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Saut.
Satu*) on ajateltujen tapausten luonnollisin ja yksinkertaisin sanallinen kuwaeleminen eli kertoeleminen. Jokaisen luonnon helmassa elelewän kansan suussa säilyy mielensä näyte
sa'ut. Niin kauan kuin ihmisen järki pysytteleikse luonnollisessa tilassansa, walistuksen waikutuksitta, niin
kauan myös ymmärryksensä ei ulotu etemmäksi silmänsä näköä, ja kaikki, mikä on sitä ulompana, näyttäikse hänestä
ouoksi, kummaksi, luonnottomaksi, waan ei kuitenkaan woimattomaksi; kertoelmansa siitä pukeikse sa ulliseen pukuun,
ehkä hän itse pitää sen toentapaisena. Waan niin kohta
kuin ihmisen mieli ylenee, ymmärryksensä walistuu, silloin

luonnottomuuella ja kummalla ei ole enempätä perää, waan
kaikki hän pyytää asetella luonnolliselle kannallensa, ja silmissänsä sa'ulla ei ole toentapaista perustusta ja kunnollista
arwoa, mutta muuttuuwat mitättömiksi, joutawiksi loruiksi,
ja muistista kaotettawiUi. Lausumme toistukseksi otamme
kaikkein raaemmat ja tärkeimmät ihmiset, esimerkiksi Austraalilaiset, jotka eiwät ole wähääkän saaneet tunteaksensa walistuksen woimaa, ja heijänki ymmärrys synnyttelee kauneita
satuja; ja wastahakaan kaikkein walistuneimmat ihmiset, esimerkiksi oppineet Europalaiset, owat peräti muististansa
kaottaneet satunsa, jotka löytywät säilytettyinä ainoastaan
raa'an kansan suussa, joka niitä hauskaksensa raskaista päi«
wällisistä töistä päästyänsä, rakastaa kertoella, sillä ajalla
kuin »valistunut kansa kestissä käypi ja korttia lyöpi, muka

aikansa kuluksi.
')

Satu

sanasta

yhtä kuin
s»ga) ja kasku.

merkitsee

saakkuna

(selitetty

Ruotsalaisest»

Kyllä kaiketi sa'ut eiwät ole mitättömät ja walistuneiltaki unouksiin jätcttäwät, waan owat suuresta arwostaki
ja säilyttämisen ansailstwatki, jos otetaan waariin niien vai-

kutuksista ihmisen sanallisen ajatuksen juoksun teroittamisessa, ja älynki herättämisessä sysillä eiwätkö suurimmat nerot
niinkuin BK»l>esz,ei>>'<!)
intoutuneet satuja lukeissaan,

perustuksia

ja niistä nestettä imeneet ja

hankkineet suurille kirjateeksillensa. Wieläpä
usian ummikko Suomalaisen ymmärrys nytki pysyy kummissa ja luonnottomissa, ja kertoelmansa niistä on satu. Paljaita satuja owat esimerkiksi Kalewalan runotki, ja muut
sentapaiset Laulut, joita nykyaikoina niin ahkerasti kokotilaan, waan itse haasti-sa'ut, joista runolliset syntyiwät,
owat Suomaloisiltaki oppineilta unoutetut, pitäen niitä mitättöminä, ehkä toenperään niistä milt' ei suurempi woitto
olisi kirjallisuuellemme, kuin runoista. Niin kauan kuin
kirjallisuueltamme puuttumat omituiset, Suomalaiset,
sa'ut,
niin kauan myöski ei meille synny omituista mieUe-kirjai-

suutta (kaunis- eli,huwikirjallisuutta), crinomaittain Suomalaista mielenjuoksua ja jutelmaa kirjallisissa teoksissa.
Jokaisen sa un perustuksena on tapaus, joko luonollisessa tahi luonnottomassa muo'ossa. Näytiksi tähän suomennamme, omien puutteessa, pari wanhanaikuista satua
eli tarinaa. Ne owat otetut lesuitin Maesseniuksen kirjoituksesta, joka on painettu p»l»e»trÄ vr»m»«i«:Ä'n nimityksellä. Kölnin kaupunkissa, 1657 wuotena. Yksi näistä
»n luonnollisessa, mutta toinen luonnottomassa pu'ussa.

I.nen Satu.

Aaltojärwclaisct
Th.

Frimanilta.

Wiipnrissa,
I»H9.
I. Cederwaller poikineen.

Ennen

kuin Suomalaiset jontuiwat Paapeinsa
waltaan, eleliwät he »vajaina «»varassa maas»
sansa, joka ulotiui Urali tnnlUreista Itämereen,
Dbi wirtaan ja Hartsi wurriin, ja Pohjais jää»
lnerestä Mustaan >a Kaspian uierehen
niin
lawia oli muinais Suomalaisten maa-ala. Kotoisessa elämässänsä heillä oli walti'aana oma
luonnollinen järkensä. Jokainen talon isäntä oli
kuningas ja rajaton» waltias talossansa ja perees»
sänsä. Keskinäiseksi kansakäymiseksi ja yhteisen
»vaaran estämiselsi yhistyiwät likimmäiset talot
ryhmihin, ryhmät kylihin,
pitäjihin ja pitäjät klhlakuntiin; ja jokaisesta näistä oli walittu
mies, jota nimitettiin »vanhimmaksi. Koska yhteistä neuwottelemista tarnittiin, niin tokoontniwat millon wanhimmat, nnllon »aas laitti talon»

isännät

käräjihin, ia jos

teltalvaksi, tahi

satlui »vihollisia »vastus»

kaukaisille maille lähetettäwäksi,

niin walitsiwat kestuu'esta»sa etrwämmät ja »voimakkaammat itsellensä esimiehilsi »vainoteillä, tahi
muissa »vaarallisissa retklssä, joissa tarlvittiin »non-
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ta urosta yhteen ja miehen äly a läytelleleSsä.
Senlaisia esimiehiä muinais-suomalaifilla oliwat
Kalewa, Wäinämöinen ja muut, joista muis»
to on meilleki säilynyt wanhoissa kansamme ru«

noissa.

Näinä Suomalaisien sankari>ja
asui awaran Aalto-järwen pohjaisella suunnalla,
he'elmällisellä saarella, mahtawa Karjalaisien

uros suures»
ta su'usta. Walomoinen oli ankara sankari soissa,
wiisas neuwoissa.

kihlakunnan

wanhin, Walamoinen,

Walamoisella oli »väkirikas talo, waan oma
pereenfä pieni: naisensa Eukko ja tyttärensä Impi.
Talossansa oli monta orjaa, mi oli s» asla saatu,
mi meloista tuotu. Kaikkea oli kyllä Walamon
isännällä, waan itse oli wanha, Eukko i'ähly>
nyt, Impi wähäikäinen. Immellä oli suloinen
sulho, soria Sortawaincn, nuori Newaisen
poika, jota päiwä päiwällä «oteltiin sotaretkiltän'
jä Walamon saarelle tulemaan, ueitiä tosijoimaan
ja kotihinsa Sortawalaan wiemääu.
Kowaksi lylyksi tuli Walamon saarelle Tuoni
ennen sulhoa; wei Iso» ja Emon Tuonelaan.
Pksinänsä jäi Impl kotlhinsa suremaan. Isän-nuu'en talossa walcasiwat pahankuriset orjat; Im»

saaren
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mesta arpaa

heitteliwat kennen omaksi joutuisi.
Impi yksin surressansa, näkee itsellensä tuhon tu»
lewan, joutusasti juoksee rannalle, työntää pienoipurtensa meteen, täyttä mäkeänsä soutaa

sen

sel'älle.
Kohta

julma joukko näki Immen pa'ossa ole«
rientlwät neitoa etsimään, läksiwät

samassa

wan,
tyttöä tawoittelemaan.

Jo Impi näkee itseänsä turmion tapaaman,
pahalaisten pauloihin joutumansa; pelko syäntänsä
särisytti, maara woimia lisäsi. Mut' pahalaisetli yhä likeneewät. Häissänsä Impi ilkuhnn purskahti, alkoi Ukkoa, M.lumalaa, rukoilla awuksenfa tulemaan, maarasta wapahtamaan:

"Oi Ukko. Ylijumala,
Hattarojen hallitsia
Tule turmaksi minulle,

Awukseui armas

Luoja!
Tapa tuimat muo'ollasi,
Kurikalla kultasella,
lot' en jouu juoniloihin
Pahan pauloihin pakahu.
Jos et tuho turmioita,
Tapa tappaja» sukua,
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Niin menehyn unerukka,
Kuollo korjaapi katalan,
Neuo neiltä, waara estä,
Pahan Vauloista pelasta:

Missä

piilen piika parka,

Lewou löy'än orpo-lapsi;

Wierenenkd

mie wetehen,

Waiwun walko-waahtoiseksi,
Wainko mennen männitköhön,
Manalan omalsi maa'un?
Tule Tuoni turmakseni,
Katalaa koriaamaahan
Isoni sulo-siwnlle,
Emoni oman mukahan."
Heti kuului ihana ääni kirkkaassa hiljaisessa
ilmassa, itään kuin kanteleen soitto:
"Elä itke Impyeni,
Walittele waikiasti;
Elä kostoa kolota,
Tappoloja toiwottele:
Kosto kuoleman kokema,
Pahalaisten palkitsema;
Tappo tuhmien tekemä,

WainomieSlen murhaelma;
Elä wiere sie wetehen,
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Waiwu malto-waahtoiseksi
Wetelä metinen wuo'e,
Waahti on wähawaranen,
Elä mäne mänuikköhön,
Maan Manalan omaksi

Manalassa maot syömät,
Männikössä sie matanet.
Ei oo tuoni turmanasi
Sna sieltä ottamassa;
Ei oo suotuna sinulle,
Olla isosi fiwnlla;
Eikä kanneta, koponi,
Sua emosi mutahan:
Sull' on suotu onni suuri,
Elo pitkä ennustettu.''
Impi tuli rohw,nsi»ksi, makuutettu pelastut,
sestansa, t>e'ou halulta moitettuna kysäsi ihana
ääniseltä ilmassa ol>'alta:
'Kukas olet kultueni,
Kuka ilmassa olia?
Ootko Onnetar omani
Toiwo» tyltö taiwosessa,
Joka onnen annat mulle
Elon pitkän ennustelet?'
Suloinen ilma» ääni wastaeli lempeästi:
"Olen Onnetar iloinen
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Ilman

impi, luonnon lempi

Hywän, helkin haltiatar,

Kapo kaunisten kuninkas,
Jok' en anna omiani

Lemmon luomien omaksi.''

Nyt rupesi

semaan;

Immen

pursi joulusamMasti juok-

maan kuin neili tunsi woimansa »vähene»
»vän, niin pistisii pursineen lahteen piilemään.
Lahen pohjukassa, rannikolla, sattui seisomaan
tainen pursi. Nei'on syan säpsähti ilosta:
Pursi
ei ollut »vieras
oli sulhon pursi. Sortawai-

so-

se

nen oli tulemassa Walamon saarelle, neien haen»
taan, waan mänd matkallansa poikkesi aluellensa
halmeitansa katsomaan.
Sortawaisen mieli musteni kuullessansa pahanturisten orjien kunnottomia neuwoja ja köytdk»
siä; heti lähti neitrnsä keralla kotihinsa, miettien
towasti lostaalsensa pahat Walamois mainaan
palweliat.

Immen

ajajat eiwät äkänneet neien piilopaikkaa, he souti e'elleen Sortawaineu kohta näki hei'ät.
Nähtyjänsä kowan kostajan purren pahalaiset hätäyntyiwät. Tuskissansa he pauiiwat maalle. Sortawainrn heiän peräslä; Imvi ummon miemona

purressansa. Liki rantaa pääsiy'änsa, Newaisen
pojan pursi sattui kiireen. Lempo autteli omiansa,

jolta rnpesi »vuotamaan, orjat ruprsiwat jättämään,
he pakeniwat maalle. Pääsi Sortaman»enki kuiwal'
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le; pienoisen puron luona saawutti paholaiset, tässä
hri'ät waara tapasi. Newaiseu poika kuritti hei'ät

tappoi

kauhuilla kalmallansa. Koko tämän koston

ajan Impi ei ollut elämä eikä kuollut. Nyt Sor«
taivainen elwytti neitinsä, paransi purtensa, ja meni
morsiamensa keralla kotihiuia, jossa Impinensä eli

onnellisesti

monta monnista wuotta, kaikilta kunnioii-

tettuna ja hywänä piettynä.
Kohta kotihin tultu'ansa, tawi Sortawainen

saarella tuhoamassa jäännökset orjat, jotka oliwat
«ottelemassa knmppaneiiansa neien keralla, eiwälkä
ehtineet kostoa »välttää. Valamon saari
oksi, sinnes, kunnes

sen

jäi auti-

maltasiwat Wenäläiset.

Tämän tarinamme perustuksia löytyy tänäki
päiwänä: Walamon saari löytyy nytki. Eukoksi
nimitetään jokaista, miehekästä naista; Immeksi
jokaista, kaunokaista, hywänlaatuista tyttöä. Sortawala wieläki on paikallaan. Newaisen nimi alkaa olla unohtumaisillaan: Nemaisen järmeksi tut»
suttiin toisinaan Aaltojärweä, jonka Wenäläiset
ristimät Laatokaksi, josta Newajoki nytki juoksee
Suomen mereen. Lahtea, jossa Impi löysi sulhonsa,
kutsutaan, muistoksensa, Impilaheksi, josta sai
koko pitäjä nimensä. Purowaaran kylä, Impilahen pitäjätä, Sortamalaan päin muistuttaa pait'
laa, jossa waara tapass pahankuriset orjat.

ll:neu Satu.

>

RllistonKirkon
RalentMtnen.

Wiipurissa,
«849.

I. Cederwaller poikineen.

SHrHrÄ^H:H:^HS^Ä«r3^H:«SÄ3^Ä-3,»Ä1-Hi?Ä

luomessa Ristin>nskon lewittämisen allilla, Rai'

sion pitäjän talonpojat päättiwät pitäjän kokoukses»
sa, ensimmäisenä päiwänä Toukokuuta, rakentaa ki«
wiseu Kirkon, ja pyysiwät hengellista isäänsä etsi.

mään taitamaa pylmestaria. Pappi,, ehta kuinka
halasi toimittaa pitäjäläisiensä hurskaan pyynnön,
ei tietänyt mlötä wois saaha Kirkon rakentajan.
Niin yhtenä kauniina kesä-iltana, huoltunnt tästä

ajatuksesta, uupunut

kallallisista

käwelyksistänsä,

istahti kilvelle Ilki suurta maantietä. Hetkeesen
istuttuansa lähestyi häntä hywästl werhoitettu
matkamies, ja kysyi:
Sanotatte, olkaatte niin hywät! onko tästä
wielä kaukana pappila? Minä sain luulla, että
Raisiolaiset aikoowat rakeutaa uutta Kirkkoa, ja
sentäheu mielelläni tähtösin nähä heiän Kirllo.
herraansa.

se

Pappi wastasi:
sama, jota
minä olen
te tahotte nähä. Mitä te tahotte?
Minä olen kaukaisista maista matkustamatnen pYkmeStari, ja tahallani teen Mikkelin päiwäksi kunnon Kirkon, huotawaöta hinnasta lisäsi
wieras.
Ihastunut papvi pyysi häntä luoksensa, pap»
pilaan, ja piti häntä hywänä, kuin piispaa. Pyk-

mestarin nimi oli niin outo, ettei pappt millään
konsteilla saanut sitä sanoneeksi. Toisena aamu»
na pappi näytti pitäjäläisillensä Killon kuwan ja
piirroksen, jonka rakentaja oli heti tehnyt, ja ilmoitti hinnan mitä hän waati teoksestansa. Pitäjäläiset suostuiwat kalkkeen mitä prLmestari »vaati. Senjälkeen wicras meni etsimään itsellensä
apnlaisia ja työmiehiä.
Muutaman päiwän perästä tuli hän ainoas»
taan yhen miehen keralla. Pappi, tyytymätöin»
nä ajan jouten menettämisestä, tyftsi »vihaisesti.
Koskas tuleewat apulaisesi? Wieras wastasi kylmästi :
Ee on minun asiani. Minulle on
kylMsi yhessäki työmieheSsä.
Toen perään, tämä ihmeellinen mestari itse
tantat laitti tarpeet, ja kutoi seiniä, mutta avulai.
senja tako» yöllä ja päiwällä pajassa. Työ kulki
kauhean kiiruusti, ja kirkko Syyskuuksi jo oli walmis, pait' sisä-puulisia kaunistuksia. Kummastunut
pappi wiMoin ymmärsi, etteiwät kirkon rakentajat
olleet oikeat ihmiset. Hän aikoi mennäkseusä yheltä
»vanhalta ystäwältänsä ueuoa kysymään, miten pitää läytteleiä tälläisessä tapauksessa.
Warain aamulla, Mikoupäiwän aattona, pap»
pi läksi pitäjänsä kaukaiseen kylään ystäwällensä,
ja jutteli hänelle kummallisesta kirkon rakentamisesta. Se uskotti hänen, että kirkon pytääjät oli»
wat pahalaiset, ihmisen »vartaloon pukcineet, saahaksensa pitäjän hopiaiset rahat. Waan, me teem«
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me heille Maisen, niin he elwat saa rahoja, joita
niin haluaawat. Malttamattomasti meiän pitää
saaha tietää heiän oikeat nimensä: joS ne kerran
tuleewat tietyksi, niin heiän woimansa meiän ja
lirlonki ylitse katoaa; pitäjäläiset säilyttääwät railmasM. Rauhoitettu
hansa ja saawat kirkon
palasi pappi illan suussa kotiinsa, waan astuen aja«
luksissaan ystäwänsä sanoista, eksyi, ja el ennen
huomannut sitä ennen kuin pimiä ilta tapasi hänen
synkässä salossa. Kotwan turhaan etsittyänsä tie»
ta, täytyi hänen jäähä saloon, päiwän waloa wuottamaan. Puolen yön aikana pappi hawahtui rääkywästä lapsen huuosta, joka hänelle» ikään tuin
olis kuulunut yläälta wuorelta. Huuon perästä
kaikui tinkiä waimon ääni, toruen lasta, joka ei
lakannut huutamasta, tämän ohessa kuului kolke
kätkyen liikunnasta; waimo tukahuttaalsensa
lapsen huutoa, alkoi suurella ja tollolla ääuella
laulaa:
Killi tekee Kirkkoa,
Nalli takoo nauloja
Rikkaassa Raisiossa
Pitäjässä paraassa.
Lapsen huuto ja laulun koltto-ääni. kauheasti
laikuiwat salossa. Pappi ensin säikähti tästä par»
kunnasta ja huuosta, waan sitte hywin ihastui,
kuulleen Raision Kirkon rakentajain nimct: yhen
olewan Killi, toisen Nalli. Hän arweli, että tä»
mä waimo, uskottawasti, oli waimo, mutta ittewä
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lapsi poika yhelle heisM Koska ilku ja laulu wä.
hittain waikeuiwat, pappi unestaan uuttui, ja ha«

paiwän »vaietessa.
Aamulla »varain pappi kiirehti lotiinja
sillä oli Jumalan palwelus toinntettawana Ensin
kuitenki poikkesi katsomaan uutta kirkkoa,
oli
katolla,
rakentajat
johon
melkeen »valmis:
oliwat
kiinuittiivät eräitä kaunistuksia; työnsä kulki hywin
joutuisasti; waan kuin käwiwät pystyltämääu ristiä katon harialle, nytpä ei enempää käsissään työ
sujunut —risti alituisaan putoili käsistänsä. Woi»

wahtui taas wasta

se

mattomuulensa ristin pystyttämisessä, wielä cnem.
»nän wakuutli papin arwelua, että kirkon pykääjät
eiwät olleet oikeita ihmisiä, waan pahalaisia, joita
hän taisi karkottaa ristin merkin tekemisellä ja
heiän nimiensä ääntämisellä. Pappi teki ristin
merkin rintaansa, ja liljasi:
Pois Killi Kirkoltani!
Pois Nalli nauloiltani!
Samassa rakentajat nuiuttuiwat suuriksi hau»
loiksi, hirmuisella huuolla nousiwat ilmaan ja ha»

wisiwät

pimeihin pilwihiu

Tämän onnellisen tapauksen jutteli pappi pi»
täjäläisilleusä, jotka samana Mikkelin päiwänä pyy«
siwät häntä »vihkimään Kirkkoa.
perästä kuului pitäjissä lähellä
Kohta
Turkua, että eräs kuleksima lättiläiueu saattoi yh»
teiseu pelon koko sille tieuouelle. Ne jotka uäkiwal
tätä hirwitystä, sauoiwat, että se oli korkeampi
korkeinta honkaa, hänen yltänsä oli harmaa »viitta

sen
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ja selässansä, säkin sisässä, kantoi hirmun suurta
kiweä. Kulkien sywlmpien merien ja järwien yli
wesi ei ylettynyt saappajensa yli. Haastettiin
uiyöski, että hän joka paikassa kyseli tietä Rainon
pitäjään, kuhun hän kulki kostamaan Raisiolaisille
Kirkon rakentamisesta määrätyn rahan maksamat»
tomuuttansa. Jättiläinen tahtoi särkeä uuen Ki>
ton, tiwellä joka oli selässansä, elteiwät Raisiolai»
set iloitsisi petoksestansa.
Raisiolaiset kauhistuiwat tästä sanomasta,
he meniwät neuoittelemaan papillensa, joka arwasi,
että se jältiliuen ei ollut mikään muu, tuin Killi.
Pappi luuli paraaksi waarali estämiseksi taiwultaa
Kiliin akan pitäjäläisiin puolelle. Tämän tähen
läksi hän salolle etsimään akkaa, ja koittelemaan
taiwultaa häntä Viehättämään jollain komveella
pahalaista pois Raision pitäjän rajoilta. Tuskin
löysi
palkan, jossa hän yöllä,tuuli lapsen lt«
kun- Louben
hän äkkäsi wanhan, ruman,

sen

suussa

hirmun suuren waimon liekuttaman lasta, joka
makasi suurista kiivistä kuilussa kätkyessä. Papin
kysymykseen: eilö hän oletti »voimallisen Kiliin
waimo, ja eikö hän ole mitä kuullut miehestänsa.
ruma akka wastasi: että hän tosin on Pahalaisen
Killin akka, waau ei ole miestänsä siitä ajasta asti
nähnyt, kuin se otti rakentaakseusa Raisiolaisille
kirkkoa. "Uskottawasti, lisäsi akka, tapahtui tahi
tapahtuu hänen kanssansa joku onnettomuus; sillä
lapsi lakkaamatta itkee, ja minä en woi häntä mli»
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byttää. Killin pitäfi jo ammoin olla kotona. Hän
wähä pitää huolta akastansa ja lapsestansa.' Ehta hänellä on paljo kultaa ja hopiata, niin siitte»
ni panttaa minua kärsimään wajautta."
Pappi jutteli eukolle miehensä kummallisesta
Raision tiwi.kilkon rakentamisesta ja ilmoitti waa>
ran, jota uhataan Raisiolaisille, pyysi häntä jollain tawalla »viehättämään pahalaista pois Raision pitäjästä. Päätteeksi pappi lupasi Pahalaisen
eukolle. Ärtynyt Killin akka ei huolinut papin
sanoista; waan kuin se antoi hänelle muutamia
tulta rahoja, luwaten wielä enemmän antaa, hän
wiimein suostui miestänsä wiehättämään Raision
tieltä, niin ettei Kllli milloinkaan enempätä tulis
Raisioon. Eukko wei tätkyen makaaman lapsen
keralla luolaansa,
tutkesi suurilla tiwillä,
ja itse läksi kulkemaan.

sen suun

Kerjäläis-ämmän haamussa hän alkoi kerätä
kylistä wanhoia kuluneita »virsuja ja taittuneita airoja. Kooten suuren röykdn »virsuja ja airoja, hän läk<
si meren rannalle; täältä sai wanhan »veneen. Täyt»
taen »veneensä wirsuilla ja airoilla, läksi Killin
eukko wesitse miestänsä tawoittamaan, jonka tapasi
lähellä, seisomassa ween pinnalla, hirmuinen kiwi
selässä. Nähtyänsä akkansa, Killi sanoi:
Hywä, kuin tapasin sinun; tahon mennä
Raision pitäjään, waan en löyä tietä. Minä sä«
ren kirkon, jonka tein sentähe» kuin pitäjäläiset
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eiwät maksaneet minulle rahoja. Kyllähän sinä tieät tien sinne; »un näytä minulle, se lyhyin.
Sinä hywin erehyt, jos luulet täältä löy«
täwäst tien Raision kirkolle; se on täältä hirmun
kaukana, monen tuhannen wuoren ja järwen takana.
Minä nyt paraikaan tulen sieltä, sillä luulin löytämäni sinun Raision kirkolta. Katsos kuinka pal«
jo wirsnja minä kulutin, kulteissani röneekköjä,
muoria ja saloja myöten, ja kuinka paljo airoja
sarin, souiaissani jarwien yli
Killi hämmästyi ja sanoi:
Jos Raisioon on niin pitkä matka, niin en
kauempata
kantaa senlaista kuormaa: minä
taho
löyän toisen tämänlaisen tiwen liki kirkkoa, jolla
sen sären. Killi tempasi kontistansa tiwen ja laHälli
lähellä olemalle rannalle.

sen

Näin, kertoo muinelma,

Pahalaisen waimon
wiekkauella tuli tärwidstä pelastetuksi pahalaifilta
rakennettu Raision Kirkko.
Kiliin kantelemaa kimeä wielä nytki näytetään
rannalla, joka on
Ruissalon (Nunsalan)
lähellä Turtua.
Killin kiwi näöstään on suuren, rewäistyn
kallion muotoinen. Talonpoikainen kansa nimittää

saaren

sitä kontti.tiwetsi. Salmea, hywin kuuluisata sy«
wyyeltää» ja suurilta aalloiltaan, nimitetään ''lont»
tiliwen salmeksi.'

I1I:s Tatu.

Kunlnkatar

Semiramis.
Th. Friman'ilta.

Wiipurissa,
l«t9.

I. Cederwaller poikineen.
Impriinutor H. N, 'iVullenlu»
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waimoiStani, lausui Assyrian
Kuningas Ninus Semiramille, rattaampata sinua
syämellcni ei ole yhtään. Ketä woi werrata
kauneuteesi? Sinun tähtesi kieltäsin laitti, mitä
minulla on.

Kallista

Ajattele perään, Kuningas, mitäs saumt!
waStasi Semiramis. Jos minä täytän hywälse»

ni sinun laupiaan sanasi?
Tapahtukoon tahtosi! ainoastaan sinä rakas»
minua;
muiSta, minä en kestään huoli.
ta
Sitämyöleu, jos minä rukoilisin, niin sinä
tarlcittasit taiktt waimoss ja rakastasi! minua yh»
tä? Minä yksinäni olisin puolisosi, jakasin keral»
lasi maltasi, olisin Assyrian Kuninkattarena?
Kuninkattarena! etkös sinä ole Knuinka,
tar, etkös sinä wallitse itseä Kuningasta sanomat»
lomalla tauueuellasi?
Ei, ei, ei, tempasi ihnia Semiramis: nyt
minä olen ainoastaan rakastettu orja. Minä
en wallitse, minä ainoastaan rakaötan. Kosla
jotain käsken, minua ei totella sinun luwattasi?
Ia sinä luulet, että mallita on niin mie«
luista ?
Mm, jaa! sille on mieluista, joka ei ole
koslaan »vallitsemista kokenut.
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Mitä? Etkös taho kolea, olla muutaman
päiwän minun siassani?
Pia warasi, Kuningas! elä tarjoo lujan
paljoa.

O. ei! sanoi ralkauelta woitettu waltias:
Minä taas kysyn sinulta, tahotkoS tulla yhelsi
päiwäksi Assyrian »valtiattareksi? Jos tahot, minä

suostuu.
Ia
tM?

kaikki, mitä minä täslen, tulee täyte-

Jaa! Oheksi päiwätsi minä annau
waltani ja kultaisen »valtikkani.
Mutta, koskas sinä annat?

sinulle

Jos tahot, niin huomena.
Hylvä, sanoi Se»nira»nis, ja kalliot i pään»
sä Kuniukaan olkapäälle, niinkuin ihana neito, jo«
la anoo anteeksi pientä mielenleloansa, jola tuli

täytetyksi hänen tahtonsa mukaan.
Toisena faamuna, Semiramis kutsui kaikki
piikansa, ja käski »vaatettaa itseänsä miten waan
woi komiammasti. Päässänsä oli kruunu talleista
tiwistä. Tämänlaisessa pu'ussa hän tuli Ninutsen eleen Hänen kauneueslansa heltynyt NinuS,
läski »valtakunnan Neuonantajat kokoonlu»naan
»valtakunnan saliin, ja tuotti säilytys»huoneesta
kultaisen »valtittansa. Hän astui saliin, taluttaen Semiramista käestä. Kaikki taukesiwat maa»
hau Kuninkaan eessa, »notta hän saattoi Semi'
lain:n tuulukaa»' iötuimcllc' ja täsk' hänen istu^
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Venjälfeen laski alammaistensa nouSfa, ja il«
moitti heille, että heiän pitää totella Semiramis»
ta koko päiwän, kuin itse Kuningasta. Tämän
sanottuansa, hän otti kultaisen »valtittansa, antoi
rakkaansa käteen, ja sanoi-' Kuninkatar l an»
nan sinulle ylimäisen wallan merkit; ota ne ja
käske. Kaikki tässä omat orjasi, ja minä itse o»
len palweliasi koko päiwän. Ken ei toimita tah<
toasi. rankaise häntä, niln tuin totlelematointa
Kuninkaan käskylle."

sen

-

Tämän sanottuansa. Kuningas notkisti pol>
wensa Semiramin eessä, mutta hän nauru.suul,
la ojensi hänelle kätensä. Senjalleen käwiwät
Kuninkattaren ohitse kaikki howi.herrat, ja jokai»
nen wannoi uskollisesti toimittaa Kuninkattaren
käskyt. Koska tämä meno loppui, Kuningas ter«
wehti häntä ja kysyi, kuiuta hän osasi säilyttää
lailen tämän ajan senlaisen yksitotisen ja jalon

latsannon.

Sillä ajalla kuin he antoiwat lupauksen
minua totella, waStasi Semiramis» minä ajatte»
lin mitä jokaiselle heistä käskeä. Minulla on

walta ainoastaan yhetsi päiwäksi, ja minä käy»
tän
hywätsi.
Kuningas naurahti näille lauseille. Semira«
kauniimmalta, rakkaammalta luin muul»
näkyi
mis

sen

toin.
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Katsokaamme, sanoi Kuningas hänelle,
lnin sinä kauemmin wirkasi toimitat. Minlaisista

käskyistä alat?

Lähestyköön istuintani Kuninkaallinen Kirjoittaja, lausui korkealla äänellä Semiramis.
Kirjoittaja lähestyi; kaksi orjaa asettiwat
pöytäiseu hänen eteensä.
Kirjoita, sanoi Semiramis: "Kuoleman uh.
tauksella käsketään Babylonian kaupungin Pää,
miestä antamaan »virtansa tämän käskyn tuoja!»
le.' Kääri tämä paperi, paina Kuninkaan sinetti»
ja anna minulle! Kirjoita wielä: "Kuoleman
uhkauksella käsketään howin orjien Peräänkalsoja.
ta antamaan wlrkansa sille, ken tuopi hänelle tä,
män käskyn." Kääri se, paina Kuninkaan sinet'Kuolema,
ti, ja anna minulle! Kirjoita nyt:
Babylonian
uhkaukjella käsketään
muurille kootun sotawäen Päämiestä antamaan wirkansa tä«
män käskyn tuojalle.'' Kääri se/ sulc sinetillä ja
anna tänne!
Hän otti nämat kolme paperia, ja pani ne
fisällensä. Kaikki howilaiset hämmästyiwät, itsel»
le kuninkaalle käwi kummaksi.
Kuulkaatte! sanoi Semiramis: kahen het>
ken perästä käskeä läikkien waltaknunan wirka.
miesten tulemaa» luokseni, lahjojen keralla, niin
tuin on tapana uusien Kuningasten astuessa wal<
takunnau istuimelle; mutta, illaksi walmistettakaan
pito' Nyt kalkki, mentäätte! Kerallani jääkään us>
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tollinen palwelimn Ninus. Minä tarwitsen neu»
oiltelcmista »valtakuuuan asioista hänen kerallan-

sa.

Koska kaikki meuiwät, Semiramis sanoi hä»
nelle: Näetkös, tuin miuä osaan pelata Kuninka»
tarta
Ninus naurahti.
Kaunis Kuninkatar, wastasi hän, te wal«
litsette kuin ei woi paremmin. Waan jos pal«
welianne rohkenee kysyä teiltä: mitä tahotte tehä
kolmen »valmistetun käskyn kanssa?
Minä en olisi Kuilinkatar, jos minun pitä»
si tili.tehä töistäni. Kuitenkl sanon sinulle, mi,
kä minun siihen kehoitti. Minä tahon lostaa
kolmelle wirkamiehelle, joita uhkaamat nämät läs,
tyt.
Kostaa. Mutta —mintäben?
Ensimäinen/ Kaupungin Päämies —on vk>
si«silmäinen kummitos, ja aina säilyttää minna,
kosla sattuu »vastaani; toista, orjien Perääutatsojaa, en kärsi seutähen, kuin hankkii sinulle k«u«
neita piikoja; kolmas, sotajoukon Päämies, liian
usiasti keskonttaa iloni ollakseni kerrallasi.
Tämä wastauö, jossa oma rakkaus sekauntui liehatoilsemise» kanssa, sulatti rakastuneen Ni«

nuksen.

Hywä! sanoi hän nanraen. Kolme ylim»
mäistä wirkamiestä waltakunnassa owat jo wir.
tahrittona, ja oikein kunnollisista syistä.
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Sillä watilla tuliwat howilailet lahjoillensa.
Ken toi kallella tiwiä, keil alempi wiraltanfa
kukkaisia ja heelmiä; yhet or>at, joilla ei ol«
lut mitään, tuliwat ainoastaan kumcnukseueusa.
oli kolme »veljestä, kaikki »vielä
Heiän
nuorukaiset, he tuliwat Semiramin keralla, Kaukasian tienoilta, ja pelastiwat hänett tarawaninsa
hirmuisen tigerin karkauksesta. Kasta he astuiwat
istuimen siwutse, häu kysui:
Mutta eikös teillä ole mitään antaa Ku»
ninkatlarellenne?
Ei mitään, eres elämätä, »vastasi ensim»
mamen kolmesta weljekslsta, Sapiiri
Ei mitään, eres miekka Kmuukattaren wi<
hollisia waslen, sanoi Artabani
Ci mitään, eres ihmettelemistä, jonka saat«
taa Kuninlattaren läsnä olcmiucn, lausui Assari.

seassa

Orjat, sanoi Semiramis, kaikista howilai»
sista te kolme teitte mimille kalleimmat lahjat,
ja minä en ole liittämätoin teitä kohtaan. Si«
uä tarjosit minulle miekkaa wihollisiani wasteu;
ota tämä käsky, wie se solajoukou Päämiehelle,

joka on leirissä Babylonian muurein ympärillä!
ja sinä näet, mitä hän sinulle tekee. Sinä tarjo,
fit minulle elämääsi warjeluksekseni; anna tämä
täsky Kaupungin Päämiehelle» ja olet nälewä, mi<
tä seuraa. Mutta sinä, Assari, lahjoit minua
ihmettelemisellä, jonla saattaa sinulle läönä olo»
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Nt; wie siis tämä käsky howin orjien Peraänkat»
sojalle! ja olet näkewä, mitä tulee.
Ei milloinkaan Semiramis ollut näin iloi»
nen, näin riemuinen, näin ihanainen, ja ei mil»

loinkaan Ninus ollut häneen näin mieltynut.
Zhanaisuutensa Kuninkaan silmissä ei silloinkaan
tummennut, kuin käski leikata laulan orjalta, jo«
ta ei kerinnyt niin kiirusti toimittaa käskyänsä.
Huolimatta tästä mitättömästä asiasta, Ni»
nus waan haasteli Semiraminsa kanssa, kunnes
lähestyi ilta, ja sen keralla komia pito.
Semi«
rämin saliin tultua, orja antoi hänelle lautaisen,
oli rangaistun orjan pää. "Hywä! sanoi
hän katsellen sitä; aseta tämä pää kartanolle sei.
pään nenään, kaikkein nahtäwälsi, ja ole
sinä siellä,
ettäs ilmoittaisit jokaiselle, että se, jonla pää tä.
mä oli, wastikään oli eläwä, waan ei totellut
sanaani, ja
oli kuoleman oma."
Pito oli tosin komia.- herkullinen pöytä oli
w.lmiStettu ryytimaassa; 'Semiramis wastaan
otti orjallisia »vieraitansa Kuninkaallisella jalouella
ja armolla; hän lakkaamatta haasteli
Niinuksen
keralla, ja osoitti hänelle suurimman
kuuman.
Sinä olet ulkowaltakuunau Kuningas, sauoi Se.
miramis. ,a <»lit minua terwehtimään. Welwol»
lisuuteni on terwehtytsesi tehä sinulle mieluiseksi.
Koska annettiin ruoka, Semiramis suolten
pani wieraat istumaan ei arwon mukaan. N"
nus pääsi alimmaiseen pöyän päähän. Hän en»

samassa
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simmäiseksi nauroi tätä Kuninkattaren mielente-

koa. ja kaikki bowilaiset, seuraten hänen esimerkkiä, murisematta totteliwat Kuuinkattareu tahtoa.
Wiereensä istumaan pani Senuramis kolme wel»

jestä Kaukajsiasta,
Owatko käskyni toimitetut? kysyi hän weljeksiltä.
Toimitetut, oli »vastauksena.
Pito kulki riemuisesti. Ylsi orja, tottumuk,
ststa, autoi ensin Kuninkaalle, ja Semiramis käs.
ki orjaa piiskata witsoilla, Hänen bnutonsa selanlni wierasten naurun kanssa. Kaikki riemas»
tuiwat. Se oli leikin teko, jossa jokaisella oli o»
nm pelinsä, koska'wiiua antoi wielä enemmän
iloa. Semiramis nousi korkealta istuimellansa ja

sanoi:

Waltakuuuan säästö herra luk, n,l«
uulle uimestön niistä, zotka terwehtiwät minua
tänä aamuna lahjoilla, noustuani »valtakunnan
istuimelle. Kalkista howilaisista ainoastaan vt»
si berra miuulle ei mitään antanut. pitää
rau.
Kuka se ou? tyjyi Nlaus: hään
laistaman kowemmalta tawalla.
olet sinä itse! Mitä sinä lah<
Se herra
Kuninkattarellc
tänä aamuna?
loitit
NiinnS nousi istuimeltansa, ja nauru suulla
sovautti Kuuinkattarelle jotain kerivään.
Kuninkatar on häwäisty orjalta! huuahti
Semiramis.
Syleilen polwiasi, saneli NinnS: auna mi>
anteeksi,
kaunis Kuninkatar. anna anteeksi!
nulle
Senjalleen sanoi Kuningas hauelle hiliaau:
Jopa olis aika lopettaa tämä leitti
-

Herra!

-

y
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Niin sinä tahot että hylkääjiin wallakunnan istuimen
sanoi Semiramis: Waan ei, minäwallitscn wielä kaksi hetkeä.
Hän tempasi kätensä, jota Kuninkas suuteli.
En anna anteeksi, sanoi hän kowolla äänellä, senlaiskäytöstä
«

ta

orjalta. Walmistai kuolemaan, järetöin!
Sinä mieletöin lapsi, sanoi Ninus, yhä seissen polwillansa, leiki itselles, jos tahot, waan katso
kohta loppuu malli-

tuksesi.

Ia sinä et suutu, sopotti Semiramis, siitä, mitä minä
paikassa käsken?
En suutu, wastasi Kuninkas.
Orjat! sanoi Semiramis korkealla äänellä,
ottakaatte
liini tämä mies tämä Ninus.
Ninus nauroi, antaisii orn'en käsiin.
Saattakaatte häntä linnan kartanolle walmistakaatte
kaikki hänen kuolemaksi, ja wuottakaatte käskyjäni.
-

tuossa
-

Orjat totteliwat, ja Ninus nauraen meni linnan kartanolle. Siellä näkiwät he tottelemattoman orjan pään. Semiramis tuli nastaalle. Ninus sallei sitoa kätensä.
Kiirehi linnaan, Sepiiri, sinä. Urtabani, jouu nopeastl sotawäen luokse, mutta sinä, Assan, warjele kaikki
linnan
portit!
Kaikki nämät käskyt oliwat annetut sopotukjella, ja wiipymättä tuliwat täytetyksi
Kaunis Kuninkatar, sanoi Ninus leikkisällä äänellä: nvt
ollaan waan loppua wajaalla!
tecppä kiireemmin päätös!
—, Tapahtukoon tahtosi, wastasi Semiramis:
Orjat,
kuolema on esissänne,
hakatkaatte.
He totteliwat. Ninus tuskin kerkesi huuahtaa, päänsä
»yorahti sillalle, huuliltansa ei wielä häwinnyt wiimeinen nauru.
Nyt minä tosin olen Assyrian Kuninkatar, kiljasi Semramis: ia hukkukoon jokainen orjani
Ninuksen tawalla, ken
ohtu olla tottelematoin käskyilleni!"
(Surma hepo suisita, wahingoksi waimon walta).

,!

—

-
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korkea sukuinen Weuetillainen, Witalis oli ker»
ran jahiösa, ja putosi hukan hautaan. Hän oli
siellä kokonaisen wuorokauen; ja woitta a"wata
hänen hirmunsa ja hätänsä. Hanassa oli pimiä.
Witalis juoksentell nurkasta nurkkaan, löytääksenst jotain juurta eli oksaa, ja sen awulla taivutat,
erinäi«
sensa Jumalan waloon; waan hän tuuli
ulwomista,
ääniä
sihisemistä,
sekalittain
siä
wintnmista,
että oli knolla hirmusta, ajaisii
jo
»Ulltaan,
wuotteli kuoleman kauhislawaisim»
kuul: hän jonmassa tilassa. Toisena aamuna
kun menemän hanan ohitse, ja alkoi huutaa sur»
keimmalla äänellä:
Auttataatte! cluttakaatte! nostakaatte minua
täältä, minä hukun!
Talonpoika, joka sattui ohitse menemään,
lnuli huuon. Ensin säikähti, perästä tointuen,
meni hanan portaalle ja kysyi:
ken siellä on?
Onnetoin jahtimies, wastasi Witalis: minä
olen jo täällä ollut kotouaisen wuorokauen. luma»
lan täheu, pelasta minua! Auta, weliseni, en
säästä

I

palkintoa.
Mitä woill,

.

sen
.

.

wastasi talonpoika.
niin kutsuttiin häntä ri>

teen,

Nyt Masatsio
otti sirpin »vyöltänsä, leikkasi aika pat.
meltä
oksan ja sanoi jahtimiehelle:

sun
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Kuuleppas: minä lasken

sen

hautaan ka tämän

seinään, ja »vielä itse käyn
otsail/ kiinitän
pitämään, muita sinä tartu häneen, kani» häntä
myöten; ja niin pääset luolastasi.
Hywä. sanoi Witalisi pyyä mitä tahot; en

mitään sinulta kiellä.
Minulla ei ole mitään pyytämistä, wastafi
talonpoika: mut' minä kohla nain, niin anna mi>
täs tahot morsiammellenl!
Tämän sanottuansa, Masatsio laski oksan hau»
hyp»
taan; se kohta tuli raskaammaksi, ja
päsi sieltä Marakatti- Se oli puounut hautaan
luin Mitalisti, ja ennen häntä kerkesi tarttua

samassa

oksaan.

ta,

Warmaau saatana haastoi kerallani hauas»
sanoi pelästynyt Masatsio, pötkien pakoon,

minkä joksoi.
Niin sinä jätät minua? huusi surkiasti Wi<
Ustäwäni, ratas weljeni. Herran Inmatalis
lan tähen weä nunna ylös täällä; pyyä» sinua,
rukoilen- Minä olen Siujori WtaliZ, rikas We«
netsialaineu: lahjon morsiammesi, annan sinulle
kultaa, tuin paljo tahot; elä salli minun nälästä
kuolla tässä hirmuisessa paikassa.

Masatsiolle kawi sääliksi. Palass hanalle,
laski toisen oksan, ja nyt hyppäsi Jalopeura, lo«
wasti lilMn iloissansa.
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Niin onki, että saatana, sanoi Masalsio;
waan seisahtaen muutaman askeleen päässä, taas
luuli Witaliksen surkian huuon.
Minun Jumalani,! minun Jumalani! Kuolla
nälkään tässä hanassa
Eikös kukaan tu,
le awukseni? Ken sinä ikään! olet, palaja Nis.
tllksen tähen. Elä anna huttuani, jos woit mi>
nua pelastaa. Minä annan sinulle kartanon
ja konnun, karjan ja rahan, ota laitti, mitä ja»
pelasta minna!
hot, ainoastaan pelasta
kärsinyt,
palajauut; laski
ei
ettei
Masatsio
oksan, ja kärme nousi sitä myöten iloisesti suhis»
....

sen. Masatsio
puoli kuolleena,

lankesi

polioillensa, ja. pelosta

piti rukousta. Hän tointui, kuullen Witaliksen hätä°huuon.
Ei kukaan taho auttaa minua? Täytyy tuol»
la. Herra minun Jumalani!
Hän itki ja walilti niin, että syän pakahtui

kuunnellessa.

Olkoon miten tahaan, mutta tämä on il)»

ääni, sanoi itsellensä Masatsio.
Ah, jos sinä olet wielä siinä rukoili Wi<
talis, kaiken tähen mitä sinulle on tallista, pelas<
ta minua: jos täytyy tuollakin, niin ehkeis kotona,

misen

waan ei tässä hirmuisessa luolassa. Haastaa
en wot, ääneni waipnu. AabotkoZ howiani We>
yetsiasfq, maitani, kunnioituksiaui?
kaikki annan
ja
sinulle,
sallikoon Jumala kuollakseni talla pai-
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kulia.

jos rn Piä simaani

Elä mä! elä mä!

pelasta ainoastani elämäni!
Masatsio ci woinnt »vasten' seissa hauen ru.
kouksille, lisätyille senlaMa lupaulsilla.
Hän
.

.

.

taas laski otsan.

Ahaa! jopahan tulet, sanoi hän, Mitallisen

Nähtyänsä.

la! äänti se. ja iloiftsli kiljahtaen tunnotta lankesi Masatston syliin.

Masalsio

piteli häntä, ja saattoi tuntoonsa,
taluttaa,
ja sanoi: "lähetään tehosta"; waan
alkoi
Witalis tuskin liikutteli jättejänsä, hän oli näl->
lään nääiltymäisillään.
Seh, syö palaiuen leipää, sanoi Masatsio,
ja otti leipä-kyöran kontlStausa.
Hywäutekiäni, pelastajani, hywä enkelini,
saneli Witalis: millä palkitsen sinulle palweluksesi?
Sinä, herra, lupasit morsiammelle huomen-

lahjan, mutta minulle

tasi Masatsio.

howisi Venetsiassa, was-

Waan Witalis alkoi jo tulla toimehcnsa.
Wälltäulältömäsii lahjon waimosi, weljeni,
ja teen sinun rittaimmaksi talonpojaksi kylässä.
Missä sinä asut, ystäwäni?
Metsässä, Kapalattissa; wuan minä mielelläni hylkääsin kylän ja asussn Venetsiassa, siinä
howissa, jonka minulle lupasitte.
Kas, japa pääsimme lehosta. sanoi Witalis: Nyt minä lieän tien; sulmliitosta, Masatsio.
__
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mliiii!l pitää tulla hoivia ja h»o»
menlahjaa ottamaan? kysyi Masatsio.
Koska waaa tahot, wastasi Witalis, ja he
>—

erosiwat.

Witalis tuli Weuetsiaan,

Kapalattiin, ja
sesta, rlkkaaota

mutta Masaisio
haastoi morsiammellensa tapauk.
hiiDMNilahiaSta ja howiota, joo»

sa täypi asu»>aan

hauen terällä.

Toisena aamuua wara n Masalsio waelsi Venetsiaan, tysellen, kussa on siniori Witali'sen ho»
wi? Tuli suoraan siihen ja sanoi palwelioille, el»
ta kohta tulee murfiamineiifa komiassa »vaunuissa
ja asuuntuu hoivissa, jonka siniori Witalis lupasi
hänelle lahjaksi. Masalsiota luultiin hulluksi, ja
ilmoiteltiin Mitalliselle, että

talonpoika waatii

sanoo

esihuonccssa eräs
morsiammellensa,

howln oleman hänen.
Ajakaatle häntä ulos, sanoi Witalis: Mi»
ou^
lä saakeli
Palweliat potkimat Masatsion owelta kaikella
ilkeyellä, ja hän itkien tuli kotiinsa, että lohiiuut
silmiänsä näyttää kullallensa. Tupansa yhrssä
nurkassa istul marakatti, toisessa jalopeura, mutta liiulsella tänne käärii teräksi, Masatsio hywin pelästyi. "Ihminen ajoi minun huoneestani
sa, ajatteli hän: jalopeura malttamattomasti raatelee, tänne myrkyttää, multa marakatti jos et
muuta, niin nauraa ylitseni; tässä nyt on palkka
fiitö luin pelastin heiät häästä. Waan maralat'
ja

se
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ti ystäwällisimmäsli irwlsteli hampaitansa; jalopeura haastoi hälinällänsä, tuli liki, ja nuoli hä,
nen kättä, kuin koira isännältänsä, unitta tärme,
ojensii suoraksi, alkoi matella tupaa myöten, niin
iloisella katsannolla, että Masatsso pian perehtyi.
Luontckappale raiskat! sanoi hän: he owat

se

ajoi minun ulos,
siniori Mitalista;
tuin kerjäläisen. Ah, kuin mielelläni, sysääsin
hänen taas hukan hautaan. Mutia morsiammeni,
paremmat

kultani! Minä mielin mennä wihille hänen keral«
laan niin rikkaasti! Minulla ei ole halkoa talos»
sani lihavalaista keitokseen, ja ei kopeekkaakan rahaa. Woi sitä kiitlämätöinlä, huomenlahjoinensa
ja

howineusa!

Näin »valitti ja kaipasi Masatsto. Sillä wä.
lillä marakatti alkoi tehä ilweilyksiänjä, jalopeura
rauhattomasti bäilytteli häntäänsä, mutta kärme
käpristelii kauhean sukkelasti: Senjälkeeu marakatti lähestyi hywäntekiätänsä, teki hänelle merkin,
lulla jälestänsä ja saattoi hänen latoen, jossa
oli puita lanttu koko wuoekss. Marakatti keräsi
ne metsästä, ja kantoi Masalsiolle. Hän suuteli
kiitollista marakattia. Senjälkeen jalopeura, hil»
jaan äännellen, wei hänen etäisen tuwan pimiään
nurkkaan, ja hän näki siellä suuren säästön syö»
täwätä,
kaksi pässiä, kolme lammasta, paljon
jäniksiä, ja wielä aika sonnin päälliseksi: kaikki
nämät jalopeura pyysi hywänkekiälleusä. Masat-

sio

lempiäöti

silitteli hänen haraansa. "Mutta
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sinä. sanoi hau kärmeelle, et mitään minulle tuo.
Witalisko, wain hywä re»
»uit? Mitäs on-t?
luontokappale,
hellinen
kuin ,alopeura ja marakatti.
Kärme hawilta sujahti risujen alle, ja sa«

massa

palasi, ylpeästi fohottaien hännällensä.
äimistyi nähessänsä sen
kauneimman briljanteil. "Vril,antti", huuahti hän, ja

suussa

Masatsio

ojensi kätensä

silittääkseusä

tärmettä ja

ottaaksensa

hältä lahjan.
Samassa Masatsio meni Wenelsiaan, aikoen,

se

kiweä muuttaa rahak!,. Tulee juweleerarille,
katselee kilven, ja näkee sen kauhean kalliiksi.
Mitä sinä tästä tahot?
Kaksi sataa tukaaltia, wastäsi Masatsio, luulYywin paljon, koska kiwi maksoi
kysyneensä
len
tymmenesti enemmän.
luweleerari katsahti Masatsion päälle ja

sanoi:

Siliä myöt tämän senlaisesta hinnasta?
Warmaau tämä on »varastettu; minä sinua en
laske.
Jos se ei maksa sitä, antakaatte wähenimau, sanoi Masatsio: Minä en olen waras, maan
olen rehellinen mies. Kärme autoi minulle tä.
män kiwen.
Masatsio otettiin tlini, ja wietiin tnomarin
luokse. Siellä haastoi hän kaikki mitä tapahtui,
waan ei kukaan sitä uskonut. Yhtä hywin, kuin
siniori Witalis oli sekoitettu tähän seikkaan, tuo.
-
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Mari sysäsi asian waltalunnan inquisitsioniin, ja
Masatsio tuli sen eteen.
Haasta meille, mitä kerallasi tavahtni,
noi yhsi inquisitoreista, ja elä walehtele; muuten
me laskemme upottaa sinun kanawaau!
Masatsio haastoi.
Niin sinä pelastit siniori Witalitsen? kysyi
iuqwisitori.
Pelastin, korkea sukuiset finiorit.
Ia hän lupasi morsiammellesi huomenlah»
jan, ja sinulle howin Venetsiassa?
Lupasi, korkea sukuiset siniorit.
I» hän ajoi sinun ulos niskapäästä, kuin kerjäläi<

sn.

laisen?

Niskapäästa, korkea sukuiset siniorit.
Kutsukaatte siniori Mitalista! sanoi inquisitori.

Witalis tuli.

Te tunnette

quisitori.

tätä miestä, siniori Witalis? kysyi in-

Ei, en tunne, wastasi Witalis.
Inquisitorit alkoiwat neuoitella keskenänsä. Nämä
mies, sanoiwat he wihtoin Masalsiosta
on ilmeinen kel«
mi ja petturi; häntä pitää säilyttää wahwassa paikassa.
S.niori Witalis, te olette wiailumat!
Senjälkeen, tehhen merkin oikeus-palwelialle, yksi in»
Mutta tämä wiekaatte torniin.
quisitoreista sanoi:
Masatsio lankesi polwilleen oikeuen eessä.
Siniorit, korkea sukuiset siniorit, saneli hän: woi olla, että briljanti on »varastettu, ja tänne antoi minulle sen,
pettääksensä minua. Woipi olla, että kanne, jalopeura ja
marakatti owat itse saatanan synnyttämiä; waan että minä
pelastin siniori Witaliksen, se on ihan tosi. Siniori Witalis! en waai morfiammelleni huomenlahjaa, en taho itselleni lciän marmori howianne; ainoastaan sanokaatte pelas-
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tuksekseui yksi sana, elkääte salliko märätäkseni tornissa, el,
kääte heittäkö minua: enhän minäkän heittänyt teitä, kuin is?
tuitte hukan hauassa.
Korkea sukuiset siniorit, sanoi Witalis, kumartaen
tuomio istuimen eessä: Minä woin ainoastaan kertoa ennen sanotun: minä en tunne tätä miestä. Onkos hänellä,
jos yksi wieras mies?
Samassa kaikki läsnä oliat kauhistuiwat ja äimästyi-

wat: jalopeura, marakatti ja kärme, kaikki yhessä, tuliwat
saliin. Marakatti istui jalopeuran selässä, mutta kärme

kiersi marakatin käen ympäti. Jalopeura kiljui, marakatti
murisi, kärme sihisi.

Ah! nämät

samat peot, jotka kerallani olisäikähtynyt Witalis.
Siniori Witalis, sanoi Pää-inquisitori, koska hämmästys meni ohitse kummallisesta ilmestyksestä, te kysyitte
kussa owat Masatsiolla wieraat miehet? Näette, Jumala
lähetti ne meille ajalla. Koska hän itse teitä wastaan toistaa, niin me tekisimme syntiä Jumalan oikeuen eessä, ellemme rankaisisi teitä fiittämättömyyestänne. Howinne ja
maanne teiltä otetaan pois; ja lopun elämästänne »vietätte tornissa. Mutta sinä, lisäsi hön, kääntyen Masatsion
puoleen, joka koko sen ajan silitteli marakattia, ja jalopeuwat hauassa,

owat ne

huuahti

kärmettä: elä sure omasta osastasi. Venetsialainen
sinulle marmori-howin, ja morsiammellesi huomcnlah,
jan; Wenetsian hallitus täyttää hänen lupauksensa: Witaliksen howi ja maat owat tästä saakkaa sinun.ja
nauttimat onMasatsio waimoneensa kauan eliwat
nia Witaliksen marmori-howissa, yhessä Marakatin, jalopeuran ja kärmeen keralla, ja kaskiwät kuwata ne seinälle

raa ja

lupaisi

haamussa, kuin ne tuliwat oikeus-saliin,
marakatti
jalopeuran selässä, mutta kärme marakatin kalwoisella.
lNosta koira kaiwosta, puistelee wetlä korwilleis.)

siinä

V:des

ja

Vl:des

Satu.

V:des Satu.

Hasa el.
Vl:des

Satu.

UskoUiftms.
Th. Frimanilta.

Wiipurissa,
1«49.

I. Ccdcrzvaller poikineen.
H.
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Hasael.
Hasael, itäisen Kuninkaan voika, kasw>ituksen>
oli isältänsä lähetetty Pcrssiaan. että siellä täyttää hänen »valaistuksensa, ja tutkia
ulkomaan tapoja ja luontoja. Nuorukaiselle oli
annettu täysinäinen wavaus; waan salaisesti käs'
kellun entistä opcttajata ja kaswattajata katso<
maan hänen perään.
Koska Hasael tnli Perssiaan. niin pääkaupunki!, hetkuma ja huwitukset samassa miellyttiw.tt hänen, että unohutti mkeensa ja antautu huwituksiin
Kerran, koska hän käyskenteli huwittawal»
sissa Hispassnlin huwi metsissä, meni hänen o»
ditseusa eutliien opettaja, matkustajan muo'ossa,
sauwa käessä.
Waan Hasael tunsi hänen ja kysyi: "Mis«
tulet,
täs
mihin aiwot mennä?"
Wanha was>
tasi: "En tieä.'' Silloin nuorukainen kummastui
ja sanoi: ''Kuin! Sinä jätit kotimaan >a menit,
tietämättHnihin?'' ''Unohutin", wastasi wanha,
''jonka tähen käyn sinne ja tänne, ja mikä tie minulle näyltäikse laweammaksi ja ihanammaksi, sen
walitsen.''
Mihinpä saattaa sinua senlainen matkusta"En
minen? kysyi kummastunut nuorukainen.
tieä,' »vastasi wanha, ja mitä minun on siihen?"—

sa lopetettua,

3

Sillain Hasacl. kääntyen mnihen puoleen,
jolta olnrat hyinen ympärillä, sanoi: "Tämä ihminen oli minnn kaswattajani ja opettajani, ja oli
kuuluja wiisaueltaan, waan nyt, te näette, on tyl>
tönään lyhmä, ja häwitti ym m
Ah kuin
hän muuttui! Tyttönään tuli toiseksi.

älliksensä.

Sillon wanha astui nuorukaisen eteen, wis»
lasi hartioiltaan kontin ja sanoi.- la, se on tosi,
Hasael, minä muutuin, ja muutuin niin, kuin sinä. Ennen olin johtattajasi, ja sinä seurasit sitä
tietä, jonka osotin sinulle. Waan siitä aSti, kuin

herkesin olemasta johtattajauasi, päätin minä seuja käytökseni on
sinun askeleitasi,
sinun. Sinusta ouolle näytti
kuin onki luon-

rata sinua,

nollisesti

-

etten minä tieä, minne ja miutähen
en wähääkäu ajattele siitä, mihin woi
saattaa senlainen mieletön matkustus, ja sinä päätit tästä, että häwitin mieleni; waan intti ta»
käytöksesi,
lemmin elämäsi
ten meistä käytlypi mielettömämmästi. Näin pu«
hn wanha. Ia nuorukainen tunsi syntinsä, ja
palasi »Viisanen tielle, joka hänelle asetettu oli wii«
saalia opettajaltansa.
menen,

-

ja
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Uskollisuus.
pakanallinen Kuinkas kastelli luoksenRistityin piispan; ja waati häneltä,
ettäpä kieltäisi uskonsa ja tois uhrin epäjumalia
le. Waan piiöpa kaikella snveyellä waslais. "Ku»
ninkas! sitä en woi tehä. Kuin? sanoi silloin wi»
h,,stun!lt Kuninkas; rt'dS tieä, että elämäsi on
mallissani ja minä woin sinun ylcnantaa kuole,
ja sinua ei ole.
maan? yksi silmänräpäys
Sen tieän! wastasi piispa! "waan salli, Ku>
ninkas, jutella sinulle yksi wertaus, ja tehdä yksi
kysymys päätökseksi, Kuwaa itsellesi, eltä yksi us«
tollisimmista palwelioistasi sattu wihollistesi käsiin, ja he kaikella tapaa abkeroitsiwat saattaa hän»
tä sinulle uskottomaksi ja pettäjäksi, Waan koska
uskollinen palweljasi oli muuttamaton ja järkähtämätön uskollisouessansa, niin wiholllset riisuiwat hänen päällänsä »vaatteet, ja pilkalla, alas»
toina ajoivat liloiltansa. Sano, Kuninkas, kuin
hän tulee sinulle, etkös anna hänelle parahim»
mat waatteistasi, ja etkös palkitse hänelle hyivän
kärsimisen kunnialla ja liitollisuuella? Kylläpä niin,
wastasi Kuninkas, waan kuinkas, ja missäpä tämä tapahtuis?
Silloin hurskas piispa wastasi: "Kuninkas!
Sinä woit riisua päältäni tämän maallisen waat»
teen
Waan Herrani werhoittaa minun

Mss

sa saattaa

uuteen, parahimpaan.

Woinkos minä niin paljon säästää tätä et«
täs tämä» lautta ylenantaa sinulle uskollisuuteni?
Silloin Kuninkas sanoi: ''Mene, minä lahjo,
tan sinulle elämän.
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Ä,arawaani wierolaisia kulki Diarbekin portista.
Sen e'ellä ajoi Osmanni ja wistoeli kansaan ra»
hoja; Imanit siuuasiwat kulkemia matkamiehiä, a<
suttaat loiwat kukkaisilla heiän tiensä.

Jo kuuemmen kerran kulki OSmaunl karawaa»

ninenla Mekkaan, ja oli päämiehenä sen »vartio»
solawäeSsa. Kaikki oliwat makuutetut matkansa'
onnellisessa päätöksessä, sillä ei tertaakan millis>
täkään onnettomuutta tapahtunut Osmannin kans»
sa; tuuliset ilmat eiwät peittäneet hiekalla Arabian
erämaassa yhtäkään ihmistä, joka matkusti Os»
männin keralla; Arabilaiset eiwät kertaakan karanneet hänen päällensä. Sellainen menestys ast»
oissaan luettiin Osmannin jumalisuueU/ anteljai-suu'eu ja miehullisuu'en woitokss.
Muutaman wiikon kuluttua, lähtönsä jälkeen
Diarbekistä, lähestyi karawaani sitä, muinoirajassa
mainiota Eufratin wirtaa, zoka on yhen ikäinen
maailman historialle. Laulaen lauluja Alkoranista, wierolaiset meniwät wirrau yli ja tuliwat
Arabian hiekkaisille lakeuksille. Siinä yhistyi ka»
rawaaniin Beduiini, somalla mustan larwaisella
hewoisella; hän myöskin matkusti pyhille paikoille kumartamaan Muhametin lehtolle ja hau'alle.
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Osinani aitoi tarinoia' hänen keralla lanlo»
Bcdniini ivastasi lyhyesti,
jensa etuisuuksista,
waau «viisaasti; liitti liitoksen ansaitsemaa hänen
kansassansa, ja moitti sitä, mikä näytti hänelle
pahaksi. Huimaamalta jäiwät he jälelle kara»
waanista. Osmauni kiiwaasti alkoi liittää Ol«

toliianiiilaista.

"Turtl laiset," puhui dän Beduiinille, owat
kauan olleet kuuluisat toll> itämaassa urhelllsu!i'eS«
tansa, hywäntahtoisuuestausa ja arme!iais!m'es'
tansa; jo ammoin uäuitt härwat laivat hanlkiwot
meille kniimoittamisen kolo maailmasta, jolapaiu
kassa tuin tahtomat kuwata sot,j an uoitollisutl'niin sanoowat^''hän on nrhollinen luin Tura
tllallien!" Kanppamiedcl, tahtoen »verrata ien'
ne» tahansa rehellisyyttä korkeammassa mitassa»
sauoowat: 'yän on rehellinen luin Turkkilainen!,
Millä, sitä wastoin tuli kuuluisaksi sinun töuh"
kansasi, kulkehtieu Arabian tnvisessä ,a tyhjässä
erämaassa? millainen sanoma kuulun teistä? Seä
ettei teillä ole knnniata, eikä omaatuntoa, te tun,
nustatte yhtä uskoa mei än kanssa, waan teille
n, pelas»
saa Sulttaani joka wuosi sunren snmmamman
kara»
snure
taaksensa raatelelvaisuucslanne
pahanryöwärisyyo
tekee teiiä
waaniu rukoilijoita;
jokaisru
Mniisulmanni.
toisen
ilkisiksi lultehtiloilsi

silmissä.

Tunnuöla,

sa»o',clli toiNuSll
ei ole m»u, tuin jont.

ystäwäni,

tunnusta, että teiäu kansa
Lo ryöwäreitä.
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"Perästä

lopetamme puheemme," sanoi Ve.
hänelle,
dmilli
osoittaen liutahtuneen lamelin pääl»
le, jota lankesi ,a litiStl luulollansa tulettujau

maahan.

netotnta".

"waan ensilss auttakaamme tuota on»

"Mene' ja auta' sinä," «vastasi Osmauni,
minä en taho' osoittaa millistäkään apua tälle
narrille, hän oSli minulta kamelin, ueljä wuotta
tästä takaperin, nyt minä olen aiwan iloinen,
sama kameli kosti hänelle eestäusä, loS
että
lämä lelwotoiu heittäisi henkensä, za vkn minun
»auaui wolsi eluvutlää hänen, niin minä
an»
teeksi antakoon suutlui Alla' ia hänen
ompelisin suuni liinl'.
fcta
Silla wälillä Beduiini päästi ajajan ta«
melin alla ja palasi' malkakunlvpaninsa luo', hän
ei euäällol>nt taukaua häneöti, luin ydtätklään hirmuinen liigeri hvpähti pensaasta, jonka ohitse'
«'oi huoletoin Osmanni, jättäien lorawaanista jä«
lelle: han säikähti, kauhistui ja lankesi tunnolla
maaban.
Beduiini neliseen ratsasti
ei häneltä pois,
waan suoraan hänen luo', o!ti pistoolin, ja siinä
somassa räpäyksessä, kuin merta janoowa peto
laikasi saall!U>'a päälle, ampni häneen. Kuollut tii»
ger» oieusii pitkälleen, puoli tuolleen Osmanuiu
wiereen.
Wiimein OSinanui ankasi silmänsä: pelastut»
u chll!» hauelle l/uonuottomatsi, hau syleili

se

sensa
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Beduiinia

ja

ensimmäisessä liitollisuu'ensa

pala»

wuu'cssa, kyyneleet filmissä, tarioss hänelle, tul»
bnouoimman welwoltelun kiitollisuu'eu uierlltsi,
lullaron, joSsa oli sata setniiiä.

Beduiini ei ottannt lahjaa, jota OSmauni
suuresti idmelteli. Sillä ajalla lähestyi heitä
terjäläinen puisella jalalla, peitetty rcvälellla ja
haawoilla. Hän läänin Osmauuiu puoleen, jola
piti kukkaroa sekiinein keralla, ja puhui: 'Armel»
jaisuus taitaa olla sinulle tuttu. ritaS matkamies:
lammuta totolaisesi näitä ja jano! anna ylsi ruuvia täysinäisestä kukkarostasi sille, jolla ei ole
mitään; ylsi ruupia pelastaa minun piinawaisesla
helteestä, illaksi toiwo» tällä awnlla tulia matka,
«l väähän. ilman sitä häwitän woiinaui
ja mi»
liuu täytyy hullua raalelewaiole» pclojen ly»,

sissä.

"Auttakoon sinua Alla!" wastasi OSmanni,

pannen taskuunsa paksun tultaro» fetiinei» kanssa,
"waau Mlunlla ei ole' sinulle yhtäkään ruupiaa,
minä menen Jumalala rukoilemaan Mekkaan ja
Medinaan, DiarbeliSlä, ja »muulla ei ole enrm»
mäu rahaa aiuoastaau tarpeelleni mallalle sinue
ja lalasiu. Kallli lnammaiirt jaoin minä taiisal»
le lähteissäni »säulmaaola; säälin sinua, maan
auttaa en woi'.

Bedniini olti sälin welulää ja nahka

mettä, ja antoi ne mamaisllle.

sälin
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"Ota! sammuta' »älläsi ja janosi, wahwista
heilentyneet woonasi, ja mennään yhessä. Kau»
pnnti, mihin sinä menet, on samalla tiellä, jota
myöten menee larawaani; minä saatan sinua.
"Waan minä tulen hillaan, usein lepään,
puhui lerjäläinen. Niin Maha' hewoiseni sel«
tään! ivastasi Beduiini, hyppäsi sen selästä, ig«
tntti siihen löyhän, otti hewosen suitsista ja saat»
toi

häntä

Hiljaan.

"Heitä

häntä",

sanoi Osmanni Beduiinille;

lopettakaamme puheemme,

toisellemme".

näyttäkäämme

loinen

...

jo am«
Puheemme, ivastasi Beduiini,
moin loppui, me selllästl näytimme toinen tajsel»
lemme kansojemme etuisl>u'en urhollisnliessa, hy»
wautahloisuu eSsa ja auleliaisuueSsa,
Muista, Osmanni', että jokapaikassa on hy«
wän tahtoisia ihmisiä, ja jokapaikassa on myös
pahojaki.

Osmanni ymmärsi tämän waötauksen kaiten
pisteljäisyy'en. ja wannoi esiisänsä parralla kostaa Beduiinille uskalluksestansa. Kohta saiti hän
täyttää aikomaksensa. Beduiini nukkui sywään
uneen; karawaaui nousi, ja Osmanni heitti hywän»
teliänsä leskelle erämaata, uhriksi kaikille ivaa»
loille; ja ettei Beduiini woisi tawata karawaauia»
warastl hän häneltä saman mustan hewosen
toto Beduiinin oma!suu'cu.
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Ia onni el rangaissut hä>..ä? Ei! hän eli
huwitukseSsa, ja piiritettynä llolta, tuoli.
Tiarbekllaiset muisteleewat häntä surtutte.
lemisella. isät ja äitit asettaawat häntä esinier.

litsi

lapsillensa.

Ah! kuinka paljo on tarwiS tietää, kuinka
kauan pitää tullia! ihmistä, ettei hairahtua itse
hywäätekewäisyy'esftnsäti.

