotiin tu(tua lJän fertoi jutun iierlJecUeen ja 
f anoi: ,,mi11ii f ain fetun metf äsfii, mutta päästin irti, ,fun fe 
niin fmmiisti Iupafi ferran palfita lJ1Jllll)1Jte11i." - Staiffi -talon 
maimot nauroimat mielJelle ja fanoimat: ,,911Uufo finä olet, hm 
päätltit irti fetun, 111itä1-1ä lJ1Jruiiä fe ofaifi finurre teljbä!" stim 
mies fuu(i naisten f anat ei 9än finii 1-1iiimänä hrtonut mitiiän 
f opimuff estaan farfJ1m fo11sf a, mutta toif ena aamuna lJänen oli 
tiitJt9111inen mainita fiitä maimolleen ja· lJän f anoi: ;,fun o(in ei• 
lm metf äsfä puita l)affaa111asf a, tuli mostaani farl)u ja fe talJ, 
toi ftJöbä ruunan, rnaon fun f upafin 9iine:Ie . lel)män niin jätti 
f entään fJemof m rau[Jaan." - ,,@nnen tofi antaafin fe9män 
fuin 9en1of m", f anoi maimo, ja l,Je toimat lefJmän 11ametasta ja 
föt)ttimät refeen. 6itten läljti mies a(afufoif ena foormaanf a fut, 
jettamoan. ~mutta tusfin fJän em;iätti :pois oman :pellon pienta 0 

reelta, fun fettu tuli fJiipien mastoon ja flJftJi: ,,mies, minne 1 

finä lefJmääfi fltljetat?" - ?JJ?ie{l felitti afian ja fanoi luroan• 
neenf<l lcljmän for9ulk - 11~-uUufo olet hm annat lel,Jmäfi for, . 
fJulle", f anoi fettu fuultuaah miefJen f anat, ,,ftJUä minä fuiten: · 
fin fJepofi :pefastan . .,. 6ibo . miifi märttinää fJäntäni :pääfJän ja 
tJlJtä monta faufafreni. · Run finii fittcn läfJestt)t farfJua, folifu• 
tan minä rnärttinöitä niin että metf ä foifuu ja fun forl)u filloin 
ftJfiJtJ: ,,mif ä ntJt niin folif ee ?11 niin fano: ,,poifo 11i on mt'tfä, 
mies, fJiin fiellä taitaa :p1J{litJjää11 fo!isteffa." 

9kurnoa fcuraten (äfJti mfrs metiään eifä ottanutfoan (efJ::: 
mää mufoanf a. 6frUä obottifi11 jo forfyu ja ftJf äfi fJeti: ,,toit• 
fos (efJmän?" ~ ,,@n", rnastafi mies, ,,ei antanut euffll.'' -
,)IBai niin, ruai et finii tuo1111tfoa11 le[Jmää", f anoi forfyu jo fot, 
f eli forf afn filmin miestä; mutta f amasfa fofisteH fettu märtti, 
nöitä 111etfäsfä. .Run for9u fuuH folinan, fäifä(1ti 9än ruäyäf en ja 



IDHe~ ottj firtueenfli r~e~tli ja aifQi fiUli paututella far~un fliplilöitli. 
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ft;ftJi': ,,,mifä igme tuolla metfMfä foiifee, tiebätfö finä? - ,,Wli= 
nun ;:poifoni fe wain on, j6fa fie!Iä afeitaan afettetee", roastafi 
mies. ~ · ,,Dnfö 9änellä oifein :pi;sftJtin?" fl),ftJi fargu. ,,Dn . 
ft)llä , ja f uuti onfin.'f ..... ,,stenties roielä minutfin furmaa",- f anoi . ' 
fatgu. 4'. ,,6urmaa:pa niinfin jos roain -ä{t;äii.'' S)eibän fiiitä 
fesfusteUesf a !uiffi _ fettu memmäffi ja1 ft;ft;i 'metfän reunasta: ' 
,,mifä musta fiellä fuufen juurella on?" - ,,Dnpagait :paffu fonto 
juurineen", fanoi mies, ja fargu 9eittiit)tt)i f efä!Ieen fuin fuollut, 
nostaen fiipälänfä Hmaan. stettu f anoi: ,,ongan fe 'fanto fiinä 
tiellä fun ajat, ft)ö fe :palafiffi." - Wlies otti fitroem ,reestään 
jcr ·alfok fi!Iä :paufute!Ia fargun fäpälöitä. 6i!Ioin fuisfofi for9u: 
,,It;ö, maan ltJö . 9Uj,aa, ettei fä:pälöigtni fQ.s.fe.", - ,,6iitä tufee 
9i;roiä faunapuita~',- fanoi fettu metfästä~ ,,nosta; tJefeefi -ja roie 
fotiin." Wlies ttosti _ fargun 'wteen ja far9u mafofi Uiffumatto: 
mana fuin fuuri juutifos. ,;.ltun ~i roain :putoaifi wesW', fanoi 
fettu jäUeeri, ,,fö9tä fiini, föt;ta fitni!." -'- ~un ta'rgu -fuuli 'tä:, 
män, fuisfafi 9än: ,,föt)tä main, mutta efä föt)tä foroasti." 6i0 

bottuaan forgun-refeen, fanoi mies: ,,foetappa, l)stiimäni, oletfo 
:par9aaffi tiufalle fibottu . .,, stargu foetti ia :ponnisteli, roaan ei 
moinut liifa9taafoan. - 6i!Ioin luifci9ti fettu Hfelle ja fanoi 
miefJeUe: ,,stun :puuta fotiin roebdään, hJöbään fitmes puun fu: 
:peef en." Sa · fun mies f en fuuli alfoi 9ä11 fitroespogjalla i1aufuttaa 
·fargua :pää{Jän.. 311 niin fuoli fontio :parfo. .!tettu f ai lig'at 
:paffaff een: · 

XVII. ~ettu on mafanwinnan tien t1Jiere0fä ja joutuu fnla• 
mie~rn' fuormnan, jo0ta ~än ijeittelee falat t·ieUe -ja 

tii~ii itf e jäle0fä, ferää falat ja fijö fuutuufa. /. 

6t)ött)ään· fargun ligat Iä9ti fettu tama!Iifi!Ie waelli.tffi!Ieen .. 
S)än :f attui fo9taamaan fa(amie9en, jolla oli ollut erittäin 9t)mä 
faalis ja, jofa nt)t ajoi falafuormaanfg fotiin. ,,Wlitenfägän minä 

.cfaifin .tuon' ufon folat", ajatteli fettu mefisfä fuin, rienfi mä, 
Jiitt cmatfaa ufon ebelle ja geittät)hJi fuo!Ieen näföif enä tielle. 
Uffo forjafi l)änet fiitä founiin nagfonf a muoffi ja 9eitti fola: 

. roaffojen :päälle; istal,Jti fitten fe:ppiin ja jatfoi matfaanfa. stai: 
fesfa 9Ujaifuubesfa alfoi fi!Ioin tettu tl)9jent&mään folaroaffoja, 
maantielle ja :pubottautui itf effin :peräsf ä ja feräi!i roisfo, 



SMtu feräifi falnt fofoon. 
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manfa fafot · fofoon, josta far5rooi wiimein 9einäruo'on fofonen, 
. ja fiitfi fumi9anfeen. S)änen fitä te9besfään ' tuti fufi äf(i:päätä 

ja f~ft)i: ,,3umafan raul,Ja, fanfo~ miten oiet fin~ noin · :pafjon 
fafoja -faanut?" - ,,Ongella"", wastafi fettu. Shm f ufi Jen fuufi 

, tefi · 9äne11fin midenf ä ongella onneaan foettamaan ja :PtJtJfi fet, 
tua neuwomaan, miten fitä te9bäiin. ~ettu ,f uostui femaasti 
ja· fanoi: ,,että :paremmin onnistuifit tät)ttfo ffnun fä9teä :PtJ~nti• 
retreUefi, jonafin f effeänä Htana, fun fohuaaUa näftJtJ fii{täwiä 
µHffuja. ill?ene fiUoin awannoUe ja-,µistä l)äntäfi weteen, niin , 
tarttuu jofa fatwan ne,nään fofa~ mutta waro ,ettet ennen npsta 
l)äntääfi awannosta fuin tunnet folojert lltJfiroän. ill?uuten woi 
ta:pa9tua, että falat f iiifäl,Jtäwät ja ffr~ä et f aa mitään.'; 

E,ufi ;pani neuwon miefeenf ä ja eräänä f dfeättä iltana, 
fun taiwaaaa föhti tul,Janfia pilffuja, istui fufi awannon re.u• 
nalle ja lasti 9äntänf ä weteen, filiä9än ajan fo{uttua tunft l,Jän 
ni:pistt)ffiä 9ärinäsfään, · mutta ajattefi: ,,nt)t alfawat fafat tart_:: 

j tua; tal,Jbon obottaa wiefä -· l,Jetfen." 3a fan fufi fiinä istui ja 
o.botti, jäätt)i l,Jäntä il,Jan fiinni, jonfo tägben fufi · ei :pääsfl)tfiiän 
:p'ois,. maan istui wielä QUQmen aamunafin awannon reunalla. 
~ettu, jofa ori tar:peeUifen . matfon :päästä föt)mJt fatf omasfa, 
miten fuben afiat oliwat, juoffi 9#i 3LtooJaan, fii:pefi tuman 
fotoUe ja :piffisti f awureijästä, mitä tuwasfa . tel,Jtiin. S)än näfi 
mroin, että emäntä oli t)ffin tuwasf a ja firnitfi woita. 3a fettu 
'9uufi emännälle: ,,fufi istuu jäällä l,Jäntä awannosfa ja :pffaa 
weben." @mäntä liil,Jti juoff emaan rantaan ja paufutti woimainf a 
tafaa foren,noUa awantoon jäätt)n.t)ttä l,Juffaruffaa, funne:!'.l f e 
wiimein fai rajulla ntJtfätJff eUa 9äntänfä irti ja läl,Jti {uimimaan 
titetf ään. . . 

· @männäti poisfa oUesf a oli fettu :pujal,Jtånut tupaan, ftJÖ• 
nt)t' woin . firnusta ja faatanut, maföon :pää{{een ja juosfut fitten 
-fiireiinmäft foufta metf ifän: ;tää[(ä tapafi l,Jän wanl,Jan towe• 
rinf a f uben, jofo mitään aawistamatta walitti fetuUe onnetto• 
muuttaan: - ,,filiielä :pal,Jemmin minulle fäwi", wastafi fettu, 
,,futen näet, :pieffiroät ne minut niin pal,Jaffi, että aiwot :pttrs• 
fal)tiwat :päästä. @n tal,Jbo mitenfiiän jaff aa fulfea; etrö finä, 

, wanl,Ja toweri ja t)Stäwä, tal,Jtoifi fontaa minua wäl)än matfoa?" 
~un fufi näfi fetttn •:pään ja foufan o{ewan waffofena,, usfoi l,Jän -
fetun jaarituffia' jct otti fi:peän feftu raufan fäälistä f effäänfä. -
filiäl,Jän a_ifoa fuljettuaan affoi fettu laulaa l,JifjaUeen: ,,faira!'.l 
terwettä lantaa, f aira!'.\ terwettä fantaa, woimaton wäfewämpää.11 

- ,,ill'litä finä lauie{et ?11 ftJftJi ftlfi fiufuisfaan. ~ ,,ill?inä · olen 
niin :ptJöräUä :päästä, etten tiebä mi!ii faulanfoan", roar5tafi fettu. 
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sta9b,e~ti' tefi fettu "wielä f aman 9aira9buffen ja anoi 'fuberta 
cinteeffi; waart 9uomafi fitten niitt)llä 9einäfuowan ja· e9botteli, 
että menifiwät finneJewä9tämään, filla 9•än tunfi lo:p:punfa lä9esi 
tt)wän; '5ufi tefi · fetuUe _mieliffi ja fasfi gänet fuowan mie• 

• 1 reen, waan fii:pefi itf e tJääUe. "~un f!Jfi wäf t)neenä :pitfästä 
wae!Iuftesta .. n~f~9ti :p~9meäUä muotee~aa~, f~ttJ!ti fettu 9~in~t · 
tuleen Ja 9tt:pt itf e :pois. ~uben 9erattt)a oli JO fuowa tlmt• 
waUeasf a, waan .fufi :pääfi fuitenfin 9engisfä 9äbäMä, waiffa 
turffi färwentt)i fofo :pa9affi. Sulntistuneena mietti f ufi fostoa, 
mutta-ei :pääsftJt tilaifuuteen, fillä fettu -ofi niarowainen ja wäi~• 
tt)i aina tieltä :pois. fillaan eräänä faunlina :päiwänä ta:pafiwat 
wangat towetuff et f attumalta ·toif ertf a. '5uft J.?li wä9ää ennen 
ta:p:panut 9eniofen ja oli :par9aa1Iilan aterialla fun"Mtu, :paiMin• 
9ajun niiefoittelemana, t)Stäwällifesti lä9e~ttJi ja, ftJftJi uteliaana;· 
,,miten -~ret fit:tä, l)Stäwäni, faanuL täUaifen faafön? Sfoto mi• 
nu!Ie." ~ _ ,,miwan ·tJffinfettaifeUa tawaUa minä tämän T ain",. 
wastafi fufi. ,,sti:pufin 9onfaatt ja fun 9ewonen lä{Jestt)i ·:puuta 
9tJÖffäfin fieltä .f en :pää!Ie ja. :pit~eubuin 9äntään fiini ja tH• 
:puin fiinä tunnes 9ewonert wiimein tu:pettui.'' -

. ~älfä :pafotti fetun f e4raamaan f uben neuwoa. ~äh is• 
t;#i :puun offaUe ja J)eittät)tt)i fiitä 09itf e fulfeman 9ewofen 
:päälle ja jäi fen 9äntään tii:p:pumaan. mutta f aatuaan f e!Iai• 
f en ratfastajan, lä9ti l:)eniQnen täl)ttä fatfua neliMämään faa9a• 
ten fet-tua :periisfään. . llsusfifpMa ,fatf eli jänis fitä f~t)tiä ja fl) d, 
fl)i i9meisfään· ruttnellulta re:poraufalta; ,,9Jliffo, · 9:niffo, nti9in-
finua · wiebään ?11 

. " . , · . , . 

. . - fillaiferoitfewalla _äänellä wasJafi leftu: ;,Surnala tiefi,_SuMi 
fulta, ·~mi9in 9Jliffoa :n,iebään, faufo:fo fatfeaa, wai 9amma~fo 
-l""t '" · ~ - ·-~ ~ . 

. . stun . jänis fuuli, että fawafo fetfufin oli fettan tullut 
muiUa -:peteitJffi , ja nl)t · nautti -9l)Win anf aittita :palffaa fonhan• -
foufuiötacin, rema9ti 9än f emmof een nauruun että 91111let re:pe• 
fiwät. Sa fiitä f tJtjMä on jänis roielä täfläfin :päiwänä ttstif uu-. 

, ' 



S?uu jäni!I näfi, että fettufin oli ferran tullut narratufii, nauroi ijlin 
, • niin, että ,1uu meni ri~tiin. · ~ 



. j. lo- ~brunb'itt fmstantamht: 

f (l p n r r e 1 a. -n u o r i r o rr e. 
' .1 

.$aataniana ftaifti~fa t~taatttttt~ ftirja.fta_up~i~fa. 

<5oroeliaita 5_:._10 ro. ifäif Hle: 

Stuwafirja. 20 :p. - Uufi Stutuofirjn. 10 :p: 
miio~olaifio ~otuja. stolme!Iatoista roärHumalia. <5ibott. 2: -
<rirfutt. stuubelia founiilia !uroalia 1: ~50 :p. . 
@ruotuctua. stertomus entis,ajaUa. 5:llä roärjfttroa!Ia. 2: - 
Staramatti. 6:Ua fauniilla furoalia. - 35 ll· · 
.Ruwio ~uomcn ilo~tcn . cfömii~tö. lB:nen :piirrosta. k9mJt 91. 
· 2Uerbfom. <5elittJffet f oroiteliut Su9ani ~. 1: -
Stö~biin Ortuon ,3ouluoatto. 6:lfo fauniilia furoa!Ia. <5ibott. 3: -
ila!'.ltcn fefiiiricn cliimä. sto(mefl)mmentä furoaa, · :piirustanut 

?JHeff anbra <5årtin. ~anat foroittanut ,8. ';t. ~inta fibott. 
2: · -

i!aetcn .l/aefu,fitja. , 6:l.Ia fauniiUa wiitifuwalici; 1: -
~1101111011 tualtatunnon futuo~to. .Rolmelia f aba!Ia folineliahJmme, 

neliä folmelia wätifeUä fuwalia. ~inta 3: .-
tanoroama. .Ruubeffa founiilia fuwalia. 1: 50 :p. 
iicni rafcnnu!'.lmc!'.ltari. Ufea!Ia furoalla. - 50 :p. 
·trinttfcefa ilnmifidfn ja fiiä~föt. Basten f atu. 6:IIa wärffuroa!Ia. 

2: 50 :p. 
l,Vunabilfta ja ~abaniUincn fn~. 6:IIa furoa!Ia. <5ibott. 2: 50 µ. 
~anboin f ntnjn uufiUa tutuilla. ID9beffi:isfä wi9'osfa. <5ifäHäen: 
1:nen roi9fo. ~una9ilffa. - <5uffo:puiffofuningata,r. - 91Htd 

metf äsf ä. sta9be1Ia fuwa!Ia. -- 35 :p . . 
2:nen .,, 

3:as ,, 

4:äs ,, 

Be9musµuu. .,;,_ fäntu ~anne. 2:IIa fuwalia. -
35 :p. . 
%u9fimus. - ~ellamojärwen rannalla. 2:Un 
furoalfo. ~ 35 :p. 
ill1uura9aisten ilo- ja furu. - Uffofen ifmalia. 
- Bintujen ·y oibin feroääliä. 2:IIa fuwa!Ia. - 35 :p. 
ill'letf ään efftJnt)t. - Orjan ta:p:pura ruuf u. sta9, 
bclia furilalia. - 35 :p. 

'1 



\ 
roilJfo-; 6:öes 

7:äs ,, 

,, \: 

SHrotusta- linnasta. ' .i..- staifeUaiffo-- filopa ~uplia. 
. 2:Ua fttw·aaa. , -~ 35 p. · · ' ' 
~altiqtar Bemn~iffi. ,- ill'latfanl;aluinen f atitmur(o., 
2:Ua fuwaUa . . ---" 35 p. · - ' : ' · 

8:as ~ ,, . 
. 
9:iäs ,, 

(5atu 0äniffestä ja $iiff~tä. _ , Butitiffi. 2:llä 
fumalla. -,- 35 p. · 
~imari 'j(!_ m:ino . .!.. ~einäfuoni\lsf<;t. - 2:Ifo , fu i 
waaa - , 35 :p. - · > 

' ' , 

iff_:15 wuoben HAififC-e:' 
~la~iefirja ,ijlllille IatifiUe, josfa on 33 fauniilia furoma. warus, 

tettua 0tämaista tarinaa. - Sjinta 40 p. · 
[aetrcnin cliiinä j'a matfnetnffet, nitorifolle fertOt!Ut. ID11nä foltne 

:piirustusta m:. ,@belfeltHtii, f efä fartta. ~inta fibott. 4: -
.~nberefenin,-fatnjå: <5uomentan,ut <5ubnio.-· ,.Ruwmct warustettu .. -

<5ibott. 4: 50 p. il'libott. 3: 75 p. · · · · 
@nUiturrht motfuetuffef tuntemattomisf a muisfa. ·. Wuorif oUe @ng?' 

Iannin fieleUii firjo,ittam1t . Sonat[Jan '<5roift. <5uome11nos 
, ruotf <;1laiiesta painoff esta . l::c-"-11, Wfatfustufi~t Bi(l,i:ptJtisfii 
ja ~rolbingnagis_fa, 41:Uii fuwaUa. 2: 75 p . 

.pagman l'ijfo, Uufia fatuja ti runoja fol)fiUe, :pienirre Ja fuu;: 
- tiUe. .Rumilla warustettu. .<5il.lott. 2: 50 p: 
Sl oufat{ceta ~iinneetli. Stolme intialais

0

fertomusta. stertoili @r, 
·msti '.tmtoamäfi. <5ibo'tt: t': 25 p. , · · 

SHrjileto llalJfiUc ja ~luorifoUe. , U(ostuUut -painosta 7 :rriän eri 
fertomusta: _ _ _ ' . 

J. stertomuffia ~istoriasta ja elämästä. <5uomennos. stuu, 
N beUa fumaUa wa,rustettu. <5ibott. 2: --

II. @läroänii [Jaubattu. '.tofi fertomus rouobeU<i 1857, · -Wel; 
jäUä teräs furoalla. ·. <5ibott. 1: . --,--

- 111. <5tJbämetön ja <5t)bämeUinen. stertQmu~ 'ITran~ ~offmann~• 
ilta. · 9Mjällii teräsfuroaUa tbntustett.u. ~ibott. 75 p, · · 

IV.. m:urinfo foattaa fen ihni. stertomus ''ITr. · Sjoffmann'Hta . . 
<5uom. ifleljäUii teräsfuwaUa. <5ihott. 75 p: ·· ' 

V. . ~wgenroafuutu!s. stertomtfs nuoriUe t)siä_roilleen firjoittanut · 
'ITrans ~offman. <5uoment. 2i.,..:..a. 91eljäUii: teräs:piirroff ella.✓ • • 

<5ibott. 75 :p. ·. ' - . . 
VI. ~t)tueiben )Palfinto. .lteitomus lapfiUe 'ITr.-~offmann'iUa. 

~uom. 0. St WeljäUii fowaaa warustettuna. <5ibott. 75 :p. 
VII. 0äämmflii. · stertomus 'ITra11s ~offniann'ilta. WeljäUä fu , 

tuaf e[JbeUä warustettu. '.toinen painos. <5ibott. 1: ·50 p." 



1 . 

W-cuttmnantaja nuorjfollc matfollq -. elämän läpt: . ~- 1neic'()~l'tä. 
($uomentqnuJ '.tuotto. 91ibott .. 1:.- 25 p. $ibott. 2: ;_ 

. ' . "' ' ' ~ . . \' 

/91uorif oti firja. 2a~ten Ieiffejä.• ,fi. ®agner'in, fil. 91orrma1i'in 
lJ. m. mufoatt · foatinut · ia · ®urim'entanut @. ®iponen; I. . 
~~iffejä· ulfoilmasfa. ~aritstettu 7:llä fuw(tlla. l: 50 :p. .. 
' - , L , 

IDhtan -~m~äri. St~rtomus nuorif olle ffrjoittanut .f;): 9R.eif sner. 
· (Sw:,menfi mm 91i~inen. .f;iinta t: 25 p. _ 

IDln~tien maan•~fagfa. @min jjsasd,Hm, (Stqnlet)n 'ja , ~is~man;in 
matfat filfrifasfa. 91uorif olle fertonut ja matfon 9aluifelle 
l)leiföne faff afoifesta lä9teestä ·mufoili .-?J!Lbin 3ät.)l)inen. 
Sta9beffalla fuwalla tauntstettu. ,(Sibott._ 1: 50 p· 

9Jluutainat _ euomcttmaan ,i)igtoriallifct rafenuitffct. 91uorif o(Ie -
felittqnl)t @. 0~ @. .R:uubett fuwat,1 fotfäf a. .f;)inta 30 p. , 

jf3cnni firja~W la~fiUe. $ieniä fiwtstäwi~ ja 9ausfoja fertomuf• 
_ fia, l)9teenfä 2O _ wt9foa, jaettuna 5 farjaan. Stunfin f arjan 
· 9inta on 25 :p:iä: · - · · · , . 

$ctcr eim~lc, efl 9Retifabetitt efämän wai9eet, Stett0tJlUS nuo• 
· -rif oqe. ~a:p.aasti fofoillut _ Sta:pteeni 9Rqttl)at'in mufaan 

Otto .f;)~ffmann. (Suom. 9-ze(jällä fuwalla: -(Sibott. 4: . :-- ._ 
\{3aul bu [baittu11t 9Ratfustµsretfet · fesfhfilfrifasfa. (Suomenta• 

nut 91; S)nuttibnen. ~arustettu 41:llä fuwaUa- ja ygbellä 
fartalla-. (Sibott. 7: - · 

1~· - / 

\f.H'rniä Sl'crtonniffia Stri~tofcr uou emib1iltä. -@nfimmäinen wi9fo 
. fif ältää 50 fextomu~ta ja neljällä fuwa'lia faunistettu~ .f;)inta 

. 75 µ. ·_ · - ' 

\{3jcnofaif et. IDffitoisla fuwaa · Dsfat jjs[etsC9'in · :piimstamaa. 
· .f;)inta (Sibott. 1: -

\{3ienofoifct ja -euurct. Stertomuffia lapfiUe. Stitjoitfonut _ mmanba 
Sterfftebt ,8. '.topeliuff en firjoittamalla efi:pu9eeUa ja 3ettttl) 
9'ltJftrömin :piirtämillä 8 futballa. (Suomenrios . .f;)inta (Sibott. 
1: 50 :p. . 

9fobin~oifa strnufen' ibmedlif ct elämän waibeet. 5ne ioen jäl.._ 
· feeu mufoiltu. 6uomenfi 0. t;S:. _;_ 75 :p. ' -..., 

filigfo eetäu ftirjeet, lasten 9lJÖb~tfi, fo,9bellatoista fl)ttttttenellä 
- fuwalla. &inta . 50_ :p. · - · " 

eiwigtäfuiä · fertoelmi1l ~unä-muuta l~i>fufaifiUc. - Ufealla fuwa[a 
faunistettu. S)inta 25 :p; - · . · 

f ' 
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6idfa . wnobclta f887. ~ausfoilfo fettomuffjlla ja ~ runf aasti 
· fmuilla warustettu:-- · ;S)inta 6ibott. 4: '-_ 
3huola, eli · eläinten t;gteifet. f eiffoUut ja ttiaigeet 0f.roo{an ftJbän, 

_ ·maalla: ~1 fuwalla. · 50 ·p. . ,..., -

Reg ittvneJ (~e nuotufoifiUe: 

,pciffi ,pdmifa~gaG. ~fr1; ~ero , 6i~fa(a; · 4:_ -
3wanboc. •stirj. ~auer 6cott. ~(fufiefeMä 6uoinennettu. ~oi, 

nen forjattu ja fuwiUa wantMettu painos. &inta 6: 75 p. 
6ibott. 8: 50 p. -

_ stotifuufcn fuiäfcljia. Rertoeliut ~9eob0Hnba-&ja9'nsf on. 4: 50 p. 
struunu ja Ofaita. Womantillinen fertomu~ 6uomafois,weuä, 

- · läifestä 'foQasta wuofina 1808_:_1809. SUrjoittanut &). af 
·Xrolle. · 6uomentanut Bauri ~- &jiula 2r 50 p. 

Rulllaelmia foba13ta !IBcniijii_. ja ~urfin wälillä 1877-78, pa, 
· raiben Iägteitten mufaan ja .warustettuna fuurella joufolla 

fuwia: muotofuwilla, tappelufttwilla, -:paifan fuwilla f efä 
fartalla. &)inta 3:,

0 
- • -

IDlatfa,stuwaehnia irtglanni13ta. stirjoittanut DJto fruncfe. 6uom. 
6ibott. 2: 50 p. · . 

ID'lnnffiniemen i{fa. Rirjofrtanut ~ero 6isf ala. 2: 50 :p. 
filuorta ~äfeä. ~irj. Bouifa/ Wc. ·mtcott., 6uome~rtö~ @ngI.• 

' fielifestä alfuteoff esia. ,,21:n olbfasgioneb. gief." 3: -
6uonteti 6ota 1808-1809. Bufemista nuorelie ja wangalle. 

stirj. @ustaf Q3jötlin. 6uomennos. 19 muotofawalia. 
6ibott. 4: - . · 

UnbeGta ID1anilma!3ta. · &jajanaifia · matfofuwaefmia ~meriifasta 1 

firj. ~Heff anbra @riµenberg; ~uom. &ilba &sp. 2: 50 p. · 1 

,Sl a_~ te n :p e f i ä. 
@ornt;•~Ub)1iaf eli IDrjön titaristo 3: - &uwimatfo 21:a, , 

waf aff aan 1: 50 p., - ~aellus 2t;tJran f aantiin 1:· 25 p. -
Wletfämies 1: -:-- \l,suustawit mieluinen_ guwitus Jefä nuo.~me 
että wongöille · 75, p. - 6uomesf a nähJroi.en .tii_{Jtien ofemat, 
f elitettt;inä Juroilia . sta{eroalan mufoan. 2: -- -~a(rot 1: 50 p. 
Wcatfailijat. · 75 p. 



~- ~- .,btuub'tu ftustantamta: 
'' ' . 

pieniffe ., j,a 'j'uuritre. 
, • -:1' 

st'ir{oitta11ut ~~to ,pngmm\. 
\ 

ShnuiUa 1uaru,13t~ttu. - ®ib. 2: -

®11ome11ta1p1t iei U on i o. 5r111ui({a, llldnttltettit. 

9'lib. 3: 75, ®ib. 4: 50. 

,. 

~ertOl'\'11~13- ij r fil~ ,P O ff rtl U II n' i.(til. 

9'MiäUä . tuma(fo marul3tettu. @111ome11110·13 ®atf an tie(el3tä. 
l 

®ibott._ f: 50. 

9lobht~oif a 1trttttf en 
i~ muUHd diimii,ntll aitu!. · 

~ e ij o en Jäffeen mitfaiftu. 

®uomentimut 

75 ,p:iä • 

.:.. 
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