


Breemenin Soittotaiteilijat.
Olipa kerran aasi, joka oli uskolli-

sesti palvellut isäntäänsä ja vetänyt
hänelle jauhosäkkiä niin kauvan kuin
muisti. Kun hän nyt oli käynyt van-
haksi ja raihnaiseksi, uhkasi isäntä hä-
net tappaa. Mutta aasin ei tehnyt ol-
lenkaan mieli kuolla ja sen vuoksi hän
avasi tallin oven ja lähti matkusta'
maan maailmaan.

Kuljettuaan jonkun matkaa kohtasi
hän koiran joka seisoi tiepuolessa ja
näytti sangen surulliselta. .Mikäs sua
vaivaa, kun noin surkealta näytät?"
kysyi aasi koiralta..

„oi, oi!" valitteli koira, „Onpa syytä
ollakin allapäin pahoillamielin. Nyt,
kun en enää jaksa juosta metsiä kuten
ennen, ei isäntäni minua enää tarvitse
ja aikoo sen vuoksi minut tappaa*'.

„Alii ole milläsikään!" virkkoi aasi.
»Tule mukaan niin lähdemme yhtenä



Bremeniin ja rupeamme siellä soitto-
taiteilijoiksi."'

Koirasta se oli hyvä tuuma ja niin
he lähtivät menemään. Jonkun mat-
kaa vaellettvtaan he kohtasivat kissan,
joka istui aidalla ja näytti niin surke-
alta, kuin olisi kaikki hiiret maailmasta
kuolleet.

»Mikäs sulia on hätänä," kysyivät
aasi ja koira, »kun noin kovin onnet-
tomalta näytät?"

»Olen vanha javaivanen; hampaani
ovat njin huonot, etten enää jaksa hii-
riä purra ja sen vuoksi aikoo isäntäni
heittää minut pussissa järveen. Miau!
Nyt olen kumminkin onnistunut keit-
tiön akkunasta pääsemään pakoon,
vaan en tiedä, mikä nyt neuvoksi tu-
lee. Miau mau!"

»Tiedätkös mitä?" virkkoi aasi. ja
koira. »Tule keralla Bremeniin jaru-
pea soittotaiteilijaksi, olethan hyvä yö-
soittaja. Meillä ei tule olemaan hä-
dän päiviä". »Siinäpä olette oikeassa",
virkkoi kissa ja yhtyi seuraan.

Kuljettuaan taas kappaleen matkaa
he kohtasivat kukon, joka istui ladon
katolla ja lauloi kukkokiekuu! minkä
vain kurkusta lähti.





»Mitäs sulia niin tärkeää on jutte-
lemista, kun moista ääntä pidät?" ky-
syi häneltä aasi

Huudanpa tänään vielä niin paljon
kuin jaksan, sillä huomenna olen jo
herennyt huutamasta. Taloon on näet
tullut vieraita ja kuulin emännän sano-
van, Jotta huomenna tehdään kukko-
paisti.

»Oletpa aika houkkio, jos annat pääsi
poikki panna* virkkoi aasi. „Tuleppas
kerallamme Bremeniin ja rupea soitto-
taiteilijaksi. Siellä vielä voimakkaalla
äänelläsi olet saavuttava suuuren mai-
neen*.

Tuopa tuuma ei kukosta tuntunut
huonommalta ja hän virkkoi: „Eihän
mulle kumminkaan voi käydä huonom-
min kuin täällä. Siispä lähden keral-
lanne*.

Sillä välin oli jo tullut ilta, joten
he eivät enää samana päivänä ehtineet
Bremeniin saakka. Sen vuoksi he päät-
tivät olla yötä metsässä.

Mutta kukko, joka oli kiivennyt
puun latvaan, huomasi sieltä vähän
matkan päässä tulen pilkottavan akku-
nasta. Hän ilmoitti huomionsa toveril-
leen ja he päättivät lähteä taloon
yöksi.







Saavuttuaan talolta .huomasivathe että
se olikin rosvojen pesä. Aasi kurkisti
akkunasta sisään ja näki miten rosvot
garaillaan herkuttelivat pöydän ääressä,

e kiihoitti toistenkin ruokahalua ja
he päättivät ajaa rosvot pellolle.

Sitten aasi kohosi kahdelle jalalle
akkunan pieltä vasten, sen selkään
nousi koira, koiran harteille kissa, ja
kissan päähän kukko. Yhtaikaa he
sitten kaikki päästivät kamalan äänen»
aasi kirkui, koira haukkui, kissa nau-
kui ja kukko kiekui. Sitten he särki-
vät akkunan ja hyökkäsivät tupaan.
Rosvot luulivat kummituksen tupaan
tulleen, hyökkäsivät ulos ovesta jaaika
kyytiä laputtivat metsään pakoon.

Mutta soittotaiteilijat olivat kovasti
mielissään, kun heidän vehkeensä oli-
vat niin hyvin onnistuneet, istuutuivat
pöydän ääreen ja söivät ja joivat raa-
nansa täyteen. Sitten he sammuttivat
tulet ja kävivät makuulle. Aasi kävi
keskelle lattiaa, koira oven taakse,
kissa pankolle ja kukko orrelle lensi.

Kun rosvot olivat taas kokoontu-
neet metsässä, sanoi heidän päämie-
hensä: „Ei meidän olisi pitänyt niin
yhtäkkiä lähteä lipettiin. Ehkäpä «e
ei ollutkaan mikään kummitus. Ken-





ties joku vain on tehnyt meille ilkeän
kepposen".

Aamuyöstä he sitten lähtivät ma-
jaansa kohti kulkemaan. Rohkein
heistä astui ovesta sisään ja luuli kis-
san kiiluvia silmiä pankolla hiiliksi.
Niistä tuumasi tulitikkuun tulta raa-
pasta. Mutta siitäkös kissa sävähti,
tupsahti suoraan hänen naamalleen ja
raapi silmät verille. Rosvo aikoi livis-
tää pakoon, mutta sattui ovella polka-
semaan koiran hännälle, tämä ulvahti
ia puri rosvolta käden rikki ja
Kun rosvo hädissään väistyi, potkasi
aasi häneltä jalan poikki ja kukko
orrelta huutaa hoilotti: „kukkelikuu,
kukkelikuu!"

Kun rosvo viimein ulos kömpi ja
toiset näkivät hänen surkean tilansa
iakuulivat hänen kertovan, miten pan-
kolta kummitus oli repinyt häneltä sil-
mät ja miten toinen aave häneltä puu-
kolla käden taittoi jakolmas kyöpeli,
jolla oli kavio toisena jalkana, häneltä
jalan poikki potkasi, sillä aikaa kun
neljäs ento orrelta huusi: Ottakaa kiin,
Ottakaa kiin!, niin silloin kaikki lähti-
vät hyvää himphamppua muille mark-
kinoille.



Mutta soittotaiteilij.it jäivät sinne
ja elivät ikänsä onnellisina ja tyyty-
väisenä.




