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Kacip as zctlkct- Ki-c; fa.
kerran köyhä, mutta nuori ja kaunis mylläri. Ia kumma kyllä! Hänellä oli kissa, joka osasi pn-

hna. Muutamana päiwänä haasteli tuo taitama kissa isännällensä: "Anna minulle saappaat, säkki ja wähän liis-
teriä." Ne sai hän ja meni metsään, jossa hän wiekotteli kaksi lihawaa jänistä tääpunään hänen säkkiinsä, weti
sitte säkin suun nauhoilla kiini ja mci jänckset kuuinkaalle, joka antoi hänelle hywät juomarahat.

Eräänä päiwänä ajaa kilkutteli kuningas mannuillaan ohitse, kun mylläri oli uimassa. Kissa nyt huuta-
maan parkumaan, että paroni Tuulihattu oli wirrassa kylpemässä ja martaat oliwat wieneet hänen waattcensa. Ku-
ningas käski ajajansa scisattaa ja lähetti palmelijausa noutamaan linnasta kaikkein kauniimmat waatteet, jotka hän
antoi paroni Tuulihatulle, käski hänen sitte istua mierecusä waunnihin, ja niin lähdettiin yhdessä ajamaan. Kissa
juoksi edeltäpäin ja käski jokaisen työmiehen, jonka hän tapasi, sanoa kuninkaalle, että kaikki pellot ja karjat oliwat
paroni Tuulihatun, muuten heidät paha perisi. Työmiehet tekiwät niinkuin käskettiin ja kuningas luuli paroni
Tuulihatun oleman pohjattoman rikkaan miehen. Wiimcin tuli kuningas komealle linnalle, jossa paha welho asui
isäntänä. Kissa houkutteli wclhon näyttelemään loihtowoimaansa ja sai hänen muuttamaan itsensä hiireksi. Kohta
hyppäsi kissa hiiren niskaan ja söi hänet suuhunsa. Sitte juoksi hän kuninkaalle mustaan ja pyysi häntä hywan-
tahtoisesti poikkecmaan paroni Tuulihatun linnaan. Nyt kuningas niin mielistyi paroni Tuulihattuun, että hän
paikalla antoi hänelle tyttärensä mainioksi; ja niin tuli mylläri prinssiksi ja wihdoin kuninkaaksi, ja kissa pääsi hä-
ncn cnsimäisctsi ministeriksensä.

Juustornaza.
tlöyhälla pnunhakkaajalla oli paha waimo, joka ei kärsinyt miehensä lapsia cnsimäisestä naimisesta, ivaan

wei heidät synkkään metsään ja jätti heidät sinne. Lapsi raukat kuleksimat metsässä sinne tänne, etsien majaa
Wiimcinkin löysiwät he mökin, joka oli ratcttu juustosta ja katto oli tehty wehnäleiwistä. Lapset, joista toisen
nimi oli Hanni ja toisen Helmi, oliwat hywin nälissään ja rupesiwat syömään näpertelemään katon rastasta ja
akkunan pieltä. Nyt kurkisti wanha akka ulos akkunasta ja huusi: "Kuka näpertclec minun majaani?" "Wihuri,"
wastasiwat lapset. Mutta akka tuli ulos ja mci lapset muassaan majaan ja antoi heille pannukakkuja ja muita hy-
wiä rnokia. Mutta kun ilta tuli, otti hän Hännin erilleen ja pani hänen häkkiin lihoomaan, että hän hänen sitte
tappaisi ja söisi. Lapset itliwät, waan siitä ci apua lähtenyt. Kun akka, joka oli suuri noita ja syöjätär, arweli
Hännin jo olcwan tarpeeksi lihawcm, aikoi hän teurastaa hänet. Helmi sai lämmittää uunin, silla Syöjätär tahtoi
lämmintä leipää näiu lihaivann paistiin. Kun uuni oli ihan tulipunanen ja hohti kuumuudesta, sanoi Syöjätär
Hclmclle "Kyyristy katsomaan, onko uuni tarpeeksi lämmin." Mutta Helmi ei ollutkaan miu tyhmä, maan käski
Syöjättären ensin näyttää, kuinka tämä temppu oli tehtäwä. Syöjätär kohosi nyt liedelle, kyyristyi istumaan leipä-
lapiolle, joka oli uunin edessä; mutta yht'äkkiä lykkäsi Helmi hänet uunin kuumille arinoille, ikäänkuin suuren
limpun wnan, ja sulki uunin suun. Sitte päästi hän weljensä hälistä ja molemmat ottiwat kaikki kullat ja talleu-
det myötänsä, mitä Syöjätär oli juustomajaansa kokoillut, ja juoksiwat kotia isänsä tuoksi, ja koska heidän pahan-
ilkinen äitipuolensa sillä aikaa oli kuollut, cliwät he nyt onnellisina ja rikkaina.



"D'«nc-tbil'Kcl.

kerran pieni tyttö, joka sai mnmmultansa punascn myssyn, jonka tähden häntä tawalliscsti Mottiinkin
waan Punahilkaksi. Kun mummn kerran käwi sairaaksi, lähetti äiti tyttärensä Punahilkan metsään, jossa mummu
asui, wiemään kakkuja ja wiiniä sairaalle. Hänen äitinsä waroitti häntä ankarasti poitkeemasta pois tieltä. Mutta
kun Punahilka tuli metsään, näki hän kauniita rnusuja taswawan etäällä tiestä, ja hän juoksi niitä poimimaan.
Silloin kohtasi'häntä susi. "Minne menet?" kysyi susi. "Mummun luotsi, joka on sairaana," wastasi Punahilka.
"Missä hän asuu?" "Metsässä kolmen tammen juurella." Nyt juoksi susi, minkä käpälistä lähti, toista tietä
mummun asunnolle ja huusi owen takaa: "Aukaiskaa, mummu kulta, Punahilka täällä!" "Nosta waan salpaa, lapseni,"
sanoi mnmmu. Nyt syöksähti susi huonccsen ja niclasi mummnn yhdellä haukkaamalla. Sitte laskihe hän lepäämään
wuotcelle ja pani päähänsä mummun yömyssyn. Kuu nyt Punahilka tuli mummun luotsi ja sai nähdä hänen, sanoi
hän.- "Kah, kun sinulla on suuret korwat, mummu?" "Ne on minulla, että paremmin woi kuulla, mitä sinä sanot."

"Ia niin suuret silmätkin on siuulla!" "Että paremmin woin sinna nähdä!" "Ia miksikä on sinulla niin
suuri suu?" "Että sitä paremmin woin syödä sinut suuhuni!" Ia niin puhein hyppäsi hän ylös wuotcclta ja melasi
Punahilkan kokonaisena. Kun hän nyt oli täytensä saanut, lasti hän lewolle ja nukkui ja kuorsasi niin raskaasti,
ikäänkuin pitkiä hirsiä olisi wedetty siltaa myöden. Metsämies kuuli sen, käwi majaan sisään, otti weitseusä ja leikkasi
suden mahan halki, ja Punahilka ja mummu käwiwcit nlos. Punahilka juoksi noutamaan kiwiä, jotka he paniwat

suden tyhjään mahaan. Sitte neuloiwat he sen kiini taas. Knn susi heräsi ja aitoi juosta pois, painoiwat tiwet
niin paljon hänen mahassansa, että hän sortui maahau ja kuoli.

D«bKirnc».
v)li kerran pieni kiltti tyttö, jonka äiti M kuollut, ja hän sai äitipuolen. Tämä oli pahanilkinen ja otti

tytöltä hänen kauniit waattecnsa, kutsui häntä Tuhkimoksi ja ajoi hänet pois muiden seurasta saunaan; mutta äiti-
puolen omat tyttäret istuiwat komeassa salissa, puettuina silkkiin ja samettiin. Nyt piti maan nuori kuningas suu-
ret pidot ja kutsutti kaikki kauniit naiset linnaan, Malilaksensa heidän joukostansa itsellensä puolison. Äitipuoli ja

hänen tyttärensä meniwät myöskin sinne. Mutta. Tuhkimo täwi oikean äitinsä haudalle ja istui siellä ja itki. Niin
lauloi pieni lintunen puusta haudan ylitse: "Sauo, lapsi kulta, mikä lahja sulta woi surun poistaa?" Tuhkimo wastasi:
"Puu kaunoinen, anna hienoinen puku silkkinen kullan ja helmien kanssa!" Nyt pudotti puu oksiltaan niin paljon
kauniita kalliita koristuksia, että Tuhkimo oli komeammin puettu kuin kukaan toinen. Nyt meni hän linnaan ja tanssi
kuninkaan kanssa eikä kukaan häntä tuntenut. Mutta kuningas sanoi: "Sinun otan morsiamckseni, waan en ketään
muuta!" Ia kun Tuhkimo läksi, pudotti hän toisen kultakenkänsä. Silloin knulutti kuningas ympäri 'wllltakun-
taansa että se, jolle tämä kultakenkä sopi jalkaan, oli tulema hänen puolisoksensa. Kohta meniwät äitipuolen kopeat
tyttäret linnaan, mutta koska kultakenkä oli heille liian ahdas, leikkasiwat he kappaleen lihaa pois jalastansa. Nyt
lauloi lintunen: "Leikkaa kanta, leikkaa warwas, kenkään ei mene toki jalkasi" Wihdoin tuli Tuhkimokin esille. Nyt
lauloi lintunen: "Hälle menee kenkä jalkaan, hälle pannaan kruunu päähän!" Ia kun Tnhkimo nyt pisti kengän
jalkaansa, sopi se siihen kuin walcttu, ja kuningas tuli iloiseksi, otti Tuhkimon syliinsä ja sanoi: "Sinä olet se oikea,
sinun otan minä puolisokseni!" Ia niin tnli Tuhkimo kuningattareksi. Mutta nuo pahanilkiset tyttäret ja heidän
äitinsä eiwät tahtoneet nähdä häntä kuningattarena, waan lahtiwät pois maasta ja matkustiwat mailman loppunn
ja owat kai jo päässet matkansa päähän.











iun n r « «su pe»sn o.t o sn.

Eväällä kuninkaalla ja kuningattarella oli ihmeen ihana tytär. Knn tuo pieni prinsessa piti kastettaman,
kutsuiwat wanhcmmat kaikki ystäwänsä ja sukulaisensa ristiäisiin ja tummitsi kutsuttiin maan haltiattaret, joita oli kolme-
toista. Mutta koska kuuintaalla oli waan kaksitoista tultatalrittia, ei woinut hän kutsua enempää kuin kaksitoista haltiatarta.
Nämä toiwat tullessaan lapselle kaikenlaisia kauniita kunnninlahjoja. Kun yhdestoista haltiatar oli antanut lahjansa, ilmes-
tyi yht'äkkiä kolmastoista kutsumaton haltiatarkin ja lausui: "Miuun lahjani on, että prinsessa »viidentoista wnoden itäi-
senä satuttaa kätensä Marttinaan, kaatuu ja kuolee." "Ei kuole, waan nukkuu satn wuotta", huudahti samassa kahdestoista
haltiatar. Linnasta korjattiin kaikki wärttinät ja kuningas kielsi anturan rangaistuksen uhalla kenenkään koto waltakuunassaan
käyttämästä wärttinää. Mutta kun prinsessa mietti »viidettätoista syutymäpäiwäänsä, käwi häu liunan korkeaan torniin,
jossa hän ci wielä milloinkaan ollut käynyt, ja siellä istui wauhci akka pienessä kamarissa ja kehräsi. Prinsessa kosti

hienoilla sormillaan tuota kummallista pyöriwää wärttiuää ja sai käteensä pienen haawan. Paikalla kaatui hän lattialle ja
nukkui, ja kaikki, joillahenki oli, nukkuiwat, kuningas nukkui istuimelleen, kokki nukkui kauha kätecu, hewosct uukkuiwat tallis-
sa heinätupo suuhun, wieläpä marpusettin katon päällä nukkuiwat. Linnan ympärille kaswoi tiheä ruusupensasta, joka ci kos-
kaan kukoistanut, ja pensailla oli niin pitkät otaat tuiu keihäät ja niihin taitti takcrtuiwat, jotta linnaa lähestyä tah-
toiwat. Mutta kun sata wuotta juuri täydelleen oli kulunut, tuli eräs kuninkaan poika ja pyrki päästä tähän lu-
mottuun linnaan. Hänen cdcltansä orjantappurat taipuiwat syrjään ja hän tuli eheänä linnaan. Nähdessänsä tuon

ihmeen kauniin lcpääwän prinsessan, ei woinut hän olla häntä suutelematta. Ia nyt heräsi prinsessa ja kaikki mitä
linnassa oli hänen kanssansa. Ruusupensasta rupesi kukkimaan, kuningas hawahti istuimeltaan, totki rupesi askaroimaan kyö-
kissä, hewoset polkemaan tallissa ja warpusct wiscrtämään katolla. Nyt tuli suuri ilo linnaan ja prinssi nai paikalla tuon
kauniin prinsessan ja eleli sitte monta aitaa hänen kanssansa ruusuliunassa; elämät kai wieläkin, jolleimät kuolleet ole.

zci <K<äcrpiöt.

Eräällä pahalla kuningattarella oli tytärpuoli, jonka nimi oli Lumikauno, sillä hän oli niin walkca kuin lumi,
hänen poskensa ja huulensa oliwat punasct kuin weri ja hänen hiwuksensa mustat kuin eepcnholtsi. Kerran tiedusteli kuninga-

tar taikapeililtänsä kuka oli kaikkein kauniin hänen waltakunnassansa. Peili ivastasi: "Kyllä kuuingatar on kaunis, mutta Lu-
mikauno on tuhatta kertaa kauniimpi." Nyt pani kuningatar palwelijansa wiemään Lumikaunou synkkään metsään ja laski
metsämiehen toppaa hänet siellä. Metsämies ei kuitenkaan hennonnut sitä tehdä, maan päästi Lumilannon menemään, minne
hän tahtoi. Lumikauno kuleksi metsässä jonkun aikaa, kunnes hän wihdoin tuli wähäisceu majaan, jossa asui kääpiöitä, ja nä-
mä kohtcliwat häntä ysiäwälliscsti. Lumikauno jäi sinne olemaan, keitti ruokia, lakaisi lattian ja wartioitsi huonetta, sillä aitaa
kuin kääpiöt oliwat poissa kotoa etsimässä hopeata ja kultaa maan sisuksista. Kun kuningatar kerran taas kysyi peililtään, kuka
oli kauniiu maassa, wastasi peili: "Kyllä kuningatar on kaunis, mutta Lumikauno kääpiöin luona on tuhatta kertaa kauniim-
pi." Nyt puki kuuingatar yllensä malewaatteet, täwi metsään kääpiöin majaan ja wiekottcli Lumikaunou syömään omenaa,
jonka hän hänelle tarjosi. Kun Lumikauuo palan siitä oli haukannut, kaatui hän kohta kuoliana lattialle ja kuningatar riensi
juosten kotia ja kysyi peililtänsä, ken nyt oli kauniin maassa. Peili wastasi: "Nyt on kuningatar kaikkein kauniin
koko waltakunnassa!" Kun kääpiöt tuliwat kotia, hämmästyiwät he suuresti, nähdcssänsä Lumikaunon kuollccua,
tekiwät lasista arkun ja paniwat hänen ruumiinsa siihen. Mutta muutaman ajan kuluttua tuli eräs kuninkaan poika ja ra-

kastui Lumikaunoon, joka oli wielä kuolleena yhtä kaunis, tuin hän elämänä oli ollut. Kuninkaan poika pyysi kääpiöiltä
lupaa saada wiedä Lumitaunon ruumiin muassaan. Kääpiöt suostuiwat siihen ja päättävätpä wielä kantaa taipaleen matkaa
arkkuakin. Kuorma rupesi heistä kuitenkin pian raskaalta tuntumaan, etumaiset kantajat kompastuiwat ja arkku putosi maa-
han. Mutta nytpä Lumikauno hypähti pystyyn, sillä hän ei ollut niellyt omenan lohkoa, waan se oli seisahtunut hänen kurk-
kuunsa ja heltisi nyt töytäykscstä, ja Lumikauno rupesi uudestaan elämään. Kun tuo paha kuningatar sai uudestaan kuulla
peililtään, että Lumikauno taas oli kauniin maassa, wihastui hän uiin, että hän löi peilinsä palaisitsi ja samassa menetti hän
mahtawuutcnsa eikä woinut enää tehdä Lumikaunolle mitään pahaa. Sitte piti kuninkaan poika Lumikaunon kanssa häitä,
waan tuota pahaa kuningatarta ci niihin kutsuttu. Tästä tuo käteinen kuningatar niin suuttui, että hän heitti henkensä.



H^euKctloitLsn.

Eräällä korinkutojlllla oli seitsemän poikaa, joista pienin oli peukalon kokoinen, ja sentähdcn sanottiinkin
häntä Peukaloiseksi. Vanhemmat oliwat niin köyhiä, ettci heillä ollut mitään ruokaa panna lastensa eteen, jonka täh-
den he wciwät heidät metsään ja jättiwät heidät sinne. Lapset kuleksiwat metsässä sinne tänne, kunnes wihdoin tnli-
wat suureen taloon, jossa pyysiwät saada olla yötä, ja kun lauman aikaa oliwat rukoilleet, päästikin emäntä, joka yk-
sin oli kotona, heidät wiimcin sisään. Mutta pian tuli isäntäkin kotia. Hän oli ihmissyöjä ja scntähden oli emäntä
kätkenyt lapset. Mutta isäntä huusi: "Täällä hajahtaa ihmisen liha!" Ia hän etsi ja ctsi, knuncs wihdoin löysi lapset.
Mutta emäntä rukoili hartaasti, että hän jättäisi teurastuksen huomiseksi, ja isäntä suostuikin siihen wihdoin. Mutta
yöllä, kun ihmissyöjä nukkui ja kuorsasi, niin että wuoret wapisiwat, hiipi Peukaloinen pois weljeinsä kanssa ja meni
tiehensä. Kun ihmissyöjä aamulla heräsi eikä löytynyt lapsia, hän jalkaansa scitsenpenikulmaiset saappaat ja juoksi
heidäu perästänsä. Mutta Peukaloinen lymyi weljeinsä kanssa luolassa. Kun ihmissyöjä tuli, oli aurinko korkealla
taiwaalla, ja hän oli palamissansa ja laskihe lepäämään marjoon. Pian hän nnkkui, ja nyt hiipi Peukaloinen ulos
luolasta, riisui ihmissyöjältä nuo seitsenpeniknlmaiset saappaat ja weti ne omiin jalkoihinsa; ne näet oliwat semmoiset,
että ne sopimat jokaiselle, joka niitä tahtoi käyttää. Nyt hän tarttui weljiinsä käsistä kiini ja koska hän woi astna
settsemän penikulmaa joka askelella, saapuiwat he pian isänsä majaan. "Kas tässä," sanoi Peukaloinen, "on teidän
kuusi isoa poikamme; pitäkää heistä hywää huolta. Mitä miuuun tulee, clätänpä kyllä itseni!" Sitte läksi hän mat-
kailemaan seitsenpenitulmaisilla saappaillaan, eikä wielä kukaan ole häntä saawuttauut eipä edes höyryweturiknan.

Weden sinäntä.

Vli muinoin akka, jolla oli kaksi tytärtä; toinen, joka oli ruma ja laiska, oli hänen oma tyttärensä; toinen,
joka oli ahkera ja kaunis, oli hänen tytärpuolensa. Tytärpuolta ci akka woinut suwaita, waan pakotti hänen kehräämään,
niin että meri pursui kynsien alta. Kerran kuu hän oli mettä noutamassa, käwi sanko niin rastaaksi, että se wcti
hänet muassaan ja hän putosi kaiwoon. Hän waipni waipnmistansa, kunnes tuli wiimciu wihrcällc niitylle. Tällä niityllä
kameli hän kotwascn aikaa ja tuli niin Iciwinuunillc. Uunissa oli leipiä, jotka hunsiwat: "Tyttö tulta, ota pois meidät,
muuteu mc palamme!" Hän teki sen. Eitte tuli hän puun luotsi, joka sanoi: "Poimi pois minusta omenat, muuten
minä taitun I" Hän tcki senkin. Wihdoin tuli hän wcdcn emännän luotsi, joka sanoi: "Puristele minun höyhcn-
polstariani, niin että höyhenet lentäwät, muuten ei sada lunta maahan." Tyttö teki senkin. Sitte mci meden emäntä
tnon kiltin tytön portin majaan ja sieltä marisi kultaa hänen msatteittensa päälle ja hänen esiliinansa tuli ihan täyteen
tulta-rahoja. Ia samassa oli hän kotona ja jutteli kuinka hänelle oli käynyt. Nyt hypähti äitipuoli ylös istuimeltaan,
sieppasi omaan tyttäreensä kädestä kiini ja heitti hänet kaiwoon, ja hän waipui waipnmistansa, kunnes hän wihdoin
tuli niitylle. Mutta hän jätti leiwät palamaan, puu sai taittua ja wcdcn emännän höyhenpolstariin ei hän edcs
hennonnut käydä käsin kiini. Kun wedcn emäntä sitte wei hänen portin wajaan, tippui pikeä ja warisi nokea hänen
hiwuksiinsa ja »vaatteisiinsa ja koko hänen esiliinansa tnli täyteen poroa ja terwaa, ja samassa oli hän taas kotona.
Mutta waikka hän kuinka olisi pessyt ja pyyhkinyt itseänsä, ci piki hänestä kuitenkaan lähtenyt, niin kanwan kun hän
oli laiska. Wasta sitte, kun hän tuli ahkeraksi ja kiltiksi, tuli hän puhtaaksi ja waltenksi, kuin toinen tytär; silloin
tuli hän myöskin kauniiksi.










