




Muuthausi.
Mmluisimpia matkustajia oli wapaaberra vou Muukhausi, josta

»yt tabdon kertoa teille.
kerran ratsasti hän koko päiwäkauden aioaroilla lnmikeutillä, ja

kuu hä» N'äsyi, sitoi hän hewosensa teräioään paalu»», jonka hnippn tnli
näkywiin lumota. Hän pani maata bewosensa wiereen lumelle ja nuk-
kui kokonaisan päiiväu. Herätessäusä kummasteli l,än suuresti, kun ha-
waitsi lepää,oänsä kirkkotarbassa ja knuli bewoseusa hirmnvau kirkontor-
nin huipussa. Nyt älysi häu asiau laidan. ,M)lä oli ollut lumen pei-
tossa, yöllä snli lunii snoja-iluialla ja se, niitä hän oli pitänyt paaluna,
oli kirkoutoruiu hnippn. kerran käwiwät metsän pedot häueu I,ewo-
seusa kiinppuun ja söiwät suuhunsa sm takapuolen. Munkbausi ratsasti
edelleen, I,e>vosen oli knitenkin nääntyuiiucu janoon, kun kaikki wesi
suoksi juoksemistaan häneStä pois. Kerran nuskasi hän kirweensä kuu-
luin, kiinnitti siihen köyden, kiipesi sitä möyden ylös ja toi kirweensä
takasin. Venäläisten kanssa käwi Muukbausi sotaretkelle Turkkilaisia
wastaau, hän istni kanunanknulan päälle, ratsasti niin Turkkilaisten
leiriin ja palasi takasin toisella kuulalla, jonka Turkkilaiset ampniwat.

Mestarityöt.

LrääSsä kylässä asui inieS, jolla oli kolme poikaa. Hän lähetti
heidät maailmaan matknotamaan, että he oppisiwat jotakin kunnollista
ja lupasi sille talonsa, joka oli hankkinut itselleeu enimmät tiedot.

Pitkän ajan perästä tnliwat l,e taas kotia uäyttämään taitoansa.
Millakin oli ollut kelwollinen mestari opettajana. IhdeStä oli tnllnt
parturi, toisesta hewoseu kenqittäjä ja kolmannesta miekkailija, «uu



he nyt arweliwat, mitenkä hv »voisiwat osottaa taitoansa, tuli jänis juos-
ten yli kentän. Paikalla sieppasi parturi »veitsensä ja saippuaa, juoksi
jäniksen perästä ja ajeli täydessä karussa sille wiikset suuhun. Wähän
ajan perästä ajaa snhanttiwat fiininkään wannut siitä ohitse. Heti siep-
pasi seppä kalnnsa ja yewoste» juostessa täyttä neliltä keuqitti hau ue
uudestaan. tämä» niestarityötä nvt knunuasteltiiu, rnpesi samassa
satamaan. Nyt otti kolmas poika miekkansa ja kieputti sitä niin »vikke-
lästi ilmassa, ettei hänen päällensä sattunut aiuoatakaau pisaraa, maikka
sade »iha kämi rajummaksi. »y»vä, sanoi isä, siuä osaat parbaimmin,
sinä saat talon. Mntta »»iekkailija piti paljo weljistäusä eikä tahtonut
vksin asua talossa, jonka tähden toiset »veljet tuliwat hänen luoksensa ja
eliwät ouuelliscsti ja rauhassa yhdessä elämänsä loppuun asti.

Jäniksestä ja siilistä.
Jänis kehui siilin kuullen olemansa paras juoksija moneen »verra-

ten. Siili »vastusteli sitä ja tarjousipa itse juoksemaa,» kilpaa jäniksen
kanssa. Jänis tietysti »voi juostaPaljo paremmin, mutta siili aikoi »viek-
kaudella »voittaa »vedon. Tentäyde» sanoi hän »vaimollensa: Tina tie-
dät nlkona »vainiolla olewan »virstantolpan, sen taaksi asetut siuä ja
minä odotan pello» toisella puolella Pyörtynän takana. Jos jänis, mää
räsääri, t»lcc pyörtynää köyden, juoksen minä yäntä »vastaa», jos hä»
kääntyy »virstantolppaa päi», juokset siuä häutä kohdcu, hä» ei ole lnio-
maa»va petosta.

»e meuiwät uyt »»»olemmat nlos pellolle. Siilin »vaimo asettui
»virstantolpan taaksi ja siili itse talvi edemmäksi pellon toiselle puolelle,
jossa jänis häntä, odotti, ja kilpajuoksu alkoi. Jänis ei ensi kerralla
mitään kiirettä pitänyt, mntta snnrestipa hän hämniästm, knn hänen
perille tultuansa siilin »vaimo, jota hän piti siilinä itse, huusi hänelle
»vastaan: „Mntta, ystäwä kulta, teidän täyt»)») paremmin rientää, jos
tahdotte »vedon »voittaa, minä olen jo odottanut täällä hywän aikaa".
Nopeasti kniu nnoli juosta rimautti jäuis takasin pyörtyuää kohdcu, jos
ta siili huusi hauelle samat sanat »vastaan. Niin jnoksi hän »vielä useat



















kerrat matkan edes takasin, huomaamatta petosta. Wiimeiu kaatui hän
nääntyneenä maahan ja hänen täytyi myöntää menettäneensä wedon.

Räätäli »liistäwä.
Oli kerran prinsessa, joka ei tahtonut mielellään naida, ja sen-

tähdrn sanoi hän: „Minä naiu ainoastaan sen, joka arwaa arwotnkscn,
jonka minä hänelle panen", kosijoita tnli nyt monta, mutta ei kellen-

kään onnistunut arwata anvotusta. Eräänä päiwäuä tuli kolme räätä-
liä, jotka lupasiwat selittää arwotnksen. Prinsessa antoi heidän tulla
eteensä ja kysyi ensimäiseltä: „Mitä kahta lajia lnnksia on minnn pääs-
säni?" sinsimäinen räätäli rykäisi ja sanoi: „Walkosia ja mustia".
„Waäriu", ivastasi prinsessa ja räätälin täytyi meuuä matkoihiusa. „No?"
kysyi prinsessa toiselta. „Punaisia ja ruskeita". „Wääriu", huudahti
prinsessa ja toisenkin täytyi menua tiehensä. Wielä oli kolmas jälillä,
uimittäin räätäli Riistämä. „No mitenkäs on laita?" kysyi prinsessa
häneltä, »iljaa wastasi räätäli: kannihimmalla ou waan
hopean- ja knllainvärisct hiukset". Nyt suuttui prinsessa siitä, että hä-
nen täytyi naida ja salaisesti antoi hä» palwelijansa heittää räätälin
karhun luolaan, »eti yritti karhu hypätä räätäli» »iskaau, mutta rää-
tälillä oli wiulu muassaan, sillä hän m,t rupesi soittamaan ja kohta ru-
pesi karhu tanssimaan. Tätä kesti kaiken vötä, kuuues palwelijat aa-
mulla tnliwat häntä katsomaan.

Prinsessan täytyi naida räätälin.

Kolme höyhentä.

Kräälle mieyelle syntyi poika, jonka kumini lahjoitti hänelle ris-
tiäisissä 'valkean hewoseu. .«»u poika kaswoi mieheksi, ratsasti hän
nmilmaau. Niiu uäki hän eräänä päiwänä loistaman höyhenen wiru-
wau maassa, hän aikoi juuri ottaa sen ylös, mutta hewonen sanoi:
„Nnna olla". He eiwät olleet Pitkälle ehtineet, niin näkee hän nndes-



taa» höyhenen, joka kimalteli kuin rudinit ja tiamantit, mntta taas sa-
noi hänen hewosensa: „Anna olla". Hän totteli taas ja ratsasti edel-
leen ja näki höyhenen, joka oli niin kannis kuin auringon paiste ja täh-
tien tuike, ja hän kumartui maahan ja otti höyhenen ylös. Silloin sa-
noi hewonen: „Näetkö tuolla »väkijoukkoa, he tnlewat kruunaamaa» si
nna kuuinkaakseusa. Jos olisit ottanut eusimäiseu höyhenen, olisit tul-
lut kreiwiksi, toisen ottaessasi herttuaksi, mutta «yt tulet kuniukaaksi. Niin
tapal,lni tosiaankin ja monta »vuotta hallitsi hän onnellisesti.

z»aist»ttila.

kolmen penikulman päässä joulusta on Vaiskurila. M'ympäri
sitä on korkea »vuori leivoksista; se ou kolmea pe,iiknlmaa paksu ja ken
tahtoo tulla siiheu maahau, häueu täytyy ensin syödä itsensä läpi tämän
»vuoren. Huoneet siiuä maaosa owat katetut mnnakakuilla ja o»vct ja
akkuuat owat tehdyt mesileiwistä. Joka talon ympärillä on makkaroista
»valmistettu aita; paistettuja sikoja juoksentelee ympäri maassa ja kenen
wluttaa, leikkaa käikäleen itsellensä. Tiet ja kujat owat lasketut juus-
toilla. >tnn sataa, niin sataa mettä ja soknria, ja rakeittcn sijasta tu-
lee rusinoita tanvaasta. «aiwot, purot ja lammet owat täynnä »viiniä, jossa
uiskentelee kypsiä kaloja. Paistetulta kyhkysiä lentää snnhun ja pajnpen-
saissa riippuu tuoreita sämpylöitä ja niiden alta juoksee maitopuroja.
Housuja, saappaita ja takkeja kaswaa puissa ja wauhat tulemat nuoriksi
kvlwettväusä lähteissä, «eu ei osaa mnnta tehdä kuiu maata, syödä ja
jnoda, dänestä tulee »ninisteri ja aatelisniies ja seutähdeu ei»vät »viisaat
ihiniset mene Vaiskurilaau, siellä »voi»vat ainoastaan laiskat hywin.
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