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Oli kerran leskiwaimö, jolla oli
kaiken kylläisyys tässä maailmassa,
ja sitäpaitse oli hänellä seitsemän
pientä poikaa ja yksi tylleröinen
tyttö. Sattui nyt kerran eräänä
päiwänä, että pieni Maria oli en-
ilättänyt cnsimäisenä makaamaan,
toisten jäädessä wielä lattialle leik-
kimään. Silloinpa siinä kesken
kisaa weli Wille tuumasi ja lausui:
„28oi, jospa olisimme lintuja sen-
tään, niin pääsisimme lentämään
korkealle ilmaan!" Ia tämä oli
toistenkin mielestä warsin wiifas
toiwomus, niin että he heti wirk-
koiwat yhteen smihun: „Niin, jos
olisimme lintuja, sepä wasta Hans-
kaa olisi!" Eikä tämä suinkaan
mikään wiisas toiwomus ollut, mutta
mitenkäs käwi! Jht'äkkiä muut-
tliiluatkiu pojat linnlliksi, muuttui-





roctt, kun muuttuituatfin. Ia korp-
peja heistä tilli, pikimustia korp-
peja. Ia ulos leusivät he ikkuuasta
jofcirnoa, Wille edellä ja toiset
perästä. Hämmästyksiinsä jäi äiti
siihen istumaan ja ojensi epätoi-
wossaan kätensä poikien perään,
mutta turhaan. Mustikin tuota
äkkinäistä kummaa tapausta katsoa
töllisteli ja haukkui hirweästi kama-
lia lintuja.

Seuraamana Plliwänä istui äiti
Maria sylissään tuman ulkopuolella
ja kertoi Marialle miten kaikki seit-
seinän weljestä oliwat korpeiksi
muuttuneet, ja kowasti itki äiti ja
kowasti itki pieni Maria. Tapahtui
siinä sitten kyllä että kaksi korppia
tuli lentäen, ja jo äiti osoitti näitä
ja toiwoi saamansa takaisin ainakin

kaksi pojistansa. Mutta korpit len-





siwät taaS tiehensä eikä niitä sen
kovemmin kuultu eikä nähty. Poissa
oliwat pojat, kuu oliwattiu.

Alutta pikku Maria kaswoi aikaa
woittacnkynnucuwuotiaaksi, jasilloiu
päätti hän lähteä ulos maailmalle
weljiänsä etsiiuääu. hiinpä lähtitiu.
Kulki hän siis nyt pitkät matkat
umpimähkien, ftieui ewäslaukku käsi-
warrella, toiiuoeu kerrankin tapaa-
wansa korppeja, jotka miiuttuisiwat
hänen iveljitseusä. Ia niin mli
hau siten kulkiessaan eräänä päi-
wänä erääseen taloon eräässä ky-
lässä. Siiuä seisoi öwessa tyttö,
jota tarjosi hänelle pientä lippua
ja seitsemän kukkakimppua. „He,
ota nämä, mene sywimmän metsän
sisään, sinnepäin, johon lippu liehuu,
niin tapaat sonnin hÄwikkaan tu-
lvan ,

astn siihen sisään ja pane



kukkaset ruukkmhin, jotka owat pöy-
dällä, ja lausu sitten:
weljeni, haistelemaau uäitä kukkia,
ne ovat uuden elämän kukkia."

tulevat korpit. Alvaa
siinä ikkuua sittei! ja käy ulos,
niin jo wiimein saat veljesi takaisin."
3iäi!! neuwoi wieras tyttö owcn
suussa. Maria korjasi kukkaset
cwäslaukkuuusa, otti lipun käteensä
ja lähti metsään, kulkien sinnepäin,
johon lippu liehui. Ia mitäs
ollakkaau! Tuli Marin, kuu tn-
likin, tuommoiseen tupaan metsän
sywimmässä sisässä, näki ruukut
pöydällä ja pisti kukkaset niihin.
Lausui sitten niinkuin wieras tyttö
oli hauelle neuwonut, ja jopa tulikin
ikkunan ulkopuolelle seitsemän korp-
Pia. Maria awasi ikkunan ja käwi
nlos. Korpit puolestaan käwiwät





haistelemaan uuden elämän tukkia
ja lenfiwät sitten ulos.

Ia äläppäswain! Nytlähcstyiwät
he kuin wanhat tntnt Mariaa ja
ilmoittiniatolelvansa hänen weljensä.
Kuiskasiwat hänen korwaansa siinä
sitten kauuiita, liikuttamia sauoja
ja kertoiwat kuiuka kamalaa kuitenkin
oli kurjaua torppina pitkin maail-
maa lentää. Ia Wille-korppi sanoi
kowasti katnluansa tnota
kun oli lintuna olemansa toiwonut.
„Mntta tay nyt sisään, Maria
rakas, joka olet meille uuden elä-
män kukkia haistella tuonut, tay
sisään tuouue toiseen tupaan, niin
tulemme pian sinne ihmislapsiisi
muuttuneina. Waatteet löydämme
tuolta aitasta, ja ne owat Marsin
kauniit, mutta yhden meistä tay-
tyy pnkeutua tytön waatteisin, sillä





se on sen nuoren tytön tahto, joka
sinulle uuden elämän kukkia antoi."
Näin puhui Wille, ja Maria astui
sisään toiseen tupaan, joka oli aiwan
lähellä. Hetken perästä astuiwatkin
weljekset ihmislapsiisi muuttuneina
sisään, käsityksin käyden, ja yksi
heistä oli puettuna tytön waatteisin.
No, tuli siinä ny lopuksi sitten
hartaat sylcilykset, suudelmat. Ia
wiimeiulähtiwätkaikkikotiiu, liehuma
lippu oppaana. Heidän kotiin tul-
lcssaan, ikäwöioä äiti tietysti ihas-
luksissaan oli. Sen pituinen on
satu seitsemästä korpista ja uuden
elämän kukista.

Fiirth, G. Löwinsohn.




