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IMNII jg Wlg
Suuressa metjiissä awi muuan mies mainionsa ja tähden

lapsensa korn Vasten niinet oliwat Hannu ja Neetta, Mies
oli koivin köyhä, ja katomuoden tultua ei hän ensinkään tien-
nyt, mistä saisi cuokua itselleni ja perheelleen.

Emänä iltana tuli hän totiin sangen wäsyneenä, mutta
yuolet eiwät antaneet hänen nuttua. Silloin lohdutti häntä
mainionsa, jota ei mitään hywä ihminen ollut,

„Mitä warten kantaisin suurta suruasi'.' - Kyllä me kahden
paremmin toinieen tuleni lne, kunhan ei maan lapsia ole huo-
lchdiltawanamme," sanoi waiiiio. ~Tiedätkös mitä? Aikaisin
huomisaamuna wieinme heidät kuumaksi syntimpnän metsään,
annamine tnmpaisellekin leipäpalaseu käteen ja lähdemnie työhön.
Sitten poistumme yhä kauwemmatsi, kiirilhdanime »vihdoin
kotiin ja jätämme heidät yksikseen. Siten »vapaudumme heistä
ainaiseksi, sillä sieltä eiwät he milloinkaan takaisin osua?"

Mies, joka suuresti rakasti lapsiaan, ei ensin ottanut ehdo-
tusta tuulemiin lorwiinsataan. Mutta kun wuimo yhä makuutti
että parempi olisi kahden katoaminen, tuin että kaikki neljä
kurjasti millään knolisiwat, niin suostui hou siihen mihdoin
raskaalla sydämellä. Salaisesti toiwoi hän kuitenkin lasten
pelastuman.

Sydämm<ttön ätti tilli aamulla lasten wnoteen luo ja sanoi
tylysti: „nouskaa nopeasn! Menemme metsään työhön."
Samalla antoi hän lumpaiselletin leiväpalasen waroittaen,
etteimät sitä kuitenkaan heti söisi, mitään muilta kun eiwät
Voimalliseksikaan saisi. Lapset pistinmt osansa taskuun ja wael-
siwat manhempiensa kanssa metsään. Tuon tuojakin pyjuhtyi
Hannu, kääntyi ja silmäsi kotiin päin, tahtoi muka nähdä,
katsoisiko kissa heidän jälkeensä. Oikea pysähtymisen syy oli
kuitenkin se, että hän halusi kenenkään h.iomaamatta leiman
sirusia tielle pudoiella.
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Metsän sywyytecn tultuaan leräiliwät he kaikin yhdessä
jonkun aikaa puita. Sitten »valmisti isä kirkkaan nuotion ja
antoi lasten istua sen ääreen lämmittelemään." Hoitakaa sitä
»iin huolellisesti, että se palaa oikein kauwan!" »varoitti hän.
„Meidän täytyy wieläkia puita hakata."

„Työn päätyttyä tulemme heti teidät noutamaan!" lupaili
«iti.

Lapset kohenteliwat tulta päiwällisiin asti, sitten soimat he
leipänsä, sultiwat silmänsä ja nuikuiwat, sillä h? olimat sanqrn
»väsyneitä.

Kun he heräsiwät oli jo synkkä yö. Reetta alkoi haikeasti
itkeä, mutta Hannu lohdutteli: „ odotahan, Mettä! Kunhan
kuu nousee, niin näemme leipiisirnset, >otta tnlomattalla ttelle
pudottelin, ja osaamme helposti kotiin."

Kuu nousi, mutta eiwät he leivänpalasia nähneet, sillä
linnut ja hiiret oliwat niitä piiiwän kuluessa »varastelleet.

Innokkaasti etsiwät Hannu ja Reetta kotitietä, mutta eiwät
löytäneet. He waelsiwat koko yön, kulkiwatpa wielä seuraaman-
kin päiwän aamusta iltaan. Eiwät he totia löytäneet, metsä
käwi waan yhä synkemmäksi.

Ankara nälkäkin heitä ahdisteli. He löysiwiit kyllä hintan
marjoja, mutta niistä se waan kiihtyi, He oliwat »väsyneitä,
surullisia ja pelosta »nenehtymäisillään.

Äkkiä näkiwät he »valon »vilkknlvan puiden »välistä. Iloi-
sina juoksiwat he sitä kohti ja löysiwnt pienen, siewän asunnon.
Koto »näkki oli leiwoksistai katto »»»akeinta piparkakkua, ikkunat
kirkasta soluna.

Onnellisia oliwat lapset päästyään »vihdoinkin suojaan.
Nälkäisiä kun oliwat, eiwät he malttaneet olla tutkimatta,
miltä palanen kattoa, palanen attnnaa maistuisi. Maistui
niin hywältä! Siksi mursiwat he enemmän ja enemmän,
kunnes kuului hiljainen ääni tuwaSta:

„Ken se siellä luovi.
Taloani syöpi?"

Nuo unlistyueet raukat mvät siitä kuitenkaan hainintuneet,
jntkoiwat ivaan juontiaan ja inastasiwati

„Hento taiwaau tuulonen
lentäen"
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Juuri lasten parhaillaan pitoja pitäessä aukesi omi, ja
nojaten hiipi esiin wanha. wanha akka.

Komin peljästyimät silloin Hannu ja Reetta, ja pakoon
olisimat he pötkineet, ellei wanhus marsin ystäwiillisesti nyök-
käillen olisi heille sanonut: „hoi! Hywää iltaa, rattaat
lapsukaiset! Mistä tulette? Tahdotte »varmaankin tulla tänne
sisään ja jäädä luokseni. Sitenpä meille tuleekin hupaista!"

Hän talutti lapset tupaan, kestitsi heitä kaikella, mistä sen
itäiset hywin pitämät: pannukakuilla, suklaalla ja hedelmillä,
asetti heidät wihdoin wuoteeseen lumiwaltoisille lakanoille.
Hannu ja Reetta oliwal silloin ylen onnellisia.

Mutta wanhus olikin ilkeä akka, ja hänen ystäwällisyytensä-
oli waan teeskentelyä. Piparikattutalonsn oli hän rakentanut
main lapsia houkutellakseen, ja suresti hän iloitsi, kun kaksi oli
taasen ansaan joutunut.

Hänen piti nyt heidät surmata, keittää ja syödä suuhunsa
Mutta kun lapsiraukat wiime pimuina oliwat paljon nälkää
nähneet, täytyi heitä ensin lihottaa, ennenkuin paistiksi telpasiwat.

Nähdessään lapset wuoteessa sikeästi nukkumassa, iloitsi
eukto jo herkkupaloistaan ja sanoi itsekseen: „pojalla juhla-ate-
riani aloitan!"

lättiläiswoimin tarttui hän aamulla nukkumaan Hannuun
ja sulki hänet pieneen karsinaan. Turhaan poika parka huusi
ja rimpuili, mikään ei auttanut, nstittoattunaineu omi suljettiin,
ja hän jäi männiksi sen taakse.

Sitten juoksi akka Reetan wuoteen ääreen, pudisteli tyttöä
rajusti ja huusi: „nouse, laiskuri, nouda mettä ja keitä soppaa
meljellesi, jota istuu karsinassa lihomassa! Kylliksi lihottuaan
maistuu hän minulle erinomaiselta."

Reetta pelkäsi ja itki katkerasti. Mutta mitäpä auttoi!
Hänen täytyi totella ilkeän akan käskyjä.

Hannulle keitettiin parhaita ruokia, ja Reetta kantoi ne
hänelle. Jota aanw kömpi eukko karsinalle ja huusi: „ojen-
nappa, Hannu, sormesi, että saan koetella, oletko jo kylliksi
lihawa!" Mutta Hannu pistikin ristittoatkunasta tikun pettäen
täten wanhuksen, jolla oli kipeät metiset silmät. Komin akka
kuitenkin ihmetteli, ettei poika mieliltään alkanut lihoa.

Kun useampia Miikkoja kului eikä Hannu maan käynyt
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lihawammaksi, kyllääntyi eulto otwttainiseen. Hän tomensi
Reetan tantanman runsaasti wettä, sillä huomcna Hannil len-
raslettaisiin. Reetta oli menchtymäisilläau surusta M mieli-
pahasta, mutta ilkeillä sanoilla pakottettiin hänet työhön.

Kun walmistukset oliwat tehdyt, sanoi alta: „kun terran
uuni on kuumennettu, niin leiwomme tänään leipääkin, että
laitti tulee saman tien tehdyksi." Reetta raukka sysättiin uunin
lno.

„Nyömippä nyt sisään koittelemaan, onto uuni tarpeeksi
tuuma!" tehoitti eukko. Jos nyt tyttö olisi totellut, olisi
wanhus nopeasti sulkenut nuninpcllit ja polttanut hänet siellä.
Mutta lapsipa huomasikin käskijänsä ilkeät aikeet ja sanoin
„en ymmärrä, kuinka tässä menetteleisin."

„Tuh,na tatam!" kirkui akka. „Räin sinun pitää tehdä!"
Ia esimerkkiä antaakseen pisti hän päänsä uuniin.

Hilloin antoi Reetta hänelle riwakan sysäyksen, ja niuktelis
mattelis meni koko ämmä uuniin. Tyttö sulki suupellit, «set-
tipä wielä säpinkin paikoilleen.

Eukko ulwoi hirweästi, se oli kauheata kuulla. Reetta
pakeni Hannua wapauttamaan, sill'aikana paloi tuo häijy
noita.

Menmllärin iloisina lankesiwat sisarukset toistensa taulaan.
Ryt oliwat he wapaat! He kiiruhtiwat taloon, ottiwat kaa-
peista ja arkuista kallisarwoisimpia tawcnoita »iin paljon, kuin
suinkin kantaa jaksoimat ja täänsiwät kurjalle noitatalolle aini-
aaksi selkänsä.

Lapset juotsiwat metsään. Kun he oliwat muutaman
tnnnin waeltaneet, altoi seutu tuntua ihmeen tutulta, Silloin
altoiwat pienet sydämmet ilosta pamppailla. Ia tooellakin!
Kohta löytyi kotttie. Sitä juoksiwat lapset, kunnes saapuinmt
tuttuun taloon.

Isä istui portailla. Hän murehti sitä sywästi, että oli
rattaat lapsensa luotaan lähettänyt. Woi, kuinka hän iloitsi-
kaan, kun nyt molemmat termeinä ja hywinwoipina edessään
näki. Sisarukset lankesiwat isänsä taulaan ja tertoiwat hänelle
kokemuksiaan. Sitten ottiwat he esille mnkanaan tuomansa
kalleudet, ja silloin oliwat lripähuolet ja nulkä lopussa.
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Eloisina ja onnellisina elämät he »vieläkin isänsä kanssa
ja pyytämät teitäkin terwchdytsellänne joskus muistamaan
Hannua ja Reettaa.

lillmivMoinen jg l^uilillpunginen
Olipa kerran köyhä leski. Hän asui yksinään mökissä,

jonka edustalla oli pieni puutarha. Puutarhassa kaswm kaksi
pensasta, toinen kutti punaruusuja, toinen maltoista.

Mainiolla oli taksi lasta, jotka näöltään muistuttiwat noita
kanta ruusupensasta. Toisen nimi oli ruusupunainen, toisen
Lumiwalkoinen.

He oliwat hurskaita ja hyiom lapsia ja pitiwät tawatto-
man paljon toisistaan. Aina kultiwat l,e käsityksin. Ia kun
Lumiwalkoinen sanoi: „me emme erkane milloinkaan toisistam-
me!" ivastasi Ruusupunanen: „emme milloinkaan!"

Eräänä iltana istui äiti tawallisuuden mukaan lapsiensa
seurassa. Silloin kolkutettiin owclle.

„Riennäppä, Ruusupunainen, aukaisemaan! Siellä on
jotu matkustaja suojaa etsimässä", sanoi äiti.

Tyttö meni ja aukaisi owen. Hän arweli nyt jonkun
miesrautan nätemänsä, mutta siellä olikin karhu. Se työnsi
omesta paksua mustaa päätänsä.

Ruusupunainen parkasi kowasti ja pakeni. Lumiwalkoinen
piiloutui äidin n»uoteen taakse. Mutta karhu alkoi puhua ja
sanoi: „Män pelätkö! Minä en tee teille mitään pahaa.
Olen paleltumaisillani, tahdon luonanne hiukan lämmitellä."

„Karhu parta!" sanoi äiti. „Paneudu makaamaan tulen
ääreen! Pidä kuitenkin waralta, että et turkkiasi polta!,/.

„Lumiwalkoinen! Ruusupunainen! huuteli äin tyttärilken.
„Tultna esiin! Ei karhu teille mitään tee! Rehellisin nitein
on hän pyrkinyt mieraaksemme."

Sisarukset rohtaisiwat luontonsa ja tnliumt esiin piilopai-
koistaan. Kontio sanoi: „rawisteltaavpa. lapset, hiutau lunta
turkistani!"

Silloin toimat tytöt luudan ja puhdistiwat karhun karwat
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»vallan puhtaiksi. Mielihywästä mörähdellen niajaili otso tyy-
tyiväisenä tulen ääressä. Pian tuli hänestä lasten hywä
ystäwä, ja iloisesti lisailiwat sisarukset takkuisen »vieraansa kera.

He nyppiiuät häntä turkista, löiwät häntä keweästi pähtinä-
puuniitsalla, ja kun hän mörisi niin he nanroiwat.

Makimajan tultua meniwät lapset wuoteisiinsa. Silloin
sanoi äiti karhulle: „kyllä sinäkin woit tänne jäädä. Mene
uunille nukkumaan, niin ei sinua valele!"

Päiwän koittaessa laskiwat lapset hänet ulos. Tämän
jälkeen tuli karhu jokikinen ilta samalla ajalla, paneutui ma
laamaan waltean ääreen ja antoi lasten leikitellä kanssaan
niin paljon kuin he suinkin halnsiwat.

Tuli kemut, ja ulkona kaikki mihannoitsi. Silloin sanoi
karhu eräänä aamuna Lnmiwnlkoiselle: „nyt täytyy minun
lähteä pois enkä nskalla palata koko kesänä. Menen metsään
suojelemaan aarteitani ilkeiltä kääpiöiltä. Talwella säilyivät
ne kyllä kowan jään alla, eiwät he jaksa niitä sieltä kaimaa.
Mutta nyt, kuu aurinko lämmittää ja sulattaa maata, nyt
etsiwät ja warastawat he aarteeni. Ia mikä terran heidän
luoliinsa on joutunut, sitä ei enää niintään helposti päiwän
waloon saada."

Lumivalkoinen tuli hywin surulliseksi, mutta karhu ei an-
tanut mintään itseään pidättää, »vaan juoksi nopeasti metsään
ja katosi puiden wäliin.

Jonkun ajan kuluttua lähetti äi!i lapsensa metsään risuja
keräilemään. Kaukana nätiwät he silloin suuren, maahan
kaadetun puun, jonta ympärillä ruohitossa tieristeli jotakin
edestakaisin. Mitä se oikein oli, sitä eiwät he woineet eroittaa,

lähemmäksi tultuaan nätiwät he siellä wanhan kääpiön
kyynärän pituisine lumimalkoisine partoineen' Parranpää oli
litistynyt punn halkeamaan, ja nyt juoksi äijä edestakaisin kuten
koira nuorassa tietämättä mistä apua saisi.

„Mitä oletkaan tehnyt, pikku mies?" kysyi Musnpunainen.
„Tyhmä, utelias hanhi", wastasi kääpiö, „moin puuta

halaista saadakseni pesäpuita keittiööni. Olin siihen jo onnelli-
sesti kiilani iskenyt, ja kaikki olisi käynyt hmm»», ellei tno
kirottu kiila olisi ollut liian liukas ja lentänyt odottamatta
pois, Puunpuolittaat yhtyiwät niin ättiä, etten ehtinyt edes
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kaunista malkovartacmi irroittaa, nyt se on siellä enkä mahda
sille mitään,"

Lapset namoiwut ja toettiwat «voimiensa takaa auttaa
äijää. Mutta partaa eiwät he woineet irroittaa se oli liian
lujassa.

„Ole maan kärsiwällinen!" lausui Lumiwalkoinen. «Kyllä
minä wielä keinon keksin."

Sitten otti hän taskustaan sakset ja leikkasi parran pään
poiW.

Heti, kun kääpiö itsensä wapaalsi tunsi, tarttui hän kullalla
täytettyyn säkkiin, jonka oli pudottanut puun juurelle, nostisen selkäänsä, mutisi jotakin itsekseen ja meni matkaansa kat-
sahtamatta kertaakaan lapsiin.

Pian senjälteen lähetti äiti tyttösensä kaupunkiin langan,
neulojen ja rihman ostoon. Tie johti metsän kautta. Siellä
tuuliwat he tuskallista walittamista. Juostuaan ääntä kohtinäkiwät he kauhukseen kotkan iskeneen kyntensä heidän wan-
haan tuttawaausa kääpiöön ja tahtoman wiedä hänet mennes-
sään.

Armeliaat lapset tarttuiwat heti kiinni äijään ja huitomat
kotkaa, kunnes se Mi saaliinsa. ,

Toinnuttuaan kauhistuksestaan huusi kääpiö kirkumalla
äänellä: „ettekö woineet minua wawmammin irroittaa? Olette
repineet hienon takkini, jotta nyt kaikkialta risat roikkumat!"

Sitten otti hän jalokiwisäkkinjä ja hiipi kallion alle luo-
laansa. Tytöt jatkoimat matkaansa ja toimittiwat asiansa kini-
pungissa.

Tultuaan paluumatkalla takaisin kankaalle tapasiwat he
kääpiön tyhjentämässä jalokiwisäktiään. Äijä hämmästyi, sillä
eipä luullut hän kenenkään enään näin myöhäiseen sinne saa-
puman, Kiwet timalteliwat ja wälikyiwät kaiten wärisinä,
Lapset eiwät malttaneet jatkaa matkaansa, maan pysähtyiwät
katselemaan.

„Mitä te siinä töllötätte?" huusi kääpiö wihaisesti. Äkäi-
sesti mutisten lähti hän liikkeelle. Mutta silloin kuului met-
sästä mörinää, ja pian tuli sieltä musta karhu näkymiin.
Säikähtynyt kääpiö alkoi »voimiensa takaa juosta, mutta tm
haan. Hän ei ehtinyt piilopaikkaansa, karhu sai hänet kiinni.
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Hädässään turmasi hän rutoutseen. „Natas herra karhu,
säälikää minua! Äunau teille tnitti aarteeni, kunhan main
henkeni säästätte!"

Karhu ei wälittäuyt hänen rukouksistaan. Isolla käpälällään
antoi hän kääpiölle iskun, jonka jälteen tämä ei enää noussut.

Tytöt jatkoiwat matkaansa, mutta kontio huusi: „Lumi-
»valkoinen! Ruusupunainen! Ulkää olko peloissanne, maan
odottakaa minua! Tulen heti kanssanne."

Silloin tunsiwat tytöt ystäwänsä äänen ja pnsähtyiwnt.
Kun kontio oli ehtinyt heidän luoksensa, putosi äkkiä tar-

huntalja hänen yltänsä, ja heidän edessään seisoi komea, kul-
taanpuettu ritari.

„Olen kuninkaanpoika", sanoi hän. „Tuo ilkeä kääpiö,
joka minulta aarteeni warasti, noitui minut korwen kontioksi.

Hänen kuolemansa kautta pääsin nyt lumouksesta, mutta hänsai ansaitun rangaistuksensa."
Sitten pyysi hän waimokseen, ja ruusnpu

naisesta mli hauen weljensä puoliso. Suuret aarteet, mitkä
kääpiö oli luolaansa haalinut, jakoiwat he keskenään.

Wnnha äiti eli wielä monta wuotta. Lewossa jarauhassa
asui hän lastensa luona. Mutta nuo kaksi ruusupensasta otti
hän mukaansa. Ne taswoiwat aina hänen akkunansa alla
Niin sai hän kesä kesältä ihailla punaisia ja maltoina nmiujaan.

We rouva.
Oli kerran lestinminw, jolla oli tassi tytärtä. Toinen oli

rm.ms ja ahkera, toinen ruma j.r laiska. Ruma ja laiska
tytär oli äidille rakkaampi, sillä hän oli hänen oma lapsensa
Toisen täytyi laitti työt tehdä ja olla Tuhkimona talossa.

Päiwät päästään täytyi tyttöraukan istua isolla kadulla
kaiwon luona ja kehrätä täytyi hänen niin, että meri sormien
päistä miriasi.

Kerran, kun kuontalo oli wallan mennen, tumartui hän
taiwon yli aitoen sitä pestä. Mutta sepä pääsikin hänen kä-
destään ja putosi sywyytcen. Tietämättä mitä tekili hyppäsi
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hätääntynyt tyttö taiwoon luonialona» noutaman» Pndotes-saan meni hän tainnutsiiil.
Toinnuttuaan huomasi tyttö olemansa ihanalla niityllä, Hän

lähti kulkemaan tietä pitkin ja tuli uunille joka oli leipiä
täynnä. Leimat huusiwal: „medä meidät ulos, wedä meidät
ulos, muuten me palamme!"

Hän meti ne kaikki toisen toisensa jälteen. Sitten kulti
hän edelleen ja läheni pientä taloa, joilta akkunasta wanha
!3u>ua katseli. Vanhuksella oli suuret hampaat. Ae huo-
mxttuaan rupesi, tyttö pelkäämään ja aikoi mennä menojaan.

Mutta rouwa huusi: „mitä pelkäät, lapsi ralas? Jää luot
seni! Jos tahdot kaikki talon työt tunnollisesti tehdä, niin
käy sinulle wiclä hywin. Muistahan wann wuoteeni huolella
scsti walmistaa, pudistele patjojani, jotta höyhenet lentelewä»,
Silloin sataa luuta maan päällä. Minä, näetkös, olen Holle
romua."

Tytön sydän lämpeni »vanhuksen ystäwälliscstä puheesta
Hän suostui palwelijatsi. Hän teki kaikki emännän mieliksi,
ja hywät oliwat hänellä päiwät.

Waikka hänen olonsa olikin nyt tuhansin terroin parempi
tuin ennen maan päällä, itäwöitsi hän kuitenkin yhä entiseen
totiinsa. Niimein sanoi hän manhukselle: ~minulla on toti-
itämä, haluaisin jälleen omaisteni luo!"

„Se miellyttää main minua, että jällee» kotiisi ikämöit,"
mnstasi rou>ra. „Kosta niin uskollisesti olet minua
niin tahdon itse sinut sinne saattaa."

Sitten otti hän tyttöä kädestä ja johti hänet suurelle ponille,
Portti oli auki, ja juuri tytön seistessä sen kohdalla piilosi
hänen yllensä mahtawa kultasade. Kullat jäiwät laitti häneen
riippumaan, joten hän oli ylt'ympäriinsä niillä peitetty,

„ Tässä saat paltan ahkeruudestasi!" sanoi Holle rouwa,
Antoipa hän tytölle takaisin kuontalonkin, joka taimoon oli
pudonnut. Sitten sulkeutui portti ja tyttö oli jällecu maail
massa aiman lähellä äitinsä taloa.

Tyttö meni kotiin, ja kun hän nyt oli niin kullalla pei-
tetty, ottiwat äiti ja sisar hänet sangen suosiollisesti ivasman.

Tytär kertoi totemansn. Kuultuaan miten nämät juuvel
rittaudet olimat saamutetut, tahtoi äiti toiselle tyttärelleentin,
sille rumalle ja laiskalle, samanlaisen onnen hankkia



Laiskuri asetettiin kaimalle kehräämään. Että nyt kuontalo
Meriseksi kämisi, pisti hän haawan sorineensa. Sitten wiskasi
hän kuontalon kaiwoon ja hyppäsi itse perässä.

Sisarensa tawnin tuli hänkin kauniille niitylle ja kulki
samaa polkua eteenpäin.

Uunissa huusiwat taasen leimat: „wedä meidät ulos! Wedä
meidät ulos, muutoin me palamme!"

„Teidä» tähtenne en halua itseäni tahrata", mustasi lais-
kuri ja jatkoi matkaansa,

Holle rouwun luokse tultuaan ei hän ensintääu pelännät.
Olihan hän jo kuullut kerrottaman tämän suurista hamoaisw.
Heti suostui hän palwelukseeu.

Ensi Mivänä oli hän marsin ahkera ja tottelemainen, ajat-
teli näet sitä paljoa kultaa, minkä palkaksensa saisi. Mutta
toisena päiwänä alkoi hän jo laiskotella, ja kolmantena e> hän
aamulla tahtonut muoteeltaankaan nousta.

Silloin Holle rouwa suuttui ja erotti hänet palveluksestaan.
Tyttö olikiu tähän hywin tyytywäinen armelleu kultasateen
heti alkaman.

Holle rouma saattoi hänetkin portille, mutta lullan asemesta
kaatui siellä hänen ylleen suuri kattilallinen pikeä.

„Tässä on palkka palmeluksestasi!" sanoi emäntä ja sulki
owen.

Niin tuli laiskuri kotiin totonaan piellä oeitettynä. Piti
pysyi hänessä lnjasti eikä irtautunut toto hänen elinaitanaan.

KuNllWs KgstösllMä.
Oli kerran kuningas. Hänellä oli tytär, joka oli äärettö-

män kaunis, mutta samalla tnmattoman ylpeä. Mitään kosija
ei hänelle kelwannut. Rukkasia jakeli hän talkille, imeläpä
pilktasikin towa onnissa sulhasmlrhiä.

Kerran piti kuningas suuret pidot. Niihin kutsui hän
kaikki kosijat. Siellä oli kuninkaita, herttuoita, ruhtiuaita, lrei-
wejä, mapaaherroja ja aatelisia kaikista maista.

Kutsutut oliwat jo saapuneet ja istuiwat arwojärjestykseusä
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mutaan. Riwi riwiltä kulti prinsessa tarkasteUni korkeat
wiernat yl,den toisensa jälkeen. Mutta jokaisesta löysi hän
moittimisen aihetta. Warsintin iwaili hän erästä hywää,
torkea-arwoista kuningasta, jonka leuka oli hiukan käyräksi
kaswanut.

>,Hei!" huusi tyttö nauraen. „ Tuollahan on leuka tuin
rastaan nokka!" Ia siitä altain nimitettiin häntä kuningas
Rastasnokaksi.

Mutta kun isä huomasi tyttärensä pilkalla kaikkia kosijoita
kohteleman, wihnstni hän ja wannoi naittamansa tytön ensi-
maiselle kerjäläiselle, joka linnaan saapuisi.

Parin päiwäu perästä saapui muuan soittoniekka ja lauloi
akkunan alla alinna ansaitakseen Kuningas kutsni hänet sisään
ja sanoi: «laulusi on minua suuresti miellyttänyt. Senwustsi
annan tyttäreni sinulle puolisoksi."

Prinsessa pelästyi. Mutta isä sanoi: „olen «vannonut
antamani sinut ensimäiselle kerjäläiselle, ja malani minä myös
pidän."

Wastustelemiset eiwät mitään auttaneet. Pappi tuotiin,
ja pian oli prinssessa wihitty soittoniekan waimoksi.

„Ei sowi sinun nyt kerjäläiswaimoua linnaan jäädä", sa-
noi kuningas »vihkimisen tapahduttua. „Haat nyt miehinesi
mennä matkaasi!"

Kerjäläinen talutti häntä kädestä, ja jalan lähtiwät he
linnasta. Pian tuliwat he suureen kaupunkiin.

„Kenen on tämä suuri, kaunis kaupunki?" kysyi prinssessa.
„Ee on Rastasnokka-kuninkaan. Olisitpa hänet miehetsesi

ottanut, niin olisi se nyt sinunkin omasi", wastasi soittoniekka.
„Woi min'»a tyttöraukkaa! Jospa olisinkin hänet ottanut;"
„Minua ei ensinkään miellytä, että sinä toista miestä it-

sellesi toiwot. Enkö minä sinulle kylliksi hymä ole?"
Wihdoin saapuiwat he pienelle, pienelle motille.
„AH, Jumalani! Kuinka pieni talo! "päiwitteli

„Kene»kähän tämä mahtaa olla?"
„Meidän tä,nä on", wastasi soittaja. „TäM me nyt yh-

dessä elelemmc.
Onn oli niin »mtala, että kumartuen täytyi nitä siiää»

tuikea.
»Missä cnvat Mlwelijat?" kysyi nuori waimo.





12

„Wtä? Palwelijatko? Itse sinä saat työsi tehdä!" mastasi
mies, „PalaM, että wirität heti walkean takkaan, asetat me-
den tulelle ja keität ruokaa, sillä minulla o» nälkä,"

Pnnssessa ci ymmärtänyt wallean wirittämisestä ja ruu-
an keittämisestä niin mitään. Taittajan täytni häntä autella.

Nautittuaan laihan alenansa asettuiwal he nukkumaan.
Mutta jo aikaisin seuraamana aamuna ajui mies «aimonsa
taloutta hoitamaan. Siten eleliwät he pari miniää niukin
naukin ja kuluttiwal ruokawarojaan. Sitten sanoi soittaja'
~täma ei käy päinsä! Mehän wain iyöinnie mitään uutta
ansaitsematta. Sinun, waimoseni, täytyy kehrätä!"

Prinssessa asettui rukin ääreen ja koetti kehrätä, mutta lo-
iva lanka leikkasi haawoille pehmeät sormet, jotta meri mirtaili,

„Katsoupas!" sanoi mies silloin, „Huonosti sinun kanssasi
toimeen tulen, ethän sinä pysty mihinkään työhön. Tahdon
luiteuttn taas uutta nrittää. Saat istua torilla smoiastioim
kaupitsemassa."

Ei se tuuma waimoa miellyttänyt, mutta hänen täytyi
taipua. Eipä halunnut häu nälkäänkään kuolla,

Emänä päiwänä istui hän taas tapansa mukaa» torin
nurkassa. Silloin ratsasti äkkiä juopumtt husaari suoraa päätä
samiastioihin, että ne särkyimät tuhansiksi sirpaleiksi.

Hädissään alkoi priussessa itkeä eitä yminärtänyt, mitä
hänen pitäisi tehdä. Wihdoin juoksi hän kotiin ja tunnusti
toto onnettomuuden miehelleen.

„Kukapa käskee astioiden kanssa asettuu juuri torin nurk-
kaan!" nuhteli mies." On kyllä syytäkin itkeä, sillä hywin
minä nyt näen, ettei sinusta oikeaan työhön ole.

onneksi kuninkaan linnassa kysymässä, tarwitsisiko
hän fyöttipiitaa. Lupasiwat ottaa sinut siuue ruokapalkoille."

Ia prinssessasta tuli työkkipiika. Hänen täytyi olla kokin
iastyluisenä ja tehdä raskaampia töitä,

Satiuiva sitten räin, että wanhimman prinssin häitä
piti wietettämän. Köyhän soittajan waimopartatin asettui
silloin salin owelle ihmettelemään juhlan loistoa ja komeutta.
Surumielin ajatteli hän omaa kohtaloaan, kirosi ylpeyttään,
joka niiu suureen kurjuuteen oli hänet syössyt.

Silloin näki waimo parka prinssin. Silkkiin ja samettiin
oli hän puettu, kultaketjut riippuiwat kaulassa. Huomattuaan



kauniin mainion owella tarjosi lian tälle kätensä ja pyysi häniä
tanssiin. Mutta pyydetty epäröi, sillä nyt tunsi hän prinssin
Rastasnokka-kuninkaaksi, joka kerran oli häntä kosinut, ja jonka
hän pilkaten oli hyljännyt,

Pnnssessa aikoi paeta, mutta kuningas tarttui hänen
käteensä ja sanoi ystäwällisesti: ,M pelkää! Minä ja soitto-
niekka, joka kanssasi kurjassa mökissä on asunut, olemme sama
henkilö. Sinun hywäksesi olen minä näin teeskennellyt. Ia
husaarinakin minä olin ja astiasi ritki ratsastin. Täten tah-
doin rangaista ylpeytesi, jolla minua kerran pilkkasit."

„Olen menetellyt komin huonosti. En ansaitse päästä
puolisoksesi", tunnusti pnnssessa katkerasti itkien.

„Ole huoleti! Pahat päiwät omat menneet. Nyt unetam-
me Haitiimme!" wirkkoi kuningas.

Sitten toimat howineitoset hänelle ihmeen komeat waatteet.
Ia hänen isänsäkin saapui, ja koto howi tuli onnea toiwottci-
maan hänen awioliitolleen kuningas Rastasnokan kanssa.

I!!


