




Olmcllintu Hauni.

Hanni oli palwellut isäntäänsä uskollisesti ? wuotta
ja pyysi eroansa, ja isäntä antoi hänelle palkinnoksi kulta-
möhkäleen, joka oli niin suuri kuin Hännin pää ja se ei
ollut pieni. Hanni kiitti, otti kultansa ja lähti iloisena
astumaan kotoansa kohden äitinsä luo. Eusimmältä ka-
meli hän lystisti wihellellen pitkin maantietä, mutta kuu
aurinko alkoi paistaa kuumasti jakultamöhkäle käwi ras-
kaaksi, woiwotteli Hanni: „Oi, jospa maan pääsisin tästä
kultamöhkäleestä!" Tietä pitkin tuli ratsasmies; hänelle
sanoi Hanni: „Kah, teidän on hywä olla, te saatte ajaa
hewosella ja minuu täytyy wniwata itseäni kullan tähden;
jos matkaa kestää pitkältä, niin heitän minä sen pois".
Silloin lausui ratsastaja: „Sinua woidaan auttaa, anna
minulle kultllmöhtaleesi, niin annan minä sinulle hewo-
seni". Hanni suostui heti kauppaan ja huudahti onnelli-
sena: „Kättä päälle, kauppa on tehty!" Pikaisesti astui
ratsastaja alas, auttoi Hannia hewosen selkään ja pötki
tiehensä, sillä hän pelkäsi Hännin rupeewan katumaan



kauppaansa. Hcmni ratsasti iloisesti eteenpäin, mutta
pian tuntui kulku hänestä liian witkalloiselta, hän huusi
hup! hup! hup! ja nyt lähti hewonen juoksemaan täyttä
nelistä yli kiwien jn kantojen jn pian makasi Hanni se-
lällään maantien ojassa. Waiwoin nousi hän taas ja-
loillensa jn eräs talonpoika, joka knljetti nuorasta leh-
mää, oli ottanut kiini hänen pelästyneen Heinosensa ja
toi sen Hännille, joka woiwotellen walitti: „Kerran rat-
sastin, waan en koskaan enää, teidän lehmänne on pa-
rempi, se kulkee hiljaau askel askelelta ja antaa wielä
makeata maitoa". Wiekknasti ehdotteli talonpoika wnihto-
knnppan ja Hanni suostni mielellään siihen. Ia talon-
poika hyppäsi hewoscn selkään ja ratsasti täyttä wauhtia
tiehensä. Hanni lähti myös matkoihinsa lehmänsä kanssa
ja syödä jyrsi käydessään iloisesti leiwänpalaa. Pian
tuli hänen myös jano, sitoi lehmänsä puuhun ja koetti
lypsää. Mutta koska hän teki tätä työtä niin taitamat-
tomasti, ei lehmä antanut maitoa, waan potkasi Hännin
toisella takajalallaan niin, että hän lensi kuperkeikkaa se-
lllllensä. Tässä tilassa tapasi hänen eräs teurastaja,
joka tuli sitä tietä myöten ja lykkeli käsikärryillä nuorta
sikaa. Teurastaja nyhjäsi Hännin kylkeen ja huusi: „Ho-
hoi! hywä ystäwä! nonseppa ylös, ei ole wielä mikään
makaamisen aika!" Teurastaja autti häntä jaloilleen, an-
toi hänelle naukun pullostansa ja Hanni kertoi hänelle



















kowlln onnensa. Nauraen sanoi teurastaja: „Kyllll'pä
saisitte lypsää ivanhan lehmäänne hywän aikaa, ennenkuin
se maitoa antaisi, se ei kelpaa miksikään muuksi kuiu ten-
rastettawaksi ja sen liha sittc! Kylläpä pitää olla hywät
hampaat sillä, joka sitä syö". Hanni raappi korwansa
taustaa, sillä wanhan lehmän liha ei ollut juuri hänen
mieliruokaansa, ja katseli teurastajan lihawaa sikaa ha-
lullisilla silmillä. „los teitä tuo sika niin suuresti miel-
lyttää, niin tahdon minä hywäntahtoisesti antaa sen teille
teidän lehmästänne", sanoi teurastaja. Onnellinen Hanni
sai sian, teurastaja lehmän ja tyytywäisinä erosiwat he.
„Oi minua onnen lasta!" huudahti Hauni nnnraen. Ei
knuiuan kulunut, niin saawutti hänen mies, jolla oli hanhi
kainalossa. Hanni terwehti ja kertoi kuinka onni oli ol-
lut hänelle suosiollinen koko päiwän. „Onni, se on totta,
onni on teillä ollut, mutta tiedättekö myös että se wei-
tikka jolta te siau saitte, on warastanut sen kylän wou-
diltn, ja tämä sika on nyt teillä ja jos te saadaan kiini,
niin „lumala teitä armahtakoon!" Mutta minä näen
että te wapisette, minun tulee teitä sääli, minä tahdon
auttaa teitä pulasta, antakaa minulle sikanne, minä an-
nan teille hanheni; minä tunnen seudnn ja saan sen ehkä
kaupaksi". Pikaisesti otti Hauni hanhen ja hengitti wasta
wapnammin, kun mies ja sika oliwat kadonneet näky-
mistä ; wähän ajan kuluttua huomasi hän että hän oikeas-



taan oli tehnytkin hywän kaupan. Wihdoin saapui hän
hanhensa ja onnensa kanssa wiimeiseen kylään, ennen kuiu
tuli kotiansa. Siellä tapasi hän hiwojan, joka laulaen
wäänsi iloisesti tahkoansa. Hanni kuulteli, seisahtui ja
sauoi: „Teillä on warmnaukin hywät päiwät, koska olette
niin iloinen", ja kertoi hänelle tietysti kohta taas onnensa.
„Niiu, kylläpä sinä olet onnen otus", sanoi himoja, „mutta
kun olet syönyt hanhesi, niin on se mennyt, minä tahdon
antaa sinulle tämän wanhan tahkokiwen siitä, sillä woit
sinä himoa weitsiä ja ansaita paljo rahaa". „Se on
miehen puhetta, se", huusi Hauni, „tässä saatte hanhen
ja minulta kiitoksen päälliseksi". Ilen onnellisena mat-
kusti Hauni raskasta kiweänsä kantaen eteenpäin ja kun
hän taas tunsi janoa ja saapui eräälle kaiwolle, pani hän
kiwen kaiwon reunalle ja rupesi juomaan. Sattumalta
töyttäsi hän kimeä ja samassa putosi se loiskahtaen me-
teen. Nyt wasta hän oli oikein onnellinen, juoksi, minkä
käpälistä lähti, ja toi kotia äitillensä hänen onnellisen
Hunninsa.
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