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M UULIN NAHKA.
Sfttu lapiÄaisiäll®.

» Tk'' kerran suuri kuningas, jota pidettiin kaikkein on-
M.■ M, uellisimpana ihmisenä. Hänellä oli lempeä ja hyvä

puoliso sekit erinomaisen ihana tytär.
Tämän onnellisen valtiaan kauniissa tallissa oli myös

verrattoman kallis päärly, komea, pitkäkorvanen muuli.
Syystä olikin kuningas asettanut sen parhaalle paikalle
tallissa. Muuli ansaitsi tämän erismerkityksen, kun näet,
luonto oli laatinut sen niin ihmeellisesti, että pahnansa,
jotka useimmilla vertaisillansa aina olivat likaisena, joka
aamu olivat peitetyt kiiltävillä hopeamarkoilla ja kulta-
rahoilla.

Pian tapahtui kuitenkin muutos tässäkin alituisessa
onnessa. Kuningatar sairastui äkkiä kovaan tautiin, ja
tunteissaan viimeisen hetkensä lähestyvän, sanoi hän puo-
lisollensa, joka murheellisena istui hänen tautivuoteensa
ääressä: ''Lupaapa minulle, annanani, että, jos minua
kuoltuani joskus aiot naittaa rakkaan tyttäremme mie-
helle, hankit hänelle jalon ja ylevämielisen aviopuolison,
yhtä jumalisen kuin hän on itsekin71

.

Käytyänsä sekä surusta että vanhuudesta voimatto-
maksi, määräsi kuningas, jolla ei ollut poikia, erään mah-
tavan ruhtinaan hallit-uksensa perilliseksi. Tälle tahtoi
kuningas, joka pian unhottikin puoliso vainajalleen anta-
mansa lupauksen, myös naittaa ihanan tyttärensä.

Nuori prinsessa, joka tunsi aiotun puolisonsa juma-
lattomaksi ja pahanilkiseksi, ei tahtonut ruveta hänelle ku-
ningattareksi. Langeten polvillensa rukoili hän isäänsä
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säälimään lastansa eikä pakoittamaan häntä, vaan kunin-
gas pysyi lujana käskyssään ja vaali ehdotonta kuuliai-
suutta.

Silloin nuori prinsessa ei muuta neuvoa tiennyt kuin
mennä etsimään apua risti-äidiltänsä, Syreenien voimalli-
selta haltiattarelta. Samana yimii läksi hän matkaan pie-
nissä keveissä vaunuissa, joiden eleen oli valjastettu paksu
pässi, (untuva kaikki tiet, ja saapui onnellisesti ristiäitinsä
Juoksi. Syreenien haltiatar, joka paljon piti ristityttärestä,
sanoi jo tietävänsä hänen asiansa, lisäten samassa, että
hiinen ei tarvinnut olla murheellinen, jos hän vain tahtoi
tarkasti täyttää mitä haltiatar hänelle määräsi. "Rakas
lapseni'' 1, virkkoi hän, "pyydä vain armottomalla isältäsi
suostumuksesi ehdoksi pilvenväristä hametta, ja, usko
pois, hän ei kaikella voimallansakaan koskaan kykene
saamaan aikaan sellaista hametta'''.

Prinsessa kiitti sydämellisesti ristiäiliäusä ja riensi
noudattamaan hiinen neuvoansa. Ihastuksissaan kiiski ku-
ningas kohta paikalla taitavimpia räätäleitänsä valmista-
maan prinsessalle pilvenkarvaista hametta, lisäten että jos
eivät osaisi, olisi hiin hirtättävä heidät joka ainoan. Jo
toisena päivänä sen jälkeen tuotiin hame linnaan. Itse
taivaskaan kultapilvineen ei ole ihanampi kuin se komea
hame, minkä kuninkaan räätälit olivat valmistaneet. Prin-
sessa oikein hämmästyi sekä peljästyi samassa ja läksi
uudestaan ristiäitinsä luuksi.

Tämä kehoitti nyt ristitytärtään tiiliä kertaa koetta-
maan pyytää kuunkarvaista hametta. Kuningas käytti vielä
kerran samoja apulaisiansa. Vuorokausi sen perästä sai
prinsessa tiimiin uuden lahjan sekä kiivi yhä alakuloisem-
rnaksi. Syreenien haltiatar tuli hänelle taasen avuksi.
"Luulen, jos pyydät auringonkarvaista hametta, lopuksi
pääsevämme tarkoituksemme perille' 1 . Prinsessa totteli
vielä kerran, ja kuningas antoi kaipailematta kaikki ti-
manttinsa ja rubiininsa kruunustaan, saadaksensa aikaan
tuota loistavaa teosta. Niinpä, kun tuo säteilevä hame
tuotiin linnaan nähtäväksi, täytyi kaikkein, jotka sitä kat-
selivat, pian painaa silmiinsä kiinni, niin huikaisevan lois-
tava se oli.
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Nyt Syreenien haltiatar vimmastui vihaan. "No niin' 1
,

sanoi hän, "pankaamme hänen itsepäisyytensä kovalle koe-
tukselle. Sinun on nyt, isältäsi pyydettävä sen muulin nah-
kaa, josta hiin niin paljun pitää ja jonka avulla hiin saapi
niin paljon varoja tullialaksensa'' 1.

Ihastuksissaan siitä kun oli keksinyt vieläkin keinon
estäiiksensä avioliittoa, joka häntä kauhistutti, läksi prin-
sessa isänsä luoksi ja pyysi häneltä muulin nahkaa. Vaikka
kuningas kyllä kummasteli tyttärensä juonta, ei hiin kui-
tenkaan arvellut sitä tyydyttäessään. .Muuli raukka ta-
pettiin ja sen nahka kannettiin prinsessalle, jonka ristiäi-
tinsä pian sen jälkeen lapasi kyyneltulvassu.

'".Miksi nämät kyynelet? 71 virkkoi haltiatar, "nythän
olet saavuttanut onnellisimman hetken elämässäsi. Vä-
symättömän hurskautesi vuoksi ja kun olet kunnioittanut
äiti vainajasi viimeisiä tahtoa, ei suinkaan taivas ole si-
nulta kieltävä palkintoasi. Kääri itses tähän nahkaan ja
lähde viipymättä pois tästä linnasta. Minä kyllä pidän
siilä huolta, etlii vaatteesi ja, juvelilippaasi joka paikassa
seuraavat sinua; ja kun haluat vaatettaa itsesi, on sinun
vain tarvis kopahullaa maahan tiiliä sormuksella, niin vaat-
teesi ja koristeesi kohta ovat saatavilla' 1

. Prinsessa käänsi
itsensä tuohon rumaan nahkaan, ja tahrattuaan itsensä
noella läksi hiin linnasta kenenkään tuntematta. Hänen
pakonsa synnytti kuitenkin hirmuisen haliman, ja kunin-
gas haetti häntä joka paikasta, vaan haltiatar teki hänet
näkymättömäksi, ja kaikki etsijäin vaivat olivat turhat.
Prinsessa vaelsi vaeltamistansa kauas, kauas pois, häkein
jonkinlaista, tyonansiota, vaan kun hän oli niin ruma, ei
kukaan tahtonut häntä ottaa palvelukseensa. Eräänä päi-
vänä saapui hiin muutamaan maakartanoon, joka oli ihan
likellä suurta kaupunkia vieraassa valtakunnassa. Siinä
par'aikaa tarvittiin apulaista navettaan ja kanakoppiin.
Tähiin toimeen otettiin prinsessa. Alussa häntä pilkattiin
rumuutensa ja ruokottomuutensa vuoksi, vaan vähittäin hä-
neen totuttiin, ja tarkasti toimittaen askareensa voitti hiin
emäntänsä suosion. Muutamana päivänä, kun hänet oli
lähetetty vettä noutamaan lähteestä, juontui hänelle mie-
leen peilailla itseänsä vedessii ja kauhistu silloin omaa
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muotoansa. Hän pesi sen vuoksi pikaisesti kasvonsa sekö.
kätensä, ja ilonsa siitä kun näki vieläkin olevansa yhtä
ihana luun ruman valepuvun alla saalini hänelle halun
kylpemään, mutta hänen täytyi kuitenkin sitten jälleen
panna yllensä tuo hirveä nahkansa ja palata kartanoon.

Kaikeksi onneksi oli seuraavana päivänä juhla, niin
että hänkin joutui (iltamaan käsille niaasla juvelilippaansa
ja vaatteensa; hänestä luutui niin mainion Haivuttavalta
taas nähdä itseänsä muinoisessa loistavuudessaan, että hän
joka pyhä koetti uudestaan. Muutamana päivänä, jona
Muulinnahfea, miksi häntä nimitettiin, oli pukenut itsensä
ihanaan auringonväriseen hameesensa, tuli tämän valta-
kunnan kuninkaan poika, jonka oma maakartano oli, sinne
vähäksi aikaa lepäämään metsästyksestä. Tämä prinssi oli
nuori, kaunis sekä erinomaisen ystävällinen ja lempeän
luontoinen. Syötyään kevyeni atrian läksi hän kävelylle
puistoon, missä viimein saapui lukitulle portille. Uteliaana
kurkisti hän avaimen reiästä ja kummastui kovin nähdes-
sään prinsessan siellä sisäpuolella niin loistavassa pu-
vussa. Hiin tuskin kykeni eriämään tuosta komeasta
näystä, ja nyt oli ensimmäisenä huolenansa kysellä, kuka
se tuolla puutarhassa asui. Hänelle ilmoitettiin että se
oli muuan siivoton ja ruma piika, jota sanottiin Muulinna-
haksi ja joka vain sääliväisyydeslä oli oteltu kartanoon.
Mutta prinssi palasi linnaansa rakastuneenipaua kuin minkä
voipi kertoa. Hänen mielensä liikutus saattoi hänelle sa-
mana, yönä sellaisen kuumeenpuuskan, että hiin oli kuolla.
Vihdoin muutamana päivänä kun terveys näytti palaavan,
sanoi hiin äidillensä: "Minä toivon että Muulinnahka lait-
toa minulle, pannukakun, ja, (tilit se sitten heti luodaan
lanne' 1

.

Kuningatar kysäisi hämmästyneenä, kuka se oli
Muulinnahka. Eräs kamariherroista, joka oli sattunut nä-
kemään tytön, vastasi että se oli mitä rumin ja likaisin
olento, minkä hän (di elämässään nähnyt, ja että se kaitsi
kanoja muutamassa maakartanossa,

Sitten lähetettiin sana kartanoon ja tuotiin Muulin-
nahka, jota käskettiin paistamaan pannukakku prinssille.
Prinsessa (di äkännyt prinssin, kun tämä häntä katseli
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avaimen reiästä, ja kun hän oli nähnyt hänen olevan hy-
vin kauniin, eipä tarvinnut kahta käskyä, vaan seurasi
kohta paikalle sanansaattajaa linnaan. Paistaessaan kak-
kua pudotti hän siihen sormuksen, jota kantoi sormessansa.
Huomattuaan sormuksen ilmoitti prinssi vanhemmillensa
että hän tahtoi naida sen naisen, jonka oma tiima sormus
oli. Paikalla tuotiin linnaan kaikki valtakunnan prinses-
sat, herttuattaret, markiisittaret ja, paroonittaret, vaan niillä
oli kaikilla liian paksut sormet. Viimein kysäsi prinssi,
eiköhän myös ollut aiottu kutsua Muulinnahkaa. Kaikki
vetivät suutansa nauruun, vaan kuningas käski tuomaan
häntäkin, koska muka ei tahtonut sanottavan että hän oli
ketään eroittanut pois.

Kun Muulinnahka tuli prinssin eteen, tarttui tämä
hänen käteensä sovittaakseen sormusta, ja kas, se sopikin
kaikkein hämmästykseksi. Samassa pudotti prinsessa pääl-
länsä muulinnahan lattiaan ja näyltiihe nyt niin viehättä-
vässä ihanuudessa, jotta sekit kuningas että kuningatar
pyysivät häntä olemaan niin armollinen rupeamaan prins-
sille puolisoksi. Hiin suostuikin paikalla, ja häät pidettiin
kaikella ajateltavalla komeudella.
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