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Miten Pöllöpeilin, koska hän haudan sai,
siiä ennen on elää täytynyt kai.

On ikivanha hyvä tapa, alottaa syntymästä kuu-
luisain miesten elämäkerta; vaan jos Tili Pallopeilin elä-
mää tahtoo esittää, tuon, joka kehdosta hautaan saakka
on ollut vekkuli eikä ole koskaan toiminut niin kuin
muut ihmiset, niin siinä täytyy kertojan lähteä sankarin
kuolemasta; sillä mestari Tili itsekään ei olisi toisin me-
netellyt, jos hänen olisi suotu jälkimaailmalle jutella oman
elämänsä tarina.

Lauenburgin herttuakunnassa sijaitsee herttaisten
järvien ja varjoisani pyökkimetsäin keskellä pikku kau-
punki Mäin; siellä näytetään vieraalle, jos tämä hennoo
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maksaa kosolta juomarahoja, vielä tänäpänäkin Tili Pöl-
löpeilin hautakiveä ynnä ruostunutta miekkaa, niinikään
sormenlaajuista vannerautasuikaletta, joka on silmälasi-
sankain tavoin taipunut. Tämä miekka ja nämä silmä-
lasit joskus muka ovat kuuluneet tuolle Saksan kansan
lempinarrille, ja siinäpä on kaikki mitä hän paitsi
muistoa omista ilvetöistään on jälkimaailmalle jättä-
nyt. Tuo hautakivi onkin ainoa kirjallinen todiste, joka
saanee uskomaan, .että joku Tili Pöllöpeili on kuitenkin
elänyt ja vuonna 1350 kuollut Mölndssä. Muut hauta-
kivet ilmaisevat tavallisesti, jotta niiden alla makaa tämä
tai tuo ihminen haudassaan, vaan Pöllöpeilin hautapat-
saassa löytyy seuraava kirjoitus:

Diesen stein soll nieman erhaben
Hie stat Ulenspiegel begraben
Anno domini MCCCL iar.

s. o.

Suo patsahalle rauha vakaa.
Tässä Pöllöpeili seisten makaa.
Herran vuonna tuhat kolme ja puoli sataa.

Vaan eipä tietysti ketään voi haudata, elFei hän
sitä ennen ole elänyt; niin muodoin tuo kivi todistaa,
että enemmän kuin viisisataa vuotta sitten Joku Pöllö-
peili on elänyt varmaan. Sen ohessa viittaa kirjoituksen
omituisuus, että hän lienee ollut eriskummainen veikko,
jota tässä ei muiden kristittyjen lailla pantu maahan ma-
kaamaan, vaan joka on haudattu pystyssä seisomaan.
Ken ei konsaan Tili Pöllöpeilistä ole kuullut mitään ja
näkee tämän hautakiven, hän arvaa heti, että se kirjoi-
tus on kaverrettu narrin muistoksi kiveen, ja tosiaan
niinpä asian laita myös on: Mestari Tili onkin vaelluk-
sensa varrella ja aina siihen asti, kunnes asettui hautaan,
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sukaissut monta hauskaa kujetta. Mutta vielä enemmän
on hänen kuolemansa jälkeen kehnoja kujeita sepustettu
hänen lukuunsa; sillä se ei ikinä petä:

Ken leikillä olevinaan on lammas,
sen syö toden teolla suden hammas.

Ne kehnot kujeet eivät ansaitse joutua jälkimaail-
maan; mutta Pöllöpeilin hupaisia seikkailuja sietää kyllä
kertoa yhä ja yhä uudestaan: onhan elämässämme vaka-
vaa ja surullista niin paljo, vaan naurun osaksi niin vähä,
että hennonneepa itsekukin ilomielin kuulostaa mestari
Tillin hauskoja kepposia, erittäin kun näistä kykenee
paljon oppimaan; näet Pöllöpeilin hullunkurisuudessa pii-
lee usein enemmän älyä kuin toisten ihmisten viisau-
dessa, ja:

Mist’ enää tuntea viisaat vois,
Jos narreja maailmassa ei ois?



ENSIMÄINEN LUKU.

Tillin nuoruuden aika.
Braunschweigin maassa sijaitsee tuo kelpo lailla

tuttu paikka Schöppenstädt ja lähellä tätä kylä Kneit-
lingen. Siellä on Pöllöpeili syntynyt; hänen isänsä nimi
oli Klaus Eulenspiegel (= Pöllöpeili) ja äitinsä Anna Wi-
beken. Mutta koska isä Klaus piti suuressa arvossa sitä
korkean jalosukuista ritaria, herra Tili von TJetzenia , joka
isäntänä istui läheisessä Amblebenin linnassa ja oli aika-
moinen sissi, niin tältä jalolta herralta pyysi hän tuota
armoa, että tämä rupeisi hänen poikasensa kummiksi.
Noin sai poika nimen Tili , ja ritarillinen maantievoro ja
tappelupukari tuli hänen risti-isäkseen, kun hänet elä-
mänsä kolmantena päivänä kannettiin Amblebenin kirk-
koon, ja siellä kastoi hänet arvoisa apotti Arnolf Pfaffen-
meyer.

Kasteelta kotiin palattaessa aikoi vaimo, joka kantoi
tätä nuorta kristittyä, ripeimmittäin astua porrasta poikki
sen joen, joka samean liejuisena ja verkkaan juoksee Am-
blebenin ja Kneitlingenin välillä. Vaan koska hän sitä
ennen oli ahkerasti juonut pitkää ikää ristilapsen osaksi,
horjahti hän ja tupertui kapalovauva sylissä lietteeseen.
Siinä kumpikin, vaimo ja lapsi, ryvettyivät viheliäisesti,
ja pikku Tili oli surkeasti hukkua tällä elämänsä ensi
retkellä. Onneksi vetivät toiset vaimot, joiden matka piti



5

yhtäänne, kumpaisenkin oikealta tieltä poikenneen ylös
tuosta kaljusta kuivalle takaisin. Kun sitten kaikki yh-
dessä hyvin säilyneinä, vaan ruti likautuneina saapuivat
Kneitlingeniin, pestiin nuori Tili lämpöisellä vedellä kat-
tilassa ja saatiin siistiksi ja somaksi taas.

Niinpä tuli Pöliöpeili yhtenä päivänä kolmesti kas-
tetuksi: ensin kirkossa, sitten kuljussa ja vihdoin pesu-
kattilassa. Näin tavoin tuo piskuinen Tili kolmantena
elämänsä päivänä antoi sille vaimolle, joka häntä käytti
ristillä, tämän opin:

Ken kernas on pitkän iän maljoja juomaan,
voi horjahtaa pian surman huomaan.

Kun Pöliöpeili sai niin vanhaksi, että jaksoi seista
ja käydä, niin hän kisaili paljon toisten lasten kanssa;
näet hän oli vielä kiltti eikä tiennyt itse, jotta hänellä
oli valtoin suuhavi. Kuin pieni apina temmelsi hän kisa-
toverustensa kera nurmikoilla sinne tänne, heitti sekä
härän- että lehmänpyllyjä ynnä teki aivan muiden poi-
kain lailla; vaan päästyänsä kolmen vuoden ikään alkoi
hän harrastella vekkuluutta.

Eräänä aamuna hän kertoi isälleen, mitä unta oli
yöllä nähnyt. »Isä», sanoi hän, »viime yönä näin minä
unissani leivoksen».

»Se tietää hyvää, poikaseni», vastasi isä Klaus,
»hanki mulle joku penni, niin mä selitän tuon unen».

»Isä», kohensi Tili, »jos minulla olisi penni, enpä
olisi ainoastaan unta nähnyt leivoksesta».

Kun Tili oli kuusivuotias, laittoi vanhemmat hänet
Amhlebenäin kouluun. Kerran sillä tiellä kohtasi hän
herttuan, ja kun tuota kansansävyistä herraa miellytti
tämä vilkkaana silmästä silmään katseleva poikanen, niin
hän antoihe puheisiin tämän kanssa.
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»Mihin menet, poikanen?» kysyi herttua.
»Kouluun.»
»He' tämä raha ja osta sillä itsellesi makeisia!»
»Sittepä olisinkin hassu», vastasi Tili, »isäni näkisi

ja kysyisi, mistä rahaa olen saanut namusiin; hän ei us-
koisi, jotta minulle kukaan olisi lahjoittanut rahaa, ja
siitä seuraisi selkäsauna.»

»Ota vain pois tämä raha», toisti herttua, »jos isäsi
kysyy, kuka sinulle tuon on lahjoittanut, sano, että itse
herttua.»

»Vaan isä ei usko minua.»
»Ja miksi ei, hyvä poika?»
»No niin», väitti pienokainen Tili, »lahjoittaako hert-

tua konsaan yhtä taalaria vain? Teidän pitäisi koulu-
reppuni pistää täyteen taalareja, sitte uskottaisiin asia
todeksi.»

»Sinä olet oikeassa, pikku viikari», vastasi herttua
naurain, pisti taalareja Tillin laukkuun hyvällä mielin
sekä nimesi: »Nyt vain mene kotiin ja näytä aarteesi
isälle; kyllä hän jo uskoo, että sen on itse herttua lah-
joittanut.»

Noin oivalsi Tili jo poikasena ottaa oikeasta päästä
asian ja siten antoi herttualle elinsäännön;

Jos ruhtinaasta sa mielit kulkea,
ei sovi sun kukkaros suuta sulkea.

Kerran sukeutui niin, että lähtipä Tilkin äiti naa-
purikylään kirkonvihkiäis-vuosikemuihin ja otti poika-
sensa mukaan. Kun tuo miehen kanta oli kyllin nautti-
nut markkinahuveista, ja ilta läheni, niin hän tähysteli
sopivaa nukkumanurkkaa itselleen. Hän löysi jonkun ta-
lonpoikaispihan takana sarjan mehiläispesän-kehyksiä ja
muutamat niistä olivat tyhjiä. Yhteen semmoiseen pu-
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jahti Tili ja uinahti siinä uneen tuudittamatta. Äiti ar-
veli, että poika lienee jo kotiin juossut takaisin, ja lait-
teille vasta iltamyöhässä paluumatkalle.

Niin tuli samana yönä kaksi rosvoa hunajaa varas-
tamaan siihen pihaan, jossa Tili makasi, ja toinen sanoi
toiselle: »Olen aina kuullut mainittavan, että raskain
mehiläispesä on myös paras.»

»Siin’ ei ole valheteltu sinulle yhtään», vakuutti toi-
nen, »meidän pitää etsiä joukosta raskain keko.» Niinpä
nostelemalla tunnustelivat kekoja ynnä pesiä, toista toi-
sen perästä, ja tultuaan sen luo, jossa Pöllöpeili nukkui,
tuumivat: »Tämä tässä on paras pesä», ottivat sen kan-
taakseen pois.

Taipaleella heräsi Tili ja kuuli, mitä rosvot keske-
nään tarinoivat ja iloissaan kehuivat saalistaneensa hy-
vän erän. Vaan oli niin pimeä, jotfei kumpikaan varas
voinut toistaan nähdä. Silloin Tili pisti kätensä ulos pe-
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sästä ja halvensi sitä voroa, joka kävi edellä, tukevasti
tukasta. Tämä suuttui eikä osannut muuta arvata, kuin
että oma kumppalinsa oli häntä tukistanut. Hän nuhteli
sitä umpimähkään; mutta eipä takamieskään jäänyt väs-
tausvelkaan vaan virkkoi: »Sinä lienet unta nähnyt, sinä
kiiskin-onkija; kuinka minä voisin sinua tukasta repiä,
onhan mulla tiukkaan tekemistä, pitäissäni tuota raskasta
kekokantamusta » Pöllöpeili nauroi kouraansa iloissaan
kujeesta, ja kun kumpikin veitikka oli taas pellon-pituu-
den taivaltanut, tukisti hän takamiestä niin sydämmensä
pohjasta, että tämäkin suuttui ja porisi: »Minä kantaa
jutistan, että hartiat ruskaa; heitä tuossa nuo tyhmät
ilveesi eläkä revi multa tukkaa irti.» Noin tukistaa hal-
vensi Tili vuoroon, konsa toista, konsa toista vintiötä,
niin että ne suuttuivat silmittömäksi toisiinsa ja mat-
kaansa jatkaa kitkuttivat torassa ja haukkuin. Viimein
tarttui Tili yhtä haavaa kummankin latvaan ja tuiversi
niitä minkä jaksoi kovasti; silloin ärtyi takamies niin pa-
hoin, että hän pimeässä iski molemmin nyrkin kumppa-
linsa päätä kohti ja päällisiksi heitti mehiläispesän suis-
tumaan. Mutta lyöty velikulta asettihe puollustenään, ja
nytkös höyhensi ja vanutti kumpikin lurjus toistaan niin
perin, että toinen kuin toinenkin sai varkaudesta kuriksi
hyvän selkäsauna-lukunsa, jota mokomaa ei olisi parem-
malla mitalla osannut piiskurikaan suorittaa. Sillä välin
Tili hiiviskeli pesästään ulos ja luikki tiehensä.

Kun Pöllöpeili vielä oli nuori vesa ja tuskin kou-
lusta päässyt, kuoli häneltä isä, tuo vanha Klaus Eulen-
Spiegel; hänen äitinsä siirtyi poikineen Magdeburgin tie-
noille, mistä oli syntyisin. He asuivat muutamassa ky-
lässä Saale-joen varrella, söivät ja joivat, mitä sattui
olemaan; eikä tuota ollut paljo, mitä heillä olikaan, ja
elinehtojansa enentääkseen olisi Pöllöpeilin äiti suonut
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ehosti, että Tili olisi opetellut jotain käsityötä; vaan tämä
ei osottanut siihen mitään halua, huikenteli vain jouti-
laana ja sutkautteli kaikenmoisia kokkapuheita ynnä
ilkosia, niin että kansa pian rupesi pitämään häntä houk-
kana ja tekemään hänestä pilkkaa.

Kerran kysyi häneltä joku talonpoika: »Sinä olet
maar kotoisin Kneitlingenistä Schöppenstädtin luota, Tili?
Sanopas, kuinka monta tyhmeliiniä on siellä?»

»En tiedä», virkkoi Tili, »vaan jos kysyisitte, mon-
tako viisasta löytyy Kneitlingenissä, niin minä voisin ne
teille lukea kuin viisi sormea; näet, ei siellä ole laita
toisin kuin täälläkään: viisaat on kaikkialla pian luettu,
vaan tyhmät ei.»

Lue, katso kaupungein ja kylin;
joka paikassa hölmöjen valta ylin.

Ajan kuluksi rupesi Pöllöpeili opettelemaan nuoralla-
tanssimista, sekä oli jo salavihkaa ripustanut nuoransa
huoneen yliselle, mistä ei äiti tapaisi häntä; sillä tämä
ei voinut suvaita tuota hullutusta ja uhkasi antaa selkään
hänelle, ©ll’ei hän heittäisi moista ilvettä. Vaan saavut-
tipa kerran hänet nuoralla-tanssimasta, sieppasi kättä-
pitempää ja uhkasi sillä sutkia; mutta Tili sukelsihe ik-
kunasta ulos ja kiipesi katolle, niin että saunoittaja ei
voinut häntä tavata. Silloin lakkasi äiti lyömällä ohjaa-
masta tuota isoa poikaa.

Vaan Pöllöpeilin huone sijaitsi Saalen varrella. Tili
ripusti nuoransa katto-akkunasta joen yli toiseen huonee-
seen, joka seisoi vastapäätä. Moni ihminen, sekä nuori
että vanha, havaitsi nuoran ja tajusi, että Tili aikoi sen
päällä tanssia. Utelias, joukko juoksi katsomaan tuota
näytelmää. Kun nyt Pöllöpeili seisoi keskitiessä nuoraa
ja teki elkiään, näki sen myös hänen äitinsä, ja se louk-
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kasi tätä, että hänen poikansa noin piti antautua kansan
hauskuttamis-esineeksi. Siitä syystä hiipi hän salaa huo-
neensa ullakkoon, minne nuora oli kiinnitetty, ja leikkasi
sen poikki. Silloin tipahti Tili veteen.sai kylvyn Saalessa,
katsojain nauraessa ja ilvehtiessä sille, ja nuori väki pilk-
kasi häntä häijyitumin. Tuo kaiveli Pöllöpeilin sydäntä
kovin; jospa hän ei juuri piitannut mitään tuosta äkki-
oudosta kylvystä, niin häntä kumminkin ärsytti poikariäs-
kalien ivailu, ja hän harkitsi miten kostaa noille.

Vähä sen jälkeen veti Tili köytensä toisesta huo-
neesta käsin yli Saalen ja antoi ihmisten uskoa, että hän
taas aikoi sen päällä tanssia. Joukkoa keräytyi, nuorta
ja vanhaa. Ja Pöllöpeili puhui nuorelle väelle, että kukin
antaisi vasemman kenkänsä hänelle; niiden kera hän te-
kisi nuoran päällä soman tempun. Nuorukaiset uskoivat
häntä, jokainen vetäisi kengän jalastaan, antoi Pöllöpei-
lille, ja näin niitä oli päälle sadan.

Tuskin sai Tili kengät huostaansa, niin hän pujoit-
teli ne yhteen paulaan ja sieppausi niineen päivineen nuo-
ran päälle. Kun hän nyt oli siellä ylhäällä, tähystivät
kaikki häneen; arvattiin näet, että nyt se soma temppu
tulee; mutta Pöllöpeili huusi: »Nyt varokoon jokainen ja
etsiköön oman kenkänsä jälleen!» Näin sanoen hän kat-
kaisi paulan kahtia sekä nakkasi kaikki kengät nuoralta
maahan, jotta ne keikahtelivat toinen toisensa päälle sikin
sokin. Pojat ryntäsivät siihen, tapasi yksi yhden kengän
sieltä, toinen täältä. Yksi huusi: »Tää on minun kenkäni!»
Toinen: »Sinä valehtelet, se on minun kenkäni!» Siitä
jämähtivät tukkanuottasille ja alkoivat kampeilla; toinen
mätkyi alla, toinen päällä; yksi kiljui, toinen itki, kolmas
ilkkui, ja sitä kesti niin kauan, että vanhatkin sekautui-
vat kahakkaan ja korvapuusteja jakelivat sekä vetivät
toisiaan tukasta. Sill’ aikaa Pöllöpeili istua haarotti nuo-
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rallaan, nauroi ja huusi: »He, hei, etsikää nyt kenkänne,
ja huomatkaa: Ken viimeksi nauraa, nauraa parhaiten!»
Sitten hän pyörähti nuoran päältä pois ja heitti nuoret ja
vanhat tapellen kiistämään kengistänsä.

Mene vekkulin kanssa kiistämään,
niin itseltäs nenä niistetään.

Neljään viikkoon ei Pöllöpeili tohtinut poikien vuoksi
näyttäytyä kadulla, istui vain kotona äidin luona ja paik-
kaili kenkiä. Siitä oli äiti hyvin mielissään, että hänen
TilFinsä aikoi ruveta suutariksi; mutta hän ei tiennyt
mitään siitä, että poika oli noin vekkuloinut itsensä kiik-
kiin, ja sen takia ei uskaltanut nokkaansa pistää ovesta
ulos.

Ken tekee tepposia muille,
saa kärsiä, jos käy omille luille.

TOINEN LUKU.

Tillistä tulee talonpojan käskyläinen.
Kun Pöllöpeilin äiti pääsi perille, että Tili vain pa-

kosta teki suutarin-työtä ja että tuo vanha vehkeily al-
koi uudestaan, niin pian kuin tämä taas uskalsi näyt-
täytyä kadulla, niin hän sijoitti poikansa muutamalle
talonpojalle käskyläiseksi. Isäntä lähetti hänet jonain
päivänä lähimpään kaupunkiin markkinoille ostamaan
pari porsasta. Niin teki Pöllöpeili, pisti porsaat pussiin
ja kysyi oman kylänsä hevosmieheltä, joka myös oli tul-
lut markkinoille, tokko hän saisi säkkinsä panna tämän
rattaille. Hevosmies lupasi, ja niin viskasi Tili porsas-
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pussinsa rattaille ja lähti hupailemaan. Torilla hän aset-
tihe muutamani kärrien ääreen, joissa oli kypsiä luumuja,
sekä alkoi niitä namustella. »Häh, poika, mitä sinä siellä
teet?» ärjäsi myöjä hänelle.

»Syön luumuja, näette kyllä», vastasi Tili tyynesti.
»Syötkö vielä!» kiljasi myöjä sekä rupesi jollain

pätkällä pehmittämään Pöllöpeilin selkää. Mutta Tili ei
tuosta huolinut häiriytyä yhtään, pisteli vain poskeensa
luumuja toinen toisensa perään siinä miehen lyödessä
lakkaamatta ja väkijoukon katsellessa naurain. Kun Tili
oli kyliänsä saanut sekä luumuista että luiminnasta, niin
hän kääntyi ympärillänsä seisovain puoleen ja virkkoi:
»Nämäpä vasta on kauniit markkinat! Täällä pakoite-
taan ihminen luumuja syömään sinne asti, kunnes hän
ei jaksa enempää.»

SilF aikaa sälytti hevosmies, jonka liuostaan Tili oli
porsaansa jättänyt, vielä monta arkkua, kirstua ja säk-
kiä rattailleen, ja kun hän ei tiennyt, mitä Tilhin säkki
sisälsi, latoi hän huoleti sen päälle muut säkit. Kun rat-
taat oli kuormitettu, nousi hevosmies istuimelle, ja Tili
rupesi hänen viereensä sekä ajeli mukana kotiin. Siellä
kun säkkinsä otti pois ja vei isännälle, olivatkin porsaat
tukehtuneet. Siitä häntä isäntä moitti kovasti ja sanoi:
»Kun semmoisia milloin ostat, tulee sinun ajaa ne edel-
läsi; nehän juoksevat ipo itsestään.»

»Minä tahdon siitä ottaa oppia», vastasi Pöllöpeili.
Pian tuli taas vuoro lähettää Tili kaupunkiin, nyt

ostamaan säkki herneitä. Hän hinasi säkin aina mäen
päälle saakka; tässä hänelle muistui mieleen se isännän
lausuma neuvo, jotta hänen olisi pitänyt ajaa porsaat
edellään, koska ne itsestään juoksevat. Ykskaks hän
heristi herneet maahan, niin että ne hauskan kerkeästi
vieryivät alamäkeen, ja sitten hän lähti tyhjä säkki se-
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lässä irtaana ja vapaana kotia kohti. Tyhjän säkin näh-
tyään kysyi isäntä: »No, Tili, missä sinulla on herneet?»

»Ne tulee pian kai», vastasi Pöllöpeili; »ne minä
puistin pois, ja ne juoksivat aika hauskasti alamäkeen, ipo
itsestään, ei minun edes tarvinnut niitä ajaakaan.» Sil-
loin närkästyi isäntä ja nuhteli käskyläistään kohtuutta
myöten. »Johan nyt», huomautti vekkuli, »mitä te sa-
dattelette minua? Itsehän sanoitte juuri, että minun olisi
pitänyt ajaa porsaat edelläni, semmoiset juoksee muka
itsestään; samoin on myös herneitten laita, ja nyt minä
olen niille tehnyt teidän käskyänne myöten, se teistä taas
ei ole oikein; kuinka minun siis pitäisi toimia, jotta te
olisitte minuun tyytyväinen?»

»Sinä olet aika houkkio», lisäsi isäntä; semmoinen
sidotaan nuoralla ja ripustetaan selkään.»

»Minä tahdon siitä ottaa oppia», vastasi Pöllöpeili.
Kun Tili lähetettiin taas torille, tällä erää ostamaan

nuorta vuohta isännälle, niin hän sitoi sen kaulaan nuo-
ran ja ripusti selkäänsä, niin että eläin raukan täytyi
kurjasti kuristua. Kotona luonnollisesti äityi taasen nuh-
teita ynnä pari korvatilliä päällisiksi. »Teille ei voi kel-
voin tehdä kukaan ihminen», vaikeili Tili isännälle, »teen
mä niin kuin te sanotte, siitä te minua moititte; kuinka
minun pitäisi sitten oikeastaan tehdä?»

»Sinä olet houkkio», vastasi isäntä, »miks’et vuohta
sitonut köyteen kiinni ja taluttanut perässäsi, niin ei se
olisi kuristunut noin kurjasti, kuin konna hirsipuussa.»

»Minä tahdon tuosta ottaa oppia», vetosi Tili, ja
kun hänet taas kohta lähetettiin torille, saviastioita os-
tamaan keittiön varalta, niin hän pujotteli nuoraan ne
ja rupesi vetämään niitä jälessään. Ihmetellen säikähti
isäntä nähdessään käskyläisensä palautuvan kotiin, kun
tämä nuorasta vetää laahusti perässään ostamainsa savi-
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astiain korvia; sillä luonnollisesti ei niistä enää ollut
muuta jälellä kuin korvat, sillä astiat rujottivat tuhan-
sina pirstaleina ja murskana tiellä. Nyt sieppasi isäntä

aika patukan, jolla
pieksi ja peittosi
Tillin perinpohjin
sekä hääti hänet
pois. »Sinusta ei
kuitenkaan tule
mitään kunnollis-
ta, sen tolvana!»
kiljaisi hän vim-
mastuksissaan.

»Teette väärin
minulle, isäntä»,
valitteli Tili, »et-
tekö ikään itse mi-
nulle sanonut, että
minun olisi pitä-
nyt perässäni ta-
luttaa vuohi? Nyt
kun minä noille
astioille niin tein,
nostatte taas me-
lun. Teille joutaa
joku toinen tehdä
mielenne mukaan,

min’ en voi; sillä te vaihdatte mieltänne joka päivä, ja
jos ken tekee niin, kuin te tänään sanotte, haukutte jo
huomenna siitä.

Sitä lyyten meni Pöllöpeili pois ja haki toisen pal-
veluksen.

Jos mielit lauseen oivaltaa,
et sanaa saivarrella saa.
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Eräänä päivänä oli Pöllöpeili mennyt uuden isän-
tänsä kanssa vainiolle istuttamaan kaalia. Siinä tietä
pitkin ratsasti kolme maalaishovilaista, ja yhtä näistä
vaivasi ylpeys, niin että hän Pöllöpeilille haasteli veika-
roi: »Mitä sinä annat minulle, poika, jos minä todistan,,
että sinä olet kaalinkerä?»

»En mitään, armollinen herra ritari», vakaili Tili;
»sillä moisia arvoituksia minä sommitan itsekin.»

Hovilainen, jota huvitti, kun talonpoikais-käskyläi-
nen uskaltaa olla irvihammas, lausui: »Niin annas mei-
dän kuulla joku!»

»Tiedättekö, jalot herrat, miksi teidän satulanne ovat
kolme muulia?» kysyi Tili. Hovilaiset eivät sitä tienneet
ja halusivat kuulla sen arvoituksen selitystä.

»Se lähtee näin», sukaisi Tili, »mikä on hevosen ja
aasin välillä, se on ajan kaiken ollut muuli.»

Nuo ylpeät herrahetuiset saatuaan kyliänsä Pöllö-
peilin arvoituskoetteesta, ratsastivat tuota pikaa pois;
mutta isäntä kiitti käskyläisensä'veiterää suuhavia.

»No niin, isäntä», vastasi Tili, »hyvä on jos joku ei
laske nokalleen, ja toisekseen tämä sananlasku lausuu
totta:»

Suuveräjäsi umpeen sulje,
niin kärpäset ei kulkkuus kulje.

Eräänä aamuna ajoi Pöllöpeilin uusi isäntä tämän
kera metsään, sieltä puukuormaa hakemaan; sillä isäntä
aikoi rakentaa uutta latoa. Tili istui hevosen seljässä ja
isäntä rattailla. Heidän siinä ajaessa edelleen, juoksi jä-
nis poikki tien, ja isäntä sanan virkkoi: »Käännä sievään
takaisin, Tili; näet se tietää kovaa onnea, joskenen eitse
jänis juoksee poikki tien; meidän pitää johonkin muuhun
hommaan ryhtyä tänään.» Niinpä he siis nyt ajoivat ta-
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kaisin kotiin, ja seuraavana aamuna lähtivät toisen ker-
ran metsään. Tällä haavaa äijäsi Pöllöpeili taivallet-
taissa: »Isäntä, juuri meidän edessä juoksi susi poikki
tien.» Isäntä virkkoi: »Aja vain, Tili, se tietää ainaista
onnea, jos ken kohtaa suden aamuvarahissa.»

Niin ajoivat metsään, riisuivat hevosen laitumelle
ja kaatoivat puita, mitkä heistä näyttivät kelvollisilta
latorakennukseen. Kun pölkkyjä oli kyllin kuormaksi,
lähetti isäntä Tilkin noutamaan hevosta ja rattaita. Sil-
loin näki Pöllöpeili, että sill’ aikaa oli susi kaatanut he-
vosen ja nyt haaskasi sitä. Hän huutaa hujautti isän-
nälle : »Tulkaa, isäntä, ja katsokaa! Onni piilee hevosen
sisässä.» Isäntä ei ymmärtänyt, mitä tuo mahtoi olla,
ja kysyi: »Mitä sinä sanot?»

»Tulkaa pian, isäntä», huusi Pöllöpeili toistamiseen,
»tulkaa pian, tai onni karkaa teiltä pois.» Nyt juoksi
isäntä minkä jaksoi ja ennätti parhaaseen aikaan, jotta
sai nähdä, kuinka susi piilihe hevosen sisässä ja haas-
kasi. »Minun kiplo raukkani, rankkani!» vaikeroi isäntä
ääneen ja väänteli käsiään; mutta Tili sanoi: »Mestari,
jos te eilen olisitte suvainnut meidän ajaa jäniksen jälkiä,
se meilt’ ei olisi syönyt kiploa; nyt minä teille en tiedä
sen parempaa lohdutusta, kuin että teillä on vielä mo-
nikko tallissa, haetaan se ja sillä viedään kiplo kotiin,
siten pelastamme ainakin nahkan, Niin tekivät, ja hei-
dän ajaessa kotiin päin, istui Pöllöpeili rannikon sel-
jässä ja lauleli:

„Ritar' aamulla ratsasti taistelemaan:
tuho ny.t tuli Turkin miehen!
Pupu-jussi tien yli puikki vaan,
uros kaikkosi tippuran tiehen.
Uros nuori, pelvoton, nuhteeton!"
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Muutamia päiviä myöhemmin isäntä lähetti Pöllö-
peilin kaupunkiin tiilikuormaa hakemaan latorakennusta
varten. Tili valjasti siis ruunikon ja oli jo ajanut piha-
portista ulos, kun talon emäntä huusi perästä: »Tili, Tili!
Muista mulle nuppineuloja tuoda pennin edestä, niitä pit-
kiä, paksupäisiä, tiedäthän! Muista nyt, Tili; näet niillä
on kiire!»

»On parasta, hyvä emäntä, jos annatte yhden näyt-
teeksi», sanoi Tili, ja emäntä teki, niinkuin poika pyysi.
Kaupungissa Pöllöpeili ajoi suoraapäätä kauppapuodin
eteen, panetti esiin kaikellaisia nuppineuloja, sekä lopulta
löysikin eräitä, joita hän luuli hyviksi. Osti pennin edestä
ja pisti povitaskuunsa. Sitten hän ajeli iloisena kotiin.
Kun isäntä kuuli tyhjäin rattaiden tulla ratisevan, niin
hän astui portin eteen ja kysyi Tilliltä, mitä tämä ajo
tietää ja missä tiilikivet. »Kivet ne vielä lepäävät rau-
hassa torilla», vastasi Pöllöpeili, »mutta nuppineulat on
minulla jo tässä». Niin sanoen hän ojensi tuolle hämmäs-
tyneelle isännälle neulamyttysen.

»Kissa sinut, senkin hölmö, vieköön! Kuka olisi sel-
lainen saapas, että lähettää'sinut kaupunkiin nuppineula-
pahasia hakemaan kärri-hevosella?»

»Ei saapas todellakaan, mutta tohveli», vastasi Tili
tyynesti; »teidän emäntänne sanoi, että neuloilla oli kiire,
ja minä ajoin, minkä tuon ruunikon kaviosta lähti; tä-
mäkö nyt on mulle kiitos, kun te minua soimaatte?»

Moisia kepposia Tili teki myös uudelle isännälleen
enemmän kuin kylliksi, niin että vihdoin tämäkin hänet
ajoi pois luotaan. Se juuri oli vekkulista mieleen; sillä
hän oli jo ammoin saanut kylliksensä maalaiskäskyläisen
kovasta työstä ja aikoi onneansa koettaa Magdeburgissa.

Ei verrempätä päällä maan,
kuin kellä kieli on varressaan.



KOLMAS LUKU.

Pöllöpeili kulkee vieraaseen maahan.
Kahden vaeltavaisen kisällin, leipurin ja räätälin

seurassa lähti Pöllöpeili matkalle Magdehurgia kohti, ja
kun he noin kolmisin kulkivat kautta maan, he siinä so-
pivat keskenänsä rehellisesti jakaa ilot ja surut; ja mitä
saisivat työllä tai kerjuulla, se olisi heidän yhteistä. Rää-
täli ja leipuri muuten olivat kaksi vikkeläpäätä, aina hy-
vin pystyviä kaikenkurisiin ilvekepposiin, sitä vastaan
Pöllöpeili tekihe tuiki, typeräksi ja ujoksi. Taipaleella
tuli kummallekin sällille kovin kuuraa, niin että he kes-
selinsä sälyttivät Pöllöpeilin selkään ja viimein riisuivat
takkinsa ja panivat vielä nekin hänelle kuormaksi. Kär-
siväisenä antoi Tili noin tapahtua, kantoi taakkansa eikä
pitkään aikaan virkkanut »uu»ta eikä »aa»ta siihen, että
nuo molemmat kumppalit vielä lisäksi ilvehtivät ja teki-
vät hänestä pilkkaa. Vihdoin tuumaili räätäli: »Veli Tili,
meistä on sinulle paljon vaivaa; tuohan on kokonainen
yhden aasin kuorma, jota sinä kannat.»

»Sinä petyt, veli rättiseppä», huomautti Tili, »tää ei
ole yhden aasin kuorma; tää on kuorma kahden aasin».
Sitten piti sekä räätäli että leipuri kotvan aikaa suunsa
tukossa; mutta kun Tili yhä edelleen oli olevinaan kiltti
ja siivo, niin he arvelivat, että Tili oli tuon sanonut vain
sydämmensä viattomuudessa.

Nyt saapuivat nuo kolme kumppanusta suuren metsän
sydämmeen, ja kun olivat jo neljä tuntia vaeltaneet, ta-
paamatta yhtään kylää, missä olisivat voineet yöpyä, niin
he päättivät tehdä yösijansa puiden juurelle. Kun siinä
avasivat kesselinsä, nähdäkseen mitä heillä iltaseksi olisi
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vielä tähteenä, ilmeni, että räätälin ja leipurin tähteenä
ei ollut mitä murtaa ja purra, ja että Pöllöpeilin matka-
laukussa löytyi vain pikku jauhopussi. Silloinpa räätäli
tuumi leipurille: »Kuoma, leivo meille kakkara, me sinua
avustaisimme uurain käsin siinä hommassa!» Niin ta-
pahtui: räätäli kantoi läheisestä lähteestä vettä taikinan
juureksi, ja Pöllöpeili keräsi kuivia risuja kokoon, sytytti
nuotion, joka rupesi palaa rätisemään aika hauskasti.

SilF aikaa kun Tili oli hakemassa uutta tulenruo-
kaa, ja leipuri taikinaa täydessä toimessa alusti, virkkoi
räätäli tälle näin: »Uskollinen kumppali, jäisipätuo leipä
meille kahdelle, niin sillä me voitaisiin nälkämme sam-
muttaa; vaan jos se jaetaan tuon kolmannen kanssa, tu-
lee siitä kullekin vain turhan vähä.»

»Selvä tuuma», vastasi leipuri, »tää riittää vaivoin
meille kahdelle; vaan mitä tekisimme, jotta tuo kolmas
kiertyisi eväspyräästä pois.»

»Anna vain minun hommailla, kuoma», vastasi rää-
täli, ja kun Pöllöpeili uusien risujen kanssa tuli saapu-
ville, virkkoi hän: »Nyt kuulkaa minun ehdotustani, kump-
palit; me panemme taikinan kuumaan tuhkaan ja nu-
kumme sen aikaa, kun leipä paistuu. Jahka aamulla
varhain heräämme, pitää itsekunkin selittää unensa toi-
selle, ja kenen uni on ihmeellisin, sille kuuluu leipä.»
Nuo toiset kaksi olivat tyytyväisiä siihen, rupesivat maata
puun juurelle ja siihen nukahtivat kurisevin vatsoin. Mutta
Pöllöpeili oli levännyt tuskin tunnin tai kaksi, kun hänet
havautti nälkä; silloin ei hän voinut itseään hillitä, ko-
peloi leivän tuhkasta ylös ja pisti poskeensa. Ei murua-
kaan jättänyt tähteeksi, olisi epäilemättä enemmän syö-
nyt, jos vain olisi enemmän ollut saatavissa. Kun hän
oli ateriansa päättänyt, niin panihe toiselle korvalleen ja
nukkui aamuun asti. Sillä välin olivat myös räätäli ja lei-
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puri valpastuneet, ja edellinen virkkoi toverilleen: »Minä
olen oikein sydämmestäni iloinen; sillä unikakkiainen
näytti minulle niin ihmeellistä, että meiltä kummaltakaan
ei voi leipä mennä sivu suun; oli olevinaan, että minut vei
valkoinen enkeli taivaanvaltakuntaan ja Jumalan valta-
istuimen eteen.»

»Se oli kaunis uni», kehaisi leipuri; »vaan eipä mi-
nun uneni ole vähemmän ihmeellinen, jos kohta se minua
säikäytti kovin; näet oli olevinaan, että minua kuljetti
joku rumankuvallinen piru kautta kaikkien helvetin kui-
lujen, ja minä sain nähdä siellä noiden kadotettuni sielu-
raukkain vaivat.»

»Hei», kivahti räätäli, »se oli myös kaunis uni, ja
leipä on meidän; mutta jo tässä pitää kuulla, mitä unta
veli Tili on nähnyt, tuo hupakko.»

Mutta Pöllöpeili oli jo aikaa sitten herännyt veli-
kultain äänekkäistä ja hupaisista puheista pitäin, vaikka
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hän makasi koiran-unta. Hän oli heidän uniensa sisäl-
lyksen tajunnut, Ja kun hänelle siinä leipuri ärjäsi, niin
hän haukoitteli ääneen, hieroi silmiään Ja kysyi: »Mitä
tuo ärjyminen merkitsee?» Silloin leipuri punkkasi häntä
kylkeen Ja sanoi: »Valveille nyt, veli, sinun pitää unesi
kertoa meille!»

»Mitä? mitä?» kysyi Pöllöpeili, venyttelihe jare-
vautti silmänsä selki selälleen; »miten ihmeellä te olette
jälleen tulleet takaisin? Minä luulin, että te olette kau-
kana täältä.»

»Kappas, sinä nukut vielä, kuoma», houkutteli häntä
räätäli; »sinähän unta näet avosilmin».

»En totta maar!» virkkoi Tili, kun sai täysin he-
ränneeksi; »en totta maar! ja nyt minä saatan teille koh-
tuutta myöten kertoa kummallisen uneni, joka minua on
syvästi huolettanut; silla minä näin unta, että olin kadot-
tanut teidät kummankin: toisen vei kaunis enkeli taivaa-
seen, ja toisen rumahinen perkele helvettiin, missä hän
näki, kuinka sieluraukkoja kidutettiin kauheassa liekissä.
Ah, harvoinpa lienee kuultu, että kukaan olisi tullut ta-
kaisin, yhtä hyvä urkeniko taivaaseen vai helvettiin!
Noin uskoin minä siis. että iäksi olin kadottanut teidät
kummankin, hyvin rakkaat kumppalit: senpä tähden minä
korjasin leivän porosta ja söin sen suuhuni, kyyneleitä
vuodattaen.»

Niin puhui Pöllöpeili, ja niin siis oli viekas leipuri
ja vikkelä räätäli pettyneet.

Jos kuinka vekkuli liukas lie,
niin vekkulimpi voiton vfe.

Toisen matkapäivän iltana saapui Pöllöpeili molem-
pain toverustensa kerällä Helmstädtim. missä leipuri ja
räätäli saivat työtä kukin ammatissaan, vaan Tili ei,
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koska ei kuulunut muuhun kuin narrin-ammattikuntaan.
Hänen täytyi siis lähteä ravintolaan majailemaan, jakun
hän emännältä pyysi: »Rouva, tuokaa minulle kipene
juustoa iltaseksi; sillä juusto voimistaa vatsaa ja kiihoit-
taa ruokahalua», vastasi tämä hänelle, että juustoa ei ole
talossa.

»Yhtä hyvä», lausui Pöllöpeili; »juusto näet rasittaa
yöllä vatsaa sekä päällisiksi irroittaa ikeniä».

• Vaimo soimasi Pöllöpeiliä kaksikieliseksi, että tämä
yhteen vetoon sekä kiitti että moitti juustoa, ja kysyi,
kumpiko tämän lausuma on se varsinaisen oikea, johon
voitaisiin luottaa. Tili vastasi: »Aina asian haaroja myö-
ten; jos talossa on juustoa, niin valitkaa edellinen, jos
talossa ei ole juustoa, niin valitkaa jälkimäinen; silloin
aina olette hyvin neuvottuna, ja nyt osottakaa minulle
makuusija, ehtoisa emäntä!»

Niin teki vaimo; vaan huoneen seinällä riippui jousi
sekä eräitä nuolia sen alapuolella. Pöllöpeili kysyi, mitä
tuo tarkoittaa, ja emäntä vastasi, että se on turvallisuu-
den vuoksi, jotta itse kukin voisi puolustautua, jos yöllä
rosvoja eli ryöväriä hyökkäisi hänen kimppuunsa. »Hyvä
kyllä, ehtoisa emäntä», myönsi Tili, »minä aion nahkani
myödä niin kalliista kuin suinkin». Niin sanoen toivotti
hän hyvää yötä vaimolle, vetäisi paidan pois päältään ja
pani kamarin oven eteen, jotta sen pesisivät ja kuivaisi-
vat yön seutuna. Emäntä pesi sen jo iltasilla, pisti sai-
tan hihojen kautta ja ripusti kuivamaan kasvitarhaan, ei
kovin loitolle sen huoneen ikkunasta, missä Pöllöpeili
makasi. Tili heräsi yöllä, nousi katsomaan ulos kasvi-
tarhaan ja näki, että joku mies seisoi siellä. Äkkiä sivalsi
hän jousen seinältä, pani nuolen juonelle sekä ampui tuota
miestä; sitten hiipi vuoteelle, vetäisi peitteen korvilleen
ja umpipäässä nukkui selvään päivään saakka. Kun hän
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vihdoin valveutui, niin ajatteli, minun pitää nähdä, mitä
siitä miehestä on tullut, jota minä viime yönä ammuin.
Hän meni siis kasvitarhaan, mutta ei sieltä löytänyt
muuta kuin oman paitansa, joka liehui tuulessa, ja nuoli
oli sen läpi eteen ja taakse reijän ampaissut. »Jumalan
kiitos», äänsi Tili riemuiten sekä jatkoi mietiskellen:

„Yöks ylleni paita jos jäänyt ois,
niin itseni siin’ otin päiviltä pois."

Kun siitä Pöllöpeili oli einehtinyt, niin hän teki kä-
velyretken kaupungille, ja torilla käydessään hän huomasi
erään siveltäjän, joka tuhraili aurinkokelloa uudelle kar-
valle. Tili rupesi puhelemaan miehen kanssa ja sai sel-
ville, että tämän täytyy aina kerran vuodessa maalaten
verestää aurinkokellon asua, kun sade yhäti huuhtoo pois
numeroita. »Eipä ihme», virkkoi Tili, »miksi te Helm-
städtiläiset ette pikemmin rakenna sadekattoa aurinko-
kellon suojaksi!»

»Te maar olette oikeassa», tuumi siveltäjä, »minäpä
sanon siitä pormestarille». Niin oli pormestari siitä oiva
neuvosta sangen iloissaan, että hän . haetti puheilleen
Tillin ja maksoi tälle kiitokseksi paikalla kaksi kovaa
taalaria. Rakentamaan sadekattoa aurinkokellolle käski
hän heti ryhtyä.

Niin kellolta sateen haitta häätyi;
paha vaan, se nyt varjossa seisomaan päätyi.

Noin siis lähti Pöllöpeili kaksi taalaria taskussa pois
Hehnstädtistä ja kääntyi Magdeburgiin käsin; mutta sinne
päästyään hän oli kovin alakuloinen, sillä rahat hän oli
taipaleella kuluttanut, ja nyt häntä vaivasi niin kova
hammastauti, että hän ei voinut päätään pystyssä pitää.
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Ajatellessaan vielä, mitä hänen pitäisi tehdä saadakseen
vedättäneeksi tuon hampaan pois, tarvitsematta maksaa
työstä, tuli hän kulkeneeksi erään leipuripuodin kohdalle,
josta lemusi sangen maireesti; siellä juuri oli leivottu, ja
vereksiä nisukakkaroita oli ikään asetettu näyte-ikkunaan.
Tili jäi seisomaan kuin velhottu, katseli suloisia leivoksia
sekä veti sieramiinsa haluisen ahnaasti imakkaa tuoksua.
Mestari seista lekotti keveässä leipurin-asussaan käsivar-
ret ristissä, niin kuin se, joka on työnsä suorittanut ja
hennoo tyytyväisenä ja hyvällä tuulella silmätä ulos
maailmaan, ja kun hän vielä oli tuommoinen koiranhan!-
mas, kysyä vitaisi Tilliltä: »Kuule, poika, kuinka monta
kakkaraa sinä luulisit syöväsi kerrallaan?» Pöllöpeili
vastasi; »Minä löisin vetoa sadasta.»

»Olkoon niin», äänsi mestari, »mitä sinä arvelet voi-
vasi menettää, jos et määrän päähän pääsisikään?»

»Mestari», vastasi Tili, »minulla on »Matti» kukka-
rossa: mutta joll' en minä pane poskeeni sataa sämpylää,
niin minä hennon vedättää suustani yhden poskiham-
paan».

»No, se riittää», ivasi mestari myhäillen, ja nyt ryh-
tyi Tili syömään, ja koska hänellä oli nälkä, niin pääsi
kymmenen päähän: sitten myönsi kadottaneensa vedon
ja soi mielellään, että hänet vietiin haavurin luo, joka
häneltä nyhtäisi pois tuon kipeän hampaan. Tuolla kei-
noin oli Tili saanut ilmaiseksi sammuttaa nälkänsä sekä
päässyt irti hammastuskasta, joten leipurimestari taas sai
maksaa kustannukset huvista.

Kaks kärpästä kerralla mielinet osua,
saat kohti lyödä, et tyhjää hosua.

Kun Pöllöpeilin taskut olivat tyhjinä, niin hän har-
kitsi, kuinka hän helpommittani voisi ansaita rahaa; pian
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keksikin keinon; hän huudatti kaikilla kaduilla, että huo-
menna puolenpäivän aikaan hän tahtoi neuvostalon par-
vekkeelta, joka kansan puheessa on »lehtimaja», lentää
alas; ken haluaa sitä näytelmää katsoa, tulkoon vain to-
rille, ei maksa enempää kuin yhden roposen aina kunkin
katsojan osalta. Seuraavana päivänä oli koko Magdeburg
jalkeilla, ja vanha sekä nuori, ylhäinen ja alhainen koetti
ehättää torille, jonka varrella neuvostalo sijaitsi; sillä jo-
kainen tahtoi nähdä Pöllöpeilin lentämistä. Jokainen toi
myös mukanaan roponsa, ja Tili sai tekemistä kyllin näitä
monilukuisia ropoja kerätessään; viimein oli hänellä kaikki
taskut täynnä, ja lakki myös. Kun neuvostalon tornissa
kello löi kaksitoista, nousi Pöllöpeili »lehtimajaan», levit-
teli syliään kuten siipiä, muka lentämään lähtemässä.
Joukko seisoi siinä, töllötti silmät suut selällään ja uskoi:
»Kas nyt se alkaa!» Mutta Pöllöpeili nauroi heille ja
virkkoi: »Minä toki arvelin, että paitsi minua ei ole yh-
tään narria enää maailmassa; vaan nyt kyllä näkyy, että
täällä koko kaupunki on täynnä suurempia narria, kuin
mitä minä yksin olen. Ja jos te kaikki kuin yhdestä
suusta olisitte vakuuttaneet, että te aiotte lentää, niin
en minä olisi teitä uskonut; mutta te uskotte näin minua,
joka kuitenkin olen vain narri. Kuinka minä voisin len-
tää? Enhän minä toki ole mikään hanhi, en liioin muu
lintukaan; eikä minulla ole siipiä, ja siipiä vailla ei ku-
kaan voi lentää. Niin, kyllä minä tahdon lentää, mutta
en voi.»

Näitä sanoen pyörähti Tili Tolsaanne ja livisti rahoi-
neen päivineen tiehensä.

Mutta ihmiset imuroivat ja sanoivat, että se on ilve-
lintu, ja niillä tosiaan ei ole siipiä; toiset tuumivat, että
se on aika vekkuli, joka varsin tahallaan teki pilkkaa
heistä, vaan kuitenkin sanoi totuuden. Ja eräs vanhus,
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joka pojanpoikaansa talutti kädestä, lausui pojalle, jonka
oli ikävä hukattua lanttiaan:

Ken lantista sulle, poikani, lausuu jotta
sa olet narri, niin paljotta palkinnotta
hän sanoo sulle, mikä vallan on totta.

NELJÄS LUKU.

Sotakertomuksäa.
Sananlasku; »Väärin menee väärin saatu, pahasti

pahoin koottu», kävi toteen myös Pöllöpeilin kohdalla;
hänen Magdeburg-rahansa olivat pyöreitä, ja sen takia
vierivät helposti. Ennen kuin Tili sitä oikein tajusikaan,
olivat ne kaikki häneltä soluneet sormien lomitse pois,
ja kun hän tuli Anhaltiin, ei hänellä ollut enää mitään
ylläpidokseen. .Silloin Tili palkkasihe kreiville tornipu-
haltajaksi, ja hänet lähetettiin Bernburgin linnatorniin;
siten tuli hänestä korkein mies siinä maassa. Kreivillä
oli paljo vihollisia, sen tähden piti hän tuohon aikaan
kaupungissa ja linnassa paljon • ratsu- ja vielä enemmän
jalkaväkeä. Sotamiesten tuli saada ruokaa joka päivä,
siinäpä joskus unhotettiin Pöllöpeili torniinsa, niin etfei
hänelle tullut ruokaa kannetuksi tuonne ylös. Se suu-
tutti Pöllöpeiliä ylenmäärin, ja hän mietti, kuinka tuon
seikan saisi korjatuksi. Nyt sattui kerran, kun Pöllöpeili
taas oli unhotettu, jotta kreivin vihollisia karkasi kau-
pungin ja linnan edustalle: riistivät ja raastoivat karjaa
sekä veivät mukanansa pois. Sen kyllä näki Pöllöpeili
vaan loikoi tuolla tornissaan, pilkisteli ikkunasta, ei nos-
tanut mitään hälyä, ei puhaltain eikä huutain. Kun nyt
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kumu kuitenkin tuli kreivin korviin, niin hän riensi mie-
hineen vihollisten kintereille. Olivatpa jotkut nähneet,
kuinka' Pöllöpeili tornin ikkunassa loikoi ja nauroi. Sil-
loin hänelle kreivi huusi: »Mitä sinä noin virut ikku-
nassa ja olet vaiti?» Pöllöpeili huusi vastaan alas:
»Ruu’an edellä en minä nlielusti huuda enkä hyppää.»

»Etkö sinä huoli puhaltaa vihollisille?» kysyi kreivi.
»Ei minun tarvitse niitä puhaltaa tänne, armollinen

herra, vastasi Tili, on noita jo koko kenttä täynnä, ja
joku osasto ajaa lehmiä edellään pois. Jos puhaltaisin
vielä enemmän vihollisia tänne, niin löisivät kuoliaaksi
teidät. Joutaa olla noissa meille jo kyllin!» .

Kreivi kiiruhti vihollisten perään ja iskihe niiden
kanssa otteluihin, ja Pöllöpeili jäi taas unhotetuksi ilman
ruokaveroansa.

Toisella kertaa otti kreivi joukon karjaa vihollisilta
riistakseen; silloin sitä linnassa teurastettiin, keitettiin ja
paistettiin, jotta oli iloinen 010. Ja Pöllöpeili tornissaan
hätäili, että hänet taasen ehkä unhotetaan, jahka aterian
aika tulee, ja hän aprikoi, mitenkä hänkin pääsisi osille
tuosta erästä. Hän otti varteen, milloin syömingin aika
joutui, rupesi sitten huutamaan ja puhaltamaan; »Vihol-
linen! Vihollinen!» Kreivi ja hänen miehensä hyppäsivät
äkkiä ylös pöydästä; jolle ruoka jo oli pantu, sonnustau-
tuivat haarniskaan, tempasivat aseensa, riensivät porttia
kohti ja kentälle ja tähysteiivät vihollista. SilF aikaa
juoksi Pöllöpeili joutuin tornista, yllätti kreivin pöydän ja
otti sekä paistettua että keitettyä, mikä vain kelpasi, ja
kantoi tuota pikaa ylös torniinsa. Kun nyt ratsurit sekä
jalkaväki ehtivät kentälle, ei missään näkynyt vihollista,
ja he tuumivat keskenään: »Tornimies on piloillaan toi-
tottanut», ja peräytyivät kotiin päin porttia kohti. Ja
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kreivi nousi ylös Pöllöpeilin luo, otti korvista ahtaalle ja
kiljaisi: »Oletko sinä siis tullut mielettömäksi?»

»En, armollinen herra, mutta nälkä ja hätä keinon
keksii.»

»Miksi puhalsit sinä hälytyksen», kysyi kreivi, »kun
ei ketään vainolaista ollut nähtävissä?»

»Koska ei ketään vainolaista ollut nähtävissä, täy-
tyi minun puhaltaa muutamia tänne», sanoi Tili; »siinä
on minun ravintoni ja minun hankkeeni».

»Sin' olet veitikka», ärjäsi kreivi, »kun vainolaisia
ryntää, et sinä huoli niille puhaltaa, vaan kun ketään
vainolaista ei näy, silloin sinä niille toitotat.» Ja hän
pani Pöllöpeilin pois siitä toimesta ja otti tämän sijaan
toisen puhaltajan; mutta Pöllöpeilin täytyi jalkaväessä
tallustaa.

Se työlästytti häntä kovin, ja hän olisi ehosti hy-
vällä tavoin eronnut pois joukosta. Sen vuoksi hän vit-
kasteli aina vihollista vastaan yritettäissä, ja oli aina vii-
meisenä portista ulos mennessä; mutta kun taas palattiin
kotia, niin silloin hän aina ensimäisenä joutui portista
sisään. Niinpä kreivi puheli Pöllöpeilille, kuinka hänen
pitäisi tuo ymmärtää miehestä ja miten sitä arvostella:
kun mennään vihollista vastaan, on tämä aina viimeisenä,
ja kun.palataan kotiin, ensimäisenä. Tili vastasi: »Teidän
ei tulisi siitä vihastua, herra kreivi; kun te ja teidän
hovimiehenne söitte, viruin minä tornissa, ja suu sieniä
kasvoi, siit' olen minä käynyt voimattomaksi. Ja nyt
minun sietää olla ensimäisenä päin pöytään ja viimeisenä
selin siihen, jotta minä taas voimistuisin; sitten minä
myös hyvin hennon olla ensimäinen ja viimeinen vihol-
listen edessä.» Mutta vapaasukuinen herra lausui: »En
voi sinua huvikseni enää käyttää», ja antoi hänelle eron.
Siitä oli Pöllöpeili iloinen; näet hänellä ei ollutkaan suu-
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rin halua, joka päivä iskeä vihollisten kanssa otteluun.
Niin, semmoinen se on tapa tässä maailmassa:

Miel' yhdessä syödä, saat yhdessä lyödä.

Pöllöpeili kulki nyt 'taas irtaana ja iloisena kautta
maan ja tuli siihen seutuun, missä hän oli poikasena kas-
vanut. Siinä juohtui hänelle mieleen, että hänen koska
hän kerran oli narri täytyi toki kerta käydä myös
Schöppenstädtiläisiä katsomassa, jotka vanhastaan jo niin
vahvasti harrastivat hulluttelua. Hän oli vielä siitä pikku
kaupungista noin puolen tunnin matkan päässä, kun näki
miehen lekkeri olalla juosta vihkaisevan pitkin kenttää,
minkä kynnestä kerkisi, jakoska hän tältä tahtoi kysellä
kaikesta, mitä oli nyt kahdentoista vuoden varrella ta-
pahtunut Schöppenstädtissä, huusi hän tätä seisottumaan.
Mutta mies lennätteli vain kahta kiireemmin. Pöllöpeili
lähti jälkeen, ja nyt sitä vilistettiin kuin tuuli yli aitain ja
ojain, mies tynnyrineen yhä edellä ja Tili yhä kintereillä.
Viimein ajettava kompastui puun juureen ja kaatui maa-
han, niin että Tili saavutti hänet vähin vaivoin.

»Mitä te hyppäätte kuin hurja?» kysyi Pöllöpeili
kaatuneelta.

»Voi meitä, voi!» kujersi mies, »ettekö siis kuule!
Kuunnelkaa toki, kuunnelkaa, miten rumpu käy; nyt on
sota!»

Pöllöpeili kuulosti ja huomasi nyt tosiaan, jotta lak-
kaamatta pumisi:

»Sum, sum, sum, pum, pum, sum!» Mutta kun hän
lähemmin tutki tuota jymeätä puminaa, huomasikin hän
pian, että miehen tynnyriin oli ampiainen joutunut tyr-
mään, joka siellä sokkona kierrellä hyrisi, turhaan etsien
reikää.

3
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»Hyvä ystävä, te olette oikeassa», sanoi Tili, »jo
minäkin kuulen torvenääntä; juostaan kiireesti Schöppen-
städtiin, jotta ilmoitamme sen asukkaille, kuinka lähellä
meitä sota uhkaa, ehkä voivat vielä omaisuudestaan pe-
lastaa, mikä heistä on arvokkainta.»

Mies hyppäsi jaloilleen, nosti olalleen tynnyrin, ja
niin alkoi juokseminen uudestaan, ja heidän takanaan
ääni pumisi herkeämättä: »Sum, sum, sum, pum, pum,
sum!»

Kun nuo kaksi pikajuoksijaa olivat melkein portille
saapuneet, huusi Tili toverilleen: »Viskatkaa pois tyn-
nyrinne, että pikemmin joutuisimme eteenpäin», ja mies
teki niin. Hengästyneenä saivat kumpikin kaupunkiin ja
hoihkivat portinvartijalle, jotta hän sulkisi portin, ja nos-
tivat semmoisen melun, että kaikki kansa juoksi kokoon.

Kun siis sotahuuto kaikui kautta kaupungin, jou-
tuivat Schöppenstädtiläiset hyynsä hyvyytensä puolesta
sangen kovaan huoleen, että saattaisi tulla viholliset ja
riistää sen heiltä pois. Varsinkin oli heillä hätä siitä
kauniista kellosta, joka riippui neuvostalossa; näet heitä
peloitti se, että vihollinen voisi ottaa heiltä sen valaak-
seen siitä pyssyjä sekä tuliluikkuja. Niinpä siis äkkipi-
kaan pidettiin neuvottelu. Pöllöpeili tovereineen, nämä
ainoat, jotka jotain luotettavaa tiesivät sodanvaarasta il-
moittaa, vietiin neuvoskunnan eteen, ja pitkän harkinnan
perästä tuli Tillin ehdotuksen mukaan päätetyksi, että
tuo kello, sodan loppuun saakka, upotetaan järvessä ole-
maan, ja sitten, niin pian kuin pulma on ohi, ja viholli-
nen maasta poissa, jälleen nostetaan sieltä ja ripustetaan
entiselle paikalleen.

Kun tämä päätös vihdoin oli hädin tuskin tehty,
koska Tili yhä taas ymmärtäväisinnä osasi sen ajaa läpi,
ryhtyivät Schöppenstädtiläiset heti sitä toimeen panemaan;
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kello otettiin alas, kannettiin venheeseen ja vietiin ulos
järvelle. Kun nyt oltiin kelloa upottamassa, juolahti eräälle
heistä mieleen vielä toki aivan oikeaan aikaan, se viisas
ajatus, että hän kysyi: »Kuinka voimme sitten toiste löy-
tää sen paikan, mihin nyt upotamme kellon?»

»Siitä elkää huolelle heretkö», lausui Pöllöpeili,
joka istui mukana venheessä, vetäisi taskuveitsensä esiin

ja sillä leikkasi pykälän venheen reunaan, »tästä tä-
män pykälän kohdalta venheessä voitte aina löytää jäl-
leen sen». Niin siis kello upotettiin, ja Pöllöpeili lähti
sieltä pois, noiden hyväin Schöppenstädtiläisten lausuessa
kiitoksia.

Kun sitten pitkä aika oli saatu olla sodasta rau-
hassa, niin että Schöppenstädtiläiset arvelivat, jotta nyt
se lienee onnellisesti päättynyt, niin he menivät taas jär-
velle, nyt tuota kelloansa hakemaan. He kyllä löysivät-
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kin onnellisesti sen pykälän venheessä, mutta kelloa he
eivät kuitenkaan voineet löytää eivätkä olisi millään
etsinnällä, tähän päivään saakka konsaan löytäneet, jos
eivät olisi lakanneet etsimästä, kun heille monta vuotta
myöhemmin koitui tuon kadonneen kellon sijaan toinen.

Tavaras taiten talletat kovin,
saat hakea myöskin muutaman tovin.

VIIDES LUKU.

Eri elinkeinoja.
Sillä välin oli Pöllöpeili vaeltanut Braunschweigiin,

ja hänen kulkiessaan kaupunkia vielä tietämättä, mikä
hanke parhaiten olisi hänelle sopinut, kysyi häneltä eräs
leipuri, mitä lajia kisällejä hän oli. »Mestari», vastasi vek-
kuli, »minä pidän vehnäkakuista ja sämpylöistä enimmin».
Leipuri lisäsi: »Sittenpä tulit sinä minulle kuin kutsuttu;
tahdotko palvella minua?» Tili sanoi: »kyllä!» Kun hän
nyt oli kaksi päivää siinä ollut, käski hänet mestari
kolmantena iltana leipomaan yksin, koska hän ei itse
voinut häntä auttaa sinä yönä. Tili huomautti: »Niin,
mutta mitä pitää minun leipoa?» Mestari pilkaten vas-
tasi: »Oletko sinä leipurinsälii ja kysyt vasta, mitä sinun
pitää leipoa?' Mitä sitä leivotaan tavallisesti? Pöllöjä
sekä marakatteja!» Sitten hän meni maata.

Pöllöpeili meni leipomatupaan ja taikinasta muovaili
pelkkiä pöllöjä sekä marakatteja ja paistoi ne. Mestari
nousi aamulla ylös, ja kun hän tuli leipuustupaan, ei hän
tavannut vehnäkakkuja eikä sämpylöitä, ainoastaan pelk-
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kiä pöllöjä ja marakatteja. Tuosta suuttui leipuri ja ki-
vahti: »Mitä sinä olet leiponut?»

»Mitä itse olette määrännyt: pöllöjä sekä marakat-
teja», vastasi Pöllöpeili.

»Mitä minä tekisin moisilla hullutuksilla?» virkkoi
leipuri. »Semmoinen leipä ei minulle ole miksikään hyö-
dyksi, siitä en minä voi päästää rahaa», ja niin sanoen
tarttui hän Pöllöpeilin kulkkuun ja ärjäisi: »Maksa mi-
nulle taikina!»

»Maksan kyllä», vastasi Pöllöpeili, »jos minä teille
maksan taikinasta hinnan, niin totta se tavara on minun,
mitä siitä on leivottu?»

»Mitä minä piittaan semmoisesta tavarasta», vastasi
leipuri, »pöllöt ja marakatit eivät ole minun puotiani
varten.»

Niin muodoin maksoi Pöllöpeili taikinan leipurille,
pani nuo leivotut pöllöt ja marakatit vakkaan sekä kan-
toi pois talosta ja vei ravintolaan, jonka nimi oli »Met-
sola». Hän arveli itsekseen: »Senhän olet usein kuullut,
että mitään ei voi niin kummallista viedä Braunschweigiin,
josta ei saisi rahaa irtautumaan.»

Mutta oli Joulun aaton aattopäivä, ja koululaiset
viettivät juhlaa; sen tiesi Tili ja asettihe leivoksineen
kirkon edustalle ja kaupitsi poikasille ja tyttösille pöllöjä
sekä marakatteja. Yhdessä käden käänteessä oli hänen
vakkansa tyhjä; niin oli hän tuosta leipuuksesta irtaut-
tanut rahaa paljon enemmän, kuin mitä hän taikinasta
oli maksanut mestarille. Seikka pian kulki mestarin kor-
ville ja suututti häntä; hän juoksi nyt kirkon edustalle
ja aikoi Pöllöpeililtä vaatia vielä maksua puista ja palk-
kaa leipomisesta; vaan tämä oli jo taivaltanut tiehensä,
ja leipuri sai pitkän nokan.
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Lapset markkinaturulle tuo!
Näkevät uutta, kiitävät luo.
Mi kummaa vaan, sekös heistä sorjaa,
ja rihkamasaksa kolikot korjaa.

Pöllöpeili oli vaeltanut yhä edelleen, ja hänen ra-
hansa niin ikään, ja kun hän tuli lähelle Hildesheimin
kaupunkia, oli hänen kukkaronsa taas tyhjä. Nytpä sat-
tui niin, että muuan äveriäs kaupungin kauppias käys-
keli huvikseen portin edustalla. Siinä taivaltaessaau koh-
tasi hän Pöllöpeilin, joka loikoi mukavasti nurmikolla,
kädet pään alla, ja vihelsi jotain pilkkalaulua auringon
paisteessa. Mies kysyi Tilliltä, mitä tämä puuhaili, ja
tämä vastasi: »Herra, minä tässä ajelen pois paarmoja,
jotka tahtoivat surista päässäni.» Vastaus miellytti kaup-
piasta, joka myös oli luonnostaan iloisen hilpeä jarakasti
rattoisuutta, niin että hän edelleen kysyi Tilliltä, mikä
hänen oli toimensa, ja millä hän eli. »Minä pidän kai-
kellaisesta paistista, vihanneksista, tortuista ynnä muista
herkuista; siinä on minun ravintoni», sanoi Tili. Kaup-
pias luuli nyt, että Pöllöpeili on kokki ja sanoi hänelle:
»Jos tahdot kunnollisesti käyttäytyä, niin minä otan si-
nut palvelukseeni ja annan sinulle uudet vaatteet ja hy-
vän palkan; vaimollani näet on joka päivä paljon kiusaa
keittäjästä, ja hän on kiittävä minua siitä, jos minä taloon
tuon taitavan keittäjän.» Pöllöpeili lupasi puolestaan
suurta uskollisuutta sekä käkesi tehdä vointiaan myöten.
Niin otti kauppias hänet vastaan ja kysyi, mikä hänen
nimensä on.

»Herra, nimeni on Bar-tho-10-me-us», sanoi Tili.
»Tuo on pitkänputkea nimi», huomautti kauppias,

»sitä ei voi kiireelle lausua; minä lyhennän sen Töl-
liksi.»
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»Niinpä niin, hyvä herra», myönteli Pöllöpeili, »Tölli
on lyhempi sekä hyvin sopiva minulle.»

»Hyvä», lausui kauppias, »sinä olet minun oikea
palvelijani, lähde kerallani kasvitarhaan; otamme sieltä
kotiin kasviksia ja kananpoikia; sillä minä olen ensi py-
häksi kutsunut vieraita, joille tahtoisin mielelläni tarjota
jotain hyvää.»

Pöllöpeili meni mukana kasvitarhaan ja leikkeli ros-
marinia ynnä muita vihanneksia, joilla aikoi täyttää ka-
nat, ja sitten menivät yhdessä Heinätorin varrelle taloon,
jossa kauppias asui.

Kun nyt kauppiaan vaimo näki tuon outopukuisen
vieraan, kysäsi hän mieheltään, millainen apuri tuo oli ja
varoiko hän, että leipä jäisi homehtumaan, koska muka
talossa ei kylliksi löytyisi syömämiehiä? Kauppias vas-
tasi: »Kultaseni, ole huoleti; hänen tulee olla sinun oma
palvelijasi, hän näet on keittäjä!»

'»Rakas mieheni», vastasi vaimo epäilevästi pää-
tänsä pudistaen, »tuskinpa tuo tullee mitään hyvää meille
keittämään!»

»Ole vaan huoleti, huomenna sinä saat nähdä, mitä
hän taitaa», sanoi talonisäntä, kutsui Pöliöpeilin ja mää-
räsi: »Tölli, ota säkki ja seuraa minua lihatorille; haemme
lihaa paistiksi.» Pöllöpeili seurasi. Sieltä osti hänen
isäntänsä lihaa paistiksi ja virkkoi: »Tölli, aamulla ai-
kaisin pistä paistos vartaaseen Ja anna paistua viileäh-
kössä Ja vitkaan, ett’ei siitä tulisi palanutta. Se muu liha
pane myös aikanaan tulelle, Jotta siitä Joutuisi eineeksi
kystä!» Pöllöpeili sanoi; kyllä, nousi varhain ylös Ja pani
keitokset tulelle, mutta paistilihan pisti hän vartaaseen
ja vei sen kellariin Ja sijoitti kahden Embecker-oluttyn-
nyrin väliin, Jotta se siinä viruisi viileähkössä eikä tulisi
palanutta.
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Kun sitten kauppamies oli lausunut kaupungin kir-
jurin ynnä muut hyvät ystävät tervetulleiksi, meni hän
keittiöön, nähdäksensä, oliko ruoka valmiina, ja kysyi
Pöllöpeililtä asian laitaa. Tämä vastasi:' »Kaikki tyynni
on valmiina paistia vaille.»

»Paistia vaille?» kysyi herra kauppamies hämmäs-
tyneenä; »paistia vaille? se se juuri onkin pää-asia: missä
on paisti?»

»Se riippuu kellarissa kahden oluttynnyrin välillä; te
näet sanoitte, että minun pitää se panna viileähköön,
enkä minä tiedä vilpoisempaa kohtaa koko talossa.»

»Onko se siis valmistettua, niin että sen voi tuoda
esille?» kysyi kauppias.

»Ei», vastasi Pöllöpeili, »en minä ole tiennyt, mil-
loin te sen aijotte pöytään.»

Siinä ei tiennyt kauppias muuta neuvoa, kuin että
hän vierailleen peittelemättä kertoi uuden palvelijansa
kujeen, jotta he antaisivat anteeksi paistinpuutteen. He
nauroivat sille, ja se oli heidän mielestään soma ilko-
nen, ja koska muuten ei puuttunut laitteita, niin ne oli-
vat tyytyväisiä ja iloisia. Mutta ehtoisa emäntä ei ollut
tyytyväinen vieraiden vuoksi, vaan sanoi aviomiehelleen,
että tämän pitäisi laittaa tuo palvelija pois, hän ei huoli
enää pitää sellaista talossa; sillä hän näkee, että se on
pilantekijä. Kauppamies lausui: »Rakas vaimoni, ole rau-
hassa, minä häntä tarvitsen vielä Goslarissa käydessäni;
sieltä tultuani häädän hänet menemään pois.»

Jos aikanaan hän kuullut vaan
emännän viisaan neuvon ois,
mont’ estänyt ois matkallaan
hän kipeätä kiusaa pois.



41

Iltasilla puhui kauppias Pöllöpeiiille: »Tölli, laita
vaunut reilaan ja voitele hyvin; huomenna matkaamme
Goslariin!» Pöllöpeili lupasi tehdä niin ja kysyi, mitä
saisi voiteeksi. Isäntä viskasi hänelle killingin ja sanoi:
»Mene ja osta vaununvoidetta ja pyydä, että rouva panee
siihen lisäksi rahtusen vanhaa rasvaa.» Pöllöpeili teki
niin, ja kun joka kynsi oli mennyt maata, voiteli hän
vaunut sekä sisältä, että ulkoa, ja enimmin juuri sieltä,
missä istutaan. Aamusilla varhain nousi kauppias ylös
ja käski Pöllöpeilin valjastaa hevoset. Tämä teki niin.
He rupesivat istumaan ja alkoivat ajaa. Kun olivat to-
visen ajaneet, kavahti kauppias ylös vaunuissa ja lius-
kasi; »Mitä tässä on niin rasvaista? Minä koetan pidellä,
ettei vaunut minua niin tärisyttäisi, ja käteni tahrautuu
kaikkialta.» Hän käski Pöllöpeilin pysäyttää ja valitti
olevansa voiteessa edestä ja takaa ja oli vihassa Pöllö-
peilille. Siinä juuri tuli olkikuormineen joku talonpoika
vastaan, joka aikoi ajaa torille. Tältä osti herra muuta-
mia olkitukkuja, puhdisti niillä vaunuja sekä istuihe sisään
taas, mutta Pöllöpeiiille hän puhui vihoissaan: »Sinä vek-
kuli, elköön sinulle ikinä kunnian kukko laulako! Toi-
von, että joudut hirsipuun juurelle suorinta tietä!» Pöllö-
peili otti sanan onkeensa.

Hän ajoi hirsipuun juurelle, pysäytti ja riisui hevo-
set siilien; sitten hän avasi vaunu-oven, herätti herransa,
joka parhaiksi oli hieman uinahtanut, ja ilmoitti: »Herra,
nyt olemme oikealla paikalla!»

»Mitä sinä tarkoitat?» kysyi kauppias ja hieroi sil-
miään. Pöllöpeili vastasi: »Te käskitte minun joutumaan
hirsipuun juurelle, siinä nyt ollaan; tahdotteko tässä le-
vähtää?» Kauppamies tirkisti vaunuista ulos ja huomasi,
että he tosiaankin olivat tulleet hirsipuun alle. Mitä piti
hänen tehdä? Hän nauroi kujeelle ja sanoi: »Valjasta
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hevoset Jälleen, sinä veitikka, Ja aja oitis eteenpäin eläkä
katsele taaksesi!»

Nyt vetäisi Tili pois sen rautatapin vaunuista, joka
pitää yhdessä etu- Ja taka-osaa, Ja kun hän oli Jonkun
matkaa ajanut, yksi nytkäys vain Ja vaunut meni-
vät kahtia! Takalaitos ynnä kuomu Jäi seisomaan, Jota
vastoin Pöllöpeili ajolaudalla korotti Ja niin etupuolessa
ajoi edelleen, taaksensa katsomatta. Kauppamies ärjyi
takaapäin Ja lopultakin täytyi hänen lähteä Juoksemaan
Jälestä, niin että kieli riippui pitkällä, kunnes saavutti
Tillin.

Kun he sitten tulivat matkalta kotiin, kysyi vaimo
mieheltään, kuinka oli käynyt. »Kummasti kyllä», sa-
noi mies, »mutta olemmehan toki kotona Jälleen.» Hän
kutsui Pöllöpeilin Ja virkkoi: »Kumppani, ei sitä saa ku-
kaan sanoa, että minä makuu-aikana sinut olen kadulle
ajanut, Jää yöksi tähän vielä, syö Juo pulskasti Ja nuku
kylliksesi; vaan huomenna sinä tyhjennät taloni, en huoli
sinua pitemmältä pitää; sillä sinä olet hiton lurjus.» Tili
vastasi; »Rakas herra, minä teen kaikki tyynni, mitä mi-
nun käsketään, enkä minä kuitenkaan voi kuuna päivänä
kiitosta ansaita. Mutta koska teitä ei enää miellytä mi-
nun palveluni, niin minä aion huomenna, teidän sano-
janne myöten, tyhjentää talonne Ja vaeltaa.» »Niin,
tee se», lausui kauppamies.

Seuraavana aamuna nousi kauppias ylös Ja sanoi
Pöllopeilille: »Syö, Juo kyllin, vaan sitten pois! Minä
aijon mennä kirkkoon aamusaarnalle; elä huoli näkyä sil-
loin enää, kun minä tulen kotiin!» Pöllöpeili vaikeni.
Niin pian kuin kauppamies oli ennättänyt talosta lähteä,
ryhtyi Tili tyhjentämään. Tuolit, pöydät, penkit, Ja mitä.
ikään kantaa tai laahata Jaksoi, siirsi hän kadulle; keit-
tiöstä ja kellarista hän hinasi pois kulhoa Ja lautasta,
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pataa ja kannua, purtiloa ja pannua. Naapurissa ihme-
teltiin, mitä kummaa tuosta lähtee, kun kaikki huone-
kalut muutetaan kadulle. Teko meni kauppiaan korville.
Hän riensi kotiin ja kivahti Tillille: »Mitä sinä kujeilet,
verkkasen vekama! Löydänpä sinut vielä yhä täältä?»

»Niin, herra, ensin minä tahdoin täyttää käskynne;
sillä te käskitte minun tyhjentää talon ja sitten lähteä.
Tarttukaas tähän, herra, tämä tynnyri on minulle liian
raskas, en jaksa sitä yksin hallita!»

»Ann' olla sen, sinä veijari, ja hupene hiiteen!» huusi
kauppamies vihan vimmassa.

Niin siis erkani Pöllöpeili siitä ja antoi kauppiaan
kantaa sisään, mitä hän oli tyhjentäissään vienyt ulos,
jolle seikalle naapuristo nauroi vielä kauan: sillä vahingon
saanut saa myös pilkan.

Suo veijarille sormenpää,
pian koko koura pihtiin jää.

KUUDES LUKU.

Pöllöpeili ratsahin.
Niin hyvin oli Pöllöpeilille käynyt Hildesheimissä,

ja siellä-010 miellytti häntä, niin että hän viipyi pitem-
män aikaa kuin mikä hänen totuttu tapansa oli siinä suh-
teessa, ja nuo kelpo Hildesheimiläiset, jotka olivat kaikki
kuulleet siitä, mitenkä Tili oli tyhjentänyt isäntänsä ta-
lon, halusivat oppia tuntemaan hänet oikein kasvoista
kasvoihin. Niin kukoisti siis Tillin touko: päivästä päi-
vään oli hän hauskassa seurassa, jolle hänen täytyi ker-
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toa ilveilyltään, ja päivä päivältä yllytettiin häntä yhä
uusiin kepposiin. Sen kautta sai Pöllöpeili hankituksi
paljon rahaa, vaikka hän työtä teki vähän. Hän oli pe-
rätysten leipurinsälli ja suutarinapuri, puuseppä ja rää-
täli, ja vihdoin hän auttoi vielä erästä teurastaituria
täyttämässä noita maailman kuuluja Hildesheimin maksa-
makkaroita; mutta pitkään ei hän pysynyt missään, ja
kun kevät jälleen teki tuloansa maahan, heräsi myös
Tillissä uudestaan vanha vaellushalu. Vaan tällä erää
hän ei aikonut maita mantuja patikoida »suutarin mus-
tilla», niin kuin ennen, vaan ylväänä ratsahin; mutta
musta tai hiirakko se ei saanut olla, niitä hän näet ei
voinut kärsiä, voikko olisi ollut hänestä mieluisin, ja tämä
mieltymys pysyi hänessä hänen ikäpäiväinsä loppuun asti.
Niinpä oli Tillin ainoisin huoli nyt, ostaa hevonen; mutta
kova onni tahtoi niin, että markkinoilla oli melkeinpä
ainoasti hiirakoita ja mustia. Vihdoin ilmestyihe siihen
eräs hevoshuijari, joka tarjosi voilakkaa virkkua Tillille
viidestätoista guldenista, eikä Pöllöpeili pitkältä arvellut
kauppaa sopiessaan. Toisena päivänä tuli lähtö mat-
kalle; nyt huomasi Tili kyllä kohta, jotta on myöskin
ratsastamisessa omia hankaluuksiaan, etenkin jos ratsu
noin noudattaa omaa päätään. Puolen päivän seutuun
poikkesi Pöllöpeilin hevonen maantieltä ja löihe toiselle
polulle, ja hänen täytyi hyvällä tai pahalla antaa myö-
ten; viisain näet aina antaa myöten. Kun sitten joku
hänen Hildesheimiläisiä ystäviään sattumalta tuli vastaan
ja kysyi: »Mestari Tili, mihin te ratsastatte?» virkkoi hän
tyynesti: »Mihin tämä voikko tahtoo.»

Väliinpä ei voikko tahtonut ollenkaan, ja muutaman
puisen sillan yli sitä ei saanut menemään ei lyöden ei ly-
käten, niin että ratsurin kärsivällisyys viimein loppui, ja
hän käännyttihe jälleen takasin. Hildesheimiin pääsi Tili
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vielä aivan hyvissä ajoin markkinapäiväksi ja koetti saat-
taa ratsunsa taas toiselle miehelle. Hän seisoskeli miltei
koko päivän hepoansa kaupalla, vaan ei löytynyt ketään
ostajaa. Vihdoin tuli joku talonpoika, katseli voikkoa, ja
kun se häntä hyvin miellytti, kysyi hän Tilliltä: »Hyvä,
ystävä, tiedättekö mitään salaista virhettä tässä elukassa,
niin sanokaa se, jotta minä en joutuisi vahinkoon!» Pöl-
löpeili vastasi: »En tiedä muuta vikaa siinä, kuin että se
ei mene puiden yli.» Talonpoika virkkoi vastaan, ettei
hän aijo hevosella ratsastaa puiden yli, ja jos Tili sen
möisi jostain kohtuullisesta pennistä, niin hän tahtoo sen
pitää. »Minä en anna sitä jostain pennistä», kiisti Pöllö-
peili, »vaan kahdestakymmenestä guldenista minä voin
sen luovuttaa sinulle.» Niin tavoin sovittiin kauppa.

Kun nyt talonpoika kotiin ratsastaissaan tuli tuolle
puusillalle, alkoi tukaluus: voikko osottihe niin vikuriksi
ja, äksyksi, että sillä ei ensinkään päässyt eteenpäin, ei
hyvällä ei pahalla, niin että talonpojalle ei muuta jää-
nyt neuvoksi kuin kääntyä takaisin ja ratsastaa jälleen
Hildesheimiin. Hän valitti Pöllöpeilille, jotta tämä oli
pettänyt hänet, sekä että hevosta ei saa menemään yli
minkään sillan; mutta vekkuli vastasi: »Enkö minä en-
nakolta sanonut, että hevoseni ei mene puiden yli. Mitä
sinä siis valitat? Sinun täytyy sentähden ratsastaa toista
tietä. Koska silta on puusta, ei voikko mene sen yli.
Talonpoika uhkasi Tillin haastattaa oikeuteen; vaan tämä
lausui: »Kuule, hyvä ystävä, laiha sovinto on parempi
kuin lihava juttu; minä annan sinulle viisi guldenia silta-
rahaa, koska voikko nyt kerran ei mene puiden yli, tyy-
dytkö siihen?» Talonpoika suostui jaratsasti toista tietä,
jolla ei ollut yhtään siltaa, tyytyväisenä kotiinsa. Ja
Tili oli iloinen, päästyänsä ilman vahinkoa irti uppinis-
kaisesta hevosesta.
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Ken tahtoo ratsua rauhaisaa,
saa »suutarin mustilla" ratsastaa.

Seuraavana päivänä Tili meni taas torille; hänen
aikeensa ratsastaa ei näet ollut siitään horjunut, ja voikko
se oli tälläkin kertaa saatava. Kun nyt tuo hevoshuijari,
joka äskettäin oli hänelle sen äksyn hevosen tyrkyttänyt,
taasen astui Tillin luo ja tarjosi tälle kahdestakymme-
nestä viidestä guldenista hevosta, joka tätä miellytti,
silloin tosin antoihe Tili kaupantekoon, mutta ajatteli
siinä äsköistä harhakauppaansa sekä aprikoi, mitenkä
hän miestä vähän pesaiseisi siitä, että tämä oli häntä
lyönyt siiville. Pöllöpeili tahtoi antaa vain kaksikym-
mentä neljä guldenia sekä tuumasi: »Minä maksan teille
käteen kaksitoista guldenia, sitten toiset kaksitoista gul-
denia jäisin minä teille velkaan.» Hevoskauppias sanoi:
»Ottakaa hevonen pois», ja lyötiin kättä. Niin siis mak-
soi Pöllöpeili miehelle ne ensimäiset kaksitoista guldenia
käteen ja lähti taas hyvällä tuulella ratsastamaan Hil-
desheimistä pois.

Tuo hevoshuijari odotti kuukaudesta kuukauteen, että
Pöllöpeili hänelle toisi ne toiset kaksitoista guldenia, vaan
mitään Pöllöpeiliä ei tullut rahoineen.

Kun Tili vuoden ja päivän päästä taas kerran mat-
kusti Hildesheimin kautta, haastatti hevoskauppias hänet
oikeuteen. Pöllöpeili sanoi tuomarille: »Herra, kysykäähän
toki syyttäjältä, eikö ollut sovinto meillä niin, että minä
hänelle käteen maksan kaksitoista guldenia, sitten lopusta
jään velkaan.»

»Jaa, niin se on», myönsi hevoshuijari.
»No hyvä», virkkoi Tili, »sanasta miestä, sarvesta

härkää, minä pysyn välipuheessamme. Jos minä nyt nuo
toiset kaksitoista guldenia maksaisin, niin enhän minä
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olisi sitten enää velkaa yhtään: mutta minun pitää ne,
välipuheen mukaan, jäädä velkaan.»

Tuota vastaan ei tuomari osannut mitään väittää ja
hänen täytyi jättää asia päättämättä.

Voi saivarrellen sanat kääntää,
ja vääräks oikeuden vääntää;
siis paina mielees: juttu ja takun
ne liuolta tuo ja niitä katuu.

Pöllöpeili poikkesi Lilneburgin ja Cellen herttuaa
maahan ja harrasteli siellä ilveilyä, niin että hänen ni-
mensä Tili edeltä ennätti, mihin hän tulikin, ja moni otti
asiakseen yrittää mestarin kanssa ilveilyssä kilpasille;
näet siitä se ei sivuuta: yksi narri saa aikaan useampia.

Liineburgissa asui eräs piipuntekijä eli sorvari, joka
myös oli pitkän aikaa maita matkustellut ja viettänyt
vaelluselämää; tämä kerskaili, että tulisipa Tili vain
Liineburgiin, niin kyllä hän hänet petkuttaisi, jotta olisi
soma nähdä. Kun nyt tämä rohkea mies muutamana
iltana istui »Juoksevassa ratsussa» oluen ääressä, tuli
Pöllöpeili tosiaan, ja kun hän kohtasi hauskaa seuraa
yhdessä, jäi hän sinne. Silloin hänet piipuntekijä, joka
aikoi nolata häntä, kutsui vieraaksi ja virkkoi: »Tulkaa
huomenna puoliselle minun vieraakseni ja syökää mi-
nun kerallani, jos voitte.» Pöllöpeili lupasi, mutta kun
hän seuraavana päivänä meni sorvarin talolle, tapasi hän
oven salvassa, niinikään kaikki ikkunat kiinni. Tili as-
teli oven edessä ees taas, kunnes kiertyi iltapuoli; vaan
ovi pysyi kiinni. Nyt hän huomasi, että häntä oli juok-
sutettu narrina, lähti pois ja oli asiasta ääneti toiseen
päivään saakka. *

Sattuma johti niin, että Tili kohtasi piipuntekijän
seuraavana aamupuolena torilla; hän puhui tälle: »Kas,
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kelpo mies, onko tapanne vieraita kutsua ja mennä itse
ulos ja sulkea ovi näiden nenän edessä?»

»Mestari Tili», vastasi sorvari, »te ette liene oikein
kuunnellut, kun minä teitä pyysin. Minä sanoin: Tulkaa
huomenna puoliselle luokseni ja syökää kerälläni, jos
voitte. Nyt te oven tapasitte salvassa, siis ette tosiaan
voinut päästä sisään.»

»Kiitoksia opetuksesta!» virkkoi Pöllöpeili. »Niin,
niin, sitä ei konsaan elämässä tulla täysoppineeksi, jo-
kainen uusi päivä aina tuo uutta viisautta.»

Piipuntekijä nauroi javirkkoi: »Mestari, en minä enää
tahdo teistä pilkkaa tehdä; menkää nyt minun kotiini;
ovi on auki, ja keittiössä kiehuu ja paistuu!» Tili teki
esteitään, koska hänellä ei ollut juhlapukua, mutta sor-
vari ei sitä ottanut miksikään, vaan sanoi: »Te saatte
tänään olla yksin pöydässä; siis ette kaipaa mitään juhla-
pukua; menkää vain edeltä; kyllä minä pian tulen pe-
rästä; minulla näet on nälkä.» Pöllöpeili ajatteli: »Tästä
tulee hyvä», riensi piipuntekijän taloon ja näki kaikki
tyynni olevan, niin kuin tämä oli sanonut; palvelustyttö
seisoi tulipesän ääressä käännellen paistia, ja rouva käys-
keli sinne tänne ja laitteli ruokia. Tili astui huoneeseen
ja lausui rouvalle: »Minut lähetti miehenne, jolle torilla
tuli lahjaksi iso kala, sampi, tuomaan teille sanaa, että
teidän pitää tytön kanssa heti tulla hänelle avuksi kan-
tamaan. Rientäkää nyt heti siitä jalkanne tiestä; minä
kyllä saatan paistia käännellä sen aikaa.» Emäntä sanoi:
»Niin, rakas Pöllöpeili, tehkää se. Minä tytön kanssa
menen ja olen pian taas täällä.»

Niin siis lähti kumpikin nainen torille, ja kun pii-
puntekijä heidät kohtasi taipaleella, kysyi hän, mikä juok-
seminen heillä oli. He vastasivat, että Pöllöpeili oli tul-



iut heille kotiin ja kertonut kaikki; nyt tulivat he sitä
sampea noutamaan, isännän piti vain sanoa pikaan, missä
kala on.

»Sampi, mikä sampi?» kysyi sorvari ihmetellen, »No
se sampi, joka teille on lahjoitettu, ja joka meidän pitää
kantaa kotiin», vastasi kumpikin nainen.

Silloin suuttui piipuntekijä sekä kivahti: »Ettekö
olisi voineet pysyä kotona, johon te kuulutte! Tuon on
teihin Pöllöpeili tahallaan iskenyt, ja sen alla piilee joku
salakuje.»

Sillä välin oli Pöllöpeili sulkenut oven, ja kun sor-
vari rouvineen ja palvelustyttöineen tuli, tapasivat he
oven sulussa. »Siinä sinä näet nyt, millainen sampi si-
nun piti hakea!» sanoi mies äkeissään ja kolkutti ovea.
Tili pisti päätään ikkunasta ulos ja sanoi: »Heittäkää

4
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kolkuttaminen; kukaan ei pääse sisään; tämän talon isäntä
on luvannut, että minä saan olla yksin pöydässä. Men-
kää nyt ja tulkaa aterian perästä jälleen.»

»Se on totta; kyllä minä hänelle niin olen sanonut»,
murisi piipuntekijä partaansa; »vaan minä tarkoitin toista.
No, antaa hänen syödä; onnellinen, ken unhottaa, mitä
enää muuttumaan ei saa.»

Sen jälkeen meni hän vaimonsa ja tytön kanssa
naapuritaloon ja vartosi siellä niin kauan, kunnes Tili
suvaitsi antaa sijaa. Mutta Pöllöpeili ei vielä hetikään
suvainnut; sillä hän ajatteli: »Ei miestä vuorotonta; jos
sinä eilen annoit minun odottaa ja nähdä nälkää, niin
joutaa sinun vatsasi tänäpänä kurria laulaa.» Siis Pöllö-
peili laittoi ateriansa täyteen reilaan, kattoi pöydän ja
söi kyllikseen. Ettei hän siinä pitänyt erikoista kiirettä

;

voi jokainen hyvin aavistaa. Kun hän vihdoin oli pääs-
syt ateriansa päähän, avasi hän oven ja jätti sen seläl-
leen. Siihen saapui pian piipuntekijäkin ja sanoi Tillille:
»Tuolla tavoin kuin sinä olet minua vastaan käyttäy-
tynyt, ei ole kunnon ihmisten tapana käyttäytyä.» Pöllö-
peili vastasi: »Miksi minun pitäisi toisella teettää, mitä
saan itsekin toimeksi? Se lihoittaa ihmistä, kun syö
itse, ja jos minun pitää kerran olla ainoa vieras, ei mi-
nun sovi antaa muiden syödä yhdessä.» Näin sanoen
lähti Tili talosta, ja kerrottuaan sitten »Juoksevassa rat-
sussa», mitenkä hän oli laittanut sorvarille »koiransa ko-
tiin», lähti hän Liinehurgin kaupungista pois.

Mitä itselles et muilta siedä,
myös muille tekemätt’ olla tiedä.

Mutta koska Tili viihtyi niin hyvin Liinehurgin puo-
lella, oleksi hän kauan —■ konsa siellä, konsa täällä —•
tässä maassa ja teki kaikkialla kepposiaan; mutta niitä
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lyttänyt, ja monikin teki valituksia vekkulista herttualle.
Tosin ei Pöllöpeilillä ollut kovin paljon syitä mistä päästä
häneen käsiksi, koska hän käyttihe rehellisesti; mutta
niiden ilveiden vuoksi, joita hän oli tehnyt muutamille
arvon porvareille, antoi herttua ankaran käskyn häntä
vastaan, jotta ken hyvänsä, joka hänet tästedes tapaisi
eli löytäisi vielä missään Liineburgin alueella, sai hänet,
hänen tottelemattomuutensa takia, paikalla ottaa kiinni
ja hirttää vaarallisena rauhanhäiritsijänä.

Tili ajatteli: »Ensin ottaminen, sitten hirttäminen»,
eikä säikkynyt tuota käskyä.

Niin kävi siis, että eräänä aamuna hänet kohtasi
itse herttua, joka suuren seurueen kanssa ratsasti met-
sälle. Kun Tili kaukaa näki tuon ruhtinaallisen metsä-
mies-jonon ratsastavan, ajatteli hän; »Jos se todella on
herttua, ja sinä olet pakolainen, niin he noilla ratsuillaan
tavoittavat sinut ja suistavat hevosen seljästä, ja herttua
vihoissaan sidottaa sinut puuhun kiinni.» Niin hän teki
nopeasti päätöksensä, laskeutui satulasta, viilsi äkkiä he-
vosensa vatsan auki ja asettihe siihen seisomaan. Kun
sitten herttua seurueineen ehti sille paikalle, missä Tili
seisoi hevosensa vatsassa, sanoivat palvelushuovit: »Kat-
sokaa, herra, tuolla seisoo Pöllöpeili hevosen nahkan si-
sässä.» Silloin ratsasti ruhtinas luo ja kysyi: »Oletko
sinä siinä, Pöllöpeili? Mitä sinä teet tuon hevosen sisällä?
Etkö sinä tiedä, että minä olen sinut kieltänyt maassani
olemasta, ja että minä aioin hirtättää sinut puunoksaan,
jos sinut tässä maassa tapaisin?»

»Kaikkein armollisin ruhtinas ja herra», vastasi Pöl-
löpeili, »minä toivon, että Te tahdotte antaa armon käydä
oikeuden edestä ja lahjoittaa minulle henkeni; enhän ole
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mitään niin pahaa tehnyt, että siitä kannattaisi minut
hirttää.»

»Astu tänne luokseni», lausui herttua, »ja tee selko
itsestäsi ja sano, mitä se tarkoittaa, että sinä seisot tuon
hevosen nahassa?»

»Armollinen ja jalosukuinen ruhtinas»,, vastasi Pöllö-
peili, »minä varon teidän epäsuosiotanne ja olen kovin
peloissani; kuitenkin olen ikäni kaiken kuullut sanotta-
van, että jokaisella on turva neljän pylväänsä piirissä,
siksi minä seison tässä edessänne neljän pylvään sisällä»,
ja niin hän viittasi noihin taivasta kohti tähtääviin he-
vosensa koipiin. Ruhtinas rupesi nauramaan ja sanoi:
»Aijotko sinä edelleenkin minun maassani viipyä?» Tili
virkkoi: »Armollinen herra, kuten teidän ruhtinaallinen
armonne määrää.» Herttua viskasi hänelle jalkain eteen
suuren kultataalarin ja huusi; »Ota tuo, sekä ole oloil-
lasi; mutta osta itsellesi toinen hevonen ja lähde sillä
minun maastani pois!»

Niin sanoen lähti herttua ilahtuneena ratsastamaan
metsälle. Pöllöpeili hypähti joutuin hevosesta ulos, nosti
kultataalarin maasta ja lausui, hellästi taputellen kaakki-
raukkansa kaulaa: »Suuri kiitos, rakas voikko, että mi-
nut tästä pälkähästä päästit ja minun henkeni pelastit.
Makaa nyt tässä; on parempi, että korpit sinua haaskaa-
vat, kuin että ne olisivat minua haaskanneet. Siitä kulki
Pöllöpeili jalkaisin edelleen, ja kun ihmiset häntä pilkka-
sivat siitä, että hän oli hevosensa menettänyt ja sai nyt
painella jalkapatikassa, sanoi hän itsekseen: »Parempi,
että ihmiset huutavat minulle takaa: nähkääs, tuossa hän
varvastaa, kuin että he osottaisivat sormellaan ja sanoi-
sivat: kas, tuossa hän nyt roikkuu.»

Kauan ei Tili pitänyt jalkapatikasta; oli näet kuuma
kesä ja Tillillä oli työtä työkseen itse kulkiessaan jakan-
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laessaan satulatamineita, jotka hän oli heittänyt olal-
leen. Kun hän siitä saapui kylään, jossa oli parast’ aikaa
hevosmarkkinat, katseli hän itselleen sopivaa ratsua, ja
koska hän havaitsi mustia sekä hiirakoita, ruunikoita ja
raudikoita yllin kyllin, vaan ei yhtään voilakkaa hevosta,
niin hän kävi ostelemaan eräältä juutalaiselta upeaa rau-
dikkoa. Juuri kun hän oli kättä lyömäisillään, näki hän
talonpojan ratsastavan sivuitse voikon seljässä, ja tuota
pikaa hän katui kauppaansa. »Sanopa, Moses», kysäisi
Tili yht’ äkkiä juutalaiselta, »kuinka pitkältä juoksee
raudikkosi päivässä?»

»Kuinkako pitkältä raudikko juoksee, herra?» vas-
tasi juutalainen. »Älköön olko minulla tervettä päivää,
ellei raudikko juokse kymmentä peninkulmaa niin yhtenä
päivänä kuin toisellakin.»

»Katsos, Moses, silloin en voi käyttää raudikkoasi»,
virkkoi Tili, »minä aijon vain Celleen asti, ja sinne on
tuskin kolmea peninkulmaa tästä; silloinhan raudikkosi
veisi minut Pellen tuolle puolen mihin matkaan.» Näin
sanoen Pöllöpeili jätti hevossaksan hölmistyksiinsä jariensi
voikon jälkeen, jonka hän pian kultataalarillaan sai oste-
tuksi itselleen, vieläpä siitä jäi rahaa tähteeksikin. Sillä
hän osti vähän matkan päässä Pellestä, vanhat kaato-
kärrit, ajoi niillä erään talonpojan luo vainiolle ja kysyi
mieheltä, kenenkä maata pelto oli. Talonpoika vastasi:
»Se on minun; minä olen sen isältäni perinyt.»

»Hyvä», jatkoi Pöllöpeili, »mitä tahdotte, jos otan
kärrini täyden maata teidän pellostanne?» Talonpoika
vaati siitä killingin. Sen antoi Tili ja loi kärrinsä täy-
teen maata, kaivoihe multaan ja ajoi niin Oelle-linnan
eteen Åller-joen varrella.

Kun illempänä päivää herttua ratsasti metsältä ta-
kaisin, niin hän äkkäsi Pöllöpeilin istuvan kärrissään kai-
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naloita myöten multaan kaivautuneena. Herttua sanoi:
»Pöllöpeili, olen sinulta kieltänyt maani, miksi uhittelet
minun kieltoani?»

»Armollinen herra», vastasi vekkuli, »minä en ole
teidän maassanne; minä istun nyt omassa maassani, jonka
olen yhdellä killingillä ostanut, ja se on ikivanha oikeus,
että jokaisella on turva maallaan ja perinnöllään; tämä
on minun maani ja mantuni.»

Silloin herttua nauroi toisen kerran; mutta sitten
synkistyi hänen muotonsa, ja hän puhui: »Aja mainesi
pois minun maastani eläkä tule takaisin, muuten sinut
hirtätän hevosinesi ja kärreinesi; niin teen kautta partani!»

Sen kuultuansa Tili tiesi, ettei enää ollut ilveilyn
aika, astui pikaan karristaan, viskaisihe satulaan ja to-
siaankin ratsasti siitä maasta pois. Karrit hän jätti hert-
tuan lipnan edustalle, ja niin sijaitsee Pöliöpeilin maa
vielä tänä päivänä sen sillan edessä, joka vie Allerin yli
herttuan linnaan.

Jos ilveell’ etsit suosiota,
niin vakavasti varteen ota:
älä liian pitkälle pilaa saata,
ja lakkaa, kons’ on aika laata.

SEITSEMÄS LUKU.

Pöliöpeilin matka Saksanmaan kautta.
Pöllöpeili ratsasteli nyt veikollaan kesän kaiken ym-

päri Saksinmaata, ja missä tapasi hauskaa seuraa, siinä
hän viipyi, niin kauan kuin häntä huvitti. Vain missä
lapsia oli, ei häntä miellyttänyt olla. »Jos ovat vielä
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nuoria», lausui hän, »niin he hullunkurisuutensa kautta
ovat ihan luonnollisia narreja ja milteipä vielä veikeäm-
piä kuin oikea narri, joka toki ei sano ihmisille totuutta
sulasta tyhmyydestä, niinkuin pienet lapset tekevät; mutta
jos ovat vauraampia, niin heitä pidetään yleensä kiltim-
pinä, kuin mitä he todellisuudessa ovat, ja heidän ilki-
työnsä pannaan jonkun muun niskoille.

Kerran meni Pöllöpeili Salzwedelim ja majaili erään
ravintolan isännän luona, joka asui torin varrella, ja siinä
vieressä oli räätälin työhuone. Mestari piti kolmea kisäl-
liä, jotka istuivat erinäisessä kylkivajassa ompelemassa,
ja konsa Tili vain kulki ohi, tekivät he hänestä pilkkaa
ja syytelivät rääsyjä hänen jälkeensä. Tämä suututti
Tilliä, vaan hän ei virkkanut mitään. Tulipa sitten eräänä
päivänä Salzwedelissä pidettäväksi suuret markkinat, joille
tuohon pikku kaupunkiin aina saapui paljon väkeä; sen
tiesi Pöllöpeili, ja edellisenä yönä hän salaapäin sahasi
kannakepylväät poikki räätälien luhtivajan alta; mutta
nuo sahatut pylväät hän jätti rauhassa seisomaan kivien
nojassa, niin että niissä ei näkynyt mitään epäiltävää.
Seuraavana aamuna asettivat nuo kolme kisälliä kojunsa
pylvästen päälle, ja istuivat itse ompelemaan mitään pa-
haa aavistamatta. Kun nyt sikopaimen puhalsi merkin,
että kukin ajaisi sikansa ulos, niin tuli myös räätälin viisi
sikaa pahnastaan pihalle, juoksivat ikkunan alle ja alkoi-
vat totuttuun tapaansa hangata kylkiään noihin luhti-
pylväisiin. Silloin pylväät yhtäkkiä rysähtivät poikki,
vaja keikkui, siat vinkuivat, ja nuo kolme kisälliä keis-
kahtivat suin päin pois valtaistuimeltaan ja kuukuilivat
kadulle röhkivän harjaslauman sekaan.

Pöllöpeili oli pitänyt varalta ja huusi nyt kuuluvasti:
»Tuuli, tuuli! Katsokaa, tuossa tuuli puhaltaa kolme rää-
täliä akkunasta ulos!» Sen hän huusi niin korkealla



äänellä, että se kuului yli koko torin, ja kaikki kansa
ehätti hätään, nauroi räätäleille katketakseen ja pilkkasi
heitä,

Ken kernaasti muille ilkamoi,
hän varain syyttä vaikeroi,
jos kerran vastoinpäin käy pilkka
ja niukahtaakin oma nilkka.
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Moisilla pilapuheilla ja ilvekepposilla kulutti Pöllö-
peili kesäajan itseltään ja muilta, naureli ja lauleli yhä,
niinkuin sirkat tekevät, jotka nekään eivät huoli huomi-
sesta, minkä talvestakaan. Kun hän noin oli parisen
viikkoa majaillut Salzwedelissä, oli kesä lopussa, jaPöllö-
peili aikoi matkustaa edelleen; mutta isäntä oli piirrellyt
velkalaskun niin tuiki tunnollisesti, että Tillin täytyi
myödä voikkonsa, lunastaakseen itsensä irti. Jalkaisin
vaelsi Pöllöpeili siitä edelleen, ja kun hän eräänä sunnun-
taina saapui Stendaliin ja yritti niinkuin rahojaan lukea,
ei niissä ollutkaan enää lukemista; sillä voikko oli jo
syöty nahkoineen karvoineen. Silloin oli Tillin taas kuu-
lostaminen työtä, jollei mielinyt nälkää nähdä. Hän esit-
tihe siis eräälle villakankurille, joita oli useita tässä kau-
punkipahasessa, ja mestari sanoi hänelle:

»Hyvä apuri, te kisällit pyritte viettämään halulla
joutomaanantaita; mutta ken tekee niin, sitä en minä
halua pitää työssäni. Minulle täytyy koko viikko tehdä
työtä. Se on sanani!»

»Niin, mestari», vastasi Pöllöpeili, »se minusta myös
on parasta.» Maanantaina nousi Tili ylös ja vatvoi vil-
loja, niinikään tiistaina. Se oli villakankurin mieleen-
Keskiviikkona oli katumus- jarukouspäivä, niin että työn
täytyi seista. Mutta Tili ei ollut tietävinäänkään että oli
pyhä päivä, hän nousi aamulla varhain ylös ja alkoi hy-
ristä ja lyödä villoja, niin että se kuului yli kadun. Mestari
kimposi kiireesti vuoteeltaan ja huusi: »Lakkaa, lakkaa,
nyt on katumuspäivä, eikä tänään saa työtä tehdä!»

»Rakas mestari», vastasi Pöllöpeili, »mutta siitä te
ette minulle sunnuntaina virkkanut mitään, sen vain, että
minun täytyy koko viikko läpeensä tehdä työtä.»

»Se unohtui minulta, rakas kisälli», huusi mestari,
»mutta lakkaahan toki puimasta ihmiset saattaisivat huo-
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mata, että sinä näin pyhänä päivänä teet työtä, ja minä
saisin vielä päällisiksi maksaa sakkoja siitä. Minä mak-
san sinulle yhtäkaikki, mitä sinä tänään voisit ansaita.»
Pöllöpeili. oli tuohon tyytyväinen ja lepäsi sen päivää,
sillä hän ajatteli:

juhla juodaan,
kun juhla suodaan."

Kun sitten ehtoolla Tili istui mestarinsa kanssa il-
tasen ääressä, puhui kankuri hänelle, että villanvanutus
häneltä käy hyvin, hänen pitäisi vain lyödä vähän ylem-
pää; kuta ylempää, sitä parempi. Pöllöpeili sanoi mielel-
lään tekevänsä niin, nousi seuraavana aamuna varhain
ylös, otti portaat, kiipesi töineen talon ylisparsille ja siellä
löi villoja niin että pölisi. Mestari makasi vielä vuoteel-
laan, mutta hän kuuli lyönnistä, että jotain oli poissa
tolaltaan; hän siis kavahti ylös katsomaan, mitä Pöllö-
peili hommaili. Tämä huusi jo vastaan: »Mestari, luulet-
teko nyt, että minä lyön kyllin korkealta?»

»Totta maar», menosi kankuri, »seisoisitpa katolla,
niin sitten olisi vielä korkeammalta!» Noin sanottuaan
hän lähti kotoaan ja meni kirkkoon aamumessulle. Mutta
Tili ajatteli, ettei ilveilyä ollut vielä kyllin, kapusi katolle
ja pui villojaan siellä. Mestari huomasi sen jo alas ka-
dulle, tuli juoksujalkaa ja sanoi: »Mitä sinä vehtaat?
Herkeä heti! Yanutetaanko villoja katolla?»

»Mestari, mitä te nyt puhutte?» muistutti Pöllöpeili,
»äsken ikäänhän sanoitte, että katolla olisi vielä kor-
keammalta kuin ylisillä, ja vielä eilen sanoitte minulle:
kuta korkeammalta, sitä parempi!»

Silloin mestari kiukustui ja kivahti: »Tahtonet vil-
loja vanuttaa, niin vanuta, tahtonet narrina kujeilla, niin
kujeile; vaan minun työni pane pois, sinulla on nyt ilta-
amen.» Niin siis Tillin oli lähteminen.
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Jo puhalleli kolkot syysmyrskyt, ja pian tulivat tal-
ven puutteet ja kallis aika, niin että Tili arveli: »Mihin
sinä ryhdyt, päästäksesi talven yli?» Kukaan ei kaivan-
nut sälliä, ja ainoastaan kerran vielä onnistui Tillin saada
työtä. Hän sai sitä Ascherslehenissä eräältä turkkurilta,
joka hänet otti hyvin vastaan. Jos Pöllöpeili vain olisi
voinut pysyä kunnollisena ja hillitä vekkulin, joka hänessä
asui, aina ja, kaikkialla pistämästä esiin pitkiä korviaan,
niin hän olisi talven yli saanut istua lämpöisen takan
takana, ja hänen olisi ollut hyvä olla. Vaan pelkässä
häijyydessään turmeli hän turkkurilta kalliit nahkat, niin
että mestari ajoi hänet jo toisena päivänä tiehensä, ja
niin jäi Tili vaeltamaan taas edelleen, nälkää ja kylmää
kokemaan, ja missä hän pyrki työhön, tuli vain kielto ja
kehotus odottamaan kevään tuloa. Hänen ilveistään ja
kujeistaan ei myöskään huolinut kukaan kuulla; aika oli
kovin huono, ja jokaisella oli päässä niin paljo vakavia
asioita, ettei siinä pilkalle enää löytynyt mitään sijaa.

Ken kesällä vaatteensa hävittää,
hän talveks Aatamin takkiin jää.

Huolimatta kaikista vaivoista ja vastoinkäymisistä,
ei Tili laskenut korviansa hipalleen, vaan mietti: »ken
tahtoo ilon päiviä viettää, saa ottaa suruisetkin yhteen
lukuun.» Niin vaelsi hän Berliniin, ja kun hän juuri oli
saapumassa kaupunkiin, niin hän ilokseen sai tietää, että
maanruhtinas aikoi pitää suuret hovijuhlat, siinä ratsas-
ja peitsikilpailut sekä kaikenmoiset ritarileikit, ja oli näille
juhlille kutsunut ritarikuntansa ynnä muita herroja Ber-
liniin. Silloin oli kaupungissa monella kunnon käsityö-
läisellä tekemistä käden kerkeämältä, etenkin eräällä turk-
kurilla, joka oli syntyisin svabilainen ja ammatissaan sai
parasta aikaan, koska hänellä oli ovela pää. Hän oli
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äveriäs mies ja piti suurta tehdasta; sillä moni aimo por-
vari ja maan ritarikunta, jopa itse maanruhtinaskin teetti
hänen luonaan töitänsä. Tämän turkkurin puheille meni
Tili ja pyysi työtä. Mestari oli iloissaan hänen tulostaan,
ja koska häneltä oli tilattu monta susiturkkia, niin hän
kysyi Tilliltä, osaisiko tämä myös tehdä kelpo susia.

»Niinpä luulisin», kehaisi Pöllöpeili.
»Hyvä kisälli, sittenpä sinä tulit juuri parhaiksi

tänne», sanoi mestari, »palkoista kyllä sovitaan.»
»Niin, mestari», jatkoi Tili, »minä luotan teihin, että

te osaatte minun työlleni antaa arvon, jahkahan näette.
Kuitenkaan minä en mielelläni työskentele toisten kisäl-
lien kera, vaan mieluimmin olisin yksin; silloin en häi-
riydy ja minä voin oman mieleni mukaan suorittaa työn.»
Nyt antoi mestari eri huoneen Tillin huostaan ja toi hä-
nen käsiinsä monta sudennahkaa, jotka jo oli muokattu
valmiiksi turkiksiksi, sekä antoi hänelle joitakuita turkin
mittoja, suurta ja pientä. Näin Tili ryhtyi työhön, leikkeli
sudennahkat ja muodosti niistä pelkkiä susia, jotka hän
täytti heinillä, ja teki niille kepakoista sääret, niin että
näyttivät ilmi-eläviltä. Kun kaikki nahkat oli leikelty
ja kyhätty susiksi, virkkoi Tili: »Mestari, ne sudet ovat
valmiina; onko teillä mitä muuta teettämistä?»

»Katsotaan ensin», vastasi turkkuri ja meni hänen
kanssaan Tillin työkammioon. Siinä virui susia perman-
nolla, suurta pientä sekaisin, niinkuin ne Pöllöpeili oli
kyhännyt.

»Mitä tuo on olevinaan?» ärjäisi mestari vimmastu-
neena. »Minkä suuren vahingon sinä minulle olet saat-
tanut! Minä toimitan sinut vankeuteen ja rangaistuk-
seen!»

»Siinäkö on minun palkkani?» vastasi Pöllöpeili.



63

»Mestari, olen täsmälleen tehnyt sanojanne myöten; te
käskitte minun susia tekemään.»

»Mutta minä tarkoitin susiturkkeja», kivahti mestari
kiukuissaan.

»Rakas mestari, kuinka minä olisin voinut arvata,
että te tarkoititte jotain muuta, kun te kaikitenkin sa-
noitte susia? Jos te olisitte käskenyt: Tee minulle susi-
turkkeja! niin se olisi ollut minulle mieluisempi työ ja
vähempi vaiva.»

Mitenkäpä osasi turkkuri päästä vekkulia syyttä-
mään, kun hän selvään oli sanonut, että tämän tuli tehdä
susia? Hän ajoi tämän pois työstä ja sai vielä korvin
kuulla, kun Tili mennessään sanoi: »Mestari, jos minulle
edeltäpäin olisi sanottu, etten sen parempaa kiitosta saisi,
niin enpä olisi tuhlannut noin suurta huolta ja ahkeruutta
noihin susiin.»

Aatos päin seinää, puhe puuta heinää,
monen vikahan vei nää.

KAHDEKSAS LUKU.

Tili räätälinä.
Berlinissä nyt Pöllöpeili palkkasihe räätälinkisälliksi,

ja kun hän istui pöydällä ja neulaa käytti, sanoi mestari
hänelle: »Kisälli, kun sinä ommella . aijot, niin ompele
hienosti ja niin, jotta sitä ei näy.» Pöllöpeili vastasi mie-
lellään tekevänsä niin, ja neula ja vaatteet käsissään hän
ryömi erään korvon alle ja alkoi siellä ommella. Räätäli
seisoi ääressä, katseli ihmeissään tuota kujeilua ja kysyi:
»Mitä sinä siellä teet? Tuopa on kummaa ompelua,»



»Mestari», virkkoi Tili, »te sanoitte, että minun pi-
täisi ommella niin, ettei sitä näy. Täältä korvon alta
sitä ei näe kukaan.»

»En minä niin tarkoittanut», vastasi räätäli, »herkeä
pois eläkä enää ompele noin, vaan ompele niin, että nä-
kyy!»

Tili oli jo kolme päivää malttanut olla uuden mes-
tarinsa luona, kun sukeutui niin, että räätäli kolmannen
päivän iltana oli väsynyt ja halusi mennä aikaisin nuk-
kumaan; kuitenkin hän arveli vielä olevan liian varhaista
kisällien maatameno-ajaksi. Ompelupöydällä oli juuri par-
haiksi takki, hihoja vaille valmiina. Räätäli antoi takin
ynnä irtonaiset hihat Pöllöpeilille ja sanoi: »Viskaa vielä
tähän takkiin hihat kiinni ja sitten mene levolle!» Sen
sanottuaan meni mestari makuuhuoneeseen, ja Tili ripusti
takin koukkuun, sytytti kaksi kynttilää, yhden kullekin
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puolelle, ja otti toisen hihan ja viskasi vasten takkia; sit-
ten meni toiselle puolelle ja viskasi sieltä toisen hihan
vasten takkia, ja teki sitä, kunnes kumpikin kynttilä oli
palanut loppuun. Sitten hän sytytti kaksi uutta ja heit-
teli koko yön läpeensä hihoja vasten takkia.

Seuraavana aamuna nousi räätäli ylös ja astui työ-
huoneeseen. Pöllöpeili ei siitä häiriytynyt, viskeli vain
väsymättä hihoja edelleen. Mestari seisoi, katseli tuota
ja kysyi: »Mitä hulluja sinä siinä vehkeilet?»

»Enpä, totta vieköön, mitään hulluja», vastasi Pöllö-
peili toimessaan. »Olen tässä kaiken yötä viskellyt noita
hassuja hihoja vasten takkia; mutta eivätpä ne vaan ota
tarttuakseen siihen kiinni. Olisi ollut parempi, jos olisitte
käskenyt minun ruveta nukkumaan, kuin nakkelemaan
noita hihoja; pitihän teidän tietämän, että se on hukka-
työtä.»

»Onko tuo minun syyni?» virkkoi räätäli siihen.
»Saatoinko minä arvata, että sinä sen noin ymmärtäisit?
En minä tuota ole tarkoittanut, vaan että sinun piti vielä
nuo hihat ommella sivahuttaa kiinni takkiin.»

»Siitä hitto kiittäköön teitä!» sanoi Pöllöpeili. »Jos
te asian lausutte toisin, kuin mitä ajattelette! Kuka teitä
sitten voi ymmärtää, ja mitenkä siinä tullaan tolkulle?
Jos minä olisin tiennyt, että tuo oli teidän tarkoituk-
senne, niin olisivat hihat pian olleet ommellut takkiin, ja
vieläpä olisi minulle jäänyt parisen tuntia makuuaikaakin.
Nyt saatte tänään itse ommella ommeltavanne; nyt minä
tahdon mennä nukkumaan.»

Mutta mestari ei tahtonut sitä sallia, vaan sanoi,
ettei hän ollut ottanut Tilliä taloonsa nukkumaan, vaan
ompelemaan. Niin he joutuivat keskenänsä kiistaan, ja
jopa räätäli lopulta kävi vaatimaan, että Tili maksaisi
ne kynttilät, jotka hän yöllä oli suotta polttanut. Silloin
Pöllöpeili pisti pillit pussiinsa ja vaelsi Berlinistä pois.

5
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Ken narrintyötä tehdäkseen
yön kaiken valvomahan jää,
on itse varas itselleen,
lie veijari, vaan myös löyhkäpää.-

Pöllöpeili vaelsi edelleen ja tuli Mecklenburgin maa-
han; mutta kun hänellä ei enää ollut yhtään rahaa millä
syödä, ja talvi oli ankara, niin hän palkkasihe muuta-
massa kylässä sepänapuriksi ja tuumi itsekseen: »Kestä,
mitä kestää voit, aina sinä jaksat ponnistaa yli talven;
ja siksi, kunnes päivä korvalliselle paistaa ja kyetään
kynttä ketoon pistämään, tee, mitä seppä tahtoo.» Niin
siis Tillin täytyi laihoin eväin suorittaa raskasta työtä ja
vihdoin hän siihen kyllästyi lopen. Kun hän sitten eräänä
aamuna takoi yhteen kaikki vasarat, pihdit ynnä muut
työkalut, niin että niistä ei yhdestäkään enää ollut käy-
tettäväksi, jakaupanpäällisiksi hakkasi kaikista hevosen-
kenkänauloista päätteet pois, niin mestari hääti hänet
talosta tielle. Vaan ennen kuin Tili lähti, otti hän ta-
pansa mukaan liitupalasen ja kuvasi sillä pajan oven
päälle pöllön ja peilin sekä kirjoitti tuon kuvauksen ylle
latinaksi: Hic f uit!

Kun seppä sitten astui huoneesta kartanolle, äkkäsi
hän kuvan ja kirjoituksen eikä tiennyt, mitä ne tarkoit-
tivat; sen takia hän haki kylän pastorin sinne, että tämä
oppinut mies selittäisi arvoituksen. Pastori katseli tuo-
kion aikaa kirjoitusta sekä lausui: »Tuo tietää niin pal-
jon kuin: Pöllöpeili on ollut täällä.» Mutta hengellinen
herra oli paljon kuullut Pöllöpeilistä ja mielistynyt hänen
ilveellisiin kepposiinsa, ja sentähden hän moitti seppää,
että tämä ei ennemmin ollut puhunut siitä ja näyttänyt
hänelle Pöllöpeiliä; sillä hän olisi kovin mielellään kat-
sellut tuota vekkulia kasvoista kasvoihin.

»Herra», vastasi seppä, »kuinka olisin teille voinut
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sanoa, mitä en itse tiennyt? Nyt kyllä tiedän liiankin
hyvin, että Pöllöpeili on ollut talossani; sen näkee minun
yhteenjuotetuista työkaluistani; älköön kuuna päivänä
tulko takaisin, se lurjus!» Näin sanoen otti mestari rie-
vun, pyyhki pois, mitä oven päällä seisoi, ja sanoi: »En
voi oveni päällä pitää vekkulinvaakunaa!»

Savileili kaiusta tunnetaan,
laulusta lintu ja sulistaan.

Pöllöpeili saapui tuota samaista kylää lähellä ole-
vaan Rostockin kaupunkiin, jossa hän viihtyi sangen hy-
vin, niin että hän pysähtyi sinne pitkäksi aikaa; hän oli
päässyt työhön räätälimestarille ja käytti vaihtelun vuoksi
sukkelaa päätänsä kerrankin hyödyksi ja hyväksi tälle
ammatilleen; hän näet teki monta keksintöä jalossa rää-
tälintaidossa. Kerran hän ompeli Rostockilaisille napit
ja napinlävet kaikkiin taskuihin, jotta he aina voisivat
pitää kukkaronsa taskussa napin takana, vaan ihmiset
arvelivat, että siten heiltä kävisi paleltamaan käsiä talvi-
pakkasessa, ja tahtoivat Tillin ratkomaan nuo napit jäl-
leen pois.

Kun Pöllöpeili niin muodoin huomasi, ettei kansalla
ollut ymmärrystä kyllin, jotta olisi voinut ottaa onkeen
omaa etuaan, niin hän päätti uudistuspuuhissaan kääntyä
omain ammattitoveriensa puoleen ja kirjoitti avoimen kir-
jeen kaikille räätäleille Saksan maissa. Siinä kirjeessä
hän näille ensin vakuutti suosiotaan ja ilmaisi suurta
uskollisuuttaan kunniallista ja hyvinarvoista räätälinam-
mattia kohtaan. Jospa tosin, niin kirjoitti Tili, tämä rehel-
linen käsityö omaakin hienoja, viisaita sekä erinäisen
kunnollisia miehiä yllin kyllin, niin on kuitenkin näiden
arvo alempi kuin suutarin, lakintekijän ja turkkurin, saati
puusepän, raution ynnä kaikellaisten muiden käsityöläis-
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ten. Tämä johtuu yksinomaan siitä, että räätälit eivät,
niin kuin nuo toiset, lujasti ja uskolla vedä yhtä köyttä,
eivätkä keskenään pidä kokouksia neuvotellakseen, mikä
heidän asemalleen olisi hyödyksi ja menestykseksi. Muut
käsityöläiset pitävät päiviään milloin Hampurissa, milloin
Bremenissä, Lyypekissä tai Wismarissa, tai jossain muussa
Saksan kaupungissa, ja joka kerran he palaavat rohkais-
tuina ja virkistyneinä kokouksistaan. Sitä vastoin rää-
tälit istuvat koko ikänsä päivästä päivään pöydällään,
eikä toinen välitä vähääkään toisestaan. Tämä asian-
laita on parannettava, ja sitä varten kutsuu hän, Tili
Pöllöpeili, kaikkia Saksan kelpo räätälejä toiseksi hellun-
taipäiväksi tähän oivaan Rostockin kaupunkiin; siellä hän
aikoo heille opettaa erään taidon, joka heille ja heidän
lapsilleen aina maailman loppuun saakka on oleva suu-
reksi hyödyksi ja hyväksi. Tämän kirjeen alle kirjoitti
Pöllöpeili nimensä ja pani sen alle vaakunansa: pöllön ja
peilin, jotta jokainen näkisi kirjeen hänen omaksi kirjoit-
tamakseen.

Kun räätälit sitten kaupungeissa ja kylissä lukivat
kirjeen, niin heitä mairitteli se että Pöllöpeili yhtyi hei-
hin ja antoi heille ja heidän toimelleen noin paljon kun-
niaa, ja he pitivät huolta siitä, että lähettien kautta
asiasta kulki tieto joka räätälin nimelliselle syrjäisim-
päänkin kylään. Kohta ei ollut koko Saksinmaassa Hol-
steinissa, Pommerissa ja Mecklenburgissa, yhtä vähän
kuin Lyypekissä, Hampurissa, Stralsundissa ja Wismarissa
tai vendiläiskaupungeissakaan yhtä ainoaa räätäliä, ken ei
olisi tiennyt, että heti helluntain jälkeen tuli pidettäväksi
räätälienpäivät Rostockissa. He riensivät todella sinne
kaikki tyyni, niin että Rostockissa näytti nyt, kuin olisi
räätäleitä pilvistä pudonnut, niin paljo niitä siellä oli.
Muutamia mestareja meni sitten Pöllöpeilin luo, puhuen hä-
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nelle, että he olivat saapuneet hänen kirjelmänsä johdosta,
ja koska hän siinä puhui eräästä taidosta, joka oli koi-
tuva heille ja heidän lapsilleen hyväksi, niin he pyysivät,
että hän nyt heille ilmoittaisi semmoisen taidon. Silloin
Röllöpeilissä taas heräsi, vekkuli, niin että hän vastasi:
»Niin, kokoutukaa vain joka ikinen tuonne niitylle mi-
nun majapaikkani taa, • että jokainen teistä voi minulta
kuulla sen.

Niinpä kaikki räätälit siis kokoutuivat aukealle pai-
kalle Pöllöpeilin huoneen taa, ja Tili puhutteli heitä taka-
akkunasta näin: »Rehelliset räätäliammatin miehet, otta-
kaa varteen visusti ja kuunnelkaa, mitä minä teille ilmoi-
tan!» Silloin vaikenivat kaikki tyyten kuin hiiret, ja
Pöllöpeili jatkoi: »Jos kuka mies teille puhuu: kyynärä,
silorauta, sakset ja sormustin, neula ja rihma, siinä on
teidän työkalunne, ja niitä on helppo hankkia; sillä siihen
ei tarvita mitään taitoa eikä oppia, vaan se käy aivan
itsestään, niin pian kuin joku alkaa harjoittaa luvallista
räätälintointa, jos joku mies teille siis puhuu noin, ei
hän teille sano mitään erikoisen uutta, ja teidän ei tar-
vitse häntä kuunnella sen tarkemmin, kuin mitä kohte-
liaisuus ja hyvä tapa vaatii; minä sitävastoin tahdon
teille opettaa taidon, hyödyksi teille ja teidän lapsillenne,
ja niin usein kuin te sitä käytätte, muistakaa silloin mi-
nua; siis huomatkaa: Kun te neulan silmään olette säi-
keen panneet, niin muistakaa aina säikeen toiseen pää-
hän tehdä solmu, muuten teiltä menee monta pistoa huk-
kaan; jos te sitävastoin teette, mitä teille juuri olen
opettanut, niin säikeellä ei ole mitään syytä luiskahtaa
läpi.»

Toinen räätäli katsoi toiseensa suurin silmin, ja
kaikki puhuivat: »Tuon, tiedämme jo vanhastaan.» He
kysyivät Tilliltä, oliko hänellä mitään muuta sanomista
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heille; sillä moista hölynpölyä varten he olisivat jättäneet
juoksematta kymmenet, kahdettoista, jopa useammatkin
peninkulmat Rostockiin ja lähettämättä sanomia toisilleen.
Moista taitoa ja tietoa olivat räätälit käyttäneet jo enem-
män kuin tuhat vuotta.

»Anteeksi, rakkaat ammattiveljet», vastasi Pöllöpeili,
»mitä tuhat vuotta sitten on tapahtunut, sitä teidän on
mahdoton tietää, koska kukaan teistä ei silloin ole ollut
mukana; vaan sen minä tiedän vissiin, että minä tämän
taidon, minkä teille tahdoin opettaa, itse olen suurella
vaivalla keksinyt; sillä kukaan sitä ei ole opastanut mi-
nulle, ja se myös on selkeä seikka, että te olette kiittämä-
tön suku, koska te minun opetukseni otatte nurinalla
vastaan. Siksi minäkään en viitsi enää teille tuhlata
suosiotani, vaan saatte palata sinne, mistä olette tul-
leetkin.»

Siitä räätälit suuttuivat Tilliin, ja heidän mielensä
olisi tehnyt antaa hänelle turkkiin; mutta kun he juosten
tulivat hänen ovensa eteen, olikin Pöllöpeili jo aikaa pu-
distanut tomut jaloistaan. Se vimmastutti räätälejä vielä
enemmän; sillä he ovat urhoollista väkeä, joka ei tyhjää
säikähdä eikä pelkää käydä yhden miehen kimppuun. Pa-
himmin he murisivat kuitenkin sitä, että he olivat pitkän
matkansa tehneet perin turhaan ja saaneet vain väsyneet
koivet saaliikseen. Nyt imuroivat heille Rostockilaiset
päälle päätteeksi ja sanoivat: »Ken kernas uskomaan, se
pikaan petetään, Tiesittehän ammoisestaan, millainen lintu
Pöllöpeili on, miksi uskoitte hänen viserrystään ja kuher-
rustaan ? Eikö totta se vekkuli siveli teille hunajaa par-
taan? Jos olette makeaa mettä liponeet, niin kärsikää
nyt myöskin, jos se tuottaa teille vatsakipuja!» Noin siis
räätälit saivat vahingon päälle vielä häpeääkiu ja erosi-
vat apealla tuulella toisistaan.
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Hiiret silavalla
houkutellaan häkkiin,
suulla sulavalla
hupsut huppusäkkiin.

YHDEKSÄS LUKU.

Mitä tepposia Tili teki Lyypekissä ja
Hampurissa.

Pöllöpeili oli viisaasti varuillaan, kun hän tuli Lyy-
pekin seutuville, ja käyttäytyi säädyllisesti, tekemättä kel-
lekään ilkosiaan; Lyypekissä näet vallitsi sangen ankara
laki. Tähän aikaan oli siellä neuvoskellarissa viinuri ni-
meltä Lamprecht; hän oli mahtaileva, ylpeä mies, joka
luuli, ettei kukaan ole niin viisas kuin hän; rohkenipa
hän kerskaillakin, jotta hän tahtoisi nähdä sen miehen,
joka voisi hänet pettää tai pistää pussiin. Tästä oli mo-
nella porvarilla kaunaa häntä kohtaan.

Kun Pöllöpeili sai kuulla viinurin korskeudesta, ei
hän enää jaksanut pitemmältä pitää vekkulia piilossa,
vaan ajatteli: »Pitääpä koetella, mikä tuo on miehiään!»
Hän otti kaksi haarikkaa, jotka olivat aivan yhtäläisiä;
toiseen hän kaatoi vettä ja piiloitti astian takkinsa lie-
peen alle, toisen hän jätti tyhjäksi ja kantoi sitä julki.
Näin hän meni neuvoskellariin ja lasketutti itselleen tuo-
pin mitan viiniä. Kun mestari Lamprecht silmänräpäyk-
seksi käänsi päätänsä poispäin, sukellutti Tili viinihaa-
rikan levättinsä kätköön, vetäisi vesihaarikan esiin ja
pani kaupuspöydälle. Sitten hän kysyi: »Viinuri, mitä

tämä tuoppi?»
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»Kymmenen pfenningiä», sanoi toinen.
»Se on liiankallista minulle», virkkoi Pöllöpeili; »mi-

nulla ei ole kuin kuusi pfenningiä. Enkö saisi tätä vii-
niä sillä?»

Viinuri närkästyi ja sanoi: »Täällä Lyypekin neu-
voskellarissa määrää korkeanviisas neuvosto hinnan; vai
tahdotko sinä viinin hinnan määrätä minun herroilleni?
Jos hinta ei sovi sinulle, niin jätä viini tänne herrain
kellariin!»

»Lyhyesti ja selvään puhuttu», vastasi Pöllöpeili,
»minä olen sen ymmärtänyt; vaan minulla ei ole kuin
nämä kuusi pfenningiä; jos ette niitä huoli, niin kaatakaa
viini tynnyriin takaisin!»

Silloin otti viinuri vesihaarikan, ja viiniksi luullen
hän laskea höläytti veden ylälävestä jälleen tynnyriin.
»Millainen pöllö sinä olet», haukkui hän, »lasketat haa-
rikkaasi viiniä, etkä sitten voikaan sitä maksaa!»

Tili otti haarikan ja lähti menemään; mutta ovelta
hän pyörähti vielä takaisin ja virkkoi: »Minäpä näen, mes-
tari Lamprecht, että te olette pöllö. Ei ole kukaan niin vii-
sas, etteivät pöllöt saisi häntä petetyksi, olipa hän vaikka
neuvoston viinuri Lyypekissä.» Niin sanottuaan meni
Pöllöpeili matkaansa kantaen viinihaarikkaa vaippansa
kätkössä, ja tyhjää haarikkaa, jossa vettä oli ollut, julki
näkyvissä.

Ken pitää viisaana itseään'
sitä pian nenästä vedetään.

Lamprechtia, viinuria, suututti ne sanat, mitkä Pöl-
löpeili oli jäähyväisikseen lausunut, ja harkittuaan niitä
hän tuli siihen uskoon, että jokin petos saattoi piillä nii-
den takana. Hän kiiruhti senvuoksi juoksujalkaa neu-
voskellarista ulos, huusi torivoudille, joka siellä seisoi, ja
riensi hänen kanssaan Pöllöpeilin jälkeen. Eikä aikaa-
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kaan, niin he tapasivat Tillin ja ottivat hänet kiinni
kadulla. Vouti tarttui häneen, ja kun hänellä oli kaksi
haarikkaa, toinen tyhjä, toinen täynnä viiniä, niin hän
nimitti Tilliä varkaaksi ja hirteen pantavaksi petturiksi,
ja vei hänet vankilaan.

Kun nyt päivä tuli, jona Tili vietiin neuvoston eteen
tutkittavaksi, juoksi kansa kaduille kokoon äänekkäästi
nureksuen; jokainen näet oli iloissaan, että kerran tuota
neuvosviinuria oli saatu putkahutetuksi, ja joka ikinen soi
Pöllöpeilille että hän pääsisi vapaaksi. Koko kaupungissa
kävi vain yksi huuto, ja koko Lyypekki oli liikkeellä, toiset
jalan, toiset ratsain, ja niin tulvi kansaa neuvostalon edus-
talle vartomaan, mihin suuntaan korkean neuvoston pää-
tös oli lankeava. Moni neuvosherra joutui siinä hätäyk-
siin ja moni luuli, että kansa tahtoi riistää Pöllöpeilin
pois neuvoston huostasta sekä väkisin pelastaa hänet
joutumasta hirtettäväksi. Mutta niin huonosti Pöllöpeilin
laita ei vielä ollutkaan; sillä hän puolusti itseään taita-
vasti ja puhui:

»Ylenviisaat ja ankarat herrat! Minä en ole varas,
vaan vekkuli, joka harrastelen ilveilyä sekä sanon kai-
kille ihmisille totuuden, joskus kaunistellen, joskus kau-
nistelematta, jotta he paranisivat hulluudestaan; sillä se
on tauti, jota sairastetaan useammin kuin kuumetta. Niin
muodoin minä siis olen ikäänkuin hullujen parantaja. Nyt
on mestari Lamprecht, kuten laajalti tunnetaan, kerskail-
lut, että kukaan ei ole niin viisas kuin hän, ja että häntä
kukaan ei voi panna pussiin. Tällä korskeilullaan hän
on vedonnut minun parannustaitooni ja minulta vaatinut
lääkettä hulluudelleen; tahi sanoakseni koristelematta

hän on yllyttänyt minut tekemään hänelle tepposen.
Kenellä on noin suuret sanat suussaan, hän muistakoon
myös sananpartta: »Ylpeys käy lankeemuksen edellä», ja
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olkoon paremmin varuillaan, kuin mitä mestari Lamprecht
on tehnyt. Moinen suusankari ei saa perästäpäin valit-
taa, että hän on joutunut petepohjukkaan, jos kuka hä-
nelle näyttää, jotta koko hänen mahtailunsa on pelkkää
tuulen pieksämistä. Ylenviisaat herrat, teidän viinuri mes-
tarinne on itse omalla suuriluuloisuudellaan ja julkealla
itsekiitoksellaan vaatinut koko maailman ja varsinkin mi-
nut kilpasille kanssaan. Nyt minä olen opettanut hänelle,
että on sukkelampiakin ihmisiä, kuin mitä hän onkaan,
niinpä hänen pitäisi minua kiittää tästä lääkkeestä, joka
toivottavasti tepsii, ja siitä hänelle ei yksi viinituoppi ole
ollut liian kallis hinta; muut lääkärit pitävät rohtonsa
ja pillerinsä paljon kalliimmassa.»

Moni neuvosherroista yhtyi tähän puheeseen aivan
avonaisesti, toiset salaa hymyilivät tai myös pikkuruisen
nyökähyttivät päätään; vaan useimmat tuomitsivat van-
haan tuttuun tapaan: »Lyhyt virsi pitkä hirsi!»» Ja
Pöllöpeilille olisi asia ehkä sittenkin voinut päättyä huo-
nosti, ellei viime hetkessä eräs harmaapää neuvosherra
olisi noussut ja puhunut:

»Oivan Lyypekin kaupunkimme korkeanviisaat isät!
Että tämä Pöllöpeili, joka edessämme seisoo, on vekkuli,
sen hän on meille sanoillaan kylliksi todistanut, ja sitä
paitsi sehän tiedetään kautta koko valtakunnan; niinpä
saattanee myös hyvin uskoa, että hän mestari Lam-
prechtilta ei ole tuota viinituoppia putkeltanut pelkkä
konnankoukku mielessä, vaan, kuten hän itse sanoo, il-
veilyhalusta ja parantaakseen viinuria hänen houkkanani-
sesta ylpeydestään, Tietkää siis, te, tämän oivan kau-
punkimme vakaat isät, jos me hirtätämme tämän narrin,
kuin halvan rosvon, niin tuhannen tuhatta vuoden takaa
on nouseva sukupolvi, joka tästä meidän kaupungistamme
ei tiedä mitään kertoa ja mainita muuta kuin tämän:
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»Kerran oli korkeanviisas senaatti hirtättänyt narri Tili
Pöllöpeilin ilveilyn tähden.» Mitä isämme ja mitä me itse
olemme hyvää saaneet aikaan, se jää unhotuksiin, mutta
tämän narrin kuolemaa ei kuunaan meille annettaisi an-
teeksi. Sen tähden, laskekaamme, kehnoa jälkipuhetta
välttääksemme, tämä hullujen parantaja laputtamaan!»

Siihen yhtyivät kaikki, jotka Pöllöpeilin vakuutuk-
siin luottivat ja mestari Lamprechtille salaisin puolin soi-
vat rangaistuksen hänen ylpeydestään, vaikka he eivät
julki sitä saattaneet lausua, mutta toiset myös, jotka kat-
soivat viisauden vaativan, että tehtäisiin hälinöivän kan-
san mieliksi. Näin tunnusti siis korkea neuvosto oikeaksi,
että Pöllöpeili oli rehellisesti viinuria peijannut yhdellä
viinituopilla, kuitenkin niin, että tälle oli yhdessä tuopissa
kyllin sekä ettei Tili saa toistamiseen koetella kujeitaan.
Pöllöpeili oli sydämen pohjasta iloinen tästä päätöksestä,
mutta hän korjasi niin pian kuin mahdollista luunsa pois
Lyypekistä; hän näet pelkäsi, että neuvosherroja voisi
heidän oma lausuntonsa kaduttaa, jos hän sattuisi jostain
uudesta kepposesta joutumaan kiikkiin.

Petkutus vai pila hyvä,
usein pulma on yhtä syvä,
kuin ois tuntea jyvästä jyvä.

Tili ei ollut vielä kovin pitkälle Holsteiniin vaelta-
nut, kun hänet kohtasi joku outo mies ja kysyi: »Voit-
teko sanoa, hyvä ystävä, kuinka kauan minulla on vielä
kävelemistä Lyypekkiin?»

»Kävelkää vain, kävelkää!» vastasi Pöllöpeili. Ih-
meissään katseli vaeltaja Tilliin sekä virkkoi: »Ette mah-
tanut oikein ymmärtää sanojani, hyvä ystävä; minä tah-
toisin tietää, miten pitkältä on vielä Lyypekkiin.»
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»Aivan oikein, minä kyllä olen ymmärtänyt. Kä-
velkää vain, kävelkää!» vastasi Pöllöpeili toistamiseen.

»No, miten pitkältä siis on?» kysyi vieras häntä pa-
tistaen.

»No kävelkäähän nyt vihdoinkin; kävelkää!» kivahti
Tili kahta pontevammin.

Vieras pyöräytti päätään ja mutisi partaansa jotain,
mikä kajahti kuin: pökkelö, ja lähti sitten käymään. Mutta
hän oli tuskin viittäkään kymmentä askelta kulkenut,
kun Pöllöpeili huusi hänelle takaapäin: »Jos askellatte
eteenpäin tuolla tapaa, niin olette kauintaan kahteen tun-
tiin Lyypekissä.» Nyt oli vieras melkeinpä vielä enem-
män kummissaan tästä pontevasta vastauksesta, kuin
äsken närkästyksissään Tillin epäkohteliaisuudesta; hän
pyörähti takaisin, juoksi Pöllöpeilin tykö ja sanoi: »Minä
kiitän teitä, hyvä ystävä, opastuksesta; vaan sanokaa nyt
myös, miksi te ensin epäsitte minulta vastauksen.»

»Epäsitte?» toisti Pöllöpeili. »En suinkaan ole sitä
evännyt.»

»No, no, hyvä ystävä! Ettekö kolmeen kertaan käs-
kenyt minua kävelemään?»

»Se on kyllä totta», virkkoi Tili; »vaan osatakseni
sanoa, kuinka kauan teillä vielä oli kävelemistä Lyypek-
kiin, täytyi minun toki tietää, kuinka nopeaan te käytte;
sitä varten minä teitä kehoitin käymään, ja nyt toivotan
minä sydämestäni teille onnellista matkaa.»

Kun Pöllöpeili tuli Biidelsdorfiin, jokavanhassa Sak-
san valtakunnassa oli pohjoisin kylä ja sijaitsee Eiderin
läheisyydessä, niin hän tapasi nuo kunnon Biidelsdorfilai-
set suuressa kiihkossa; sillä juuri sinä päivänä oli heidän
myllylammessaan tapahtuva iso nuotanveto. Vuosikausi
sitten oli nimittäin heidän kylänvanhimpansa Rendshurgin
kaupungista mukanaan tuonut kymmenkunnan silliä, jotka
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hänestä ja hänen perheensä suusta maistuivat mainioilta,
ja, kuten oikea ja kunnon kylän-isä konsanaankin oli hän
kutsunut talonpoikansa koolle ja ehdottanut näille, että
ryhdyttäisiin silliä viljelemään. Asia tuli myös päätetyksi
vanhinten ja viisainten neuvostossa, ja jo seuraavana lau-
vantaina oli kylänvanhin Rendsburgin viikkomarkkinoilta
ostanut koko tynnyrin suolasilliä, jotka suurella riemulla
oli pantu lammikkoon. Nyt siitä oli kulunut vuosi ommel-
leen, ja tuo suuri nuotanveto, jota vanhat ja nuoret jo viik-
kokausia olivat ilolla odottaneet, tuli toimeen pantavaksi.

Silloin saapui Pöllöpeili aivan oikeaan aikaan, eikä
hänen tarvinnut kauan pyydellä saadakseen olla juhlassa
osilla. Nuotta poikettiin poikki lammen, ja kaikkein sil-
mät uteliaina tähtäsivät nuotan nostimille päin, kun se
vedettiin jälleen vedestä ylös: vaan silleistäpä ei näkynyt
jälkeäkään, ainoastaan lihava ankerias kiemurteli nuo-
tassa. ■ Ensimältä olivat nuo kelpo Biidelsdorfilaiset myk-
kinä hämmästyksestä, sitten puhkesi suuttumuksen myrsky.
»Toi se ollee haaskan’! ne kai!» »Angervoin’ ollee kai sil-
lin syön’t sisääs’!» huusivat talonpojat äkeissään, jaPöllö-
peili vakuutti oikeaksi heidän arvelunsa; sillä mihinkäs
muuten olisi kaikki tuo sillin paljous joutunut. Ankerias
oli, ne varmaan syönyt, silläpä se olikin noin lihava. Moi-
nen kauhea ilkiteko ansaitsi ankaran rangaistuksen.

»Se kuollah soa!» huusi kylänvanhin, ja kaikki yh-
tyivät häneen. Vaan minkä kuoleman oli tuo pahan-
tekijä saava? Tuskallinen kuolema se oli oleva, muuten
olisi rangaistus liian lievä.

»Veretäh hirteh toi!» ärjäisi joku Budelsdorfin mies.
»Äijäh huovis kuolio!» kirkuivat toiset.
»Paistetah!» arveli kylänvanhin.
»Hukutetah», huusi Pöllöpeili täyttä kulkkua.
»Vot hyvä! hukkumah! Käym hukuttamah!» rie-
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muitsivat kaikki ääneen. Ja nyt kannettiin ankerias Ei-
derin partaalle ja singottiin aimo kuiskauksella rantalie-
jukkoon. Kun ankerias tunsi märkää pohjaa ällänsä, niin
se alkoi kiemuroida eteenpäin liejussa ja pian tapasi pe-
lastavaa vettä, jonka huomassa se iloiten heittelihe sinne
tänne. Mutta Biidelsdorfin ukkoset luulivat elukan liik-
keitä kuolonkamppaukseksi ja hyvissään huusivat: »No
kasso, no kasso, kui riena soa piinoa kärsii!»

He kiittivät Pöllöpeiliä oivasta neuvosta, jonka hän
heille oli antanut ja valittivat vilpittömästi, kun Tili ei
tahtonut heidän kylässään pysähtyä; mutta tämä kulki
edelleen, sillä hän arveli: »Kovin monta narria yhdessä
kylässä ei sovi yhteen.»

Pöllöpeili tuli sitten Pohjanmeren äärille sekä saa-
pui eräänä pyhänä lähelle Biisumin kylää. Siinä vael-
taessaan pitkin rantaa, hän huomasi miesparven iloisesti
uiskentelevan meressä. Akin käänsihe etumaisin heistä
taapäin ja huusi tovereilleen: »Vartokaa, ystävät, pitääpä
lukea, ollaanko vielä kaikki yhdessä joukossa; minusta
näyttää, että yksi puuttuu.» Hän siis alkoi lukea: »Yks,
kaks, kolme, neljä, viis, kuus, seitsemän, kahdeksan», •
vaan itseään hän ei lukuun ottanut. Silloin valtasi hänet
kova kauhu, ja hän kirkaisi: »Meitä on vain kahdeksan,
siis yksi on uponnut!»

»Annas minäkin luen kerta», sanoi toinen ja teki
siinä samoin kuin edellinen. Nyt nuo uimari poloiset ei-
vät enää epätoivossaan osanneet muuta kuin uskoa, että
yksi oli hukkunut, ja surullisina he uivat takaisin rantaan.

Kun he noin neuvottomina seisoivat yhdessä ja va-
littivat onnettomuutta, astui Pöllöpeili heidän pakeilleen
ja tiedusti osaaottavasti heidän alakuloisuutensa syytä,
jos kohta hän jo osapuilleen oli oivaltanut, mikä heitä
suretti.
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»Ah, herra, valittivat he, meitä oli yhdeksän, kaikki
Biisumin miehiä, uimassa merellä, mutta kahdeksan on
vain palannut takaisin; siis yksi on hukkunut. Kuka se
vain lienee, joka puuttuu meistä? Pitäisihän ainakin hä-
nen vaatteensa löytyä rannalta; mutta me tapasimme

vain kukin omamme. Tähteeksi ei jäänyt mitään.
Emme voi tätä solmua selvittää; auttakaa meitä, rakas
herra!»

»No niin, alkoi Pöllöpeili, »tässä löytyy vain yksi
ainoa keino, millä selvittää tuo vaikea ongelma; ruvet-
kaa joka mies tähän ja pistäkää nokkanne hiekkaan.
Biisumilaiset tekivät niin. »Nyt ylös seisomaan», komensi
Tili. »Nyt lukekaa kuoppurat hiekasta! Miten monta
kuoppuraa, niin monta nokkaa! Miten monta nokkaa,
niin monta miestä!»
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Toiset tekivät työtä neuvottua ja ilon hurmiossa
huusivat: »Yhdeksän! Eläköön! Yhdeksän kuoppuraa,
yhdeksän nenää, yhdeksän miestä! Ei kukaan ole huk-
kunut!»

Biisumin miehet kiittivät Pöllöpeiliä avusta jakään-
tyivät kotiinsa takaisin; vaan Tili taivalsi naurain edelleen.

Pitkältä ei narri juokse,
jotfei joudu toisen luokse.

Pitkästä vaelluksesta tomuisena meni Pöllöpeili Ham-
puriin päästyänsä ensi työkseen kylpemään. Mutta sau-
noittajat eivät juuri erikoisen hyvin häntä vaalineet, an-
toivat hänelle vanhan kylpylakanan jakäsiliinaksi jonkun
repaleen; niin ikään laiminlöivät yhtä ja toista, mistä
uuras kylvettäjä pitäisi huolen. Tili ei siihen hukannut
halaistua sanaa, heitti vaan saunasta lähtiessään maksu-
lautaselle killingin, joka siihen aikaan yksinpä Hampu-
rissakin oli runsas palkkio. Saunoittajat kummastelivat
sitä ja häpesivät omaa laimeaa palveluaan, ja kun Tili
muutaman päivän perästä tuli taas, niin he vaalivat
häntä, ikään kuin hän olisi ollut itse hallitseva pormes-
tari. Pöllöpeili piti niinä hyvinään tämän hei,dän intonsa
ja palveluhartautensa eikä nytkään virkkanut puolta sa-
naa; mutta erotessaan hän pani maksulautaselle vain
yhden pfennigin, joka oli tuiki saita palkkio kylvettäjälle.
Saunoittajat ihmettelivät taaskin ja yksi heistä virkkoi;
»Kuinka meidän pitää tuo ymmärtää, herra? Kaksi pfen-
nigiä on tavallinen taksa, ja edellisellä kerralla te mak-
soitte, ihan kokonaisen killingin.»

»Aivan oikein», vastasi Tili, »tämä pfennigi onkin
maksuksi edelliselle kerralle, ja tuo killinki tätä päivää
kohti.»

Joukkoon käy, jos on kolikoita,
jollei ole, niin tiehes soita.
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Kerran poikkesi Pöllöpeili ravintolaan, joka oli ni-
meltä »Punainen jalopeura», ja pyysi lyhyeen ja tuikeasti
hyvää lientä rahansa edestä, vaati myös vielä kappaleen
häränpaistia ynnä vihanneksia rahansa edestä, ja kaiken
tuon nautti hän kelpo halulla. Jalopeuranisäntä, joka hy-
vin tiesi, että vähäpuheiset vieraat ovat parhainta väkeä,
kumarteli kohteliaasti ja kysyi, suvaitsisiko herra ehkä
lasillisen viiniä. »Niin kyllä», vastasi Pöllöpeili »jos minä
rahallani voin saada jotain hyvää.» Viini oli hyvää, ja
Tili joi sitä suurella mielihalulla, lipoi kieltään ja mais-
kutti suutaan, niinkuin konsanaan ken on maistanut
oikein makeaa. Sitten vetäisi hän vaskipennin taskus-
taan ja sanoi: »Kas, herra isäntä, ottakaa minun rahani!»

Jalopeuran isännältä oli silmät revetä eikä hän pit-
kään aikaan tiennyt, pitikö hänen tuo ottaa todeksi vaiko
pilaksi vai mitä siitä uskoa; mutta kun Tili olematta
millänsäkään teki poislähtöä, asettui hän eteen ja sanoi:
»Mitä tämä on? Te olette minulle kaksois-killingin vel-
kaa ja annatte minulle yhden penni-pahasen.»

»En ole teiltä minkään kaksois-killingin edestä ruo-
kaa pyytänyt, herra isäntä, ainoastaan rahani edestä»,
vastasi Pöllöpeili, »Tässä on minun rahani, enempää mi-
nulla ei ole, ja jos lienette minulle antanut sen edestä
liika paljon, niin se on oma syynne.»

»Te olette viekas veitikka», vastasi Jalopeuranisäntä,
»ja olisitte kyllä jotain muuta ansainnut; kuitenkin minä
lahjoitan teille tämän aterian ja tämän killingin vielä
kaupan päälle, kunhan vain olette vaiti tästä tapahtu-
masta ja menette aamulla »Karhun» isännän luo tuohon
vastapäätä ja teette hänelle saman tempun!»

Myhäillen pisti Pöllöpeili sen tarjotun rahasen tas-
kuunsa, tavoitti sitten ovea, toivotti isännälle jäähyväisiä,
sekä sanoi: »Naapurinne, »Karhun» isännän, tykönä minä

6



82

olin jo eilen, ja hänpä se juuri lähettikin minut teidän
luoksenne. Vaan ettei teiltä tämä rahanne tulisi ihan
ilman hyödyttä hukatuksi, niin kuulkaa minun neuvoani:
sopikaa naapurinne kanssa ja ottakaa varteen sananparsi:
kahden kiista kolmannen riista.»

Pöllöpeili seisoi kerran Humalaturulla jouten ja kat-
seli ympärilleen, silloin astui hänen luokseen parturi ja
kysyi, mitä lajia käsityösälli hän oli. »Minä olen, sanoak-
seni lyhyesti ja kannalleen, parturi, vastasi vekkuli, joka
oli kysyjästä jo ammoin nähnyt, mitä käsityötä mies har-
joitti. Parturimestari, joka oli juuri avustajan puutteessa,
otti Tillin työhönsä, osotti siitä kohti, missä seisoivat,
taloansa, joka sijaitsi Humälaturun varrella ja jossa suu-
ret ikkunat olivat kadulle päin, sekä lausui: »Kas, näetkö
talon tuolla, missä on nuo isot ruudut, siitä mene sisään;
minä tulen kohta perästä!» Pöllöpeili sanoi; »Kyllä» ja
meni heti taloon ja niistä korkeista ikkunoista sisään,
jotta ruudut helisten lensivät rikki. »Jumala siunatkoon
askartanne, rouva mestaritar!» huudahti hän parturin
vaimolle, joka istui tuvassa ja ompeli. Emäntä säikähti,
kavahti jakkaralta ylös jakirkaisi: »Tuoko sinut itse paha
tänne? Pitikö sinun tulla ikkunan kautta? Eikö sinulle
ovi ollut kyllin laaja?»

»Rakas mestaritar», vastasi Tili, »elkää pahastuko!
Miehenne minun niin käski tulemaan ja palkkasi minut
sällikseen.»

»Siinäpä on oikea sälli, joka tekee mestarilleen va-
hinkoa», nuhteli emäntä.

»Vaan eikö sällin tule aina tehdä, mitä hänelle mes-
tari määrää?» virkkoi Pöllöpeili. »Minun mestarini käski
minun mennä ikkunasta taloon sisälle.»

Sillä välin tuli mestari, näki, mitä Tili oh tehnyt,
ja sanoi: »Kuinka? Etkö voinut ovesta kulkea sisään ja
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heittää ikkunat eheiksi? Miksi sinä olet ikkunasta tul-
lut sisään?»

»Rakas mestari, te sanoitte, että minun pitää mennä
sisään siitä, missä nuo korkeat ikkunat ovat, itse käke-
sitte tulla perästä. Minä tein käskynne mukaan; mutta
te ette tullutkaan perästäni sitä tietä, jota te minut mää-
räsitte menemään.»

Mestari vaikeni; sillä hän tarvitsi apuria sekä ajat-
teli: »Minä häneltä tuon vedän palkasta pois.» Niinpä
hän panetti uudet ruudut ikkunaan, ja Pöllöpeili työs-
kenteli kaksi tai kolme päivää hänen luonaan, neljäntenä
mestari käski Tillin hijoa partaveitset. »Hijo ne kirk-
kaaksi yhtä hyvin hamaralta kuin terältäkin», sanoi mes-
tari. Tili asettihe kovasimen ääreen ja hijoi veitset ha-
maralta yhtä hyvin kuin terältäkin, yhtä kirkkaaksi ja
kiiltäväksi, vaan myös yhtä teräväksi. Kun nyt mestari
tuli ja tahtoi nähdä, miten Pöllöpeili asian toimitti, oli-
vatkin veitset hamaralta ihan hiusteräviä, ja sitä veistä,
joka Tillillä vielä oli käsissä kovasimella, hijoi hän sa-
malla lailla. Silloin suuttui parturi ja kivahti apurille;
»Mitä hemmetin narrinpeliä sinä pidät?»

»En mitään narrinpeliä», vastasi Pöllöpeili, »minä
vain teen, niinkuin te minulle olette sanonut.»

»Sinä olet pääveitikka», ärjäsi mestari raivoissaan,
»lakkaa hijomasta ja mene samaa tietä, jota olet tullutkin!»

»Hyvä niin», sanoi Tili, meni tupaan ja hyppäsi taas
siitä ikkunasta ulos, josta hän oli kolme päivää sitten
tullut sisään. Mestari juoksi perästä, tapasi poliisin ja
tämän kanssa juosta potalsi Pöilöpeilin jälkeen; hän näet
tahtoi saada vekkulin kiinni, maksattaakseen hänellä sär-
kyneet ruudut. Vaan Tili oli ketterämpi kuin parturi ja
poliisi, hän pujahti laivaan, joka oli maissa Humalaturun
vierteellä, ja matkasi siitä Magdehurgia kohti kotiseudul-
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leen. Mitä hän matkoiltaan toi kotiin, sen hän vähällä
vaivalla jaksoi kantaa kainalossaan, ja pää-ajuissa ei
myöskään näyttänyt suurin muulta nyt kuin vuosia sitten.

Pane narri käymään manteret, maat.
niin takaisin saman narrin saat.-

KYMMENES LUKU.

Tillin matkustus Schildaan.
Kauan ei Pöllöpeili viihtynyt kotikylässään; sillä

kun hänen orpanansa ja ystävänsä näkivät,. että hän tuli
tyhjin käsin, niin he ottivat hänet vastaan halveksien,
eivätkä olleet viskelemättä kaikellaisia pistopuheita. Nar-
rin arvo on kaikkiallakin vähän niin ja näin, vaan vähin
se on narrin omassa kotikaupungissa. Siksipä vaelsi Tili
jo ennen talven tuloa taas avaraan maailmaan, Hän
saapui Eislebenim ja siellä hän sai majaa erään isännän
luona, joka oli pilkkakirves ja oli omasta mielestään ol-
lakseen rohkea mies ja aika veikkonen. Muutamana il-
tana, kun jo oli myöhä ja pilkkopimeä, ratsasti kolme
kauppiasta, joiden matka piti Naumhurgiin, tämän ravin-
tolan eteen ja pyysivät majaa. Isäntä tosin sukevalla
suulla lausui nämä tervetulleiksi, kummasteli kuitenkin,
enemmän kuin hänen virassaan sopi, sitä että nämä vielä
niin myöhäseen pyrkivät yöksi, ja kysyipä jo lopulta ihan
suoraan, mitä heidän oli maantiellä ollut vielä yöllä pi-
meällä urkkiminen.

»Meille taipaleella sattui seikkailu», vastasivat hä-
nelle kauppamiehet. »Kun oltiin ratsastamassa alhon
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poikki, - karkasi susi kimppuumme ja ahdisti meitä niin
kovin, että meidän täytyi tapella sen kanssa, ja vihdoin
saatiinkin se ajetuksi pakoon; vaan siinä nujakassa meni
meiltä hyvän aikaa.» Kun nyt isäntä tuon kuuli, niin
hän pilkkasi noita, kauppa-uroita ja sanoi, että oli häpeä
noin kolmen miehen säikkyä yhtä sutta ja antaa sen vii-
vytellä itseään; jos hän ratsastaisi poikki alhon tai ken-
tän, ja kaksikin sutta karkaisi vastaan, niin hän ypö
yksin suoriutuisi niistä helpolleen. Näin hän kiusoitteli
kauppiaita koko illan, kunnes nämä menivät levolle, ja
Pöllöpeili istui ääressä kuulemassa tuota irvihammasta.

Kun mentiin nukkumaan, sai Pöllöpeili maata yh-
dessä huoneessa kauppamiesten kanssa. Siinä tuumiske-
livat herrat keskenään, millä sievimmiten voisivat maksaa
isännälle tuon pilkan ja tuketa häneltä suun; sillä muu-
ten ei hänen pistelyilleen päätä kuuluisi, niin kauan kuin
heistä yksikään poikkesi tähän ravintolaan. Pöllöpeili
lausui: »Rakkaat ystävät, minä kyllä huomaan, että isän-
tämme on kerskailija, antakaahan asia minun huostaani,
niin minä kyllä toimitan teille rauhan hänen suuhavil-
taan.» Kauppamiehet olivat siihen tyytyväisiä, ja Tili
sanoi heille, että he nyt vain ratsastaisivat asioilleen,
mutta että heidän paluumatkalla piti poiketa tähän ra-
vintolaan, niin hän myös satuttautuisi jälleen tähän, ja
sitten he laittaisivat isännälle »koiransa kotiin». Niin
kävikin. Seuraavana aamuna kauppamiehet maksoivat,
mitä olivat kuluttaneet, myös tekivät Pöllöpeilin laskusta
suoran, jaratsastivat tiehensä. Isäntä huusi heille takaa:
»Hyvät herrat, varokaa, ettei vaan tule susi vastaanne
tuolla niityllä!»

»Paljon kiitoksia, herra isäntä, varoituksestanne»,
vastasivat he. »Jos joudumme sutten suuhun, niin emme
tule takaisin. Sitten ratsastivat edelleen.
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Pöllöpeili hankkihe ylös Harz-vuorelle, pyydysteli
susia siellä, ja onnistuikin saamaan yhden elävänä huos-
taansa; sen hän surmasi ja määräajan tullessa, kun kaup-
piasten oli palaaminen taas Eislebeniin ja samaan ravin-
tolaan, jäädytti hän sen kovaksi pakkasessa, pisti pussiin
ja palasi Eislebeniin takaisin. Siellä tapasi hän nuo kolme
kauppamiestä, niinkuin yhdyntä oli tuumattu, ja astui
heidän kanssaan tuon kerskailevan isännän majaan. Ilta-
sen ääressä alkoi isäntä taaskin pilkata kauppiaita ja
kehua itseään, että hän muka kukistaisi kaksikin sutta,
jos ne niityllä hyökkäisivät hänen kimppuunsa; hän tor-
juisi ensin toisen, sanoi hän, ja sitten iskisi toisen kuo-
liaaksi. Tuommoista ilkuntaa kesti kaiken iltaa, kunnes
mentiin levolle. Pöllöpeili ei hiiskunut mitään; vasta kun
hän kauppiasten kanssa pääsi makuuhuoneeseen, virkkoi
hän: »Nyt, ystävät, käy ilve laatuun!»

»Niin pian kuin Tili oli varma siitä, että isäntä vä-
kiireen oli mennyt makuulle, hiipi hän varovasti ulos huo-
neesta, kantoi jäätönkkönä olevan suden keittiöön ja asetti
sen liedelle; hän pönkitti sen puukaistaleilla seisomaan,
aukaisi kidan ammolleen ja tunki sinne kaksi lapsenken-
kää sisään; sitten meni toveriensa luo huoneeseen huu-
taen: »Isäntä! Isäntä!»

»Mikä hätänä? Vai onko susi teitä puremassa?»
kysyi isäntä, joka ei vielä ollut nukkunut.

»Ah, rakas herra isäntä», vaikeroivat nyt kauppiaat,
»pyydämme nöyrästi, laittakaa palvelijoistanne tyttö tai
poika tuomaan meille juotavaa tänne; täällä ei ole yhtä
pisaraa vettä, ja me kuolemme janoon.»

Isäntä käski tytön nousta ylös viemään juotavaa
vieraille. Kun nyt tyttö astui takan ääreen ja yritti sy-
tyttää kynttilää, pisti hänen silmäänsä susi kita ammol-
laan; hän säikähti, pudotti kynttilän, juoksi pihalle eikä
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osannut muuta uskoa, kuin että susi oli jo syönyt yhden
lapsista. Pöllöpeili ynnä hänen toverinsa huusivat kohta
taas juomaa. Isäntä luuli, ettei tyttö kuullut, ja hoih-
kaisi pojalle. Tämä nousi ylös ja aikoi myöskin sytyttää
kynttilää; vaan kun hän äkkäsi liedeltä suden, jonka
kidasta kengät pistivät näkyviin, uskoi hän, että tuo hir-
viö oli jo niellyt tytön; pudotti kynttilän ja hyppäsi kel-
lariin. Pöllöpeili tovereineen kuuli tuon melun, ja Tili
sanoi: »Nyt käy kuje hyvin.»

Kotvasen perästä nousivat kauppiaat taas huutele-
maan, minne poika ja tyttö jäivätkään, kun ei juoma-
vettä kuulunut, ja pyysivät, että isäntä itse tulisi ja toisi
kynttilän tullessaan; he eivät osanneet mennä keittiöön,
muuten he itse kyllä olisivat noutaneet veden. Isäntä
luuli, että hänen käskyläispoikansa vielä makaa sikeässä
ensi unessaan, nousi ylös, lähti muristen keittiöön, ja sy-
tytti kynttilän; silloin äkkäsi hän, että liedellä seisoi
susi kengät kidassa. Hädissään huusi tämä urhea mies:
»Murha! Pelastakaa, rakkaat ystävät!» Hän syöksyi
kauppiasten huoneeseen ja voivoitteli: »Lähtekää minulle
avuksi, rakkaat ystävät, tulkaa pian; kamala peto seisoo
keittiössä, se on minulta syönyt lapset, palvelustytön ja
pojan!»

Pöllöpeili ystävineen oli pian valmis, ja nämä meni-
vät isännän kanssa keittiöön, eikä kestänyt kauan, kun
jo poikakin tuli kellarista ja tyttö pihalta, ja rouva saat-
toi lapset esiin, niin että kaikki tyynni seisoivat siinä
ihka elävinä keittiössä. Silloin astui Pöllöpeili takan
ääreen ja antoi potkun sudelle, niin se kaatui; siinä se
makasi eikä liikauttanut jäsentäkään. »Se on kuollut susi,
herra isäntä», virkkoi Tili, »miksi te nostatte semmoisen
metelin tyhjästä? Millainen sankari te olette! Pureeko
teitä kuollut susi omassa kodissanne i teidät jakai-
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ken väkenne piilosille nurkkiin ja soppiin, eikä siitä vielä
ole kauan, kun te kehuitte vapaalla kentällä ottavanne
kaksi elävää sutta kettääksenne! Te olette suuri suu-
kopu-sankari!»

Isäntä huomasi nyt hyvin, että häntä oli narrattu,
pujahti makuuhuoneesensä ja häpesi kerskailuaan, ja sitä
että kuollut susi oli hänet sekä koko talonväen säikäyt-
tänyt noin pilalle. Sen koommin hän ei enää puhunut
rohkeudestaan. Mutta kauppiaat nauroivat, maksoivat
seuraavana aamuna puolestaan ja Tillin osalta laskut
sekä ratsastivat pois.

Janiksen sydän, suu jalopeuran
toisistaan saa aina seuran.

Leipzigissä tahtoivat turkkurit vanhan tavan mu-
kaan viettää laskiaiskekkerinsä ja halulla olisivat juhla-
herkuksi mielineet saada pöytään jotain metsällistä, vaan
jänikset olivat kovan talven vuoksi sangen harvinaisia.
Tuon tiesi Pöllöpeili, joka juuri oleskeli Leipzigissä, meni
majataloonsa ja sieppasi isäntänsä kauniin, lihavan kis-
san; sitten pyysi hän keittomestarilta jänisnahkaa, ja kun
tämä kypsänkuningas, joka samoin oli vekkuli, sai kuulla,
että Tili aikoi sillä tehdä sievän kepposen, niin hän an-
toikin hänelle jänisnahkan. Pöllöpeili ompeli kissan elä-
vänä sen sisään ja semmoisena pisti sen vanhaan pus-
siin; itse hän pukeutui talonpojaksi ja asettui otuksineen
neuvostalon edustalle. Kun nyt siinä joku turkkurimes-
tari tuli katua käyden, kysäisi Tili häneltä: »Herra, tah-
dotteko ostaa jäniksen? Tämä on elävä ja saattaa vielä
juostakin.» Tarjous tuli kelpo turkkurille juuri parhaiksi;
hän koetteli ja tunnusteli otusta säkin läpi päältäpäin, ja
kun hän havaitsi, että siinä oli iso, lihava jussi/niin hän
kohta sopi Pöllöpeilin kanssa kaupan. Neljä suutarin-
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markkaa jäniksestä ja yksi säkistä, missä otus piili, sehän
oli hyvin huokea hinta, ja iloitellen kantoi tuo onnellinen
ostaja metsänriistansa ammattimestarin taloon, jossa turk-
kurit olivat koolla. »Jänis, elävä jänis!» huusi hän ja
kohotti säkkiä ylhäälle. , »Jos teitä huvittaa, hyvät her-
rat, niin minä vien tämän jäniksen puutarhaan, pidetään
siellä huviksemme pieni jäniksenajo, ennen kuin pannaan
pyöräsilmä paistumaan.»

Se oli mestareista kovin mieluista, ja he mennä tou-
husivat koirineen ja kaikellaiset ampukalut kainalossa
kartanon taa puutarhaan. Kun kaikki olivat koolla ja
koirat kiihkosta vikisivät ja haukkuivat, avasi turkkuri
säkin, otus hyppäsi ulos, ja koirat täynnä metsästysintoa
kynttä kantta perästä. Hei, miten jänis juoksi; mutta
koirat olivat paljon nopeampia, ja melkein olivat tavoit-
taa sen; silloin ajettava kiipesi— puuhun, sylkeä töpäisi
koirille ja pani: »Kurnau, kurnau!»

Kun turkkurit kuulivat tuon, meni heiltä naama pit-
käksi; näet moinen jänispaisti inhotti heitä. »Meitä on
nenästä vedetty, hyvät herrat», huudahti ammattimestari,
»mutta juoskaa pian ja ottakaa kiinni se veijari, joka
meitä kissalla on pettänyt!» Vaan sikseen jäi hyvä halu
ottaa Pöllöpeili kiinni; sillä hän oli heittänyt talonpoi-
kaismekon pois ja paneutunut omaan asuunsa, niin että
häntä ei kukaan tuntenut enää tuoksi jäniksenmyöjäksi;
vaan Leipzigin turkkureita ivataan vielä tänäkin päivänä
puujäniksen ajolla.

Se pussiin itse pannaan pian, •
ken umpisäkissä ostaa sian.

Kevään tullen kun jo aurinko paistoi lämpimästi,
saapui Pöllöpeili Saksin vaaliruhtinaskunnan kaupunkiin,
jonka nimi on Schilda; se tosin oli vain pikku kaupunki,
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mutta siltä laajalti kuulu; sillä sen asukkaita, joitaSchilda-
porvareiksi nimitettiin, pidettiin suurimpina narreina Sak-
san maissa, ja Tili sai pian kokea, ettei se ollut vale-
puhetta.

Vähän jälkeen puolenpäivän käveli Pöllöpeili kau-
pungin torin poikki. Samalla kun kaikki muut kadut
hänestä tuntuivat tyhjiltä ja autioilta, vallitsi täällä mitä
vilkkain elämä; melkein näytti, kuin olisi koko Schilda
ollut kertyneenä torille uuden neuvostalon eteen, ja joka
ikinen hyöri ja pyöri. Mikä toi hankoa ja haravaa, mikä
lapiota; tuossa laahusti yksi pannuineen kattiloineen,
tuossa toinen arkkuineen säkkineen, kolmas kiuluineen
korvoineen. Niin pian kuin neuvostalon tornissa kello
löi yksi, alkoi työpuuha, jonka vertaa ei Tili kuuna kul-
lan valkeana ollut nähnyt. Aina kaksittain he tarttuivat
pitkään säkkiin, avasivat sen, niin että aurinko pääsi
pohjaan asti paistamaan; sitten he sitoivat sen mitä kii-
reimmin kiinni, panivat olalleen ja juoksuttivat neuvos-
taloon. Toiset kaupunkilaiset asettelivat patoja, katti-
loita, kiuluja, korvoja heleimpään auringonpaisteeseen ja
panivat sitten sukkelasti kannen tai jonkin lautapalasen
astioittansa päälle, joita he niin ikään laahasivat neuvos-
taloon. Jokunen huitoi heinähangolla päivänpaisteeseen,
ikäänkuin siinä olisi ollut jotain haarukkaan siepattavaa
ja pudisti, mitä luuli tavanneensa, johonkin vakkaseen;
toinen avusti lapiolla luoden, ja sitten he yhdessä kan-
toivat vakkasensa neuvostaloon. Moni hääräili haravin
ja härkkimin auringon paisteessa, mutta enimmät laaha-
sivat lakkaamatta kansipäällisiä kirstuja ja kiuluja neu-
vostalon sisälle. Tili seisoi ääneti kauan ja avoissa suin
katseli tuota puuhailua; hän mietti turhaan päänsä puhki,
mitä se oli tarkoittavinaan. Kunnon Schilda-porvarit ei-
vät vähintäkään antaneet vieraan läsnäolon häiritä aska-
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rettaan, onpa luultavaa, että he eivät edes huomanneet-
kaan tuo laidastakatsojaa, niin he olivat touhussa. Tili
ei sen vuoksi myöskään uskaltanut ketään keskeyttää
kysyäkseen; hän antoi heidän jatkaa vaivaloista askaret-
taan päivänpaahteessa, pudisti päätään, kun näki mitenkä
hiki tippui heidän otsaltaan ja meni majataloon.

Illan tultua ilmestyi samaiseen ravintolaan myöskin
muutamia Schilda-porvareita päivän kuorman ja helteen
kannettuansa kostuttamaan kulkkuaan jollain virvoitta-
valla juomalla. Ja nyt kysyi Tili syytä, mitä varten hän
heidät tänään oli nähnyt niin uutterasti askartelevan
auringon paisteessa, voimatta päästä perille, mitä he te-
kivät,. Eräs vanha porvari antoi hänelle vastauksen ja
lausui; »Herra, me olemme koetelleet ahtaa säkkeihin
päivänvaloa sekä kantaa sitä vastarakennettuun neuvos-
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taloomme; sen sisällä näet on pimeä, pilkkosen pimeä.»
Se olikin varsin luonnollista; sillä Schildalaisilta olivat
ikkunat unhottuneet pois neuvostaloa rakennettaissa; vaan
tätä pimeyden todellista syytä he eivät vielä olleet kek-
sineet, vaan olivat tänään olleet koko päivän puuhassa,
toimittaakseen valoa säkissä tuohon raatihuoneeseensa.
Nyt ymmärsi Pöllöpeili tosiaan, mitä tuo kiireinen hyö-
rintä torilla oli ollut, ja toimessaan hän kysyi vanhuk-
selta, olivatko he ahertamisellaan saaneet mitä aikaan.

»Ei tuon taivaallista»,- vastasi vanhus alakuloisesti
päätään pudistaen.

»Se tulee siitä, kun te ette ole niin menetelleet, kuin
minä teille olisin voinut neuvoa», virkkoi Tili, »ja jos ette
ylenkatso minun hyvää neuvoani, niin on asianne vielä
autettavissa.»

Porvarit kuuntelivat höröilä korvin ja lupasivat Til-
lille hyvän palkkion, jos hän heille ilmoittaisi neuvonsa.
He pyysivät, että isäntä toisi ja panisi pöytään parasta
hänen eteensä, niin että Pöllöpeili oli sen iltaa heidän
vieraansa sekä kemusi ja remusi rehellisesti ilman rahaa
eikä syönnissä ja juonnissa hitaaksi herennyt.

Seuraavana aamuna, kun armas aurinko soi taas
Schilda-porvareille valoaan, vietiin Pöllöpeili neuvostaloon;
ja, sitten kun hän oli kaikki tyyten huolella ja arvok-
kaan näköisenä tarkastanut päältä ja alta, edestä ja ta-
kaa, sisältä ja ulkoa, käski hän heidän nousta katolle ja
korjata pois kattotiilit. Niin tekivät nuo hyväiset porva-
rit heti kohta, sillä he luottivat Tillin viisauteen. »Nyt
on teillä päivä neuvostalossanne», puhui Pöllöpeili, kun
viimeinen kattolaatta oli otettu alas, »antakaa sen olla
siellä, niin kauan kuin mielitte. Jos se teille käy tuka-
laksi, niin voitte sen helposti raivata jälleen sieltä ulos.»

Kun neuvosherrat astuivat neuvostaloon, niin he
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ihmeekseen havaitsivat, ettei siinä enää ollutkaan pimeä,
päinvastoin aivan valoisa. Silloin oli Schildassa pelkkää
riemua, Ja Pöllöpeili sai palkkioksi kelpo neuvostaan mel-
koisen kunnialahjan kaupungin rahastosta. Sen otti Pöllö-
peili kiitellen vastaan ja luikki saaliineen pikaan tiehensä,
pälyipä vielä tuon tuostakin taakseen, rientäisikö kenties
kuka perästä vaatimaan rahoja takaisin. Mutta ketään
ei tullut, koska Schilda-porvarit erittäin hyvin viihtyivät
nyt niin valoisassa neuvostalossaan kesän kaiken; vasta
kun talvella neuvosherroilta pyrki nokat paleltumaan,
huomasivat he, että katto on tarpeen. Heillä siis ei ollut
mitään sen kiireellisempää kuin kattaa neuvostalo uudel-
leen; mutta niinpä olikin taas ohi tuo kirkkaus, ja nyt
heille myös selvisi, että Pöllöpeili oli heidät pahasti pi-
mittänyt. Tili piti kyllä varansa, ettei hän sen koom-
min silmiänsä näyttänyt Schildassa, ja vielä tänäpänä
Schildalaiset sanovat hänestä, että he viimeisekseen näki-
vät hänen selkänsä.

Jos säkkiin valoa ahtaa vois,
niin pimeä ei moni paikka ois;
ja kauhalla kantain jos mieltä vois antaa,
ois neroniekkaa kuin tiellä santaa.

YHDESTOISTA LUKU.

Tili harjoittaa tiedettä.

Sitten Pöllöpeili vaelsi Pragim Böhmin maassa, veti
sieliä pitkän kauhtanan ylleen sekä esiytyi suurena oppi-
neena, joka taisi muka salaisimmatkin seikat selittää.
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Hän kirjoitutti ilmoituksen, ryhtyvänsä selvittele-
mään kaikkein vaikeimpia ja pulmallisimpia kysymyksiä,
joista ei kukaan muu oppinut voinut antaa, selkoa eikä
opastusta, ja näitä ilmoituksia hän naulasi kirkonoviin ja
luentohuoneiden porteille, niin että ylioppilaat, maisterit
ja tohtorit, niinikään kaupungin saamamiehet saattoivat
lukea niitä joka päivä. Tämä suututti korkeakoulun reh-
toria, niin että hän kutsutti luokseen kaikki ylioppilaat,
maisterit ja tohtorit, neuvottelemaan, millä tuo vallatto-
muus torjuttaisiin jaPöllöpeili saatettaisiin häpeään. Sil-
loin päätettiin asettaa Tillille semmoisia kysymyksiä, joi-
hin ei kukaan ihminen voi vastata, ja sitten ajaa hänet
pois häpeällä ja pilkalla. Niin pitivät nuo oppineet her-
rat neuvoa keskenään kysymyksistä, sommittelivat niitä
viisi ja sopivat keskenään, että rehtori itse esittäisi ne
Pöllöpeilille. Sitten pantiin Tillille haastetta viemään pe-
Helli, joka on korkeakoulun palvelija, että hänen tuli seu-
raavana päivänä esiintyä sekä vastata viiteen kysymyk-
seen, jotka rehtori koko yliopiston edessä hänelle oli esit-
tävä. Jos hän voi vastata, oli hänen taitonsa todistettu
ja oikeaksi tunnustettu; mutta jollei hän voinut, niin hän
oli tuulenpieksäjä, sekä oli oppimatonna tieteen ahdista-
jana häpeänalaiseksi julistettava ja päälle päätteeksi ran-
gaistava. »Sano herroillesi», vastasi Pöllöpeili pedellille,
»että minä aion tehdä, mitä he pyytävät, ja että minä
toivon kestäväni kokeen kunnon miehenä, kuten olen
tehnyt tähänkin asti.»

Toisena päivänä kokoutuivat kaikki tohtorit ja op-
pineet ; myös Pöllöpeili tuli ja toi mukanaan isäntänsä ja
muutamia muita porvareita ynnä hyviä ystäviä. Kun
hän nyt astui kokoukseen, niin oppineet herrat käskivät
hänen nousta oppi-istuimelle ja vastata niihin kysymyk-
siin, joita hänelle oli esitettävä. Ensi kysymys, jonka
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rehtori teki, kuului, että Tillin piti sanoa sekä varmaksi
todistaa, montako aarnia vettä on valtameressä. »Arvoisa
herra rehtori», vastasi Pöllöpeili, ketterästi, »käskekää
kaikki muut vedet, joita kaikkialla mereen juoksee, sei-
somaan yhdessä kohdin, niin minä sen mittaan.» Se oli
rehtorille mahdotonta, siis hän siirtyi siitä asiasta pois ja
päästi Tillin mittaamisesta.

Kohta teki rehtori toisen kysymyksensä ja lausui:
»Sano, kuinka monta päivää on kulunut Adamin ajasta
tähän päivään saakka?» Tili vastasi lyhyesti: »Vain
seitsemän, herra rehtori, »ja kun ne ovat menneet, alkaa
toiset seitsemän päivää taas; sitä menoa kestää maail-
man loppuun saakka.»

Rehtori lausui: Kolmas kysymys kuuluu: »Missä on
maailman keskipiste?» »Tässä! Tässä, missä minä sei-
son», vastasi Pöllöpeili, »ja jos ette mieli uskoa, niin mi-
tatkaa vain nuoralla. Jos puuttuu oljenkorren leveyttä-
kään, niin olkoon minun väitteeni väärä.»

Rehtori ei kyennyt sanomaan vastaan, koska hän
ei voinut mittausta panna toimeen; sen takia hän jätti
kysymyksen silleen ja esitti ennemmin seuraavan; »Sano
miten pitkältä on maasta taivaaseen?» Pitkään mietti-
mättä Pöllöpeili vastasi: »Se ei ole kaukana täältä. Jos
taivaassa puhutaan tai huudetaan, niin se kuuluu hyvin
tänne alas. Nouskaa vain sinne, herra rehtori, niin minä
hiljaa huudan täältä maasta; sen te kyllä voitte kuulla
taivaaseen, ja ellette kuule, niin minä taas joudan olla
väärässä.»

Tähänkin vastaukseen täytyi rehtorin tyytyä ja hän
esitti heti viidennen kysymyksen: kuinka suuri on taivas ?

Tili ei viivitellyt vastausta: »Se on tuhat syltä leveä
sekä tuhat kyynärää korkea, siitä se ei sivuuta. Jos ette
mieli uskoa, niin ottakaa aurinko ja kuu ja kaikki täh-

I
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det taivaalta ja mitatkaa se sitten. Te saatte nähdä,
herra rehtori, että minä olen oikeassa, jos kohta te ette
sitä mielellänne myönnä.» Mitä voi rehtori ja mitä muut-
kaan herrat sanoa siihen? Tili antoi kaikesta selon, ja
heidän täytyi myöntää hänen vastauksensa oikeiksi.

Kun Pöllöpeili näin oli nuo oppineet kiertänyt vek-
kuliverkkoonsa, ei hän enää kauan kestänyt Pragissa,
vaan lähti matkalle Erfurtiin. Hän varoi, että herrat reh-
torit, tohtorit ja maisterit saattaisivat hänelle kostaa sen,
että hänen rahtusensa luonnollista älyä oli paremmin pi-
tänyt puolensa kuin heidän monta mointa raskaampi
kouluälynsä.

Rehtoreilla suur’oppisilla
joskus narri on koppisilla.

Kun Tili saapui Erfurtiin, jossa myös on suuri ja
kuulu yliopisto, pani hän siellä niinikään julistuksia luen-
tohuoneiclen oviin ja kehui taitavansa selvittää vaikeita-
matkin ongelmat. Silloin kokosi rehtori kaikki oppi-
neet herrat ja piti neuvoa niiden kanssa, mitä pantaisiin
Pöllöpeilin suoritettavaksi, jottei Erfurtilaisten käviäi, niin-
kuin Pragilaisten oli käynyt. He yhtyivät siihen neuvoon,
että antaisivat Tiilin oppiin aasin, joka hänen tuli opet-
taa lukemaan. Niinpä meni rehtori Tillin luo ja puhui;
»Mestari, te olette naulannut julki opillisia kirjelmiä, että
te otatte mitä vaikeimmatkin tehtävät ratkaistuksenne.
Nyt ovat korkeakoulun herrat päättäneet antaa teidän
oppiinne nuoren aasin. Luuletteko myös voivanne opettaa
sen lukemaan?*

»Totta maar», vastasi Pöllöpeili, »mutta siihen mi-
nulla pitää olla aikaa, sillä aasi on järjetön luontokap-
pale. Kun lapsi, oppineen nimissä kulkeakseen, tarvitsee
hyvin kaksikymmentä vuotta ja enemmänkin, ei siis aasille
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kolmisenkymmentä vuotta liene liian runsas määrä; sillä
näet ei ole mitään luonnollista puhekieltä.» Rehtori tyy-
tyi siihen, ja Tili arveli näin: »Meitä on kolme: jos reh-
tori kuolee, joka on jo vanha herra, niin minä olen vapaa;
jos minä kuolen, ken minua sitten velvoittaa; ja jos mi-
nun oppilaani kuolee, niin minä olen niinikään irti.»

Siis Tili otti aasin oppiinsa, johtaakseen sitä luke-
maan, ja määräsi viisisataa taalaria, jos koe häneltä on-
nistuisi. Mutta osa siitä maksettiin etukäteen, sen oli
Pöllöpeili pannut ehdoksi. Hän kulki nyt aasineen »Torni»
nimiseen ravintolaan, missä isäntänä oli iloinen veitikka,
ja vuokrasi siinä yksinomaisen tallin oppilastaan varten;
mutta itseään varten tilasi Pöllöpeili joka päiväksi hyvän
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ruoan ja juoman. Sitten osti Tili vanhan psalttarin; pani
sen aasille soimeen ja siroitteli kirjan lehtien väliin kau-
roja. Tästä aasi tuli pian tolkulle ja kaurain tiimalta
käänteli turvallaan lehtiä aika ahkeraan; mutta milloin
ei löytänyt mitään kauroja lehtien välistä, niin se kirkui:
»I—a, i—a!»

Kun Tiu huomasi aasin tottumuksen, meni hän reh-
torin luo ja puhui: »Korkea-arvoinen herra, milloinka te
suvaitsette käydä katsomassa, kuinka minun aasini on
edistynyt?»

»Rakas mestari», kysyi rehtori, »alkaako se siis to-
siaan ottaa oppia vastaan'?»

»Se on tavattoman jäykkää laatua», vastasi Pöllö-
peili, »ja vaikeaksi minun käy sitä opettaa; kuitenkin olen
minä suurella ahkeruudella ja vaivalla saanut sen pereh-
tymään jo lehdenkääntämiseen; myöskin muutamia kirjai-
mia, eritoten ääntiöitä se jo tuntee ja ääntää. Jos suvait-
sette, herra rehtori, niin lähtekää minun kanssani itse
näkemään ja kuulemaan.»

Aasi pahanen oli saanut koko aamupuolen paastota,
sillä Tili arveli: täysi vatsa ei hevin oppia jaksa, Kun
nyt Tili rehtorin ja muutamain maisterien kanssa astui
talliin, oli mestarin pitkäkorva oikein aika tavalla nä-
lissään ja sentähden, oppitaiturinsa periaatetta myöten,
erinomaisen hartaalla oppituulella. Pöllöpeili pani uuden
kirjan oppilaansa soimeen, ja niin pian kuin harmio tämän
näki, alkoi se kiihkeästi lehtiä selata ja etsiä kauroja;
olisipa vain yksikään jyvänen ollut siinä, niin pois olisi
senkin lukea nöpäissyt. Mutta ei löytynyt yhtään kauran-
jyvää kirjassa, ja niinpä aasi rupesi kovalla äänellä kil-
jumaan: »I—a, i—a.» »Nähkääs, rakkaat herrat», virk-
koi Pöllöpeili, »lehtiä käännellä se jo osaa, ja nuo kaksi
kirjainta tn ja A:n, jotka ovat viimeisellä sivulla, tun-



101

tee sa myös; minä toivon, että se tulee yhä osavam
maksi.»

Rehtori oli tähän ensi kokeeseen hyvin tyytyväinen;
mutta vähän aikaa sen perästä korjasi hänet, joka oli jo
vanha herra, viikatemies; silloin laski Pöllöpeili oppilaansa
menemään minne sen luonto veti. Mutta itse hän heitti
pois päältään pitkän kauhtanan ja saatuine rahoineen
vaelsi matkaansa, ajatellen:

Kaikk' Erfurtin aasit jos koulita tahdottais,
moni Pöllöpeili siinä maar olla sais.

Jo Erfurtissa oli Pöllöpeili päässyt aasista käsin he-
voseen ja karahutteli nyt veikollaan iloisesti maantietä
pitkin, joka vei Niirnbergiin. Sinne saavuttuaan pani hän
kirkonoviin ja neuvostalon seinään ilmoituksia, julistaen
niissä koko maailmalle, että hän oli iso ihmelääkäri, joka
parantaa kaikki taudit. Juuri siihen aikaan makasi uudessa
»Pyhänhengen» sairastalossa suuri luku potilaita, joista
talon esimies mielellään olisi tahtonut päästä irti, ja joille
hän sydämestään toivotti pikaista kostumista. Sen täh-
den hän meni Tillin, tuon ison parantajan luo, ja kysyi
tältä, luuksiko hän voivansa auttaa hänen sairaitaan;
siitä taidosta hänelle maksettaisiin hyvä palkka. Pöllö-
peili lupasi yhtenä päivänä tehdä kaikki hänen sairaansa
terveiksi, jos esimies suostui siitä hänelle suorittamaan
kaksisataa guldenia; vaan tämän ei muka tarvinnut mak-
saa hänelle yhtään penniä, jos Tili ei sairaita kohenna
jalkeille. Tämä meni esimiehen mieleen hyvin, ja hän
antoi Pöllöpeilille kaksikymmentä guldenia etukäteen.

Niinpä Tili meni parantolaan, otti kaksi sairaanhoi-
tajaa mukaansa ja kysyi kultakin sairaalta, mikä kutakin
vaivasi, ja poistuessaan puhui salamyhkään jokaiselle:
»Mitä minä nyt sinulle ilmaisen, tulee sinun pitää omana
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tietonasi eikä hiiskua siitä kellekään. »Kun potilaat an-
toivat lupauksensa, supatti Pöllöpeili jokaisen korvaan:
»Minun on mahdoton teitä sairaita auttaa terveiksi ja
saattaa jalkeille, ellen minä yhtä teistä polta poroksi ja
anna siitä laitettua pulveria toisten nieltäväksi. Sitä var-
ten minä valitsen sen, joka on sairain teistä kaikista.
Vaan jotta minä voisin tietää, kuka teidän seassanne on
kaikista sairain ja heikoin jaloillaan pysymään, aijon minä
yhdessä esimiehenne kanssa asettua parantolan ovelle ja
huutaa korkealla äänellä: Ken ei ole sairas, se tulkoon
ulos! Kun sen kuulet, niin ole ketterä; sillä viimeisen
täytyy maksaa kemut.» Niin puhui Pöllöpeili kullekin
sairaalle salakättä, eikä ollut ketään, joka ei sitä olisi
ottanut varteen.

Kun nyt määräpäivänä Tili astui ovelle ja huusi:
»Ken ei ole sairas, tulkoon ulos!» silloin alkoi kummal-
linen kilpajuoksu; kukaan ei näet tahtonut jäädä viimei-
simmäksi. Yksinpä rammat ja ontuvat, jotka muuten vain
sauvain varassa kulkea nilkuttivat, juoksivat nyt ulos,
ja moni, joka ei kymmeneen vuoteen ollut vuoteelta hie-
vahtanut, nopsana kavahti jaloilleen. Muutanlassa tuo-
kiossa oli sairastupa aivan tyhjä, ja esimies pääsi iloitse-
maan siitä. Mutta Pöllöpeili vaati palkkansa; sillä hän
sanoi, että hänen täytyi tuota pikaa matkata Augsburgiin,
jossa muka suuri joukko sairaita häntä vartoi. Heti suo-
ritti esimies hänelle nuo hyvin ansaitut rahat sekä suu-
ret kiitokset vielä kukkuraksi, ja Tili ratsasti iloisena ja
hyvällä tuulella matkoihinsa.

Kolmen päivän takaa tulivat sairaat kaikki takai-
sin parantolaan ja valittivat tautiaan. »Esimies lausui:
»Kuinka se on mahdollista? Enkö minä tuonut tänne
tuota suurta mestaria, joka teidät jok’ainoan teki niin
terveeksi, että te itse omin jaloin pääsitte ulos täältä?»
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Silloin sairaat ilmaisivat, miten Tili oli siinä menetellyt
ja millä kurin heitä uhannut.

Tällä tavoin opetti Pöllöpeili esimiehelle, kuinka
ihmetohtorit ja puoskarit menettelevät aina ja kaikkialla:
ne heruttelevat rahaa ihmisten kukkaroista, se on pää-
asia; vaan taudista ne' välittävät viisi, ja" kun he vain
saavat ajetuksi sairaille päähän, että he tietävät jonkun
apuyrtin kuolemaa vastaan, jota vastaan ei kuitenkaan ole
mitään yrttiä kasvanut, silloin heidän kelpaa keinotella.

Kuin raihnas vanha vapiseis
ja rankomies jo raukan veis,
hän vastaan potkii: varro, seis!

KAHDESTOISTA LUKU.

Pöllöpeilin Rootnanmatka.
Miten Roomassa Tili neljä viikkoa eli
ja pyhää isääkin puhutteli,
ja maksuksi kunnian sen kuin mies
sata kultarahaa viel' ottaa ties.

Lieneekö Tili Augsburgissa tehnyt samaa taikatemp-
pua kuin Niirnbergissä, siitä ei ole jäänyt tietoa; jos hän
olisi vain rahaa tahtonut keinotella, niin sama kepponen
kai olisi kaikin paikoin ollut edullinen siihen; mutta hän
tahtoi ihmisille antaa mieltä eikä hän sen takia yhden
inhimillisen hulluuden kohdalla joutanut kovin pitkältä
vilkuilemaan, hän ei muuten olisi kuunaan päässyt lop-
puun. Augsburgissa yhtyi Pöllöpeili muutamaan hurskas-
ten toivioretkeläisten seurueeseen, joka aikoi pyhiin-vael-
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taa Roomaan, nähdäkseen pyhää isää kasvoista niin kas-
voihin sekä saadakseen häneltä siunauksen. Näiden hurs-
kasten vaeltajani matkaan löihe Tili, ja niin täytyi hänen
myös näiden tavalla taivaltaa, nimittäin jalkaisin, kuten
toivioretkeläisten sopii. Kyllä tosiaan hyvin monelle py-
hiinvaeltajalle kävi tuo vaellus vaikeaksi ja karvaaksi,
varsinkin kun oli kulkeminen alppien yli. Kun he nyt
kiipesivät jollekin vuorelle, silloin ähki ja puhki enin osa
ja toivotteli: »Ah, jospa jo oltaisiin tuolla ylhäällä!» Pöl-
löpeili käyttihe toisin: hän lauleli ja hyppeli ja riemuitsi
vuoren rinnettä kiiveten, ikäänkuin suuri onnen potkaus
olisi häntä kohdannut. Mutta niin pian kuin seurue saa-
pui vuoren huipulle ja siinä oli vähän levähtänyt, kään-
tyi äkkiä asian laita; alamäessä näet naureskelivat ja
ilakoivat vaeltajat, ikäänkuin olisivat rahaa löytäneet, ja
riemuitsivat aina sitä äännekkäämmin, mitä alemmas eh-
tivät; sitä vastoin käyttihe Pöllöpeili ikäänkuin sika olisi
häneltä eväät syönyt, niin murheelliseksi hän naamaansa
mutkisteli. Niin pian kuin laaksoon oli saavuttu, kiekahti
tuuli taas vastoin päin; Tili näytti hilpeää, muut kuivaa
naamaa. Siinä viimein kysäisi joku pyhiinvaeltaja vek-
kulilta: »Kuinka se on mahdollista, mestari Tili, että sinä
aina katsot asiaa ihan toisin kuin me ? Onhan toki paljon
hauskempi alamäkeen astua, kuin vastamäkeen kiivetä?»

»Minä olen siinä toista mieltä», vastasi Pöllöpeili,
»kun vastamäkeä noustaan, kuvailen minä jo miten hu-
paisaa on päästä harjalle ja tuntea voittaneensa vaikeu-
det, ajattelen jo niitä kauniita näköaloja, joita siellä avau-
tuu, ja niinikään minä toivon, että se olisi viimeinen
vuori, jonka yli meidän täytyy kiivetä; kaikki se tekee
minut iloiseksi. Mutta kun laaksoon laskentaan, silloin
minä taas näen edessämme vuoren, joka sekin on meidän
vielä kiipeäminen: se turmelee minulta tuulen. Mutta
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jahka .kerran seisomme viimeisellä kukkulalla eikä enää
oli mitään vuorta vastassamme, silloin minä lyön iloksi
teidän kanssanne.» Ja niin tekikin Pöllöpeili; kun he vii-
meistä vuorta alamäkeen astelivat ja näkivät edessänsä
herttaisen Lombardian alangon, ei ollut kukaan ihminen
iloisempi, kuin Pöllöpeili.'

Sa riemus hillitse, kun onni kultaa ties,
ja tuimin tutkain surultasi suista,
ja tee kuin Pöllöpeili, viisas mies,
ilossa huolta, huoless’ ilon aikaa muista.

Niin kulki Tili Roomaan ja meni majailemaan erään
lesken luokse; ja kun hän oli kaunis mies, kysyi tämä
häneltä, minkä maan lapsia hän oli. Pöllöpeili vastasi:
»Tulin Saksin maasta ja olen vaeltanut Roomaan, paavin
kanssa puhumaan jonkun sanasen.» Silloin naurahti leski
ja arveli, ettei se ollut niin helppoa, kuin vieras luuli.
»Ystävä», sanoi hän, »paavin te kyllä voitte nähdä, kun
hän messua lukee Jerusalemin-kappelissa Pyhän Johan-
neksen Lateranissa, vaan laskeeko hän puheilleen, sitä
minä en tiedä. Olen täällä Roomassa syntynyt ja kas-
vanut ja sitä paitsi polveudun ylhäisestä suvusta enkä
sittenkään ole ikinä saanut puhella pyhän isän kanssa.
Kuinka te siis aijotte niin pian päästä perille? Antaisin
mielelläni sata kultarahaa siitä, jos minä kerran saisin
puhutella häntä.»

»Rakas emäntä», lausui Pöllöpeili, »jos minä saisin
tilaisuuden viedä teidät paavin eteen, niin että te voisitte
puhua hänen kanssaan, antaisitteko silloin nuo sata kul-
tarahaa minulle?»

»Tuhatkertaisella Ilolla», sanoi vaimo, »mutta se ei
teiltä luonnistu, se on ihan mahdotonta, niin paljon vai-
vaa ja puuhaa se kysyy.»
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»Rakas emäntä», Jatkoi Pöllöpeili, »Jospa se sitten-
kin tapahtuu, niin minä pidän kiinni teidän sanastanne
Ja pyydän nuo sata kultarahaa.»

»Tehkää niin, rakas vieras», vakuutti leski.
Pöllöpeili vartosi kärsivällisenä tuota messua, jonka

paavi joka neljäs viikko lukee Jerusalemin-kappelissa,
tunkihe sinä päivänä kappeliin ja niin lähelle pyhää isää
kuin suinkin. Kun hän nyt piti hiljaista messua ja siu-
nasi kalkkia, pyörähti Pöllöpeili äkkiä takaperin ja käänsi
selkänsä sakramenttia kohti; tuon huomasivat kardinaa-
lit, ja heitä kovin pahastutti moinen käytös. Kun sitten
kansa riensi kirkosta ulos ja itsekukin, tultuansa pyhä-
vesiastian kohdalle, kastoi siinä kahta sormeansa ja pirs-
koitti itseään pyhällä vedellä syntiensä pesoksi, otti Pöllö-
peili koko astian ja valoi veden päällensä, jotta se hä-
nestä tippui noronaan, ja kaikki ihmiset, jotka olivat
näkemässä, nauroivat. Se saatettiin kardinaalien tietoon,
ja nämä, perin vihoissaan, menivät pyhän isän tykö ja
puhuivat, että joku muhkea mies oli ollut läsnä jumalan-
palveluksessa, mutta hiljaisen messun aikana oli selkänsä
kääntänyt alttariin päin ja sittemmin tehnyt pilkkaa py-
hästä vedestä. Paavi vastasi heille: »On välttämätöntä,
että asia tutkitaan; sillä se koskee pyhän kirkon arvoa.
Tuokaa mies tänne minun eteeni!» Niin siis vietiin Pöllö-
peili pyhän isän eteen, joka kysyi häneltä, mistä maasta
hän oli ja mitä uskontoa.

»Pyhä isä», virkkoi Tili, »minä olen Saksinmaasta
ja sitä uskontoa, mitä emäntänikin on», ja hän mainitsi
lesken, jonka nimi oli Roomassa hyvin tunnettu. Sil-
loin määräsi paavi, että myös rouvan piti tulla hänen
eteensä, jakysyi tältä, mitä uskontoa hän tunnusti. Leski
vastasi tunnustavansa kristinuskoa sekä mitä pyhä kris-

ko käskee ja kieltää.
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Pöllöpeili seisoi rinnalla ja alkoi paljon kursaillen ja
kumarrellen ja puhua: »Armollisin isä, sinä kaikkien pal-
velijain palvelija, samaa uskontoa tunnustan minäkin;
minä olen hyvä kristitty.»

»Miksi sinä sitten hiljaisen messun aikana käännät
selkäsi alttariin päin?» kysyi paavi.

»Kaikenpyhin isä», sanoi Tili, »minä raukka olen
suuri syntinen enkä arvollinen katsomaan alttariin päin,
ennen kuin olen tunnustanut syntini.»

Vastaus oli paavin mieleen, ja hän kysyi edelleen:
»Minkä tähden sinä valelit itseäsi pyhällä vedellä, jotta
sinusta tippui sitä?»

»Samasta syystä, pyhä isä», vastasi Pöllöpeili; »mi-
nulle on opetettu, jotta pyhitetty vesi huuhtoo pois joka-
päiväiset synnit; minulla on niitä paljon omallatunnol-
lani; minä näet olen Tili Pöllöpeili, ja jos muille ihmisille
on pirskoittaminen kylliksi, niin minulle sietää varmaan-
kin olla kokonainen astia vettä.»

Paavi oli Tillin vastauksiin tyytyväinen, silloin täy-
tyi kardinaalienkin olla samoin, ja hän päästi armossa
Pöllöpeilin pois luotaan.

Tämä meni taas majataloonsa ja vaati noita sataa
tukaattia emännältä. Leski antoi ilomielin rahat, vieläpä
lausui monet kiitokset Pöllöpeilille.

Tili entisellään eli vain,
velikulta ja maailman markkinamies;
jos paavi hälie ois lukenut lain,
siit' apu ollut ois kenties,



KOLMASTOISTA LUKU.

Tili palautuu kotiin.
Kun Tili jätti Rooman, oli hänellä kukkaro hyvin

täynnä, seikka, josta kukaan vaeltaja ei koskaan ole voi-
nut kerskailla, ei ennen häntä eikä hänen jälkeensä. Tili
menettelikin toisin kuin muut. Hän saattoi siis laittaa
kotimatkansa mukavaksi, ja niinpä hän ensi työkseen
osti ratsuhevosen, lauhkean kuin lampaan, joka siivosti
kantoi hänet Alppien yli pyhän Saksan valtakuntaan.
Siitä ajeli hän hiljalleen kautta Svahinmaan ja eräänä
kauniina aamuna hän huomasi niityllä maantien vieressä
seitsemän Svahilaista, jotka istuivat piirissä ja silmäilivät
hämillään ja ylen haikeina toisiinsa. Tili pysäytti veik-
konsa ja kysyi miehiltä, oliko heiltä yöllä raesade tuhon-
nut persiljan, vai mikä muu onnettomuus heitä oli koh-
dannut.

»Ah, herra», alkoi yksi, »olemme suuressa pulassa,
kun meillä kaikilla on housut yhtä kangasta ja karvaa.
Kuulkaa huolemme, rakas herra, ja auttakaa meitä, jos
voitte. Meitä lähti seitsemän yhdessä eilen toiseen ky-
lään kirkkomarkkinoille ja huvittelimme kohtuutta myö-
ten, sen vain että me ehkä hiukan yli kohtuuden lie-
nemme maistelleet makeaa mehua, tosiaan hiukan yli
vain, rakas herra; saatte uskoa. Kun me sitten yhtenä
hyvässä sovussa vaelsimme kotimatkalla, tuli meille halu
kävellä tätä kaunista, vihantaa ketoa myöten, ja tämä
Jockli ja Marli ja Michal ja Veitli olivat tallentaneet ku-
kin pullon viiniä taskuunsa, ja minä, kylän vouti, samoin;
tyhjensimme viinin yhdessä, rakas herra sillä olivatpa
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ne herttaisia pisaroita. Samalla istahdimme tähän vihe-
riälle nurmelle ja lienemme kai vähän nukahtaneet, koska
silloin paistoi kuu kirkkaana, ja nyt on jo täysi aurinko
taivaalla; eikö totta, herra, lienee jo kello kahdeksan, vai
ylikin?»

Pöllöpeili vakuutti, kellon olevan jo kohta yhdeksän,
ja arveli, ettei hän vieläkään voinut käsittää, mikä asiassa
oli niin toivotonta, jotta he naamaltaan näyttävät kuin
hautajaisiinkutsujat, tai ikäänkuin olisivat aamukasteessa
saaneet aika nuhan. »Ei niin, rakas herra», jatkoiSvahi-
lainen, »ensi alussa emme sitä itsekään tienneet, mutta
kun me nyt kaikki olimme heränneet ja aijoimme kotiin
lähteä, silloin alkoi pula; maatessamme näet oli meiltä
sääremme sotkeutuneet sikin sokin, ja nyt ei kukaan
tiedä, mikä on hänen oma jalkansa ja mikä muiden; kat-
sokaas, herra, meillä on kaikilla yhtäläiset housut jalassa,
ja jos yksi nousisi ja ottaisi toisen sääret sekä jalat mu-
kaansa, silloin voisi tulla suuri onnettomuus. Auttakaa
meitä, rakas herra, jos kykenette, ja hankkikaa itsekulle-
kin omat säärensä; me kyllä hyvällä palkkiolla osotamme
teille kiitollisuuttamme.» Noin ruikutti Svahilainen, joka
näytti noista seitsemästä olevan päämies, ja muut yhtyi-
vät rukouksinensa häneen sekä pyysivät, että Tili heitä
taivaan nimessä auttaisi.

»Vartokaa vain hetkinen, te poloiset», vastasi Pöllö-
peili, laskeutui veikkonsa seljästä alas, ja sitten kuin oli
läheisimmästä pähkinäpensaasta leikannut aimo patukan,
kavahti hän Svabilaisten koskeen ja hutki heitä säärille
ja jaloille vinhasti. Kehen sattui, se hyppäsi heti ylös,
ja sivallusten mukaan saikin jokainen omat jalkansa jäl-
leen; sillä Pöllöpeili oli ne heille löytänyt. Viimeksi jäi
yksi ainoa istumaan, se oli Jörgli, joka puhui: »Rakas
herra, enkö minäkin saisi sääriäni? Ettekö te huolisi mi-
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nunkin osaltani rahaa ansaita"? Vai ovatkohan nämä
sääret kukaties minun ?»

»Sepä nähdään kohta», vastasi Pöllöpeili ja vetäisi
niitä pähkinäpatukalla, jotta läjähti. Silloin hyppäsi myös
Jörgli ylös, jakaikki olivat iloissaan, kun saivat säärensä
jälleen. Herra vouti, joka jo alussa oli puhutellut Tilliä,
piti tälle kauniin kiitospuheen ja tahtoi hänelle kaikkein
nimessä maksaa hyvät juomarahat; mutta Pöllöpeili hyl-
käsi tarjouksen, sanoen, että hän on Jumalan tähden heitä
auttanut ja antaa heidän ystävänänsä sen hyvän neuvon,
että toiste, kun he markkinoilta palaavat, muistaisivat,
jotta suorin tie on aina paras, sekä sen lisäksi vasta va-
rovammin pitelisivät jalkojaan. Sitten nousi Tili taas
oivan voikkonsa selkään ja ratsasti pois, ja kaikki nuo
seitsemän Svabilaista huusivat hattujaan heiluttaen vielä
pitkän matkaa perästä hänelle kiitoksiaan.

Kun palaat pyhäkunnilta,
käy siivosti suoraan kotia;
tielt’ oikealta poikennut
usein on pulaan puuttunut.

Bambergissa poikkesi Tili erääseen ravintolaan, jonka
omistajalla oli ollut nimi König (= kuningas), ja tämän
leski, iloinen, nuori nainen, seisoi ovella, kun Pöllöpeili
tuli ratsahin. »Jumala siunatkoon, ihana rouva Kuninga-
tar», puhutteli Pöllöpeili emäntää, ja koska se makeasti
kutkutti tuon pulskean naisen korvia ja hän Tillin asusta
näki, että hänellä oli jokin harvinainen vieras edessä,
lausui hän suurella ystävällisyydellä tämän tervetulleeksi
ja pyysi, että tämä käynnillään kunnioittaisi hänen taloaan.

Puolisen aikaan kysyi emäntä, mitenkä hän haluaa
aterian saada, joko yhteisessä vieraspöydässä, vaiko erik-
seen, vai aikooko hän minne muuanne aterioimaan.
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»Aina sen mukaan miten siitä maksetaan», antoi Tili
vastaukseksi; »sanokaa minulle ensin, jalo rouva Kunin-
gatar, kuinka teillä tavallisesti on maksun laita?»

Emäntä vastasi: »Herraspöydästä maksetaan kaksi-
kymmentäneljä, porvaripöydästä kahdeksantoista ja väen-
pöydästä kaksitoista pfennigiä.»

»No hyvä», vastasi Pöllöpeili, »parhaimmasta hin-
nasta minä mieluimmin syön», ja istuihe herraspöytään
sekä söi siinä kyllikseen. Aterian jälkeen pyysi hän emän-
tää, että tämä tilittäisi hänet irti, kun hänellä vielä oli
pitkä matka edessä; hän näet aikoi takaisin Erfurtiin.

»Rakas vieras», sanoi emäntä, »antakaa siis minulle
kaksikymmentäneljä pfennigiä, sitten matkustakaa mihin
tahansa; Jumala teitä johtakoon!»

»Ei niin, jalo rouva», virkkoi Tili, »teidän tulee mi-
nulle antaa tuo hinta, sen mukaan mitä olette sanonut;
sillä te lausuitte, että herraspöydässä syömisestä makse-
taan kaksikymmentäneljä pfennigiä. Nyt minä olen
rehellisesti vaivaa nähnyt koettaissani ansaita tuon rahan,
ja siinä on minulla ollut kylläkin vaikea tehtävä. Minä
olen otsani hiessä syönyt; vaikka elämäni ja henkeni olisi
ollut vedossa, niin sen enempää en olisi kyennyt syö-
mään. Senvuoksi antakaa minulle työstäni tuo luvattu
ja vaivalla ansaittu palkka.»

»Te olette vekkuli», vastasi emäntä nauraen, »ja
ellen ihan pettyne, niin te kai olette juuri Tili Pöllöpeili,
josta ihmiset paljon kertovat, etenkin Erfurtilaiset.»

»Se olen, armollinen rouva Kuningatar», myönsi Tili,
syvään kumartaen.

»No, se on totta», jatkoi emäntä, »te olette rehel-
listä vaivaa nähnyt pöydässä ja syönyt kolmen miehen
veron; vaan että minun siitä pitäisi vielä palkita teitä,
se ei ole talon tapoja. Tosin minä en nyt asiaa tee ate-
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riasta, sinään te saatte mennä matkoihinne, koska te
olette mestari Tili, ja koska nyt kerran olette vekkuli;
mutta rahaa vielä kaupanpäällisiksi en minä teille anna,
muutenhan koko maailma sanoisi, että te olette minutkin-
vekkuloinut. Te olette talolleni antanut sen kunnian,
että poikkesitte tähän, ja minä olen suonut teidän ate-
rioida herraspöydässä ilman maksua; me olemme kuitit,
mestari Tili», ja niin sanottuaan ojensi rouva kätensä,
johon Pöllöpeili reimasti löi omansa.

»Kiitoksia, jalo rouva Kuningatar», huudahti hän ja
viskautui satulaan, ja emäntä silmäili kauan hänen jäl-
keensä ja tuumi: »Vahinko, että hän on vain vekkuli.»

Onni, kulta, naisten kuosi,
narreja ne aina suosi.

Erfurtin porvarit sekä kaikki kaupungin ylioppilaat
tunsivat Pöllöpeilin vielä aika hyvin jakiihoittivat häntä
kaikellaisiin kepposiin. Kerran Tili meni lihatorille; siinä
huusi joku teurastaja hänelle: »Herra, ottakaa toki jota-
kin tästä lihasta kotiin viedäksenne!»

»Hyvin mielelläni», myönsi Tili, »mitä minun pitäisi
ottaa siitä?»

»Tässä, herra, ottakaa tämä vasikanraaja paistiksi»,
vastasi teurastaja. Tili ei pitkään arvellut, tarttui raajan
toiseen päähän, otti ja lähti menemään. Teurastaja riensi
jälkeen ja huusi: »Herra, teiltä unhottuu maksamatta!»

»Maksamatta?» kysyi Pöllöpeili ja tekihe tuiki häm-
mästyneeksi, »maksamisesta te ette äsken virkkanut mi-
tään, mestari, sanoitte vain, että minun pitäisi jotain
ottaa kotiin ja silloin osotitte tätä raajaa. Sen seikan
voivat teidän naapurinne todistaa, jotka seisoivat saapu-
villa.» Niin mennä livahti teurastajalta vasikanraaja,
päällisiksi naapurit sanoivat, että se oli hänelle rehelli-
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sesti ansaittua, koska hän piti tapanaan houkutella osta-
jat heiltä pois ja ehättävällä kielellään viekoitteli kau-
pantekijät heidän pöytänsä äärestä omaan kojuunsa.
Nyt hän oli kerran tuolla kielikiireellään pettänyt itsensä,
ja sepä ei ollut hänelle haitaksi.

Matta teurastaja ei tästä kolttosesta eikä noiden rak-
kaiden ystäväinsä ja uskollisten naapuriensa pistopuheista
viisastunut, vaan kun seuraavana päivänä Tili taas kulki
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hänen lihamyymälänsä kohdalla, huusi hän uudelleen:
»Tulkaa, herra, ja hakekaa taas itsellenne paisti!» Pöllö-
peili tarttui kerkeästi siihen; mutta teurastaja, joka oli
päättänyt tällä kertaa tehdä kekin kehistä vekkulille, oli
kerkeämpi ja piti paistista kiinni. Silloin sanoi Tili: »Mes-
tari, heittäkää paisti irti; minä aion maksaa sen teille!»

»Ensin raha, sitten tavara», penäsi teurastaja.
»Hyvä niin», virkkoi Pöllöpeili, »ja nyt sanokaa,

mestari, onko tämä paisti silloin minun, jos minä sanon
teille sanan, joka on teille mieleen? Mutta jos sanani ei
teitä huvita, niin minä maksan käteisellä tämän paistin
ynnä eilisenkin.»

»Kyllä, se pätee!» virkkoi mestari, ja Pöllöpeili sa-
noi, samalla vetäen täyden rahakukkaronsa esiin ja antoi
kultakolikkojen, joita kiilui silmukkain läpi, välkkyä au-
ringon paisteessa: »Kas niin, rakas herra rahakukkaro,
maksapas nyt asia suoraksi! Kuinka teitä miellyttää
tämä sana, mestari?»

»Se on hurskas lause ja miellyttää minua hyvin»,
vastasi teurastaja, joka ei silmäänsä siirtänyt pois noista
kimaltelevista kultapyörylöistä.

Silloin käänsihe Tili ääressä seisovien ihmisten puo-
leen ja puhui heille: »Te olette kuulleet meidän kaup-
pamme, rakkaat ystävät, ja voitte todistaa, että tämä
paisti nyt on minun; sillä tätä mestaria on minun sanani
miellyttänyt, hän on itse tunnustanut sen.» Niin todis-
tivat kaikki, ja Pöllöpeili otti paistin ja meni tiehensä,
ivaten vielä mennessään: »Nähkääs, mestari, nyt olen
minä taas hakenut paistin, kuten olette minulle tarjonnut.»

Teurastaja seisoi siinä kuin vedessä käytetty villa-
koira eikä osannut vekkulille, joka häntä oli kahdesti
puijannut, virkkaa niin puolta sanaa. Pilkasta piti taas
huolta se rakas naapuristo, joka petkutetulle mestarille
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sydämestään soi tämän häpeän; vaan kun he kävivät
häntä kovin pahasti ahdistamaan, astui siihen eräs sää-
liväinen ylioppilas, joka harrasti oikeusoppia, sekä lohdutti
mestaria, sanoen: »Pitäkää hyvänänne, mestari, elkääkä
kovin tuosta harmitelko; te ette kuitenkaan olisi paistis-
tanne kuunaan saanut maksua, vaikka ette olisikaan niin
hätiköiden vastannut.»

»Kuinka sitten ajattelette asian?» kysyivät läsnä-
olijat.

»Seikka on sangen yksinkertainen», lausui nuori op-
pinut; jos mestari olisi sanonut, että häntä Pöllöpeilin
sana ei miellyttänyt, niin olisi tosin kauppa ollut hänelle
menetettyä; mutta silloin olisi vekkuli hyvällä syyllä taas
pistänyt rahan taskuunsa ja lausunut: »Jos teitä ei miel-
lytä se, että minun kukkaroni maksaa, niin jääkää ilman,
mestari, miten suvaitsette.»

Ahne, karsas, kade laittaa
itsellensä kiusaa, haittaa.

NELJÄSTOISTA LUKU.

Tili asettuu vakinaisena asumaan.
Erfurtissa majaili Tili vain muutamia päiviä; sillä

häntä veti ikävä vanhan äidin puoleen, joka yhä vielä
asui Magdeburgin tienoilla. Hän siis ratsullaan ajaa ka-
retteli sinne; mutta kun hän oli vuosia sitten köyhänä
palautunut sinne kotipuoleen, olivat hänen sukulaisensa
ja tuttavansa niin huonosti ottaneet vastaan hänet, että
hän ei nyt voinut pitää vilpittömänä heidän iloaan rik-
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kaan orpanansa, Tillin kotiintulosta, vaan ehdotti äidil-
leen, että he yhdessä lähtisivät hänen syntymäseutuunsa
Kneitlingeniin ja siellä ostaisivat maatilan; sillä vähäistä
majaa sekä pikku maatilkkua varten hänen rahansa riit-
täisi hyvinkin. Tähän suostui Tillin äiti kovin mielellään,
koska häntä ilahutti se, että hänen poikansa aikoi aset-
tua vakinaisena asumaan ja luopua kulkuri-elämästä. Hän
kiitti sydämmensä pohjasta poikaansa siitä, että tämä har-
taudella tahtoi olla hänen vanhan päivänsä tukena, ja oli
ylväs tästä komeasta miehestä, joka ei ainoastaan jotain
tuonut mukanaan, vaan myöskin oli vieraissa maissa op-
pinut elämäntaitoa ja miellyttäviä tapoja. Eikä hän voi-
nut kylliksi usein sitä ihmetellä ja kysyi, missä Tili oli
oppinut niin kohteliaaksi. »Pelkkäin epäkohteliasten ja
törkeiden ihmisten parissa, rakas äiti», vastasi Pöllöpeili;
»olen aina pannut merkille, mikä heissä oli minulle epä-
miellyttävää, ja teen nyt päin vastoin kuin mitä he te-
kivät.»

»Kun Tili oli sitten Kneitlingenissä ostanut vaati-
mattoman asunnon sekä vähän maata, ryhtyi hän vilje-
lemään sitä; mutta hän ei kerran kaikkiaan kelvannut
talonpojaksi, ja ellei äiti olisi pitänyt koossa hänen omai-
suuttaan, niin se pian kyllä olisi hajonnut joka taivaan
tuuleen. Kuitenkin pitivät uudet naapurit Pöllöpeiliä ar-
vossa hänen viisautensa takia, ja milloin tarvitsivat neu-
voa, tulivat he hänen luokseen; yksinpä kylän voutikin
otti oppia Tilliltä ja esitti tälle niitä asioita, joissa hän
itse ei päässyt puuhun ei pitkään, jotta Pöllöpeili langet-
taisi päätöksen. Näin oli siis käynyt.

Kerran oli Kneitlingenissä kaksi talonpojan-poikaa
perinyt isältään viisisataa guldenia sekä antaneet nämä
rahat tätinsä taakse, joka oli köyhä leski, että hän säi-
lyttäisi ne eikä antaisi toiselle tai toiselle erikseen, vaan
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kummallekin yhteisesti. Sitten nämä veljekset olivat kul-
keneet pois maailmaan, eikä heistä pitkään aikaan saatu
mitään kuulla, kunnes vihdoin toinen tuli kotiin ja puhui
leskelle näin: »Rakas täti, veljeni on, ikävä kyllä, kuol-
lut vierailla mailla, antakaa minulle ne rahat, mitkä me
uskoimme teidän haltuunne!» Vaimo ei osannut mitään
epäillä, ja kun hän oli yksinkertainen ihminen, antoi hän
ne viisisataa guldenia, joiden kanssa nuori mies kohta
läksi matkoihinsa.

Mutta puolen vuoden perästä tuli toinenkin veli ja
lausui samat sanat sekä pyysi tuota tallennettua omai-
suutta takaisin. Leski kalpeni kauhusta ja sammalsi:
»Kuinka tämä on mahdollista? Puoli vuotta sitten oli
täällä veljesi ja nosti teidän perintönne ja ilmoitti minulle,
että sinä olit kuollut.»

Nuori mies ei tuosta välittänyt vähääkään; hän väitti
sen olevan verukkeita ja vaati rahoja; niinpä molemmat,
sekä nuori mies että tämän täti, tulivat kylänvoudin eteen,
jotta hän ratkaisisi jutun. Mutta ei kylänvouti eivätkä
kylän vanhimmat tienneet mitään keinoa asiassa, arveli-
vatpa jo myödä mökin köyhältä leskeltä ja sen hinnalla
maksaa tuolle ahdistavalle velkojalle rahat. Silloin kuuli
Pöllöpeili jutun, meni vaimon kanssa kylänvoudin pakeille
ja pyysi, että tämä sallisi hänen ajaa asiaa lesken puo-
lesta. Tili sai luvan, ja hän kysyi seuraavana käräjäpäi-
vänä nuorelta mieheltä, eikö hän ja hänen veljensä olleet
antaneet rahojaan tädin huostaan sillä ehdolla, ettei niitä
saisi kumpikaan yksinään, vaan ainoastaan molemmat
yhdessä vaatia takaisin.

»Niin asia on», vakuutti nuorimies.
»Hyvä», jatkoi Tili, »niinpä hanki tänne veljesi; kun

te kumpikin olette yhdessä läsnä, niin kyllä te saatte
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perintönne, mutta siihen asti lakkaa vaatimasta ja heitä
tätisi rauhaan!»

»Herra, minun veljeni on kuollut», väitti nuori mies.
»Yksi kaikki», silloin sinä et, teidän sopimuksenne

mukaan, kuuna päivänä tule saamaan mitään», vastasi
Tili; »sillä vasta kun te kumpikin yhdessä tulette, mak-
setaan teille teidän perintönne.»

Silloin nuorukainen joutui hämilleen, olisi tyytynyt
jo puoleen summaan, mikä epäilemättä kuitenkin muka
oli hänen omansa, teki kaikenmoisia verukkeita ja sot-
keutui siinä puhumaan ristiin, niin että Tili jakylänvouti
kyselyillä saivat hänestä pusertaneeksi ilmi, että hänen
veljensä ei ollutkaan kuollut, ja että hän oli ennakolta
veljensä kanssa sopinut tästä salahankkeesta. Nyt pis-
tettiin tuo viekas petturi, niin kuin oikeus oli, tyrmään
ja pahoiteltiin, että vain yksi lintu oli saatu satimeen.

Tällaisten viisasten päätösten kautta karttui Tillin
maine kotiseudussa ja kantautui myöskin läheiseen Schöp-
penstädtiin. Silloin muistui noiden kunnon Schöppen-
städtiläisten mieleen, että Tili vuosia sitten oli heiltä hu-
kannut kauniin neuvostalon-kellon, joka yhä vielä oli
löytymättä järvessä, kuinka sitä oli etsittykin. Nytpä,
kun Pöllöpeili oli niin lähellä heitä ja niin helposti ta-
vattavissa, tahtoivat Schöppenstädtiläiset, että hän kor-
vaisi tuon vahingon. He siis lähettivät päämiehensä
Kneitlingeniin ja hänen kauttansa pyysivät, että Tili va-
luttaisi uuden kellon kaupungille.

»Mitä te, ankara herra pormestari, Schöppenstädtissä
kellolla teette?» kysyi Tili.

»No, ennen kaikkea, että soitetaan, kun rajuilma on
tulossa», vastasi kaupunginpää.

»Jos siinä ei ole sen enempää, niin minä voin hel-
posti auttaa asian, lausui Tili, »enkö minä ole kyllin kauan



121

ollut Roomassa paavin tykönä, oppimassa ilmanteko-tai-
toa. Italiassa, siellä missä appelsiinia sekä sitroonia kas-
vaa kosolta ja missä mitä ihanin viini hyöstyy, tehdään
kaikki sää ja ilma tilauksen mukaan. Säästäkää minut
kellopuuhasta, ankara herra, niin minä hankin teille ja
teidän Schöppenstädtiläisillennekoko vuodeksi ilman, mim-
moisen vain milloinkin haluatte, niin että teillä on pula
edessä miten saatte hedelmänne ja rypäleenne korjuu-
seen mahtumaan.»

»Jospa te sen voisitte, mestari Tili!» huudahti por-
mestari ihmetellen. Mutta hän oli varovainen mies ja
olisi mieluimmin tehnyt ennakolta kokeen; sitä paitsi ajat-
teli hän siinä omaa uskollista aviopuolisoaan, joka kotona
juuri sinä päivänä oli toimeenpannut ison peukkujen
pesun ja oli vielä hyvästelyssään hänelle sanonut: »Ah,
kunpa ei tänään eikä huomenna sataisi, jotta minun pe-
suni hyvin kuivaisi!» Tällaiset arvelut mielessään puhui
herra pormestari Pöllöpeilille; »Tehkää minulle koetteeksi
huomenna aikaiseen kirkas taivas ynnä parinen kevyttä,
valkoista pilvenhattaraa siihen ja auringon paistetta koko
päiväksi. Puolenpäivän aikaan te voisitte antau ensi-
mäisteu keltaperhojen lennellä, ja iltapuoleen saisi taas
olla viileää. Tehkää huomenna minulle semmoinen ilma,
mestari Tili, silloin saatamme puhua teidän ehdotukses-
tanne.»

Noin virkkaen lähti Schöppenstädtin kaupunginisä
kotiin, jakun seuraavana päivänä tosiaan ilma sattui sel-
lainen kuin hän oli tilannut ja kuin rouva pormestäritar
oli itselleen toivonut, niin että tämä saattoi koko pesunsa
ottaa pois jo kuivuneena, ja kun yksin nuo tilatut ensi-
mäiset perhosetkin liehuivat auringon paisteessa, mikä
olikaan silloin luonnollisempaa, kuin että kunnia noin
herttaisen ilman aikaansaannista lankesi Tillin osaksi!
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Pormestarin silmissä astui valtavaan arvoon Pöllöpeilin
taito, ja huomisena aamuna jo oli hän taas Kneitlinge-
nissä, jossa hän tahtoi Tillille määrätä hankittavat säät
kuukaudesta kuukauteen. Mutta Pöllöpeili puuttui puhee-
seen: »Se ei käy laatuun, ankara herra, teidän tulee myös
kaupunkilaistanne kuulostaa siitä; onhan ilma yhteinen
asia. Te ette voi vaatia, että kaikkien kelpo Schöppen-
städtiläistenne pitäisi tyytyä teidän ilmaanne.»

»Olette oikeassa, mestari Tili», lausui pormestari ar-
mollisesti, meni kotia sekä jo samana päivänä kutsui por-
varit kiireelliseen neuvottelu-istuntoon. Se kyllä pidet-
tiinkin, mutta yksimielisyyteen siinä vielä, paha kyllä, ei
päästy, yksi neuvosherra tahtoi toukokuussa saada sadetta,
toinen päivänpaistetta, kolmas kylmää, neljäs tuulta ja
kullakin oli oma toivomuksensa, aina sitä myöten kuin
kunkin vainio ja niitty oli mäellä tai laaksossa, ehkä
myös sitä myöten, ken kasvatti jyväviljaa, juurikasvia,
ken odotti oivaa heinäsatoa ken hyvää viininkorjuuta.
Jos noin jo oli ilman laita toukokuuksi, niin erosivat toi-
veet heinä- ja elokuun osalle vielä loitommas toisistaan.
Siitä syystä lykättiin istunto huomiseen ja sitten kolman-
teen ja neljänteen päivään ja vihdoin kymmenenteen ja
kahdenteentoista: mutta ei kumminkaan päästy sen pi-
temmälle. Ja kun keskustelua oli kestänyt neljä viikkoa,
olivat neuvosherrat tukkanuottasilla keskenään ja todis-
telivat mielipiteitään toinen toistansa vastaan pontevilla
perusteilla. Tämä jo kävi pormestarille kovin kirjavaksi,
hän kiiruhti taas Kneitlingeniin ja sanoi Pöllöpeilille, jotta
siitä ilmanteosta ei tule mitään, koska jokainen Schöp-
penstädtiläinen tahtoo saada oman eri ilmansa; Tili vain
kernaammin valattakoon sen neuvostalon-kellon.

Mitä oli Pöllöpeilin tekeminen; hän oli tilallinen
asuja, eikä kunnon kuntalainen voi kuitenkaan, niinkuin
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vaeltava nuorukainen, pitää vekkulin virkaa; hänellä on
pölkky jalassaan, joka häntä sitoo turpeeseen, on joko
vaimo ja lapsi tai koti ja kontu. Jos Tili tahtoi pysyä
Kneitlingenissä ja päästä joutumasta käräjöimisiin, mihin
häneltä viimelopuksi olisi voinut mennä ei ainoastaan
tuon kellon hinta,' vaan kaikki mitä hänellä oli hankit-
tua omaa, niin hänen täytyi suostua. Senpä hän teki
myös ja valatti kuin valattikin neuvostalon tornia Varten
kellon, tosin kielettömän; hän näet'ajatteli: »Kieltä ei
Schöppenstädtiläisten ollut pakko kellon myötä vajottaa
järveen, ja jos he sittenkin sen ovat tehneet, niin ei se
ole minun syyni. Sitäpaitsi minusta hiljaisimmat kellot
ovat mieluisimmat.»

Schöppenstädtiläiset eivät pitkään aikaan voineet
älytä, miksi heidän uusi kellonsa, soittamisesta huoli-
matta, ei soinut, ja moittivat Pöllöpeilin ilkeyttä,- kun
tämä heille oli antanut mykän kellon. Vuoden ja vuoro-
kauden päästä osui viimein muukalainen kellonvalaja mat-
kustamaan kaupungin kautta. Hänelle he valittivat pu-
laansa, ja hän ilmaisi heille syyn, miksi heidän kellonsa
niin itsepintaisesti pysyi vaiti. Silloin he itse kyhäsivät
kielen, ja joka kerta, kun tuuli tuolta kaukaa kantoi kel-
lon kaikua Kneitlingeniin, kaiveli se pakonalaisen kellon-
lahjoittajan sydäntä. Ja kun Schöppenstädtiläiset ilois-
saan tuosta kauniisti helähtelevästä kellosta sitä sangen
ahkeraan soittelivat, niin he sillä suututtivat Tilliä useam-
min kuin oli tarpeen.

Ken aulis muille on antamaan,
mies olkoon itse saadessaan.

Tuota kiusaa kesti Tili parin vuoden ajan ja siinä
sivussa vieryi hänen omaisuutensa yhä enemmän alas-
päin; sillä hän huolehti siitä kovin vähän, ja sen sijaan
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että olisi pitänyt rahojaan koossa, tuhlasi hän niitä ja
lainaili muille. Useinkaan ei hän saanut omiaan takai-
sin, kun ei muistanut, ketä hyvää ystävää hän sillä oli
auttanut. Kerrankin hän oli antanut velaksi viisikym-
mentä guldenia, eikä Pöllöpeili koskaan tiennyt kelle; hän
puhui siitä äidilleen, ja tämä antoi hänelle neuvon: »Mene
joka aamu kylän kautta, jakun sinut kohtaa joku ystävä
sanoen: Jumala siunatkoon sinua! niin vastaa hänelle:
Kiitos, mutta käteinen raha olisi minulle vielä parempi!»

Niin teki Pöllöpeili ja varustihe kohta seuraavana
aamuna tielle. Jokainen piti hänen vastaustaan tavalli-
sena pilapuheena, kunnes vihdoin tuli myös hänen velal-
lisensa vastaan: »Tuohan on sula loukkaus», virkkoi
mies; »joka noin törkeästi minua muistuttaa, sille minä
en tahdo olla mitään velassa.» Ja hän maksoi rahat pai-
kalla. »Se koira älähtää, johon kalikka sattuu», ja myös:

Sen kenkä, kenenkä jalkaan käy.

' Tämä oli viimeinen palvelus, minkä Pöllöpeilin äiti
teki pojalleen; sillä pian sen jälkeen kuoli hän korkeassa
iässä, ja nyt Tili oli perin ikävystynyt elämään Kneit-
lingenissä; hän halusi taas avaraan maailmaan; sen vuoksi
möi hän kotinsa ja kontunsa pois, niin paljon kuin siitä
enää oli jälellä, eikä tuota valitettavasti paljon ollutkaan,
satuloitsi voikon ja lähti taas vaelluksille.

Niin syöty, kuin saatu.

Pöllöpeili ratsasti Rhein-virralle ja oleskeli pitkän
aikaa Kölnissä, muutamassa ravintolassa. Sattui siinä
eräänä päivänä, jotta ruoka oli liian myöhään pantu tu-
lelle, niin että puolisen aika joutui ennen kuin ateria oli
valmis, ja Tilliä suututti kovin, että hänen täytyi odottaa
niin kauan. Isäntä huomasi hänen närkästyksensä ja lau-
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sui: »Ken ei voi odottaa, kunnes ruoka joutuu, hän syö-
köön mitä hänellä on.» Pöllöpeili vetäisi vehnäleivän
taskustaan ja sen kanssa istuihe keittiöön, takan ääreen.
Käännellessään ja mehutellessaan paistia, piti hän kak-
karataan sen päällä, jotta paistihöyry imeytyi kuohkeaan
leipään; sitten hän söi leivoksensa ja pitkitti edelleen
paistinkääntelyä, kunnes reisi oli kaikin puolin ihan kyl-
liksi paistunut.

Kauan jäljestä kahdentoista lyömän ryhdyttiin pöy-
tää kattamaan ja ruokaa tuomaan, ja isäntä vieraineen
istuihe pöytään; vain Pöllöpeili jäikeittiöön lieden ääreen
istumaan. Isäntä kysyi, eikö hän tahdo ruveta heidän
kanssansa pöytään; mutta Tili vastasi: »En, paistihöyry
on minulta vienyt ruokahalun; minä olen kylläinen.» Ate-
rian perästä vieraat makselivat laskujaan; mikä lähti
matkaansa, mikä jäi siihen, mutta Pöllöpeili istua kökötti
yhä vielä lieden ääressä. Siihen astui isäntä maksulau-
tasineen ja vaati häneltä kahta kölniläistä valko-pfen-
nigiä ateriasta.

»Herra isäntä», lausui Pöllöpeili, »onko teillä tapana
ottaa rahaa siltäkin, joka ei ole kuluttanut teidän ravin-
toanne? Tehän ette ole minulle antanut mitään syötä-
vää; miksi minun siis pitäisi maksaa?»

»Te olette minun omaani käyttänyt hyyäksenne ja
ravinnut itsenne», vastasi isäntä, »nimittäin paistihöy-
ryllä; se on myös ateria, mestari Tili, ja teidän täytyy
maksaa!»

iPöllöpeili vetäisi esiin yhden kölniläisen valko-pfen-
nigin, viskasi sen pöydälle ja kysyi: »Kuuletteko tämän
kilahtavan, herra isäntä?»

»Totta minä sen kuulen», myönsi isäntä.
»No hyvä», sanoi Tili ja pisti pennin sievästi kuk-

karoonsa, »sen verran kuin teitä hyödyttää minun pen-
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nirri kilaus, sen verran hyödyttää minun vatsaani teidän
paistinne höyry; ottakaa siis nyt penninkaiku maksuksi
paistinhöyrystä.»

Isäntä kävi epäkohteliaaksi ja tahtoi saada tuon
valko-pfennigin; mutta Pöllöpeili kieltäytyi antamasta sitä
ja vetosi oikeuteen. Mutta oikeuden eteen ei isäntä tah-
tonut vaatimustaan viedä, ja koska hän pelkäsi, jotta
Pöllöpeili saattaisi hänelle laittaa jonkun kepposen, laski
hän Tillin hyvällä menemään.

it iten metsään puhuu,
metsä vastaan huhuu.

Moninaisten riitain ja kiistain perästä olivat vaali-
ruhtinaat sinä aikana keisariksi ja'kuninkaaksi julista-
neet kreivi Liitzelburgm , vaikka keisarin valta-istuin ei
suinkaan ollut avonainen, koska hänen majesteettinsa
keisari Ludvig vielä eli. Löytyipä silloin monta ruhti-
nasta ja herraa, jotka uskollisesti pysyivät vanhan kei-
sarin puolella eivätkä tahtoneet tunnustaa nuorta keisari
Kaarlea: siis täytyi tämän vastavalitun kuninkaan kuusi
kuukautta majailla leirissä Frankfurtin edustalla ja var-
sota, karkoittaisiko joku toisen sieltä pois. Koska nyt
paljon kansaa, sekä ratsasniekkaa että jalkaväkeä, majaili
Frankfurtin edustalla ja moni ruhtinas ja herra meni nuo-
ren keisarin puolelle, niin Pöllöpeili mietti, kuinka hän
voisi vetää etua siitä, 1 ja laittoihe matkalle Frankfurtiin,

ajatellen: »Jos sen saavutat, että joku ruhtinaista ottaa,
sinut palvelukseensa ja neulottua takkiisi oman vaaku-
nansa, niin ovat asiasi autetut.» Ja sattui niin, että Wet-
teraussa Freiburgin luona Trierin arkkipiispa seurueineen
yhdytti Pöllöpeilin vaeltamassa. Nyt oli herra Balduinr

arkkipiispa, hyvin kansansävyinen mies, ja koska Tili ei
ollut puettu maan tavan mukaan, kysäisi piispa ohi rat-
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sastaissaan, minkä maan miehiä hän oli. »Saksilainen,
armollinen herra», vastasi Pöllöpeili.

»Hyvä kumppani», jatkoi arkkipiispa kyselyään, »eikö

sinua palella noin kevyessä asussa? "Onhan tänään kylmä,
ja minua paleltaa kovasti.»

»Onko nyt tosiaan kylmä?» sanoi Tili, vetäisi käden
poveltaan ja ojensi sitä ilmaan, »niinpä varmaan, nyt on
vähän kylmä; vaan ei minua palella.. Jos lahjoitatte mi-
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mille guldenin, armollinen herra, niin minä teille opetan,
mitenkä teitä paleltaisi yhtä vähän kuin minuakin.»

Arkkipiispa antoi hänelle guldenin,'ja Tili sanoi:
»Teidän armonne suvaitkoon ottaa huomioon sen, että
kukin tarkenee siinä määrin kuin hänellä on vaatetta
yllään; minulla on kaikki vaatteeni päällä, siksipä minua
ei palellakaan; pankaa tekin kaikki vaatteenne päälle,
niin teitä ei enää palella!» Arkkipiispa nauroi ja lausui:
»Jos minä kaikki vaatteet, mitä minulla on, pukisin pääl-
leni, ei olisi hevosta, joka minut jaksaisi kantaa. Kui-
tenkin sinä olet guldenisi kunnialla ansainnut, nuori mies,
jos kohta emme voikaan tehdä niin kuin sinä.»

Hetkisen perästä kysyi arkkipiispa: »Mikä ammatti-
lainen sinä olet?»

»Silmälasien tekijä, armollinen herra; minä panen
ihmisille päähän silmälasit, joiden kautta he katselevat
maailmaa; vaan tätä nykyä ei ole mitään tekemistä.»

»Luulisipa, että. sinun ammattisi käy päivä päivältä
edullisemmaksi, tulevathan ihmiset yhä heikommiksi. Te-
rävät silmät ovat harvinaiset tähän aikaan, ja moni ih-
minen tarvitsee silmälaseja.»

»Tuo on kyllä totta, teidän armonne», vastasi Pöllö-
peili, vaan yksi seikka turmelee minun ammattini.»

»Mikä se on?» kysyi piispa.
»Jos minä tohtinen sen lausua, ilman teidän armonne

minuun vihastumatta.»
»Puhu vain pois, nuori mies; sinulla ei ole mitään

peljättävää siitä; olemme tottuneet sinulta ja sinun kal-
taisilta kuulemaan suoraa puhetta; siis puhu,vain suusi
puhtaaksi!» käski arkkipiispa.

»Armollinen herra», vastasi Pöllöpeili, »se turmelee
ammattimme ja painaa sitä, pelkään minä, yhäti alem-
maksi, että te suuret herrat Jumala paratkoon! niin
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paljon katselette sormien lomitse ettekä varsin harvoin
niin tee suosion ja lahjojen pyynnistä. Ennen aikaan oli
ruhtinasten ja herrain tapa lukea oikeutta ja tutkia sitä,
niin ettei kellekään vääryyttä tapahtuisi. Siihen toimeen
he tarvitsivat silmälaseja, ja minun käsityöni oli silloin
hyvällä kannalla. Papitkin opiskelivat enemmän siihen
aikaan, nykyisin muutamat eivät lue, eivät rukoile ensin-
kään, toiset osaavat ulkoa ja töin tuskin kuukaus-mää-
riin kirjaa avaavat. Sen kautta meidän ammattimme on
joutunut perin häviöön; pahennus on niin pitkälle men-
nyt, että yksinpä virkamiehet, voudit ja tuomarit katso-
vat sormien lomitse.»

Arkkipiispa ymmärsi tekstin ilman selityksiä, nauroi
ja lausui: »Seuraa meitä Frankfurtiin, kumppani. Niin
kauan kuin me siellä viivymme ruhtinaspäivillä, syö ja
juo hovissamme; annamme sinulle meidän pukumme ja
vaakunamme.» Noin täyttyi Pöllöpeilin toive odottamatta,
ennen kuin hän ennätti Frankfurtiin: hän oli päässyt pal-
velukseen, jota parempaa hän ei voinut itselleen toivottaa.

Kun itse silmä ei nähdä halua,
silmälasit on turhaa kalua.

Kun arkkipiispa Balduin seurueineen oli saapunut
Frankfurtiin, valitti hänelle joku kauppamies, joka Trie-
ristä oli mukana ratsastanut, jotta häneltä oli vähää en-
nen kuin Frankfurtiin päästiin, kadonnut matkalaukku
satulasta; siinä oli ollut kahdeksansataa guldenia, ja hän
mielellään antaisi rehelliselle löytäjälle sata guldenia löy-
täjäisiä. Arkkipiispa julistutti ja kaikissa kirkoissa kuu-
lututti, että kauppias lupaa sata guldenia sille, joka hä-
nen omaisuutensa toisi jälleen. Sen perästä tuli pian
köyhä kirvesmies arkkipiispan leiriin ja toi tuon nahkai-
sen kukkaron. Kutsuttiin kauppamies, joka tunnusti kuk-

9
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karon omakseen ja iloitsi löydetyistä rahoista. Hän luki
ne, ja kun niitä oli kahdeksansataa guldenia, viskasi hän
kirvesmiehelle viisi guldenia, lausuen: »Nuo lahjoitan si-
nulle päällisiksi; sata guldeniasi löytöpaikkaa olet sinä
tietysti ottanut jo päältä; sillä kukkarossa oli yhdeksän-
sataa guldenia.»

Kirvesmies lykkäsi jalallaan takaisin ne viisi gulde-
nia, sanoen: »En yhtä enkä sataa guldenia ole minä siitä
ottanut; minä olen rehellinen mies, ja teidän arkkipiis-
panne ratkaiskoon riidan.» Niin arkkipiispa siis määräsi
oikeuden istumaan, ja monta juttupäivää istuttiin, jotka
kuluivat ilman että nuo oppineet herrat voivat asiasta
tulla selville. Mutta kuta pitemmältä juttua jauhettiin,
sitä enemmän oikeuden jäsenet uskoivat tuon trieriläisen
kauppiaan sanoihin, joka oli äveriäs ja arvoisa mies, ja
kirvesmiehen asia alkoi jäädä huonoille takeille; sillä moni
oikeuden jäsen piti häntä veijarina. Silloin rohkaisihe
Pöllöpeili, astui arkkipiispan eteen ja pyysi, että hän saisi
langettaa tuomion.

»Oletko sinä huolissasi, kumppani, että minä ehkä
katson sormien lomitse?» kysyi herra Balduin.

»Ette sormien lomitse, teidän armonne», jatkoiPöllö-
peili, »mutta teidän lainoppineet herranne soisivat mie-
lellään teidän katsovan heidän silmälasiensa kautta, ja
ne ovat huonosti hiotut. Minun täytyy se toki tietää,
korkea herra; sillä minähän olen silmälasiseppä.»

Tuo hengellinen herra hymyili ja suostui Pöllöpeilin
pyyntöön; mutta kun hän oli utelias, miten Tili hoitaisi
tuomarin-ammattiaan, meni hän itse oikeushuoneeseen
ynnä hänen kanssansa Bremenin arkkipiispa, monta ruh-
tinasta ja ylhäistä herraa, kuin myös paljon kansaa.

Pöllöpeili kysyi kauppamieheltä, voiko tämä valalla
vannoa kadottaneensa yhdeksänsataa guldenia, ja kun
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ja vannoa. Sitten kysyi Tili kirvesmieheltä, voiko tämä
valalla vannoa, että hän ei ole enempää kuin kahdek-
sansataa guldenia löytänyt, ja kirvesmies vannoi valan.
»Hyvä», lausui Tili, »te olette kumpikin moitteettomia
miehiä sekä vannoneet totta; vaan koska sinä», sanoi
hän kääntyen kauppamiehen puoleen, »olet kadottanut
yhdeksänsataa guldenia, ja taas tämä kirvesmies on löy-
tänyt kahdeksansataa, niin on mahdotonta että nämä oli-
sivat samoja rahoja. Mene siis ja hae se, joka on löytä-
nyt nuo sinun yhdeksänsataa guldeniasi; mutta pitäköön
kirvesmies tämän kahdeksansataisen kukkaron, kunnes hä-
nelle ilmoittautuu ja todentaa itsensä joku, jolta vain on
kadonnut näin paljon.»

Se jäi päätökseksi; ja jokainen ylisti Pöllöpeiliä tuosta
viisaasta tuomiosta, jonka hän oli keksinyt, ja erittäinkin
häntä kiitti Bremenin arkkipiispa. Tämä pyysi trieriläistä
virkaveljeään suostumaan siihen, että Pöllöpeili, ollen
myös saksilainen, ja siis hänen maanmiehensä, saisi as-
tua hänen palvelukseensa. Herra Balduin ei ollut miten-
kään sitä vastaan, ja Tillistä myös oli mieleen tämä vaih-
dos ; niin hänelle siis ommeltiin avain punaiseen jakkuun,
ja kun herrainpäivät Frankfurtissa kuluivat loppuun, kulki
hän uuden herransa muassa Bremeniin.

Ken toiselle kuopan laittaa,
oman niskansa siihen voi taittaa.
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VIIDESTOISTA LUKU.

Pöllöpeili ja Bremenin arkkipiispa.
Bremenin arkkipiispalla oli paljon hauskutusta Pöllö-

peilistä, ja hän piti Tillistä, koska tämä osasi laittaa kai-
kellaisia hupaisia ja leikillisiä kujeita, joille tuo korkea
herra nauroi voimansa takaa. Sen vuoksi Tili viihtyi
piispallisen käyrävaltikan alaisena sangen hyvin, ja kun
hänelle arkkipiispa vielä sijoitti myös voikon talliin ja
piti elukalle vapaan rehun, niin Pöilöpeilillä oli kaikkea,
mitä hän halusi, ja sitä hartaammin hän koetteli pitää
herraansa hyvällä tuulella. Se tosin ei aina ollut help-
poa; sillä usein kyllä rasittivat hallitushuolet kirkkoruh-
tinasta. Kun kerrankin arkkipiispa pitkin päivää käveli
otsa synkässä pilvessä, sanoi Tili kamaripalvelijalle, joka
joka aamu auttoi hengellistä herraa pukeutumisessa, että
palvelijan pitäisi huomenna, niin pian kuin kello kahdek-
san lyö, saattaa arkkipiispa sen linna-akkunan ääreen,
joka antaa torille päin, jotta hän taas saisi heidän her-
ransa nauramaan. Sitten aamusilla varhain asettautui
Pöllöpeili torille, ja hänellä oli edessä iso astia, ja kai-
kilta maalaisvaimoilta, jotka toivat maitoa kaupunkiin,
osti hän maidon, kaadatti omaan korvoonsa ja kirjoitti
liidulla sen ympärille määrät, minkä verran maitoa kukin
nainen oli siihen kaatanut. Noin seisoi kihermä vaimoja
hänen ympärillään, vartomassa rahaa, minkä Pöllöpeili
lupasi maksaa, niin pian kuin hänen korvonsa tulee täy-
teen. Yhä enemmän tuli naisia, ja Tili osti kaiken mai-
don, kunnes sitä viimein jo oli säiliö täynnä miltei äärten
tasalle; silloin tornikello löi kahdeksan, Pöllöpeili nousi
seisalleen ja lausui vaimoille: »Tänään minulla ei ole ra-
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haa; ken teistä ei huoli odottaa neljäätoista päivää, se
ammentakoon maitonsa jälleen pois tästä saavista»; sen
sanottuaan hän meni tiehensä.

Ensin maitovaimot ällistyivät, sitten venyivat naa-
mat pitkäksi, ja nyt lähti tora ja kahakka tolalle: yksi
väitti panneensa korvoon viisi kannua maitoa, toinen
kaksitoista, kolmas kiisti vastaan, ja jokainen tahtoi enim-
män maitoa saada säiliöstä takaisin. He kiskoivat jare-
pivät toisiaan, mukiloivat ja tuiversivat tukasta, kynsivät
ja purivat, survivat toisiaan kiuluilla ja sangoilla, kolhi-
vatpa leileilläkin joukkoon, jotta koko tori pelmusi ilmi
kapinassa. Miehiä sekautui kiistaan, he tahtoivat eroittaa
noita vimmastuneita naisia toistensa kimpusta; mutta
siinä heille kävi koreasti: maidolla valeltuina ja pahoin
pideltyinä täytyi heidän paeta. Enin maito oli läikytetty
maahan, ja toripaikalla näytti siltä, kuin olisi maitoa sa-
tanut. Niin kauan kuin tippaakaan oli Pöllöpeilin säi-
liössä, niin kauan kesti ottelua. Siinä kävi kauhea melu
ja meteli, ja ne kaupunkilaiset, jotka turhaan olivat koet-
taneet rauhaa rakentaa, asettuivat tappelevain vaimojen
ympärille ja katselivat näytelmää naurain. Samoin teki
myös arkkipiispa linnansa akkunassa ja piteli kupeitaan
nauruunsa kikahtamaisillaan. Kun hän pääsi perille, että
Pöllöpeili oli koko ilveilyn matkaan-saattanut, niin hän
kiitti häntä hauskasta kujeesta ja lähetti yhden palveli-
joistaan maksamaan vaimoille maahan läikkyneen maidon
ja rakentamaan rauhan.

Täst’ ilvejuonest’ opitaan:
varassa suurten naurun vaan
osa, onni on tuhanten pienempäin;
siis kansa yskän ymmärtäin
sitä viisasta palvelijaa saa kiittää,
kellä herransa nauruksi kepposet riittää.
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Mutta Pöllöpeilin ilveen kautta oli torirauha tullut
häirityksi, ja vouti kantoi siitä valituksen Bremenin kau-
pungin pormestarille; tämä laittoi hänet arkkipiispan lin-
naan sanomaa saattamaan, että kaupunginpää pyytää
Tilliä itseään puhutella. Pöllöpeili aavisti aivan oikein,
että häntä odotti ahdas aika tuon ankaran herran edessä;
sentähden hän pani päälleen huonot vaatteet, mitä huo-
noimmat löytää voi, ja lähti taipaleelle. Kun hän kol-
kutti pormestarin eteisovelle, katsoi joku palvelija ikku-
nasta ja aikoi kysyä, kuka siellä oli; mutta huomattuansa
vain Pöllöpeilin viheliäisen verhon, sivalsi ikkunan kiinni
jälleen ja kertoi herrallensa, että oven edessä seisoi jöku
mies, päällä viheliäinen mekkoryysy, ja tahtoisi puhutella
herraa. »Sano hänelle, että minulla on tekemistä enkä
voi nyt häntä kuulla!» käski pormestari. Tili oli siihen
tyytyväinen, meni kotiin ja ajatteli muita hauskempia
asioita.

Kun nyt pormestari oli hyvinkin kahdeksisen päivää
vartonut, eikä mitään Pöllöpeiliä kuulunut, niin hän lä-
hetti voudin uudestaan arkkipiispan linnaan. Silloin Pöllö-
peili pukihe parhaimpaan asuunsa, minkä kirkkoruhtinas
oli hänelle antanut, punaiseen samettitakkiin, jossa rinta-
muksessa oli hopealla ommeltu avain, ja meni uutena
miehenä pormestarin oven eteen sekä kolkutti taas. Pal-
velija katsoi ikkunasta idos, riensi tuota pikaa herransa
tykö ja virkkoi: »Hyvinankara herra pormestari, siellä
seisoo eräs arkkipiispan väkeä, silkkiin ja samettiin puettu
herra.»

»Aukaise hälle pian!» komensi pormestari ja Pöllö-
peili astui sisään. Kun hänet vietiin tämän korkean her-
ran eteen, suuteli hän, ennen kuin hän tälle puhui, omaa
takkiaan herkeämättä ja etenkin siinä tuota arkkipiispan
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vaakunaa. Pormestari kummeksi tuota ja kysyi, mitä se
merkitsi, että hän suuteli omaa takkiaan.

»En omaani, ankara herra, vaan arkkipiispan tak-
kia», selvitti Pöllöpeili, »ja minä teen näin, koska tämä
puku auttoi minut teidän luoksenne pääsemään. »Olin jo
kahdeksan päivää sitten ovellanne, mutta vain oma kehno
takki päällä; tehän olitte lähettänyt sanan minulle, että
te tahdotte puhutella minua itseäni. Silloin ei kukaan
minulle avannut, koska teillä oli tekemistä ettekä jouta-
nut minua kuulemaan; tänään aukaisee minulle tämä
arkkipiispan takki joka oven, sen tähden minä suutelen
pukua.»

Pormestari siinä raapaisi korvallistaan ja otti on-
keensa opin, ettei ketään saa pitää mitättömänä eikä hal-
veksia vaatekarvaan katsoen. Hän puheli armollisesti
Pöllöpeilin kanssa teroittaen, ettei tämä enää häiritsisi
torirauhaa, ja ettei sopinut kaupusvaimoja ärsyttää toi-
siaan vastaan.

»Minä panen mieleeni sen, ankara herra, ja tästä
puoleen joutaa kukin riehua omaa itseänsä vastaan», sa-
noi Tili ja poistui iloisena pois ja ajatteli: »Räätäli her-
ran tekee.»

Jonkun aikaa Pöllöpeili käyttäytyi siivosti, ikään
kuin hän olisi väsynyt kepposiinsa, pysyi säädyllisenä,
sekä kävi ahkeraan kirkossa. Arkkipiispa tiedusteli hä-
neltä syytä siihen, ja Tili sanoi, että hänen täytyi ru-
koilla ja katua syntiensä tähden, varsinkin koska hän
oli harrastanut noituutta.

»Noituutta?» kysyi arkkipiispa ihmetellen ja sitten
nauroi täyttä kulkkua. »Sinäkö harrastanut noituutta?
Silloinpa olisin utelias saamaan näytteen sinun taikuri-
taidostasi.»



»Jos teidän armonne käskee, niin minun täytyy to-
tella.»

»Hyvä, siis näytä, mitä taidat!» käski arkkipiispa.
»Armollinen herra», virkkoi Tili, »lähtekää minun

kanssani torille! Siellä seisoo muuan eukko, joka pitää
kaupan saviastioita; lyön vetoa kanssanne, että minä hä-
net, hänelle puhumatta tai silmää iskemättä, loitsullani
saan siihen, että hän nousee, tempaa palikan ja sillä itse
murskaa kaikki astiansa.»

»Tuotapa minun olisi hauska nähdä», lausui arkki-
piispa ja löi vetoa Pöllöpeilin kanssa kolmestakymmenestä
guldenista, ettei tämä kykenisi semmoista tekemään.
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Niin menivät arkkipiispa ja Tili yhdessä torille, ja
Pöllöpeili osotti herrallensa kaukaa sen naisen, jota hän
aikoi velhota; sitten astui kumpikin neuvostalon edus-
talle, ja Tili teki mutisten itsekseen kaikenmoisia velho-
temppuja, ikäänkuin hän muka loitsisi eukkoa. Sitä kesti
hetkisen; äkkiä hyppäsi vaimo seisaalleen, sieppasi pali-
kan ja huitoi sillä kuin riivattu astiakasaansa, jotta kaikki
tyynni lensi sirpaleiksi. Arkkipiispa ihmeissään katseli
Tilliin, mutta muu väki torilla tähysteli naurain vaimoa,
joka noin sokeana raivosi omaa rihkamaansa vastaan eikä
herennyt, ennen kuin oli viimeisen purtilonsa peitonnut
pirstaksi.

Kun siitä arkkipiispa taas tuli kotiin, vei hän Pöllö-
peilin syrjemmä, kuljetti hänet omaan kammioonsa, jonka
hän huolellisesti lukitsi, niin että he vallan häiritsemättä
olivat kahden kesken, ja pyysi Tillin sanomaan, millä
keinoin hän oli noin saanut verhonneeksi vaimon; jos Tili
muka hänelle sen ilmaiseisi, niin hän myöntäisi hävin-
neensä vedossa ja maksaisi nuo kolmekymmentä guldenia.

»Armollinen herra», vastasi Pöllöpeili, »vedossa te
olette jo nyt hävinnyt, maksakaa vain nuo kolmekym-
mentä guldenia; vaan jos te muuten tahdotte minua kun-
nioittaa jollakin lahjalla, niin en minä sitä torju takaisin,
ja sitten myöskin mielelläni ilmaisen teille salaisuuteni.»
Arkkipiispa maksoi ja lupasi osottautua kiitolliseksi Tilliä
kohtaan; niin Pöllöpeili siis ilmaisi juonen ja sanoi: »Tuo
temppu ei ole mitään niin erikoista, teidän armonne; minä
olin torivaimolle ennakolta maksanut kaikki hänen as-
tiansa ja käskenyt, että hän pirstatkoon kaiken romunsa,
niin pian kuin minä kädelläni annan hänelle sovitun mer-
kin. Näin minä olen tehnyt, ja siinä on koko temppu.»
Silloin arkkipiispa nauroi, antoi Tillin kättä lyöden sitou-
tua olemaan virkkamatta kellekään siitä, ja lupasi liha-
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van härjän hänelle, jos hän vain pitäisi sanansa. Pöllö-
peili antoi vaiti-ololupauksen, ja kun hän ajatteli: »Ken on
kaukana, se ei voi mitään kielitellä», ja niin hän pyysi
herraltaan luvan, saada ratsastaa linnan portista ulos
metsästämään.

Kun kullat kiiltää kilisee,
niin loitsinta on leikin työ,
ei tenää silloin naiset tee,
vaan rihkamansa rikki lyö;
päälaelleen maailma lankeaa,
näet kulta maailman komentaa.

Sitten Pöllöpeili lähti linnasta ulos ja oli jo ratsas-
tanut parin tunnin ajan, kun häntä vastaan tuli ajuri;
tämä kuljetti raskasta viinikuormaa ja kiirehti yhä he-
vosiaan hoputtaen ja maksutellen huulijaan, niin että ne
kivisellä jaruoppaisella tiellä ponnistivat kovasti länkiään
vastaan. Rattaiden jyrytessä Tillin ohitse, kysyi hevos-
mies: »Hyvä ystävä, mahtaisinko minä vielä tän iltana
joutua Bremeniin?»

»Kyllä kai, matkamies, jos ajelet taiten ja verkkaan!»
vastasi Pöllöpeili. »Minä lähdin kaksi tuntia sitten Bre-
menistä, ja jos sinä vain verkalleen ajelet, niin taidatpa
ehtiä vielä sinne ennen kuin kaupungin portit suljetaan.»

Matkamies ei kiittänyt Pöllöpeiliä, päin vastoin hän
itsekseen haukkui tätä narriksi ja tomppeliksi, arvellen;
»Jos tuo on kahteen tuntiin ratsastanut tänne, niin totta-
han minä hyvin verkassa ajelen neljään tuntiin sinne ja

jos minä vielä kiirehdin noita tammojani, niin ne eh-
tivät jo ehkäpä kolmeenkin. Niinpä hän kävi ruoskalla
hutkimaan hevos-parkojaan; ne hätkähtivät juosta pihis-
tämään, niin että sora sinkoili. Siten mentiin täyttä lauk-
kaa eteenpäin, huolimatta kehnosta tiestä; yhtäkkiä kuu-
lui rysähdys, takimmainen vaunun akseli oli poikki, ja



139

vaunut jäsähti seisomaan. Siin’ ei auttanut mitään kiro
ei kiukku, ja kuormanajaja sai olla iloinen siitä, että viini,
jota hän vedätti, ei ollut huilannut maahan. Suurella vai-
valla ja muutamain armeliasten talonpoikain avulla hän
sai laahatuksi raitaansa lähimpään kylään; sinne hänen
täytyi jäädä eikä hänen enää ollut ajattelemistakaan
päästä Bremeniin sinä päivänä.

Kun Pöllöpeili sitten iltapuoleen kotia palatessaan
ratsasti samaisen kylän kautta, sai hän nähdä äskeisen
kuormanajajan seisomassa pajan edustalla; silloin Tili nosti
etusormensa ja lausui: »Verkka tiukan voittaa! Enkö
minä sinulle sanonut, jotta sinun olisi ajettava verkkaan,
päästäksesi vielä tänä iltana Bremeniin? Nyt tule va-
hingosta viisaaksi ja ota varteen: »Hiljaa härkä kyntää,
tasaisen jäljen tekee!»

Pöllöpeilin ollessa metsällä oli arkkipiispa istunut
hoviherrainsa, ynnä Bremenin pormestarin sekä eräiden
neuvosherrain kanssa pöydässä. Muutamat vieraista oli-
vat aamupäivällä nähneet, kuinka Tili velhosi torivaimon;
siitä seikasta he puhelivat pöydässä ja ihmettelivät, miten
kummalla hän oli saanut aikaan sen, että nainen pirstasi
kaiken rihkamansa.

»Hän äskettäin minulle vielä lisäksi sanoi ennakolta»,
alotti pormestari, »että tästä puoleen hän aikoi antaa
kunkin torivaimon raivota omaa itseänsä vastaan; mutta
minä luulin sitä vain pilapuheeksi.»

»Hyvät herrat», lausui kohta vuorostaan arkkipiispa,
tuon tempun tiedän minäkin, ja jos te itse kukin tahdotte
kustantaa siitä lihavan härän, niin minä kyllä opetan
sen teille.»

Oli juuri se aika syksystä, jolloin härät ovat liha-
vimmillaan, ja kukin vieras ajatteli: »Saatathan yhden
härän uskaltaa tuohon asiaan; se nyt ei sinuun kovin
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koske.» Niin herrat tarjosivat arkkipiispalle kukin puo-
lestaan yhden lihavan härän ja tuottivat myös kohta pai-
kalla ne esiin, niin että arkkipiispa tuli saamaan kuusi-
toista härkää, joista jokainen oli hyvinkin neljän guldenin
arvoinen. Kun härät seisoivat pihassa, tuli Pöllöpeili rat-
sastaen, ja saatuansa tietää sopimusehdon, virkkoi hän
arkkipiispalle: »Tästä saaliista kuuluu minulle puolet.»

»Ei mitenkään», vastasi ruhtinas, »pidä sinä, mitä
minulle olet vakuuttanut, niin minäkin pidän, mitä olen
luvannut sinulle, ja ylipäätään suo myös herrasi saada
leipänsä.» Niin sanoen lahjoitti hän Tillille yhden noista
lihavista häristä, muut viisitoista piti hän omanaan; näin
oli siis hengellinen herra kaksin kerroin saanut takaisin
ne kolmekymmentä guldenia, joilla hän oli ostanut Tillin
salaisuuden. Mutta hoviherroilleen ja Bremenin neuvos-
herroille, jotka häneltä utelivat ja tahtoivat tietää tuon
salaisuuden, sanoi kirkkoruhtinas: »Teidän, hyvät herrat,
tarvitsee vain torivaimolle etukäteen maksaa hinta kai-
kesta rihkamasta, niin hän lyö rikki kaikki tyynni, mitä
te haluatte. Siinä on koko salaisuus.»

Herroilta meni naama pitkäksi, yksi raapi päätään,
toinen kynsi korvallistaan, kolmas veteli partaansa, ja
kaikki katuivat kauppojaan. He olivat pahoillaan puls-
kien härkiensä vuoksi, kun olivat niin typeriä hölmöjä
olleet, että mokomasta kujeesta maksoivat kokonaisen
härän; kuitenkin he vihdoin rauhoittuivat ja lohduttivat
itseään sillä, jotta arkkipiispa oli heidän armollinen her-
ransa. Valitettavasti hän ei sinä pysynyt kauan; kun
talvi teki tuloansa tähän maahan, laskeutui kirkkoruhti-
nas vuoteella ja kuoli.

Nyt täytyi Tillin taas vaeltaa; sillä iloinen arkki-
piispan hovi verhoutui surupukuun, ja kun se vihdoin taas
riisui sen yltään, oli toinen aika tullut, ja kirkkolaivan
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peräsimessä, istui toisia herroja, jotka eivät Tillin ilvei-
lystä huolineet tietää mitään.

Ruhtinas kuolee, kukistuu
palvelijankin onnen puu.
Tänään herrana hevosen selässä,
huomenna renkinä kuorman perässä;
laiha paasto, se juhlan pää!
Herrain suosio peruks ei jää.

KUUDESTOISTA LUKU.

Tili Puolan kuninkaan hovinarrina.
Pöllöpeilin rahakukkaro oli kyllä niin täyteläinen,

jotta Tili olisi voinut veikollaan vaeltaa vuosikauden puu-
tetta kärsimättä; niinpä hän iloisena ratsasti Saksin kautta
ja saapui Puolan kuningaskuntaan. Siellä hän näki, että
virkamiehet, voudit, kirjurit ynnä muut kuninkaan miehet
kyllä nauttivat suurta arvoa sekä rikastuivat, mutta ta-
lonpojat kärsivät köyhyyttä; ja että kaikkialla isännyys
oli kuin Puolassa konsanaankin.

Koska Tili oli talonpoikaista syntyperää, niin häntä
inhotti tuommoinen epäkohta, ja hän mietti, kuinka se
olisi korjattavissa. Hän ratsasti kuningas Kasimirin eteen
ja pyysi, että tämä nänellekin antaisi pikku viran, pik-
kuruisen vain, jotta hänkin saisi hankkia rikkautta, niin-
kuin virkamiehet kaikki. Kuningas lausui jyrkästi, ettei
hän pidä virkamiehiä, jotta he rikastuisivat, vaan että
kansa menestyisi. »Armollinen herra», liitti siihen Pöllö-
peili, »pankaa minut vain joiksikin vuosiksi karjaanne
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paimentamaan; minä teen sen ilman palkkaa.» Kuningas
tyytyi siihen ja pani Tillin kuninkaallisten karjalaumain
paimeneksi.

Kun Tili niin muodoin oli mahtava paimen, kirjoitti
hän eräälle kaupungille Puolan maassa kuulleensa sillä
olevan hyviä laitumia sekä että hän tahtoisi tulla sinne
kuninkaallisen herransa karjaa käyttämään niillä laitu-
milla. Silloin säikähtivät kaupungin porvarit; sillä he
pelkäsivät, että kuninkaan raavaat ja lampaat söisivät
heiltä laitumet aivan paljaiksi, niin että heidän oman
karjansa täytyisi puutetta kärsiä; sen vuoksi he lähetti-
vät Pöllöpeilille kaksikymmentä taalaria sekä pyysivät,
että hän säästäisi heitä. Tili arveli, että tämähän alkaa
hyvin, ja kirjoitti toiselle kaupungille; se teki aivan sa-
moin ja lähetti hänelle myös rahaa, ja niin edelleen, jotta
hän sai enemmän rahaa kuin mitä hän saattoi käyttää.

Hyv’ on virka vähäkin,
tuottaa aina jotakin.

Kerrankin Pöllöpeili kaitsi laumojansa lähellä suurta
metsää ja kohta havaitsi lehmäin ja lampaiden hätäilystä,
että joku peto mahtoi olla saapuvilla. Sen takia lähti
hän korpeen raatelijaa ahdistamaan. Hän tapasikin met-
sässä todella vanhan karhu-emon, joka verkkaan helkyt-
teli tiehensä, perässä penikka, aika vanttera källeröinen,
joka emoaan seurasi askel askeleelta. Kun Tili tähysti
lähemmin, huomasi hän, että tuolla otsopoikasella oli ham-
paissa vanhuksen häntä, ja että tämä siis talutti poi-
kaansa; penikka-parka oli näet sokea. Tili seurasi mo-
lempia petoja kautta pensasten ja orapehkojen, ja kun
hänellä oli sopiva tilaisuus, sivalsi hän kalvallaan karhu-
emolta peräsimen poikki, niin että töpitöyhtö jäi tuon
sokean otsopoikasen suuhun. Nyt tarttui hän tähän töpi-
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häntään ja siitä pitäin talutti hän tuota sokeaa hyvinkin
kaksi peninkulmaa aina kuninkaan linnaan saakka.

Kuningas hoviväkineen purskahti nauramaan näh-
tyänsä tuon matkueen, ja riennettiin alas pihamaalle,
missä Tili kunnialahjaksi kuninkaalle antoi tämän saa-
liinsa. Kuningas Kasimir otti antimen vastaan monin
kiitoksin ja kysyi Pöllöpeililtä, saisiko hän tälle palk-
kioksi lahjoittaa kouran täyden kultakolikolta, vaiko he-
vosen, muutamia lampaita vai maakappaleen. »Armolli-
nen herra!» lausui Tili. »Teidän suosiollisella luvallanne
pistän minä kultakolikot kukkarooni, nousen hevosen sa-
tulaan, ajelen lampaita edelläni, ja katselen peltoa kiitol-
lisin silmin ja rukoilen, että Jumala suojelisi minun ar-
mollista kuningastani!» Ruhtinasta miellytti vastaus, ja
hän lahjoitti Pöllöpeilille kaikki, mitä hän oli hänen va-
littavaksensa tarjonnut.

Moni, kuninkaalle kun lahjaks soi aasin, toivoi salaa,
Kuninkaan orhina että se ehkä hälle palaa.

Näin runsaat lahjat saatuansa palasi Pöllöpeili taas
laumojensa luo takaisin ja harjoitti ammattiaan niinkuin
ennenkin, kiskomalla tänään täältä, huomenna tuolta kau-
pungilta rahalahjoja. Sen kautta tuli hänestä pian äve-
riäs mies; hän vaatetti itsensä kuin ruhtinas ja kantoi
kallista ketunnahka-turkkia yllään sekä lakissaan riikin-
kukon-sulkia. Eräänä päivänä ratsasti kuningas Kasimir
kautta maan ja kohtasi Pöllöpeilin kaikessa loistossaan
sekä kysyi häneltä, miten se voi olla mahdollista, että
paimenenvirka tekee hänet noin varalliseksi, vaikk'ei hän
saa mitään palkkaa siitä.

»Armollinen kuningas ja herra», vastasi Pöllöpeili,
»palkka ei sitä yksistään tee. Minä vain menettelen sa-
moin kuin teidän virkamiehenne, voudit, kirjurit, sanalla

10
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sanoen, kuin koko virkakunta menettelee.» Ja nyt hän
vapaasti selitteli ruhtinaalle, miten on tehtävä, jos mieli
hankkia etua itselleen, ja miten hän on tähän asti mene-
tellyt, sekä lausui: »Siis, armollinen kuninkaani, te näette
hyvin, että sananlasku pitää paikkansa: »Vähäisinkin
virka on hirsipuun verta.»

»Kunniani kautta», huudahti kuningas Kasimir, »niin
minä en ole tiennyt olevan; vaan toiseksi on nyt asia
muuttuva!» Sitten hän armossa ojensi kätensä Tillille,
vakuutti hänelle kuninkaallista kiitollisuuttaan ja lausui:
»Seuraa minua hoviin ja pysy läheisyydessäni, ja milloin
mielesi tekee sanoa minulle totuus, niin sano arkaile-
matta!» Niin teki Tili ja oli edespäin kuninkaan hovissa.

Vai vouti voittonsa mielestä löisi!
Hall' ain' on avara säkin suu.
Ja kuningas yhden jos omenan söisi,
on keino voudilla: kaataa puu.

Kerran oli kuningas Kasimir ratsastanut metsälle,
koko hovikunta muassaan, niin että kuninkaalliseen lin-
naan ei jäänyt kuin kaksi keittäjää, hoviräätäli, hoviru-
noilija, kellarimestari sekä Tili Pöllöpeili. Nyt oli Tili,
vielä kuninkaan paimenna ollessaan kasvattanut koiran,
joka ei viihtynyt kenenkään muun luona kuin hänen.
Missä Tili kävi tai seisoi, siinä oli myös Lepisch, hänen
koiransa. Sitten kun kuninkaan metsäsaattue oli ratsas-
tanut ulos, ja kotiin jäänyt hoviväki näki olevansa yk-
siksensä, niin se meni, kuten sellaisten tapa on, naapu-
ristoon jaarittelemaan, niin ettei linnaan jäänyt muita
kuin Tili ja hänen koiransa Lepisch sekä se karhunpe-
nikka, jonka Tili oli kerran lahjoittanut kuningas Käsi-
rahille. Pöllöpeili tahtoi jotenkin hauskuttaa itseään, laski
mesikämmenen irti kahleista ja katseli huvikseen elukan
hassuja elkeitä; viimein se pyllerehti suureen saliin ja löi
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mestari kontio niin, jotta se lasketteli ikkunan toisensa
perään kaikki säpäleiksi sekä vielä muutenkin sai aikaan
kaikellaista hävitystä ja tuhoa. Sillä välin tuli hoviväki
kotiin, näki vahingon, ja koska sitä oli mahdoton salata,
päätettiin yhdestä tuumin suoraan ilmoittaa totuus ku-
ninkaalle, niin pian kuin hän tuli kotiin. Kun nyt ku-
ningas.Kasimir iltasilla ratsasti ritarikuntansa kera linna-
pihaan, lankesi hänen jalkainsa juureen hovirunoilija, kel-
larimestari ynnä muu väki, anoivat armoa sekä kertoivat,
mitä hänen poissa-ollessaan oli tapahtunut. Kuningas
nauroi, antoi hoviherroilleen viittauksen, jotta he eivät
turmelisi huvia, käski että kaikki hoviväki järjestyisi pii-
riin; sitten hän kääntyi ankarasti puhumaan palveluskun-
nalle: »Teidän joukossanne on joku, joka on päästänyt
karhun irti kahleesta, niin että se on päässyt tekemään
suuria vahinkoja. Joka noin on tehnyt, siltä minä rangais-
tukseksi leikkautan molemmat korvat pois.»

Palvelijat katselivat toisiinsa, jakukin vakuutti viat-
tomuuttaan, vain Pöllöpeili vaikeni, mutta kääntyi koi-
ransa puoleen, joka hänen takanaan seisoi, ja lausui: .»Le-
pisch, pidä suusi kiinni, jottei minulta korvat menisi!»
Sen sanoi Tili salamyhkään ja kuitenkin siksi ääneen,
että jokainen saattoi kuulla, ja kuningas Kasimir töin tus-
kin jaksoi pidättyä nauramasta. Hän kysyi toisen ker-
ran: »No, ken on syypää? Eikö kukaan tunnusta?»

Tili käänsitte taas ja puhui: »Lepisch, Lepisch, pidä-
hän suusi kiinni, muuten käy minun korva-pahoilleni huo-
nosti! Otsopoika ei voi mitään ilmaista, kun se ei ole
mitään nähnyt; se näet ( on sokea. Lepisch, elä ilmaise
isäntä parkaasi!» Silloin ei kuningas enää voinut pidät-
täytyä vaan purskahti nauramaan täyttä kurkkua, ja ho-
viherrat nauroivat hänen mukanaan. Pöllöpeili ja hänen
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karhunsa saivat kepposen anteeksi; vaan koska, niinkuin
Tili arveli, hänen korvillaan hovissa oli alituinen vaara
tarjona joutua leikatuiksi, niin hän ompelutti pari pitkää
verkakorvaa päähineesensä ja sanoi, että ne voi kuningas
Kasimir mielensä mukaan leikata poikki, milloin vain hä-
nen mielensä tekisi narrin-korvia.

Kuningas lahjoitti nyt Tillille soman nahkaisen kir-
josauvan, jonka latvaa koristi narrin-hiippaan puettu pää,
ja lausui tätä antaissaan: »Tämä olkoon sinun valtikkasi
ja tunnus sinun arvostasi minun hovissani. Käytä sitä
hyvin, eläkä anna kellekään, paitsi jos löydät jonkun, joka
on suurempi narri kuin sinä!»

Sanas taiten suori,
lienet vanha tai nuori.

Nyt kävi niin, että kuningas Kasimir kerran tuli
kovin sairaaksi. Lääkäri kävi häntä katsomassa joka
päivä, ja kun tämä taas oli poismenossa, kysyivät ku-
ningatar ja hoviherrat, kuinka oli sairaan laita. Silloin
lääkäri pudisti päätään ja lausui: »Hänen on huonosti
laita, tuiki huonosti; hänelle tulee pian lähtö!» Tili sei-
soi ääressä jakuuli lääkärin sanat, jakoska hän kuningas
Kasimiristä" piti paljon, meni hän talliin, haki siellä yksi-
näisen sopen ja itki. Huomisaamuna tuli lääkäri taas, ja
kun hän oli menemässä, tiedustivat taasen kuningatar ja
aatelisherrat sairaan vointia: »Pitäkää huolta hänestä!
Huonosti on laita; hänelle tulee pian lähtö!» sanoi tohtori.
Tili hiipi taas talliin ja itki ja kun hän oli itkunsa itke-
nyt, hillitsi hän itsensä niin, että hän saattoi näyttää
iloiselta, -kun astui sairaan luo vuoteen ääreen.

»Mistä sinä tulet?» kysyi kuningas.
»Hevostallista, armollisin herrani; olen tahtonut tar-

kastaa, onko siellä kaikki matkaa varten varustettu; mutta
ei ole mitään valmiina.»



»Mitä matkaa varten?» kysyi kuningas Kasimir.
»Teidän matkaanne varten, hyvä kuningas. Ne sa-

novat kaikki, että teille tulee pian lähtö. Kuinka kauan
te aijotte viipyä poissa, armollinen herra? Vuoden ehkä?»

»Kauemmin, rakas Tili», sanoi kuningas heikolla
äänellä.

»Kymmenen vuotta, hyvä kuningas?»
»Kauemmin, paljon kauemmin! En tiedä kuinka

kauan.»
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»Hm, hm», mutisi Tili ja hypisti leukaansa; »vaan
minä en näe missään valmistuksia teidän matkaanne var-
ten, hyvä kuningas. Niinpä minun täytyy teille antaa
takaisin se sauva, jonka te minulle lahjoititte, sillä te
olette paljon suurempi narri kuin minä. Jos minulla olisi
niin pitkä matka edessä, niin totta minä hommaisin val-
mistuksia sekä oikein varustautuisin taipaleelle. Te olette
varmaan narrimaisempi kuin minä, siis ottakaa myös tämä
sauva takaisin; se kuuluu teille kaiken oikeuden mukaan.»

Silloin täytyi kuningas Kasimirin nauraa huolimatta
tuskistaan. Mutta hän tuli ajatelleeksi myös, mitä Pöllö-
peili oli hänelle sanonut, ilmoitti viimeisen tahtonsa ja
varustautui viimeiselle taipaleelle, että hän pääsisi ikui-
sen autuuden perilliseksi. Niin Jumala, joka oli hänelle
puhunut narrin suulla, oli armollinen, salli hänen toipua
sekä soi hänelle vielä pitkän hallituskauden, joka tosin
ei aina ollut rauhallista.

Voi nauraa narrin suu,
sydän vaikka pakahtuu.
Hätä ilveheksi lyö:
se raskain narrintyö.

SEITSEMÄSTOISTA LUKU.

Rauhanjuhla.
Kerran taas varustauduttiin sotaan, Ja kuninkaalli-

sella linnanpihalla vartoi täydessä asussa Ja aseissa ritari-
nuorukais-parvi, Joka oli saatettava sotatanterelle. Ku-
ningas Kasimir seisoi linnansa ikkunassa Ja katseli ylpey-
dellä noita urhoollisia taistelijoita; silloin astui Pöllöpeili
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hänen tykönsä ja kysyi: »Armollinen kuningas ja herra,
mihin lähtevät nuo nuorukaiset?»

»Sotaan», vastasi kuningas.
»Ja mitä tehdään sodassa?»
»Voitetaan kaupunkeja.»
»Millä keinoin, hyvä kuningas, voitetaan kaupun-

keja?»
»Ahdistetaan vihollista: hedelmät turmellaan vai-

niolta, kylät ryöstetään tyhjäksi ja pistetään palamaan,
viholliset lyödään kuoliaaksi.»

»Miksi tapahtuu kaikki tuo?» kysyi Tili.
»Jotta rauha syntyisi jälleen, mokoma narri!»
»No, vaan silloin minun mielestäni olisi parempi sitä

ennen tehdä rauha, jotta moinen iso vahinko estyisi ja
välttyisi. Jos olisi minun vallassani, niin minä ennen
vahinkoa tekisin rauhan», sanoi Tili.

»Tosiaan, sinä olet oikeassa», huudahti kuningas
Kasimir ja laittoi lähettiläitä vihollisen tykö sopimaan
rauhasta. Niin muodoin sai Pöllöpeili sodan estymään ja
paljon verenvuodatuksen välttymään.

-Rauha ravitsee, sota raatelee.

Nyt oli rauhan ylistykseksi vietettävä riemujuhlaa,
ja kuninkaallinen puutarhuri oli aikeissa virittää kaik-
kialla linnan tarhassa taidokkaita tulikiehkuroita, moni-
hohteisia tulilyhtyjä ynnä muuta semmoista ilotulitukseksi.
Tuo kaikki oli poltettava iltasilla. Mutta tarhuri oli ko-
vin huolissaan siitä, kuinka kaikki hyvin kävisi ja kau-
niisti onnistuisi. Sen vuoksi hän valitti pulmaansa Pöllö-
peilille.

»Hyvä ystävä», virkkoi Tili, »eihän mikään ole hel-
pompaa, kuin että ensin ottaa selvän siitä, onko kaikki
tyynni hyvin; sytytä nyt nuo tulikiehkurat kerran ko-
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keeksi!» Tämä oli tarhurin mielestä selvä seikka, ja koska
hän ei ollut itse keksinyt ruutiaan, niin hän teki tuon
kokeen. Keskellä heleintä puolipäivää rätisi ilotulitus nä-
keiksi ilmaan. Se oli sangen komeaa, vahinko vain, ettei
sitä nähnyt kukaan, paitsi Tili ja tarhuri. Iltasilla sai
kuningas ja hoviherrat turhaan odottaa ilotulitusta; se oli
palanut kaikki koetteeksi, ja ellei Pöllöpeili olisi heille
selittänyt, mitenkä se kaikin puolin oli ollut komeaa, niin
he eivät olisi saaneet rahtuakaan osaa siitä huvista.

Ensin tuumi, sitten toimi, niin työstäs et tyhjää poimi.

Kuningas Kasimirin hovissa asusti myös eräs pöyh-
keä pikkumies, nimeltä Pila, joka oli Puolan kuninkaan
hovirunoilija. Jotta nyt joka ihminen voisi huomata, että
hän oli runoilija, kantoi hän alas aaltoilevaa tukkaa ja
pitkää, pitkää vaippaa, koetteli myös muutenkin puvussa
ja käynnissä, niin ikään rykäisy- ja sylkäisykuosissa tuoda
runoilijaa julki. Ken sai nähdä, miten se herrapikkunen
keikautti päätänsä taakäsin, tai heilautti vaippaa yllensä,
havaitsi heti: tuossa menee runoniekka ja varmaan mies,
joka tietää, mikä hän on. Vaan jotta myöskin niille ih-
misille, joilla ei ollut onni saada katsella hänen lihavan
pyöreitä poskiaan, tulisi tutuksi, mikä Jumalan armoitettu
runoilija hän oli, laulatti" hän ystäväinsä kautta oman
itsensä ylistysvirttä julki kaikkialla, niin että kohta kautta
koko Puolan joka ikinen tunsi hänen nimensä. Ja kum-
minkin oli juuri tämä nimi tuolle pikku virsisepolle vai-
kea murheen syy, kova onni, joka häntä saattoi ikään-
kuin hänen oma varjonsa. Oma nimensä suututti mestari
Pilaa, missä ikään hän kävi tai seisoi, ja kun häntä pu-
huteltiin sillä nimellä, niin heti hän epäili itsestään teh-
tävän pilkkaa. Osottaakseen valheeksi tämän inhottavan
nimen, ei mestari Pila koskaan käyttänyt pilallisia, vaan
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ainoastaan vakavia ja arvokkaita, yleviä ja kauniita ai-
neita runosäkeissä ja loppusoinnuissa. Sen kautta hän
tahtoi jalostuttaa Puolan kansaa ja sytyttää kaikkeen
hyvään; oli vain vahinko, ettei häntä kukaan oikein ym-
märtänyt, ettei kukaan osannut hänen ylevää runoiluansa
oikein pitää arvossa, ettei kukaan kyennyt hänen aja-
tustensa rohkeaa lentoa oikein seuraamaan, vaan että
pikemmin täytyi jokaisen nauraa, kuullessaan mestari
Pilan vakavamielisiä runoja.

Ylistämään sitä rauhaa, joka tuli Pöllöpeilin neu-
volla aikaan-saaduksi, oli kuningas Kasimirin hovirunoi-
lija sepittänyt runoelman, ja nyt hän aatelisherrani ja
aatelisnaisten seurassa korkealla äänenpainolla lausuen
esitti sakeitaan, viuhtoen samalla käsiään ja jalkojaan.
Se oli hänen leipäkeinonsa, sillä niin pian kuin tuommoi-
nen esitys oli päättynyt, oli mestari Pilan aina tapana
tarjota kullekin aatelisherralle ja hovipalvelijalle sirosti
kirjoitettu kappale runoaan ja pyytää siitä yksi grosseni.
Jos kohta ei kukaan mielellään tuhlannut runoniekalle
tätä palkkiota, niin ei siitä kuitenkaan päästy sivuitse,
ja säeniekan kumpikin käsi tuli tavallisesti täyteen näin
kiristettyjä rahoja. Mutta tänäpänä ei ensinkään tullut
tuota mestari Pilalle niin tärkeää loppusuorista hänen
runollisesta toimeliaisuudestaan; sillä hänen rauhan-lau-
lunsa yllytti puolalaiset hoviherrat ratki rajattomaan nau-
ruun, ja yksinpä aatelisneitseetkin nauraa tirskuivat ko-
vin huvitettuina. Se oli pikku sointusepolle liikaa, hän
vimmastui, rupesi muutamia äänekkäimpiä naurajoita
haukkumaan ja kirkui, etteivät hovineidot ylipäänsä ol-
leet kuunnelleetkaan, lyhyesti: hän soimasanoillaan nosti
melkoisen metelin.

Silloin astui kuningas Kasimir saliin, ja koska hän
koko kohtauksesta ei ollut mitään kuullut, mutta kuiten-
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kin huomasi hyvin, että äkkiä kaikki vaikenivat, kysyi
hän Pöllöpeililtä, mitä oli tapahtunut. Tili kertoi uskol-
lisesti koko seikan, ja kuningas kysyi häneltä: »No, mitä
sinä siis sanot minun hovirunoilijani säkeistä, rakas Tili?»

»Armollinen kuningas», vastasi Pöllöpeili, »teidän
sointusepponne nimi on tosin Pila, vaan hän ei ymmärrä
pilaa-eikä totta; hän hyvin mielellään tahtoisi että hänet
otettaisiin vakavalta kannalta, jakuitenkin joka miehellä
on oma pilansa hänestä; se närkästyttää tuota pilan-
päistä pikkumiestä. Entä hänen säkeensä? Armollinen
kuningas, saakaa te vain aina kuulla hänen runomitassa
puhuvan ja olkoon teillä oma pilanne siitä; sillä todella-
kin on parempi, jos hän puhuu runoksi, kuin jos hän pu-
huisi muuten; siinä hänen voittavat yksin toriämmätkin.»

Kuningas hymyili, hovinaiset nauroivat, ja hoviru-
noilija murti suuta, vihasta puhisten.

Äl' usko taiturilakkias ja tukkaas tuuheaa,
ei tukkas, lakkis, takkis ei sua runoniekaks saa.
ISläet olla ja näyttää, siin' iso on ero,
ja niin näin on räätälin neuloma nero.

Sen juhlapäivän iltana tuli näytelmä esitettäväksi,
ja Tili, joka oli muhkea mies, osasi aina niin satuttaa,
että hän seisoi tuon pikku hovirunoilijan edessä ja hä-
neltä pimitti kokonaan näköalan. Miten tahansa tuo
liikkuva pikku puolalainen kääntelihe, kuinka hän ku-
rottelikin kovin lyhyttä kaulaansa, aina seisoi vankka,
pyylevä saksilainen hänen edessään, niin että tuolta sup-
puun painuneelta sepolta jäi näkemättä kaikki, mitä päi-
vän kunniaksi esitettiin. Siitä virsiniekka vihastelihe ja
koetti Pöllöpeiliä työntää sivummaksi, vaan se ei auttanut;
hän nyki Pöllöpeiliä hihasta sanoen, ettei hän tämän ta-
kia päässyt näkemään; mutta Pöllöpeili vastasi: »Mes.tari
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Pila, te olette muuten aina minun ylitseni katsonut; niin
saatte tehdä tänäänkin.» Silloin nimitti pikku runoilija
suurta narria roikaleeksi ja vaati kaksintaisteluun, jonka
paikaksi määrättiin kaupungin ulkopuolella oleva niitty.

Seuraavana aamuna ratsasti Pöllöpeili, mukana iso
joukko aatelismiehiä sille paikalle ja tapasi jo siellä mes-
tari Pilan ystävineen. Kummallekin riitapuolelle ojennet-

tiin miekka ja kammallekin osotettiin oma kohtansa, niin
että kaikki oli taisteluun valmiina; silloin pisti Pöllöpeili
äkkiä kalpansa nurmeen ja sivalsi ratsuruoskan. Mestari
Pila säpsähti ensin, mutta teki kumminkin ryntäyksen,
ja nyt puolustihe Pöllöpeili niin hyvin kuin voi vitsalla.
Hän osasi vihollistaan niin taiten vastustaa, jotta hän
pian kiepautti notkean ruoskan hänen säilänsä ympärille,
tempasi häneltä aseen kourasta ja sinkautti sen kor-
keassa kaaressa läpi ilman. Tämän tempun jälkeen no-
jasihe Tili molemmin käsin nurmeen pistetyn miekkansa
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kahvaan, ja lausui: »Se on tuiki epätasainen taistelu, mi-
hin te vaaditte, herra virsiseppo; teillä on nokka niin
yläpystyssä, että miekkani helposti voisi mennä teidän
sieramiinne, ja muutoinkaan teili’ ei ole muuta kuin il-
mareikiä panna minun säiläni eteen. Katsokaa vain koi-
pianne, mestari Pila, niiden välissä on aukko, niin iso,
jotta sen kautta voisi villakoira juosta; jos minä siihen
syöksen miekkani, niin minä tapaan vain tyhjää ilmaa.
Teille, herraseni, on rakas Jumala tehnyt neljä kertaa
helpommaksi haavoittaa minua, kuin minulle on tehty
satuttaa teihin. Te olette kovin onteloinen, pikkumies;
vartokaa, kunnes olette hiukan kasvanut ja edes osapuil-
lekaan varttunut minun tasalleni; ehkä sitten maksaa
vaivan ruveta miekanmittelyyn teidän kanssanne.» Sen
sanottuaan käänsihe Pöllöpeili pois, viskautui satulaan ja
ratsasti kylmä hymy huulilla tiehensä; runoniekka rievun
heitti hän sinne puolalaisten hoviherrani ivalle altiiksi.

\rikevämpi taito, tarmo
sun jos on kuin vihasniekkas,
tee kuin Tili ja anna armo,
tyynnä syrjään pistä miekkas.

KAHDEKSASTOISTA LUKU.

Tili joutuu epäsuosioon.
Erään sunnuntain aamupäivällä oli kuningas Kasi-

mir hovikuntansa kanssa vielä kirkossa; vaan Tili oli jo
palannut linnaan takaisin, ja kun hänellä oli nälkä, meni
hän keittiöön nähdäksensä, eikö löytyisi jotain suuhun-
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pantavaa siellä. Kyökkimestari juuri paistoi fasaneja
sekä yhtä kurkea; siinä tuo mehuisa höyry niin tuoksusi
Tillin nenään, että hän koetti houkutella kyökkimestaria
uskomaan, jotta paistettu lintu parhaiten maistuu verek-
seltään pannusta.

»Totta kyllä, mestari Tili, mutta kukaan ei saa
syödä ennen kuningasta.»

»Anna mulle yksi koipi tuosta kurjestasi, mestari
keittomies, sitten minä jaksan odottaa.»

»Tosiaan, minä en tohdi», virkkoi keittäjä, »meidän
armollinen herramme ajaisi minut pois palveluksesta, jos
minä tämän jalon riistan niin tärveltynä veisin pöytään.
Ota itse, niin minun ei ole syytä siihen!»

Tili otti veitsen ja leikkasi kurjelta reiden, pyysi
nisuleivän ynnä puoli mittaa viiniä päälle ja söi mielikseen.

Kun nyt kuningas astui pöytään, Ja kurki tuotiin
esille, virui lintu vajaaksi silvotulla puolellaan, ja ku-
ningas kysyi: »Mihin on toinen reisi jäänyt?» Kun
keittomestarilta jäi vastaus suuhun, yritti kuningas suut-
tua häneen; mutta Pöllöpeili, joka seisoi hänen istui-
mensa takana, kuiskasi ruhtinaan korvaan: »Armollinen
herra, elkää huoliko tuosta kiivastua; ainahan kurella on
vain yksi sääri; teidän syötyänne, hyvä kuningas, minä
sen teille kyllä näytän toteen. Kuningas Kasimir jätti
asian silleen, ja Pöllöpeili osasi myös heti johtaa hänen
huomionsa muihin seikkoihin. Pöydässä näet istui mui-
den muassa eräs jalosukuinen mies; hän oli upporikas
pohatta, vaan muuten tyhmän tyhmä. Tämä ritari oli
sinäkin päivänä loistaaksensa kuninkaanpöydässä sälyt-
tänyt itsensä yltä päältä kallisarvoisilla jalokivillä, ja
noilla jalokivillä oli jokaisella suuri arvo, niin että tuon
jalosukuisen miehen vaatetus oli ihan verrattoman kallis-
arvoinen.
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»Jalo herra», arveli Tili ritarille, »minkä arvoinen
mahtanee tämä kivi olla noin veljesten kesken?»

»Kolmesataa tukaattia, narri.»
»Ja tuo ?»

»Kuusisataa tukaattia.»
»Niin te puvussanne olette kyllä monen tuhannen

tukaatin arvoinen, jalo herra?» kysyi Tili.
»Niinpä luulisin, sinä narri!»
»Sanokaapas, jalo herra, mitä hyötyä nuo kivet tuot-

tavat teille, paitsi että te sen kautta tulette arvokkaam-
maksi, kun ne sälytätte yllenne? Tarkoitan, kuinka pal-
jon mahtavat nuo teille tuottaa?»

»Ei mitään, sinä narri; ne vievät minulta rahaa;
vaan ne eivät tuo mitään tuloja.»

»Sitten minä tiedän teille paremman koristeen; minä
tiedän kaksi jalokiveä, jotka kumpikin tuottavat hyvinkin
kolmesataa guldenia vuodessa.»

»Ne minä tahtoisin nähdä!» huudahti jalosukuinen
epäuskoisesti.

»No niin, jos armollinen herramme suvaitsee, näytän
minä ne teille aterian jälkeen», sanoi Tili.

Kuningas Kasimir oli siihen tyytyväinen, ja niin vei
Pöllöpeili aterian päätyttyä hoviseurueen ulos muutaman
lammikon äärelle. Siellä hän näytti puolalaiselle ritarille
myllyä sekä osotti molempia jauhinkiviä, sanoen: »Kat-
sokaa, jalo herra, nuo ansaitsevat vuotuisesti ainakin
kuusisataa guldenia; en tunne sen jalompia kiviä.»

Vähän ajan perästä vei kuningas Pöllöpeilin sivumma
ja lausui: »Sinä ai'oit minulle todistaa, että kurjella oli
ollut vain yksi sääri. Kuinka sen asian laita on?

»Minä tahdon teille näyttää sen», vastasi Pöllöpeili
ja vei herransa niitylle, missä seisoi kolme tai neljäkym-
mentä kurkea, ja niin kuin tavallista kaikki yhdellä ja-



lallaan. »Katsokaapa, armollinen herra», sanoi Tili,
»kuinka näillä linnuilla kullakin on vain yksi sääri.»

Kuningas taputti käsiään, niin että kuret säikähti-
vät, oikaisivat kaulansa ja lähtivät lentoon, molemmat
sääret kullakin ojona taapäin.

»Mitenkä nyt, mestari Tili ?» kysyi kuningas Kasi-
mir. »näetkö nyt, että jokaisella on kaksi säärtä?»

»Armollinen vastasi Tili, »jos te tänään
pöydässä olisitte taputtanut käsiänne, niin kurki olisi oi-
kaissut toisenkin säärensä ja luultavasti lentänyt tiehensä,
niin kuin nämäkin linnut.

Kuin ketun, niin on vekkulin tie,
joka aidanraon muistaa.
Jo luulit: nyt se loukussa lie
läpi kättes karkuun luistaa.
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Pöllöpeili oli noin jo monta vuotta elänyt kuningas
Kasimirin hovissa, ja niin hyvä kuin hänen siellä olikin,
vaellushalu ei hänelle kuitenkaan antanut rauhaa. Hän
halusi taaskin ulos avaraan maailmaan; mutta hänellä ei
ollut mitään soveliasta syytä, minkä varjolla hän olisi
kyennyt pyytämään lähtölupaa. Nyt omisti kuningas
Kasimir hevosen, joka oli hänelle niin mieluinen, että
hän usein lausui: »En tiedä mitä teen, jos minulta se he-
vonen kuolee; mutta sen minä hirtätän, joka minulle sa-
noman tuo sen kuolemasta.»

Ratsu kuoli, eikä kukaan uskaltanut sanomaa siitä
viedä kuninkaalle; vihdoin rohkaisitte Pöllöpeili, astui ku-
ninkaan eteen ja huokaili kyynelsilmin: »Ah, armollinen
kuningas, teidän hevosraukkanne! Ah, tuo hevos-parka!
Eilen oli se vielä niin » siinä hän tyrehtyi, ja tuo
säikähtynyt kuningas tarttui hänen sanaansa: »Onko se
kuollut ? Aivan varmaan, se on kuollut; sen minä jo
näen.»

»Ah, armollinen kuningas ja herra», jatkoi Tili vielä
haikeammin valittaen, »se ei vielä ole läheskään pahinta
asiassa.»

»No, mitä sitten ?» kysyi kuningas.
»Ah, että teidän täytyy oma itsenne hirtättää: sillä

te sanoitte ensiksi, että teidän lempihevosenne on kuol-
lut. Minä en sitä ole sanonut.»

Kuningas tosin oli sangen murheissaan hevosensa
menettämisestä ja vihoissaan Pöllöpeilin julkeudesta, mutta
hänen täytyi sittenkin nauraa, koska Tili oli osannut hä-
nelle niin ovelasti saattaa tuon kuolonsanoman.

Kun nyt oltiin juuri lähetyskuntaa laittamassa Tans-
kan kuninkaan hoviin, lausui kuningas Kasimir: »Minä
kyllä näen, mestari Tili, sinä osaat katkerat marjat so-
kerilla sirotella; sinä saat mennä mukana Seelantiin ja
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sulostuttaa minun viestini sisällystä herra orpanalleni
Tanskassa.» Siten sai Pöllöpeili pääsyluvan kuninkaalli-
selta herraltaan ja taivalsi yli meren; vaan kuningas Ka-
simir toivoi, että hän ennättäisi jo lakata suremasta he-
vosensa kuolemaa siihen, kunnes Tili koitui takaisin.

Hyvä ei suurten herrain kuulla
tuoda totuutta suoralla suulla;
siis pala karvas sokeroi,
tai katumoiksi käydä voi.

YHDEKSÄSTOISTA LUKU.

Pöllöpeilin viimeinen matka.
Kun Pöllöpeili Puolan kuninkaan käskystä yli me-

ren kulki Tanskan ruhtinaan hoviin, oli hänen nimensä
jo edeltä sinne ennättänyt; silläkaikissa ruhtinashoveissa
puhuttiin mestari Tillin kepposista, ja moni keisari ja ku-
ningas olisi paljon siitä antanut, jos olisi saanut Pöllö-
peilin hoviinsa houkutelluksi. Tanskan kuninkaallinen
majesteetti oli luopuisa herra ja rakasti leikinlaskua niin
että hän joka iloisen päivän iltana tapasi sanoa: Huo-
menna on taas päivä.» Sen tähden kuningas Waldemar
näki Pöllöpeilin lähettämisessä hänen hoviinsa aivan erin-
omaisen todisteen orpanansa Puolan kuninkaan suosiosta,
iloitsi, että Tili ainakin jonkun aikaa oli viipyvä hänen
luonansa, ja pyysi tätä, että hän täälläkin tekisi jonkun
kepposen. Pöllöpeili sanoi sen mielellään tekevänsä, ja
kysyi; »Tahdotteko te kengityttää minun veikkoni par-
haan mukaan armollinen herra?»

11
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»Sen lupaan mestari Tili, ja kaiken parhailla hevo-
senkengitys-tarpeilla», vastasi kuningas, ja Pöllöpeili ky-
syi, voisiko hän luottaa noihin sanoihin.

»Ottakaa meidät sanamme mukaan», lausui kunin-
gas; »me teemme aina niin kuin sanomme, ja mitä teille
olemme luvannut, sen pidämme järkähtämättä.»

Pöllöpeili ratsasti kultasepän luo ja panetti hevo-
sensa kultakenkään hopeanauloilla; astui sitten kuningas
Waldemarin eteen ja sanoi; »Minun ratsuni on saanut
uudet kengät, armollinen herra; ne suvainnette maksaa.»
Kuningas antoi kirjurillensa käskyn suorittaa tuon velan,
ja niin veikin Tili kirjurin sinne kultasepän luo, joka
työstään vaati sataa tanskan markkaa. Sitä kirjuri ei
tahtonut yksinkertaisesta hevosenkengittämisestä antaa,
lähti pois ja ilmoitti kuningas Waldemarille tuon hävyt-
tömän vaatimuksen.

»Mestari Tili, miten kalliiseen kenkään te olettekaan
voikkonne panettanut?» kysyi kuningas, »jos meidän pi-
täisi kengityttää kaikki hevosemme sillä tavoin, niin mei-
dän täytyisi myödä kaikki maa ja kansa.»

»Armollinen herra», vastasi Tili, »siinä ei ole liika
paljon rahaa vaadittu parhaasta kengityksestä, koska näet
minun voikkoni lyötiin kultakenkään hopeanauloilla.»

»Se tosin ei ollut tarkoituksemme», vastasi kunin-
gas Waldemar.

- »Armollinen herra, te sanoitte, että kengitys on oleva
kaiken parasta laatua, ja että minä sain ottaa teidät sa-
nanne mukaan. Minun mielestäni parempaa ei löydy he-
vosenkengitysainetta, kuin mitä kulta ja hopea on.

Kuningas nauroi ja lausui: »Te olette uskollinen
palvelija, joka tekee mitä käsketään», ja maksoi nuo sata
markkaa; vaan tällä kertaa ei hän sanonut: »Huomenna
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on taas päivä», eikä enää kehoittanutkaan Tilliä keppos-
ten tekoon.

Kun sitten nuo puolalaiset herrat olivat lähetystoi-
mensa suorittaneet ja varustautuivat kotimatkalle, ei Tili
heidän kerallaan tahtonut enää lähteä meren yli toista-
miseen, koska hän ei rakastanut tuota suurta ulappaa
eikä juuri luottanut siihen; sillä muka vento on vesi va-
raksi. Hän tahtoi ratsastaa maitse, jos kohta viipyisikin
tiellä kauemmin; sen vuoksi hän otti.pääsyluvan Tans-
kan kuninkaalta, riisutti voikoltaan nuo kultakengät pois
ja panetti rautakengät sijaan sekä ratsasti sisemmäksi
maahan tullen Sleswigin herttuakunnan kautta Saksan
valtakuntaan.

Tää sana ei ikinä iske harhaan :

joka maassa narri saa hyödyn parhaan.

Kun Pöllöpeili ratsasti kautta Mölhin kaupungin,
kohtasi häntä sairaus, .ja hänet vietiin »Pyhänhengen»
parantolaan, missä hurskaat sisaret häntä hoitivat. Sinne
tuli ystäviä sekä kaikellaista kansaa, ja he tahtoivat tie-
tää hänen vointiansa ja saattaisiko hän vielä parata, ja
kaupungin pormestari astui hänen vuoteensa ääreen ja
kysyi: »Onko teillä jotain toivomusta vielä, mestari Tili,
niin antakaa meidän tietää!»

»Niin, minulla on vielä toivomus», virkkoi Tili, kään-
tyi katsojain puoleen ja pyysi: »Tahdotteko sen täyttää?»

Kaikki lausuivat hänelle suostumuksensa, ja Tili
virkkoi: »Hyvä siis; minä kiitän teitä, ja minun ainoa
toivomukseni on, että te kaikki menette kotiinne ja suotte
minun kuolla rauhassa yksin!»

Kun Pöllöpeili tuli yhä sairaammaksi, ilmoitti hän
viimeisen tahtonsa sekä jakoi omaisuutensa kolmeen
osaan. Yhden osan määräsi hän ystävilleen, toisen taas
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Mölnin neuvostolle ja kolmannen sikäläiselle pastorille,
kuitenkin sillä elidolla, että hän, sittenkun Jumala on
hänet luokseen kutsunut, tulee siunattuun maahan hau-
datuksi, ja että hänelle luetaan sielumessuja kristillisen
järjestyksen mukaan. Neljä viikkoa hänen kuolemansa
jälkeen tulee sitten hänen ystäväinsä, neuvoston ja pas-
torin yhdessä tuumin avata se kaunis, hyvin lukittuna
säilytetty arkku, joka sisälsi Pöllöpeilin perinnön; ja so-
vussa jakaa mitä he siinä löytävät. Tämän ottivat pe-
rilliset kiitollisuudella vastaan, ja Pöllöpeili kuoli.

Paljo kansaa virtasi sairashuoneeseen suremaan
häntä, ja hurskaat sisaret panivat hänet kirstuun, asetti-
vat sen paarille ja näyttivät sitä jokaiselle, ken tahtoi
sitä nähdä; sitten he kantoivat hänet hautausmaalle ja
laskivat alas" haudan partaalle. Kun siinä kaikki seisoi-
vat kirstun ympärillä, joka nyt laitettiin molempain lii-
nojen päälle hautaan laskettavaksi, katkesi jalkapuolen
liina poikki, niin että kirstu putosi pystyssä hautaan ja
Tili jäi seisomaan jaloilleen. Kaikki, jotka seisoivat läsnä,
lausuivat: »Antakaa hänen seista; hän on -elossa ollut
eriskummainen ja tahtoo myös kuolossa olla eriskummai-
nen.» Niinpä peitettiin hauta ja-heitettiin Pöllöpeili sii-
hen pystyssä seisomaan ja hänen haudallensa asetettiin
kivi. Tähän kiveen veistettiin pöllö, joka kynsissään pi-
telee peiliä, sekä sen alle piirrettiin kirjoitus:

Suo patsaalle rauha vakaa.
Alla Pöllöpeili seisoen makaa
Herran vuonna tuhat kolme ja puoli sataa.

Kun sitten Tillin kuolemasta oli kulunut neljä viik-
koa, ja hänen sielulleen oli ahkerasti rukoiltu ja luettu
messuja, tuli neuvosto, pastori ja Tillin ystävät yhteen
ja avasivat tuon häneltä tänne jääneen arkun, ryhtyäk-
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sensä sovinnossa jakamaan sitä heille määrättyä perintöä.
Mutta kun nyt lukot avattiin ja kansi nostettiin ylös, ei
siitä löydetty mitään muuta kuin kiviä. Silloin perilliset
katsoivat toisiinsa hämillä ja vihoissaan. Pastori arveli,
että neuvostolla oli tuo arkku ollut niin kauan tallessa,
jotta se oli saattanut hyvinkin ottaa aarteen salaa pois
ja sulkea arkun jälleen. Neuvosto arveli, että Tillin ys-
tävät olivat hänen sairautensa aikana vieneet aarteen ja
sitten täyttäneet arkun kivillä.

Ystävät vihdoin tuumivat, että pastori oli salavihkaa
anastanut aarteen, kun hän Pöllöpeiliä ripitti, ja kaikki
muut olivat poistuneet huoneesta. Niin siis Pöllöpeilin
perilliset erosivat nurjalla mielin toisistaan; sillä että Tili
oli omaisuutensa heittänyt Puolaan, jonne hän oli aiko-
nut vielä mennä takaisin, sitä ei tiennyt kukaan.

Oli viime temppu se Tillin tiellä,
ja vekkuliin
jos miellyit, niin

lue uudelleen tämä kirja vielä.
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