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' Tuhkatyttö kolmantena,
Sisarpuoli ja pöperö,

Piika-tyttö tuhmallainen.
/J Lähti toiset tanssimahan

< -'.'• vAp\ '

"\ Kuningasten karkeloihin,
'

, 0' "" f Tuhkatyttö sai totella,
Heitä passata pöperö,
Heidän päitä palmikoida,
Pitää kiukut kiitoksena,
Kotiin jäädä keittämähän,
Panna puita pannun alle,
Takassa kaivaa ja tuhassa.

No, olipa nytkin mennyt
Pöperömme sisarpuolet
Kuningasten karkeloihin.



si kiukkuista sisarta, tuhkatyttö kolmantena.



Tuhkatyttö jäi kotia.
Tuli silloin tuuliaisna,
Luudan päällä pylleröiden,
Tuhkatyttösen takalle
Wanha velho, vaippa päällä,
Huippu-hattu hiuksissansa,
Noita-keppi kämmenessä,

Kissa pyörien perässä.
Käski akka kikkanokka

Tuhkatytön tuhraallaisen
Juhlapaitahan pukeuda,

Panna päälle palttinaiset,
Hienohelmaiset hamehet;

Pääsis pöprökin pitoihin,
Tanssimahan, takustahan

Prinssin kanssa purppuria.
Mutta mistäpä pöperö?
Ei ollut hällä palttinaista,
Hienohelmaista hametta.



Unohti kurja kellon-lyömän. Helipä 'toinen jalkineista.



No, käski akka kikkanokka
Tuoda hiiret aitan alta,
Sisiliskot sillan päästä
Sekä seitsemän haventa.

Tuhkatyttö toimitteli
Siihen innolla itikat
Sekä seitsemän haventa.
Sivalsi kerran sauvallansa
Hippahappu harvahammas:
Siin' oli uljahat orihit,
Kuskit kulta-nappusissa

Sekä vaunut ja vekarat;
Poissa hiiret ja havenet.

Tuhkapöprö itse pyöri
Hamehissa hohtavissa,

Koristeissa kultaisissa,
Tohveleissa tuikkivissa.

Astui nyt akan käskiessä,
Astui velhon vaunuloihin



Tuhkatyttö tuhmallainen,
Ajoi prinssien pitoihin.
Varoitte!! vanha velho:
“Tule, Tuhkimo, takaisin
Ennen kello kahtatoista;
Muuten hullusti menevi.”

No, tanssi nyt pikku tuhkapöprö
Hienohelmana hovissa

Prinssin kanssa purppi
Tuli aikanaan kotia.

Meni päivän jo perästä
Taasen sinne tanssimahan;

Unohti kurja kellon-lyömän
Kun oli soinut kaksitoista,

Hajosi himpun hienohelmat
Repaleiksi ja rasuiksi.

Pakeni poies tuhkapöprö.
Jäipä toinen jalkineista,

Lasikenkä lattialle.



koitti köyhä jalkinetta, sisarpuolten soimatessa.



Prinssi paikalla pakisi:
“Kelle nyt passaa kiiltokenkä,
Sepä pääsee piikasista

Morsiammeksi minulle.”
Hän oli raukka rakastunut

Pöperöömme, prinssi parka,
Tuhkatyttöön tuhmistunut.

No, siitä kaikki koittamahan
Valtakunnan vallasnaiset
Jalkoihinsa jalkinetta

Ei sovi kenkä kcllekkänä.
Tuli tuohon tuhkatyttö;

Koitti köyhä jalkinetta,
Sisarpuolten soimatessa,

Ilkkuessa ilkeäisten:
Luisti kenkä jalkahansa,

Kummaksi koko hoville.
Niin pääsi, kun pääsikin, pöperö

Prinssin pulskan puolisoksi,



Jiaissa lensi \?anna Velho, luudan päällä pylleröiden.



Kainaloiseksi kanaksi.
Häissä lensi vanha velho,
Luudan päällä pylleröiden,
Lasikengän lennähylti,

Tohvelin tuosta tokaisi
Prinssin päähän piloillansa.

Siitä saakka sulhasille
Tuhkatytöt tuhmallaiset
Lahjaksi läpi elämän
Tohvcleita toimittavat.
Siitä saakka sisarpuolet,
Kaikki kiukkuiset katehet,
Lakaisevat lattioita,
Luudan vartta vääntelevät,
Kun on tuhkimot vihillä.
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