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Oli siinä peikkoa Kerraksi.
Kaikki warmaankin olette tuulleet kertomuksen

niistä seitsemästä talonpojasta Schwabin maalla, jotka
lähtiwät ajamaan jänistä takaa, minkä luuliwat
pedoksi; mutta tuskinpa olette puoletkaan kuulleet jut-
tua siitä pöpöstä, jota wastaan Juuttumaan makkara-
kyläläiset paniwat kerran tuumansa tukkoon. Se mi-
nun pitää teille kertoa.

luutinmaalla, kuten monin paikoin muuallakin
Saksassa, on »vanhuudestaan ollut tapana, kun sila
teurastetaan, tehdä sitten makkaroita. Ia ne pitääkin
olla wielä ryynimakkaroita. Tiedättehän kuinka niitä
tehdään: pataan lyödään ryynejä ja ne keitetään puu-
roksi; sitten seotetaan puuroon sianwerta, ja sitten mä-
tetään tuo seos puhdistettuihin siansuolim. Sillä ta-
ivalla niitä makkaroita tehdään.

Mutta annapas ollakaan. Sattuipa nyt sitten
muuan juutinmaalainen teurastamaan sikansa. Saa-
dakseen kerrankin piisalle asti ryynimakkaraa, keitti mies
suuren summattoman padallisen tuota werivuuroa, ja
kun arweli ettei se kaikki mahtunut yhden sian suoliin,



hankki hän häränsuolia lisäksi. Nyt oli miehellä en-
nen pitkää kokonainen makkarawuori edessään, ja ilois-
saan kuin pelimanni, alkoi hän arwioida kuinka lau-
maksi aikaa hänellä nyt oli makkaroita. Siinä kun hän
nyt sitä apriloitsi, ei hän tullut huomanneeksi että
muuan suuren suuri, häränsuoleen walettu makkara oli
»vahingossa pudota mätkähtänyt sen arkun taakse, jolle
hän oli makkarat latonut.

Kun mies sitten aikain perästä tuli siirtäneeksi
tuota arkkua ja hawaitsi nyt tuon makkaran, joka siellä
arkun tiirissä oli moneen mutkaan tuiwanut ja käp-
ristynyt ja saanut pitkiä homekarwoja pinnalleen, luuli
hän sitä käärmeeksi ja pelästyi ihan pilalle. Hän ei
ollut eläissään mokomaa hirwiötä nähnyt. Ia nyttös
hänelle tuli kuru ilmoittamaan asiasta naapurilleen.

Koko kylän miehet warustautuiwat seipäillä ja
langilla hirwiötä tappamaan. Mutta kun paikalle tul-
tiin, niin eipäs ollutkaan joukossa miestä, joka olisi
uskaltanut tuota peikkoa mennä kolhimaan. Ulompaa
wain katseltiin sydän kurkussa. Wihdoin wiimeinkin
rohkasi muuan itseään ja paiskasi rautapäisen seipäänsä
petoa kohden niin, että uunin nurkka, johon se sattui,
säkenöitsi. Sen nähtyäänlös wasta miehille hätä kä-
teen: „ Katsokaa, se sylkee tulta kidastaan; me olemme
tuhon omat kaikki!" he hnusinmt ja pöttiwät päätä-
pahkllll pois huoneesta.

Pidettyään pitkän neuwottelun keskenään, mihin
temppuun olisi ryhdyttäwä tuon peikon tuhoamiseksi,
päättiwät he wihdoinkin käydä uudelleen sen kimppuun.



Muuan joukosta oli nimittäin tarjoutunut pittawarti-
sella hangolla pistämään sen kuoliaaksi. Kun hän sit-
ten kaiken woimansa takaa iski hankonsa tuohon ho-
mehtuneeseen makkaraan, meni se palasiksi jotta home
pölähti.

Nyt wasta huomasiwat miehet mikä heidän hir-
munsa esine oli ollut ja meniwät häpeissään pois.
Mutta naapurikylien asukkailla piisasi siitä iloa
tuolla hassulla jutulla naurettiin nauramasta pääs-
tyäkin, ja kun waan joku noista makkarantappajista
uskalsi näyttäytyä, naapurikylässä, sai hän heti kuulla
matkaralyläläisen nimen. Ia siitä päiwin on tuon
kylän asukkaita sanottu makkaratyläläisiksi.

HyppMn isäntä
Lähellä Gfferdingin kaupunkia Itäwallassa on

tänäkin päiwänä wielä muuan upea rawintola maan-
tien wieressä. Siinä se on ollut satoja wuosia ja
aina on sanottu tuon rawintolan isäntää „Hr,ppylän
isännäksi". Sillä on seuraama satunsa:

Siihen aikaan kun teinit wielä luleskeliwat pai-
kasta paikkaan, harjoittaen opinnoitu milloin mis-
säkin koulussa, ja tekiwät aitansa ratoksi kaiken-



laisia konnautemppuja talonpojille siihen aikaan,
muutamana hauteisena sunnuntai-iltana, sattui nyt sit-
ten useampia talonpoikia istumaan tuon rawintolan
edustalla. Siinä he nyt aikansa kuluksi lörpötteli-
wät mikä mitäkin, maistellen uutterasti haarikaista,
jota rawintolan isäntä parhaan tylynsä mukaan aina
täytteli.

Jopas lyöttäysi siinä heidän seuraansa muuan
syrjäläinenkin. Sieltä tuli maantietä pitkin, ja jo
ulompaa tunsiwat miehemme tulijan pukineestaan ku-
leksimaksi teiniksi. Teini tilasi nyt itselleen pullon pa-
rasta wiiniä kuin rawintolan kellarissa löytyisi. Kun
isäntä oli sitten pullon tuonut, kysyi hän, mistä kau-
laa wieras oli matkalla. Isäntä samoin kuin tuo
muukin seurue olimat uteliaat tuulemaan maailman
asioista; kaukaisempaa matkustajaa, sellaista, joka olisi
tiennyt sanoa, mitä sanomalehdet nykyisin kertomat,
ei ollut pitkiin aikoihin rawintolassa pistätellyt.

Mutta teinipä ei ollutkaan oikein puhetuulella,
sanoihan waan: „ Tuolta minä läksin wiimeksi Effer-
dingistä; ja joskertoisin teille koko matkani waiheet, ku-
luisi siihen wähintään pari päiwää; wuosien wieriessä
olen nimittäin kulkenut maailman useampaan kertaan
ristiin rastiin!"

Siitäkös talonpojat waan uteliaammiksi; isän-
nän piti jo kysästa, mikä oli wieraan ammatti ja mi-
ten itseään elätti.

Teini wastasi: „Minä olen ihmetemppuin tekijä.
Ihmeisiinne te joutuisitte, jos minä ruveaisin tässä



näyttelemään niitä; ruhtinaat jos muutkin suuret her-
rat owat niitä nähdessään hämmästyneet."

Talonpojat olisiwat nyt kaikin mokomin tahto-
neet nähdä noita ihmeitä ja isäntä pyytämällä pyysi
että wieras näyttäisi nyt heille joulunkaan ajan ku-
luksi. Mutta teinipä ei olluttaan halukas temppuile-
maan noin waan huwin wuoksi. Wihdoinkin hän
pyytäen isännän lyömään hänen kanssaan meikkaa sa-
noi: „Minä woin hypätä korkeammalle kuin tuo tei-
dän talonne."

Miehiltä pääsi nauru. He paniwat sen kerras-
saan mahdottomaksi, johon isäntä wielä huomautti
että talo on kahdentoista sylen korkuinen. Mutta
teini maan wäitti: „Minä hyppään korkeammalle kuin
tuo teidän talonne".

Kun isäntä kysyi, mitä walmistulsia hän siihen
tarwitsisi, ivastasi teini: „Gn tämän enempää; tästä
seisoaltani minä poikasen".

„No silloin tohdin minä lyödä weittaa", sanoi
isäntä, „ja woitan kanssa".

Niin lyötiintin weikka: Jos teini hyppäisi kor-
keammalle luin isännän talo, oli se hänen; mutta jos
se ei onnistuisi, piti teinin ostaa isännälle 50 pulloa
parasta wiiniä kuin hänellä oli kellarissaan.

Teini walmistausi nyt hyppäykseen ja miehet
piiriin hänen ympärilleen. Wihdoinkin teli teini loik-
kauksen hyppäsi parin jalan korkuiselle.

Miehet päästiwät kowan naurunrähäkän ja isäntä
sanoi: „Hywä wieras, te waan pilkkaatte meitä;



mutta jota tapauksessa olette nyt minulle weltaa nuo
50 pulloa."

„Entä missään tapauksessa", wastasi teini,
„minä olen jo hypännyt; antakaapas nyt talonne hy-
pätä, jotta saataisiin nähdä hyppääkö se korkeammalle
tuin minä."

„Mitäs kun sillä lailla; en minä niin ajatellut!"
huusi isäntä. Toiset katseliwat ällistyneinä ympäril-
leen. Mutta teini sanoi: „Miten te ajattelitte, se on
minusta yhdentekewää; minä ajattelin nyt niin, ja
jos ei teidän talonne tuossa paikassa hyppää, on se
minun."

Nyt meni leikki isännän mielestä jo liitä pit-
källe ja wihlln wimmoissaan ärjäsi isäntä: „ Älkää
nuolaslo ennenkuin tipahtaa; tässä asiassa on oikeu-
dellakin jotakin sanomista. Gtte minun taloani niin
wähällä näppää, toiwon mä!"

Eräs elähtäneempi mies talonpoikain joukosta,
jota tiesi, ettei laki tunne leikkiä asia kun asia
ja että jota tapauksessakin tulisi taräjäntaynti maksa-
maan siewän summan, alkoi nyt hieroa fowintoa
ja esitteli teinille, että hän nyt toettaisi tyytyä koh-
tuuteen.

Kuullessaan tuota sowinnonkielta tunsi isäntä
raskaimman taakan putoaman hartioiltaan ja wielä
keweämmälta tuntui, kun teini sanoi: „Kernaasti
minä tyydyn pienempäänkin palkkioon, hywä ystäwä;
ota minut waan apulaiseksesi liikkeeseesi ja talo on si-
nun. Minä olen jo läpi kyllästynyt kulkurin elämään



ja haluaisin asettua jo rauhaan. Sinun luonasi luu-
lisinkin woiwani wiihtyä.

Isäntä suostui ehdotukseen, ja niin jäi teini
hänelle liiketoweritsi, eikä hänellä ollutkaan syytä kaup-
paansa katua. Uudella wiinurilla oli aina jotain
hauskaa kerrottawana wieraille matkoiltaan maailman-
rannalla, jonka lisäksi hän osasi senkin seitsemän kons-
tia ja temppua, jotka oliwat omiaan pysyttämään
wieraita talossa.

Mä useammin ja useammin alkoiwatkin naapu-
rit pistätellä rawintolassa ja wiipyä aina pitempään
ja pitempään joka käynnillä, jota wastaan isännällä
ei suinkaan ollut syytä muistuttaa.

Wihdoin päätti isäntä maalauttaa taulun, jossa
tuon kuljeskeleman teinin hyppäys oli kuivattuna. Ia
kun hän sitten pani tuon taulun rannntolansa kyltiksi,
niin siitä rumettiin häntä sanomaan „Hyppylän isän-
näksi". Ia samaa nimeä omat sitten saaneet kantaa
kaikki myöhemmätkin saman rawintolan omistajat,
maitta taulun wärit omat jo aikoja sitten hiuenneet.

111.

Monnamamen sotamies.
Kaksi saksalaista sotamiestä, käwellessään muu-

tamana aamuna pitkin kruununfarkaa, kohtasi siinä,
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juuri kun oliwat parhaallaan aprikoimassa mistä saa-
da oluttuopin hinnan, muutaman fransiZkaanimunkin.

Sotamiehet kun oliwat aikoinaan käyneet jon-
kun werran latinankielistä koulua, kuten siihen ai-
kaan oli tapana, terwehtiwät munkkia: Lönnin, her-
rani! Waikkei siinä ollut latinaa kuin yksi sana, ym-
märsi munkki kumminkin tarkoituksen ja niin saatiin
puheen päästä kiinni.

Miehet nyt selwittämään munkille, että he po-
loiset pojat oliwat työn haussa ja nyt ei heillä ollut
ruokaa eikä rahaa.

Sen kuultuaan antoi munkki heille muutamia
lantteja rahaa ja juuston, jonka oli itse saanut lah-
jaksi lähikylästä.

Pian oli juusto kadonnut sotamiesten partaan,
jonka jälkeen toinen heistä arweli: „Nyt siihen sopisi
siemaus olutta kyytimieheksi", antaen munkin samalla
ymmärtää, että hänen olisi seuraamassa kylässä autet-
tawa wielä setin asia.

Munkki ymmärsikin yskän ja sanoi: „ Mielelläni
antaisin rahaa olueeseen, mutta seikka nyt on semmoinen,
kuten tiedätte, ettei fransistaanimunkilla saa olla rahoja
taskussaan."

Siina nyt kolmikannassa marssiessaan huomaa-
mat sotamiehet muutaman miehen mennä hawista-
wan edellään. Ärwellen että ehkäpä hän olis siksi ra-
hoissa käsinä, jotta woisi panna oluwiksi, tiirehtiwät
he kulkuaan.

Kun he wihdoinkin tapasiwat miehen, terwehtiwät
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he häntä taaskin latinallaan ja kysyiwät mihin oli
sellainen kiire.

Mies ivastasi: „ Minulla on kiireellisiä toimi-
tuksia kaupungissa, siksi tässä täytyy koettaa pati-
koida."

Toinen sotamies alkoi nyt kitsastella: „los
te nyt ette todellakaan meidän kyykissä kerkeä,
niin antataahan nyt kumminkin muuan markka saadak-
semme ensi kylässä ostaa haarikan olutta janon sil-
mään."

„Sen tekisin mielelläni," wastasi mies, „jos minulla
maan olisi hintoja. Mutta kun läksinmaan sukulaisiin,
niin en ottanut äyriäkään mutaani, kun tiesin, etten
heidän luonaan rahoja tarmitsis."

Sotamies oli nyt kuitenkin siksi kirjansa luke-
nut, jotta tiesi miehen juttuja heille syöttämän.

„Slltuttipas loma onni kerrankin kaikki raukat
yhteen!" sanoi hän. „Laskeukaammepa nyt tähän voi-
millemme ja toettakaammepa rukoilla, ehkä siten jota-
kin hywää saamme; ehkäpä jonkunkaan rukousta Ju-
mala kuulee ja saadaan jokunen ropo, jotta woimme
sen sitten keskenämme jakaa."

Toinen sotamies oli siihen heti walmis,, sa-
moin munkkikin, ja täytyihän sen kaupunkiin menijän-
kin seurata esimerkkiä. Hän pelkäsi nimittäin, että jos
ei tekisi noille junkkareille mieliksi, möisi siitä olla pa-
hempia seurauksia.

Kun rukous oli päätetty, lausui toinen sota-
mies: „Saadaampas nyt katsoa kenen kana on
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muninut kultamunia". Näin sanoen käänsi hän kukka-
ronsa nurin. Sieltä ei löytynyt kilahtamaa ei kalah-
taman. Toinen sotamies teki samoin, ja tyhjäksi
oli hänenkin kukkaronsa jäänyt. Sen huomattuaan
rupesi hän waikeroimaan: „Woi, meitä hulluja; mitä
turhia toiwommetaan me syntisäkit, kukapa meidän ru-
kouksiZtamme wälittäisi! Mutta ehkäpä tämän hurs-
kaan isän rukous on tullut paremman korwan taka."

Munkkiparkll oli walmis: „Katselkaa itse, jos
minulta jotakin löydätte j» sen saatte pitää mielellänne.
Minulla waan ei ole muuta taskua kuin tämä, jossa
pidän rukouskirjaani ja tämä kerjuupussini". Gikä
munkin huostasta mitään löytynytkään.

Nyt tuli wiimeisen wuoro. „Katsotaanpas nyt
olisiko teille ihme tapahtunut; jos ei teiltäkään enem-
pää löydy, olemme me kotonaan hukan omat", puheli
toinen sotamies ja alkoi kopeloida wieraan tas-
kuja. Ia mitäpäs ollakaan hänellä riippuitin ra-
hakukkaro kaulassa. Sotamies topahutti kukkaroa,
joka helähyksellään ilmoitti, että siellä oli olemista.
Riemastuneena huudahti sotamies: „00, sinä hurs-
kas mies, jonka rukous on kuultu!" Näin sanoen
ankasi hän kukkaron ja taiwoi sieltä esiin rahaa
wiidettä guldenia. Nyt antoi sotamies guldenin kul-
lekin, mutta munkki lahjoitti saamansa rahan wielä
sotamiehille. Ia niin sitä päästiin ensi kylässä oluen
ostoon. Wieras, jonka rahat tässä nyt oliwat pelissä,
koetti parhaansa mukaan puristaa oluthaaritkaansa,
saadakseen siten niin paljonkuin suinkin rahansa edestä.
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Kuta uutterammasti hän joi, sitä paremmalle tuulelle
hän tuli. Hän ajatteli: „ei auta itku markkinoilla,
turkki juoda pitää," ja kiitteli sotamiestä kelpo kek-
sinnöstään rangaista häntä »valheestaan.

IV.

Umpuja Kuin muutkin.

Turkkilaisia wastaan on monestikin oltu sotaja-
lalla ja hywiä jos hywiä sotureita heitä kutistamaan
marssitettu; mutta tuskinpa waan joku toinen ruhtinas
on ratsastanut sellaiseu soturiparwen etupäässä kuin
uljuudestaan tunnettu Eugen prinssi.

Wuonna 1543 pukeutui useampia pyhän Roo-
man »valtakunnan ruhtinaita sotisopaan ajaakseen turk-
kilaiset pois Untarinmaasta. Matkalla Unkariin
muuan lippukunta sotamiehiä saapui eräänä päiwänci
muutamaan kylään Böömin maassa.

Siinä kun he lewähteliwät, komennettiin heidät
ampumaharjoitukseen. Palkinnoksi parhaalle ampnjalle
annettaisiin guldeni rahaa. Pilkaksi, johon piti osata,
piirsi muuan upseerista liilalla ammeen pohjan kokoisen
kehän ladon oween.

Kaikki eiwät tietystikään olleet yhtä hywiä am-
pujia: Kun toiset osasiwat ihan keskelle pilkkaa eli
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tuota kehää, eiwät toiset osanneet oweenkaan. Huo-
noimmaksi kaikista nänttänsi eräs entinen räätäli: hän
ei osannut edes ladon seinäänkään nurkkia maan
paukutteli ja siwu siitäkin.

Kun upseeri tämän näki, suuttui hän silmittö-
mäksi ja sanoi sille, joka sattumia kirjaan merkitsi:
„Pr>hi pois tuon hutiluksen nimi listasta. Se ei woi
kuitenkaan palkintoa toiwoakaan." Mutta räätälipä
oli aiwan toista mieltä. Tarttuen kirjurin käteen, en-
nenkuin tämä ehtisi mennä sotkuja tekemään, sanoi
hän: „ÄWahän mitä; minunlinlaisiani ampujia sen-
tään on hywä olla joukossa."

Upseeri kääntyi nyt räätälin puoleen ja sanoi:
„No, mitähän hywää sinunlaisestakin ampujasta sitten
mahtaisi olla? Mahdotonhan sinun on mieheen osata,
jota et osaa kokonaiseen latoonkaan." Räätäli ei
tuosta wielä säikähtänyt, wastasi maan hätäilemättä:
„NälMäs nyt. Kaikki, jotka ampuiwat ennen minua,
ampuiwat samaan paikkaan. Mutta nyt en minä saa
sitä päähäni, että, jos tähän nyt wihollinen tulisi, se
koettaisi kolo woimallaan tukkeutua tuosta ladon
owesta. Luulenpa warmasti että jotkut »vihollisista
pyrtisiwät kimppuumme tuolta nurkkien ympärikin, ja
siinä tapauksessa olisin minä ollut mies paikallani."

Kaikki, jotka tuon kuuluvat, nauroiwat makeasti
ja arweliwat räätälin oleman mallan oikeassa sai-
han se olla joku joukossa semmoinenkin, joka piti huo-
len nurkan marjossa kurkistelijoista.
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V.

Takkiinko se maan menikin!
Olipa kerran howisaarnaaja, oikein sellainen hen-

genmies, joka uskalsi rohkeasti paljastaa sananluuli-
jainsa heikkoudet eikä wälittänyt ketä kuulijansa kulloin-
kin oliwat. Senpätähden olikin hänellä howiherroissa
paljon wihamiehiä, jotka eiwät olisi mielellään men-
neet lainkaan kirkkoon, kosta saiwat aina kuulla nuh-
teita pahuudestaan, ellei se nyt olisi ollut ruhtinaan
tahto.

Jopa hän sitten muutamana sunnuntaina piti
itse ruhtinaallekin aika läksytyksen, sanoi paljon sellais-
ta, jota ei kukaan kernaasti suwaitsis. Nyt löiwät
howiherrat näppiä, että ähäs, kutti; nyt puhuit suuri-
suu itfes kiikkiin. Ia kun ruhtinas sitten ruokapöy-
dässä, jossa pappikin istui, oli hymiu wakaisen ja
miettiwäisen näköisenä, niin oliwat howiherrat mieles-
tään lliwan warmat, että pappi saisi potlauksen, ja
heillä oli jo walmiina pilkkalauseet hänelle ewäiksi.

Kun ateria oli lopullaan, nousi ruhtinas ylös,
tarttui lasiinsa ja lausui howisaarnaajalle: „Minä
juon tämän maljan teidän kunniaksenne, arwosa herra!
Te olette antaneet minulle tänään takkiin miehen ta-
wallll". „Minä olen pahoillani siitä, armollinen
ruhtinas!" sanoi saarnaaja. „Miksi te sitä pcchot-
telette? Te olette maan tehneet mitä nurkanne waati."

„Knllä mmä teen mielelläni mitä wirkaani kuuluu",
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ivastasi saarnaaja, „mutta tänä aamuna olen osunut
hywin huonosti."

Ruhtinas ei ymmärtänyt tuota puhetta ja kysyi,
mitä pappi sillä tarkoitti.

„Mina toiwoin sanani menneen teidän ruhti-
naallisen armonne sydämmeen, mntta nyt minä kuulen,
että ne owat menneet waan takkiin."

Ruhtinas ei pahastunut wielä tästäkään ja ho-
wisaarnaajaa ci potkaistukaan pois »virastaan.

VI.

Mimmeiseen mieheen.
Sotawuonna 1556 eräs rikas kauppias, nimeltä

Diepold, Wienin kaupungista, joutui kauppa-asioissaan
matkustamaan Augsburgin kaupunkiin. Waitta hän
oli jo ammosten aikaa sitten asiansa kaupungissa toi-
mittanut, wiipyi hän siellä maan wiipymistään kaikkein
ihmeeksi.

Oli kuitenkin kaupungissa muuan, eräs rakastet-
tawa nuori uainen, joka ei lainkaan ihmetellyt, että
kauppias niin kauwan wiipyi ja jolla ei muutenkaan
ollut mitään tätä wiimyttelemistä wastacm. Se oli
Augsburgin kaupungin öwerstin, Sebastian Schertlinin
tytär. Kauppias oli tulisesti rakastunut tytönheituk-
kacm ja päätti, ennenkuin lähtisi kotimatkalle, pyytää



l? -

tytön kättä hänen isältään. Sen hän tekikin ja esitti
asiansa öwerstille malituin sanoin.

Rikkaan, nuoren kauppiaan siewä käytös miellytti
herra Schertliniä; se maan kiusotti häntä kun hänen
tulema wäwynsä oli tottuneempi kyynärpuuhun kuin
miekkaan. Tätä mielipahaansa hän ei salannut kaup-
piaaltakaan. Saatuaan asian päästäkiinni sanoi tämä:
„Kun sattuu, niin niitä on yhtä urhoollisia kauppiaita
kuin pelkureita sotamiehiä. Annashan maan sattua ti-
laisuuden ja minä tahdon näyttää, että osaan täyttää
miekkaa yhtä hywin tuin tyynärpuutatin.

Moinen rohkea puhe miellytti urhoollista öwers-
tiä ja hän lupasikin antaa kauppiaalle kohdakkoin rat-
kaiseman wllstauksen.

Juuri samaan aikaan kokosi keisari Ferdinand
palkkasoturiarmeijaa Tonawan saarennolle. Hän tar«
witsi ainoastaan kolmetuhatta miestä, mutta kaksinwer-
roin enempi oli kokoontunut hänen lippunsa alle. Nyt
oli syytä pelätä että ne tarjokkaista, joita ei woitn
wastaanottaa, wanhan tawan mukaan rupeaisiwat ros-
woilemaan maakunnissa. Sitä paitsi sai öwersti Schert-
lin määräyksen Augsburgin kaupungilta koota erityisen
satajonton kaupungin turmaksi tarpeen sattuessa.

Tähänkään armeijaan ei puuttunut pyrkijöitä. Ia
helppo oli nyt arwata öwersti Schertlinin hämmästystä,
tun hän tarjokasten joukossa tunsi herra Diepoldin, jo-
ta lisäksi wielä oli warustautunut mitä parhaimmilla
aseilla, Öwerstiä nauratti, ja hän neuwoi ystäwäänsä
wielä miettimään asiaa, ennenkuin ottaisi wärwingin,
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lisäten, että joshän näkisi kauppiaan taistelussa pakene-
man silloin ei tulisi hänen haistaan mitään.

Mutta herra Diepold wastasi waan: „Minä
tahdon näyttää että osaan miekkaa käyttää. Pakene-
man ette näe minun missään tapauksessa, päinwastoin
tahdon minä seisoa paikallani wiimeiseen mieheen. Ia
niin minä toiwon, että tekin seisotte sanassanne ja an-
natte tyttärenne waimotseni."

Öwersti suostui siihen ja herra Diepold otti
wärwingin ja meni muitten soturien kanssa leiriin,
joka oli kaupungin laidassa.

Siellä majailiwat nyt soturit pitkän aikaa ihan
toimetonna kuulematta, näkemättä wihollistaan, ja jol-
lei joku jänes silloin tällöin olisi eksynyt leiriin ja
saanut hengellään maksaa rohkeutensa, ei kuukauden
pitkään olisi werentippaakaan wuodatettu. Sotureille
tuli aika pitkäksi, jotta herra Diepoldin piti jo muuta-
man kerran kysyä öwerstiltä: „ Tuhat tulimmaista,
herra Schertlin, eikö se wihollinen jo tule?"

Mutta wihollista ei waan kuulunut sen parem-
min, ja niinpä päätti kaupungin maistraatti wihdoin
hajottaa sotajoukon. Ainoastaan pienempi osasto ar-
meijasta säilytettiin kaupungin warnswäelsi ja päätettiin
majoittaa kaupunkiin. Siihen joukkoon kuului nyt herra
Diepoldkin.

Kun määrätty päiwä sitten tuli, jolloin leiri
hajoitettiin ja niiden, jotta palwelukseen jäiwät, piti
marssia kaupunkiin ja öwersti Schertlin komensi: „Kään-
nös wasempaan, mars!" ja lähti jonkkonsakanssa kan-
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punnin porttia kohden, silloin huomasi hän etiä muuan
sotureista oli jäänyt paikoilleen siihen, mistä lähdettiin,
Öwersti ratsasti nyt miehen luokse ja sanoi: „Mitä
te siinä töllötät? Eikö sinulla ole silmiä eitä tor-
una ?"

„Ne minulla kyllä on", wastasi herra Diepold,
hän se nimittäin oli, „mutta siitä huolimatta en ole
tähän asti nähnyt entä kuullut wihullista. Nyt minä
olen tässä seisonut wiimeiseeu mieheen, mutta jos ei
se wielä olisi mielestänne kylliksi, woidatsenne antaa
minulle tyttärenne, niin toimittakaa tänne joku wihol-
linen, jonka kanssa saisin mitellä miekkaani."

Öwersti Schertlin hymyili, wei Mepoldinkotiaan
ja pani hänen kätensä tyttärensä käteen, joka oli hy-
win mielissään siitä, että wiimeiseen mieheen seisomi-
nen oli tällä kertaa niin määrättömästi tapahtunut.

VII.

Kmwa Kylpy.

Rauschkoffenin luostarissa Baijerin maalla oli
terran luostarin esimiehenä eli apottina mies, jota ar-
weli että ihmisen elämänmääränä ei ollut tehdä työtä,
maan syödä ja juoda, minkä watsa weti. Oli siis
luonnollista että hän waati luostarin totilta ja kella-
rin hoitajalta laitti, mitä heillä oli suinkintarjottawan.



- W

Tästä ylönsyömisestä ja juomisesta olikin seurauksena,
että hän tuli päiwä paiwältä lihawammaksi ja hänen
liikuntonsa täwi samassa suhteessa waikeammaksi, Vii-
meiseltä tawi häneltä hengityskin niin waikeaksi että
maikka hän kaikessa lewossaan istui nojatuolissaan,
hänen piti köhiä ja puuskuttaa luin henkilaita hewosen.
Silloin alkoi hän pelätä henkeään ja kun asia
kehittyi wielä niin pitkälle ettei tolin parhaatkaan lai-
tokset eitä lellarinhoitajan parhaatkaan wiinit hänelle
enään maistunut, silloin kutsutti hän lääkärin luokseen
ja kysyi häneltä neuwoa.

Lääkäri neuwoi nyt hänen lähtemään kylpymat-
kalle. Mitäpäs siinä, kun se nyt kerran oli niin teh»
täwä, lähtikin hän lahden munkin seurassa kylpymat-
kalle.

Kun he nyt matkallaan tuliwat muutamaan met-
sään, huomasiwat he ennen pitkään heitä wastaan rat-
sastaman miehen, joka kaikesta päättäen oli sitä lajia
mäkeä, jotka harjoittiwat ammatikseen maantien ros-
wonsta jaryöstiwät rikkailta kauppiailta, jotka weiwät
tawaroitaan markkinoille, heidän tawaransa tai laap-
pasiwat kiinni ylhäisiä henkilöitä, pitiwät heitä linnois-
saan wangittuina ja kiristiwät sitten suuret lunnaat
näiltä Wangeiltaan.

Sellainen maantieritari se nyt oli, joka heidät
yhytti ja kysyi heti apotilta, että kuka hän oli ja mi-
hin matkalla. Apotti wastasi läähättäen: „Armollinen
herra, minä olen hengenmiehiä ja matkalla kylpemään.
Minä olen niin sairas etten jaksa syödä entä juoda,"
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„los ei sen waarallisemmin ole asiat," sanoi
ritari, „niin ei hätääkään. Seuratkaahan maan minua
ja muutamain paiwäin perästä te taas woitte syödä
ja juoda kuin hewonen."

Apottia pöyristytti ritarin ehdotus, mutta eihän
sitä wastaan auttanut inttäminen. Hänen täytyi kuin
täytyikin seuralaisineen seurata ritaria tämän linnaan,
jossa hän sai asunnokseen muutaman yksinäisen
huoneen. „Täällä", sanoi ritari saatettuaan apo-
tin huoneeseen, „saatte te nyt kylpeä tuimiltaan ja
olettekin pian terwe, toiwon ma".

Ritari kielsi nyt palwelijansa antamasta apotille
muuta luin paljasta leipää ja mettä. Seuraus olikin
se, että apotti alkoi kohta laihtua ja hengitys käy-
dä helpommasti. Tuo paljas, kuiwa leipäkin alkoi
hänelle maistua paremmalta tuin entiset herkulliset
ruuat. Jos palwelija wnwähti joskus kauwemmin lei-
man nounnissa, tuli apotille oikein ikäwä.

Muutamain wiikkojen perästä tuli sitten ritari-
kin erään terran apotin luokse ja alkoi kysellä mil-
tä hänestä tuima kylpy tuntui ja mahtaisiko hänelle
jo ruoka ja juoma maistua, johon apotti arweli, että
kyllä nyt ruoka ja juoma kyytinsä, saisi, jos hänellä
maan olisi jotain muutteempaa edessä kuin paljasta
leipää ja mettä.

Ritari wei hänet nyt mukanaan ruokasaliinsa,
jossa mitä oiwallisin ateria odotti pöydällä. Ia woi
kuitenkin, kuinka erinomaiselta nyt ruoka apotista mais-
tui! Ritari sanoi nyt: „Kostatte nyt olette pääs-
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sect terweeksi ilnmn suuria kustmumksia jossain muus-
sa kylpylaitoksessa, niin ettehän mahtane kieltää minul-
ta paria sataa guldenia terweydestänne." Kun apotti
tiesi ettei hän ilman sellaista lunastushintaa pääsisi
wapauteensa, maksoi hän ritarille tuon summan jalähti
niin linnasta, ollen warmasti makuutettu siitä että
parhaat herkut eiwät aina ole terweellisimpiä.

VIII.

Innokkaita KorttumelM
Mikä ennenailuisista kaupunkisotamiehistä on teh-

nyt järjestään sankareita, se on tunnettu asia. Ia jos
olisi wielä joku, joka ei sitä tietäisi, woipi saada aa-
wistusta seuraamasta sananparresta: „ Minun tasalleni
ei pääse kukaan, sanoi taupunkisotamies, ja hyppäsi ol-
jenkorren yli niin että tukka suhahti."

Eiköhän nuo urhoolliset kaupunkien mahdit olleet
sittenkin enimmäkseen sellaisia ihmisparkoja, jotka eiwät
muulla tawalla woineet elatustaan hankkia, samallaisia
ukonrahjuksia kuin setin 80-wuotias wanhus, jonka ta-
pasi säännöllisesti Hildesheimerin kaupungin portin
edessä ja joka monien wammainsa tähden ei woinut
enään käwellä eikä seisoa, maan istui muurin wieressä,
lähellä rqutatiensiltaa, kimääri täsiwarrella, ja wastasi
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kun häneltä kysyttiin, kuinka hänen laitansa oli: „Sii°
napahan menee; tässä minä istuskelen päiwästä toiseen
ja pidän mahtia muiden edestä."

Sellaisia oli kaupunkisotamiehet kaikkialla ja sen
tähden kaikkein pilkan esineenä; tukalimmaksi tuli hei-
dän aikansa kuitenkin yliopistokaupungeissa, sillä yli-
oppilaat oliwat todellakin heidän painajaisilla».

Varmaankin on seuraama juttu jostakinyliopis-
tokaupungista kotoisin ja warmaankin sellaisesta, jossa
pidettiin suurempia markkinoita, waitkeiwät ylioppilaat
sillä kertaa olleet missään suhteessa syypäitä, mailla
sitä ne kaupunkisoturit elppiwät, tunnes saiwat pitkän
nenän.

Seikka nyt oli semmoinen että wahtituwan edes-
sä seisoi maan yksi sotamies liwäärineen; toiset oliwat
sisällä, joiwat olutta ja löiwät korttia.

Sinne oli nyt tuotu wahtitupaan muuan tastu-
waraskin siksi aikaa wartioittawalsi luin poliisi täwisi
hänet korjaamassa huostaansa.

Jonkun aikaa istui waras siiwosti penkillään, mut-
ta sitten lähestyi hän korttipöytää, asettui muutaman
pelaajan selän taka ja alkoi kuisluttella hänen kar-
maansa kuinka hänen muka pitäisi pelata, jota paitsi
hän ahkerasti wiltuili toisten pelaajain kortteihin.

Sitä eiwät nämä tietystikään woineet pitemmäl-
tä suwaita ja muistuttiwatkin warasta siitä; mutta
kun tämä waan ei ottanut tuosta totellatseen, supatti
maan ja supatti neuwojaan tuolle pelurille, loppui tois-
ten pelaajain lärsiwällisyys ja yksi heistä huusi: „Mies,
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jos sinä nnelä mahankaan häiritset meidäu peliämme,
niin mc paiskaamme sinut ulos."

Mutta tuo rauhanhäiritsijäpä oli maan niin luin
ci mitään olisi kuullut; seisoi waan siinä saman pelu-
rin selän takana ja tuiskutteli. Silloin tarttuiwat nuo.
wihastuneet pelimiehet häneen ja paiskasiwat hä-
net, hänen wähääkään wastustelematta, suoraan ulos
owesta, woidatseen häiritsemättä jatkaalortinlyöntiään.

Hetken perästä tuliwat nyt poliisit noutamaan
taskuwarasta. Nyt wasta soturiparat huomasiwat
minkä kolttosen oliwat peli-innoissaan tehneet, ja mitä
heille siitä seurasi, on helppo arwata.

IX.

Pääsi tmin pääsikin MMvin puheille.
Saada waihtaa munankaan sana jonkun suuren

herran, keisarin tahi kuninkaan, kanssa se olisi hywin
monen halpasäätyisen ihmisen suurin ilo, ja jos sitten
käypi niin onnellisesti kuin minun toulutowerilleni, jol-
ta kuningas kysyi, käydessään koulussamme ja katselles-
saan towerini tirjoituswihkoa: „No, mitäs sinä olet
saanut aikaan?" niin on sitä, kuten tuolla towerilla-
nikin, syytä toko ikänsä muistella.

Mikäs kumma siis, jos nyt sitten muuan saksa-
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lainen pyhiinmacltaja, joka monta sataa wuotta sitten
tuli Roomaan, ei halunnut mitään niin, kuin saada
katsella paawia kaswoista kaswoihin ja puhutella
häntä.

Hän kysyikin kohta, kun oli tullut sikäläiseen sak-
salaiseen majataloon, talon emännältä, että mistä päästä
hänen olisi alkaminen päästäkseen toiwonsa perille.

Mutta emäntä nauroi waan hänelle ja sanoi:
„Woi, tuota tyhmeliiniä; tuskin on Roomaan tullut ja
samalla jo tahtoisi puhutella paawia! Minä olen ob
lut täällä kolmekymmentä wuotta, enkä ole saanut wie-
lä sitä kunniaa. Mielelläni antaisin minä sille, joka
minullekiu sen tilaisuuden walmistaisi ja toimittaisi paa-
nun puheille, kymmenen guldenia."

„Se käy päinsä, hywä rouwa!" penäsi pyhiin-
waeltaja; „minäpä koetan ansaita tuon rahan."

Pyhiinwaeltaja oli sukkela weitikka, ja tuossa tuo-
kiossa oli hän keksinyt keinon, ansaitakseen rahat.

Kun paawi nyt sattui pitämään messua muuta-
massa kappelissa, meni pyhiinwaeltajammekin kuuntele-
maan toimitusta. Mutta päinwastoin kuin muut, kääntyi
hän selin alttariin pain.

Paawi huomasi sen, mutta hänen mieleensakään
ei tullut, että pyhiinwaeltajalla olisi ollut mitään loi-
ranjuonia mielessä, luuli maan miehen oleman niin ker-
rassaan hurskaan ettei hän pitänyt muka oikeutenaan kat-
sella kaswoista kaswoihin hänen pannullista pyhyyttään.

Messun päätettyään kutsuttitin paawi pyhiin-
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waeltajan luokseen ja kysyi häneltä, miksi hän oli kään-
tynyt selin pyhälle sakramentille.

Pyhiinwaeltaja wastasi: „En minä sitä pahas-
sa tarkoituksessa tehnyt, waan kun majataloni emäntä
niin neuwoi."

Nyt piti paanulle ilmoittaa tuon emännän nimi
ja saatuaan sen tietää, pani hän palwelijansa nouta-
maan emännän puheilleen.

Emäntä hämmästyi suuresti kun pyhiinwaeltaja
oli niin pian onnistunut asiassa, jota hän kolmenkym-
menen wuoden kuluessa oli turhaan tawoitellut; mutta
wielä enemmän hän hämmästyi, tun paawi alkoi hän-
tä oitis, kun oli puheille päässyt, nuhdella että
hän ylöntatfoi pyhiä toimituksia ja wietteli muitakin
samaan syntiin.

Emäntä ei aluksi käsittänyt syytä, miksi paawi
häntä nuhteli, ja alkoi puollustaa itseään; mutta
sitten hänelle selwisi asia pyhiinwaeltaja oli koko
tuon sopan keittänyt päästäkseen tarkoitustensa perille.

Kun hän tuli kotiaan, istui pyhiinwaeltaja jo
siellä ja alkoi oitis kitsasta» häneltä rahoja: „Kat-
sotaas nyt, emäntä hywä, enkös saanutkin sen näppä-
rästi aikaan, mitä lupasin. Nyt te olette saaneet waih-
taa sanan ehkä kaksikin paawin kanssa, ja nyt on tei-
dän wuoronne täyttää lupauksenne ja maksaa minulle
ne kymmenen guldenia."

Waikka emäntä olikin toiwonut jotenkin toisin
saamansa paanua puhutella, piti hän kuitenkin lupauk-
sensa. Sen sijaan että olisi loukkautunut keksijälleen
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tuosta, kepposesta häntä päinwastoi» miellytti luo
iloinen weitilka. Mutta tämäpä wasta oli iloinen
saatuaan puhutella paawia ja saatuaan siitä hywästä
wielä kymmenen guldenia. Kerrassaan tyytywäisenä
kauppoihinsa palasi hän kotimaalleen.

Paras muistiinMnolippu.
Eräs kaupustelija Mainzin kaupungista oli päät-

tänyt lähteäkseen Frankfurtin markkinoille, ostellalseen
sieltä kaikenlaista kaupantawaraa kauppansa tarpeiksi.
Kun hänen naapurinsa kuuluvat tästä hänen hankkees-
taan, tahtoiwat hekin wähä lukin panna ostoksiaan
kauppiaan mukaan. Mutta kun asioita kertyi siten niin
paljon, että kauppiaan olisi ollut niitä mahdoton muis-
taa, pyysi hän itsekunkin kirjoittamaan asiansa erikoi-
selle lapulle jottei mitään unohtuisi.

Naapurit teliwätkin, kuten käsketty, ja kauppias
sai nyt aimo kasan noita muistoonpanolippuja. Mutta
ainoastaan muuan lammastenvaimen, jolle kauppiaan
piti tuoda markkinoilta säkkipilli, oli liittänyt lippunsa
mutaan siinä tarkoituksessa talariu rahaa.

Laiwan, jolla kauppias matkusti, lähetessä mart-
tinakaupunkia, alkoi kauppias muistutella mieleen-
sä noita monia ostoksiaan. Ia kun hänellä ei ollut



28

juuri muuta rahaa, kuin mitä omiin ostotsiinsa tar-
witsi, rupesi hän wielä warmuudeksi tarkastelemaan
noita muistiinpanolippuja, kuinka paljon niihin rahaa
menisi. Hän järjesteli liput wiereensä laiwan kannelle.

Mutta silloin tuli tuulenpuuska ja puhalsi kaikki
muut liput mereen, paitsi sen lammaspaimenen lipun.
Siinä luu oli tuo raskas talari sisällä, niin tuuli ei
saanutkaan sitä woitingikseen.

Niinpä ei sitten kauppiaalla, kun hän kotiaan
palasi, olluttaan muille mitään tuomista tuin tuo säk«
tipilli lammaspaimenelle. Muille naapureilleen hän
selitti kuinka heidän lipuilleen oli laiwassa kännyt ja
sanoi ettei hän sille mitään mahtanut, kun nuo heidän
lippunsa oliwat niin leweitä.

XI.

Hewoftn pään Kokoinen hopeamöhkale.
Kauan aikaa sitten eli muutamassa kaupungissa

kultaseppä. Kun hän oli ammattinsa wähillä waroilla
alkanut, ei hän tahtonut siinä aluksi tuosta tuohon
päästä. Mutta siitä se asia wähitellen korjausi niin
pitkälle, että häntä nyt jo puhuteltiin maan rikkaaksi
kultasepäksi. Ia kuta rikkaammaksi hän tuli, sitä enem-
pi hän halusi rikastua, eikä lopulta kammoksunut enään
epärehellisiäkään keinoja päästäkseen tuon tarkoituksensa
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perille,. jotta jos meni myymään hänelle maikka kuin-
ka tarkoin punnittua tultakapinetta, painoi se hänen
mankassaan aina wähemmän. Mutta saipas häntä
kerran muuan koiransilmä aika tawalla nolata. Juttu oli
seuraama:

Muutamana päiwäna pysähtyi muuan talonpoi-
ka kultasepän puodin ikkunan eteen ja jäi siihen töllis-
telemään niitä monenlaisia kultaisia ja hopeaisia as-
tioita ja koristeita, joita kultaseppä oli pannut ikku-
nalleen näytteiksi. Kasinoistaan päättäen näytti mies
hywin typerältä. Kun hän nyt siinä maan seisoa
öllisteli ja katsoi katsomistaan akkunaan, ikäänkuin hä-
nellä olisi ollut jotain mielessään, maan ei päässyt
selwille kuinka tuumansa toteuttaisi, arweli kultaseppä,
että mies halusi ehkä jotakin ostaa, mutta ei kehdan-
nut astua puotiin. Hän meni nyt puotinsa owelle ja
puhutteli miestä: „Hywä toweri, mitäs teillä olisi
asiaa? Millä moisin Palmella teitä?" Talonpoika
katsahti häneen mitä wiattomimmalla naamalla ja
sanoi:

„Minä olisin maan tahtonut herralta kysyä oli-
sikohan tuollainen hewosenpään kokoinen hopeamöhkäle
minkä arwoinen."

Kun kultaseppä sen kuuli, nauroi hän hywän
kaupan toiwossa partaansa. Hän ei muuta uskonut-
kaan kuin että tuo moukka oli löytänyt ehkä pellos-
taan tuollaisen hopeamölMleen, johon se oli sota-aitoi-
na haudattu. Varmaankin oli tuo talonpoika siksi ty-
peränselainen että sitä sopi mielensä mukaan huiputtaa.
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Kultaseppä kehotti talonpoikaa tulemaan likem-
mäksi. „Tullaa sisälle", sanoi hän jo samassa „jotta
saamme lähemmin keskustella asiasta".

Talonpoika ei passauttanutkaan itseään liiaksi,
meni puotiin, istahti pöydän taka, jolla wälin kulta-
seppä tuotatti hänelle haarikan wiiniä, jotta kauppa
paremmin sujuisi. Talonpoika ei laumankaan yhden
haarikan kanssa siekaillut, ja lun kultaseppä näki, että
se hänelle maistui, noudatti hän toisen, tehdäkseen sitä
paremmat kaupat kuta päisempänä mies olisi.

Kun talonpoika kultasepän tehotusta seuraten
oli maistelemistaan maistellut, alkoi kultaseppä nyt
wihdoin taas puhella asiasta:

„Tehän olette sentään onnenpoika, jolla on sel-
lainen hopeamöhkäte. Warmaankin olette sen pellos-
tanne löytäneet. Onko se teillä kotona, wai oletteko
tuoneet jo ehkä kaupunkiin?"

Muuttamatta mahaakaan muotoaan, wastasi ta-
lonpoikayhäti pöllön näköisenä: „ Ei, hywä herra; ei ole
minulla sellaista hopeamöhtalettä siellä eikä täällä.
Minä wain ajattelin tiedustaa sellaisen hopeamöhtäleen
todellista arwoa, jottei minua saisi joku kettu pettää,
jos joskus sattuisin sellaisen aarteen löytämään."
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XII

Jänisjahti sekin.
Se joentapanen, jonka warrella on Hildesheimin

kaupunki, oli paisunut yli äyräillensä, jotta läheiset
maat oliwat joutuneet tulwan alle. Groszdungenin ti-
lukset, jotka oliwat kaupungin lilisyydessä, oliwat suu-

reksi osaksi weden alla. Muutamalla pajukaisella niit-
tysaralla siinä sattui nyt olemaan asemapaikkansa muu-
tamalla jänöparalla, joka ei huomannut ennenkuin wesi
oli piirittänyt sen jota puolelta, ja yhä teki wesi nou-
suansa.

Sitä mukaa tuin jäniksen ala supistui, läwi sen
asema tukalammaksi ja tukalammaksi. Siinä se nyt
hädissään hypähteli, kunnes häätyi heittämään kaikki
hyppynsä ja turwautumaan muutaman iänikuisen, kaa-
tumaisillaan oleman pajun juuritalle. Mutta siinä-
kään ei ollut lopulta hywä olla; wesi kun nousi waan
nousemistaan, täytyi jäniksen ylemmäs puuhun.

Tuota jäniksen ahdinkotilaa oli muuan talonpoi-
ka katsellut rannalta ja päätti käyttää sitä nyt hywät-
seen. „Maija hoi!" huusi hän «aimolleen, „autapa mi-
nulle tätä kaukaloa mesille, jotta pääseen tuonne", ja
hän näytti pajua, jossa jänis tyylötti.

Waimo hymyili, kun huomasi, mikä miehellään
oli tarkoituksena. Ia kun mies sanoi, että „ sen me
pian saamme", ajatteli eukko jo paistinpannuaan.

Tuossa paikassa olikin tuo omituinen alus, muu-
tämänlainen korwallisilla warustettu kaukalo, taisipa
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olla talon taikinapurtilo, mesillä ja pittällä seipäällä
alkoi nyt mies totuttuun tapaansa sauwoskelemaan jä-
neksen palopirtille.

länes oli sillä wälin tiiwennyt muutamalle niin
korkealle oksalle, ettei mies sitä ylettyuytkään ruuheen-
sa kaappaamaan, jänes näytti knin aawistaneen, että
kussa hän malttaisi hukkumisen waaran, uhkasi häntä
jo kahta kamalampi kohtalo paistinpannussa.

los mies tahtoi nyt saaliin kanssa retkellään pa-
lata, täytyisi hänen kiiwetä sitä puusta ottamaan. Ia
sen hän telikin. Kun mies kömpi pajun tywelle, teli
jänis rohkean päätöksen ja hypätä loiskautti meteenkö?
Ehei, maan miehen ruuheen!

Siitä täräyksestä liikahti kaukalo sen werran, että
wieressä wilkkawa wirta sai sen puoleensa. Ia nyt
sitä mentiin hywää kyytiä toista rantaa kohden, johon
aiwan onnellisesti saawuttiinkin.

Sen arwaa ettei „jussi"-parka, tun ruuhi oli
rantaan päässyt, kauankaan kaakistellut, ennenkuin pot-
kasi tuimalle maalle. Iloissaan kyytähti se nyt istu-
maan takasilleen, ikäänkuin lähemmin muistellakseen
odottamatonta pelastustaan tuon talonpojan suosiolli-
sella awulla.

Samalla taivalla lyykötti nyt miehemmekin puus-
saan, mutta paljon apeampi oli sillä nyt mieliala kuin
jäniksellä.

Hänen wainwnsa oli kuitenkin rannalta seuran-
uut tapausten tultua, Sutiputi työnsi hän nyt nna-
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purinsa ruuhen mesille ja saatteli sillä jälleen tuimille
poloisen jänelsen pyytäjänsä. '

Seuraamana päiwäna lun mies istui ruokapöy-
tään eikä siinä ollutkaan nyt tuota toiwottua jäniksen-
paistia, lupasi hän siitä huolimatta pyhästi, ettei hau
ikinä enään lähtisi, mesiltä jänistä pyytämään, ei, maikka
niitä istuisi tusinoittain yhden pajun otsalla.

XIII.

Knulnantti paimenena
Kolmenkymmenen wuotisen sodan aikana pääsi

moni halpa-arwoinentin kunnian kukkuloille; karjanpai-
men moi kohota silloin upseeriksi. Kun rauhasta wih-
dointin oli sowittu Mynsterissä ja OsnabrukiZsä, käwi
monellekin sotamiehelle marsin nolosti. Silloin käwi
taas sananparsi toteen: Rauhanaikana on sotamies
saman arwoinen kuin lämmin kaakeliuuni mätäkuulla.
Monikin wirattomaksi joutunut soturi rupesi nyt ros-
woilemaan, muodostiwatpa he kokonaisia roswojoukko-
jakin ja harjoittiwat siinä määrässä tointaan, ettei ta-
lonpojat juuri woineet rauhasta iloita, päinwastoin oli
heidän asemansa yhtä epäwarma kuin konsaan sodan
aikana.

Oli kuitenkin niitäkin, jotka palasiwat jälleen
säännölliseen elämään, olipa upseerejakin, jotka heitti-
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wät päältään upseerintalkinsa ja ryhtyiwät alhaisina
tnömiehinä leipäänsä ansaitsemaan.

Niinpä munankin luutnantti, joka jo moniaita
päimiä oli kerjuulla itseään elättänyt, rupesi muuta-
malle talonpojalle lehmäin paimeneksi ansaitakseen toi-
meentulonsa rehellisellä työllä.

Kerran Km hän sitten paimenteli karjaansa maan-
tien warrella ja oli istahtanut tiepuoleen nauttimaan
yksinkertaista emästään, sattui muuan hänen entinen
towerinsa kulkemaan siitä siwu; ja kun hän nyt tunsi
karjanpaimenen, kysyi hän ihmeissään, kuinka tämä oli
sellaiseen ammattiin joutunut. Tuo entinen luutnantti
ivastasi scimyisästi: „Kun olin tottunut komentamaan
sodan aikana, arwelin pitkittää sitä rauhankin aikana,
maikkapa tomennettawani olisiwatkin maan lehmiä. Se
minua maan aluksi harmitti, kun ihmiset oliwat niin
pian muuttaneet puhetapansa. Kuu miuä sodan aikana
samosin erään kylän läpi ja ajelin pois miesteni kanssa
kylän karjaa, juoksiwat emännät jälteeni ja huusiwat:
Woi, herra luutnantti, antakaa Jumalan tähden leh-
mäni takasin. Kun minä uyt ajelen lehmiä tuon sa-
man tylän läpi, tulee milloin minkin talon emäntä
huutamaan minulle: Woi, herra luutnantti, ottakaa
minunkin lehmäni mittaanne."
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XIV.
Hywää Ma, hywät Domnaun herrat.

Jos kuka haluaa saada kelpo selkäsaunan, hänen
tarwitsee maan mennä Domnaun kaupunkiin Preussin-
maalla ja sanoa ensimmäiselle kaupunkilaiselle, jonka ta-
paa istumassa olutlasin ääressä: Hymää yötä, Dom-
naun herra! ja silloin saa hän toiwonsa toteutetuksi.

Miksei Domnaun herrat tuota terwehdysta moi
suwaita, sen asianlaita on nyt seuraama:

Kerran maailmassa oli muuan waras tuomittu
siellä hirtettäwatsi. Kun nyt waras kumminkin halusi
pistäytyä ennen hirttämistä kotikylässään, järjestääkseen
hiukan sikäläisiä asioitaan, niin eiwät hywäsäwyiset dom-
naulaiset tahtoneet mastustaa tätä hänen wiimeistä
toiwomustaan, maan lastiwat hänen menemään, kun
hän oli pyhästi lumannut tulemansa määrättynä pcii-
wänä sitlen hirtettäwäksi.

Luulisi nyt marinaankin joku, että hirtettäwä
meni sille tielleen. Ei toki wielä; päinwastoin hän piti
sanansa ja tuli takasin, jopa aikaisemmin kuin osattiin
odottaakaan. Mutta siinäpä se juuri petos tulitin.

Jolla hirttämispäiwää wasten ilmestyi hän nim.
Domnaun kaupungin portille ja pyysi päästä sisään.
Mutta tun porlinwartija arwcli oleman mastoin ase-
tuksia laskea warasta yöllä kaupunkiin, kehoitti hän
hirtettäwän tulemaan jälleen päiwän aikana.

Silloin teki mies lokotaäntem ja huusi: Hywää
yötä, hywät Domnaun herrat! ja juotsi mattoihinsa,
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minkä toimistaan lähti, ihan, wapaalla omallatunnolla,
sillä olihan hän pitänyt malansa.

Domnaulaiset odottiwat häntä seuraamana päi-
wänä, mutta turhaan. Mestaaja sai mennä tyhjin
toimin kotiaan.

Siitä se nyt on alkunsa, kun domnaulaiset eiwät
teruaasti siedä sanottaman: „Hywää yötä, hywät Nom-
naun herrat!"

„Upostolin Kyydillä."
Olipa kerran ritari, kerrassaan hywänlnontoinen ja

rehellinen mies, mutta rutiköyhä. Aimonen lapsiliuta
istui syönnin nilana hänen pöydässään ja että sille
olisi suuhun sujumaa, siitä oli huolta päiwästä pcii-
wäcin. Mitä pellosta saatiin yli oman leipätarpeen
piti muuttaa rahaksi, millä suoritttaa muita menoja.
Kim kauratkin oliwat oston nenässä ei isännän, maikka
ritari muka olikin, kannattanut pitää hewosta.

Mutta wcuktei hänellä nyt hewosta olluttaan,
sitoi hän tumminkin, jota kerta kun lähti kaupunkiin,
jonka likisyydessä hänen tilansa oli, miekan wyölleen.
Ottipa mukaansa kannuksilla warustetut
sakin, mutta pisti ne kotoa lähtiessään säkkiin ja meti
sitten wasta jalkaansa kaupuuam ulkolaidassa olewain
pensaiden suojassa tahi missä milloinkin anveli wui-
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ivansa sen kenenkään huomaamatta tehdä. Sitten as-
tuskcli hän kaupunkiin, ja jos joku kysyi, mihin hän
oli hewoscnsa heittänyt (sillä täytyi kait hänellä se olla,
muu ei tullut ihmisten mieleenkään), wastasi hän aina
alakuloisesti, kun ei hänessä ollut miestä walehtele-
maan: „Tuonne, etukaupunkim". Pian pääsiwät ih-
miset kumminkin selwille asian todellisesta tilasta: kun
oli aatelismies, häpesi hän köyhyyttään, eikä olisi salli-
nut tulla tietoon, että tulli taipaleensa maan jalkapati-
kassa luin mikäkin kisälli.

Mutta eihän ole maa miehiltään eikä kylä koi-
rittaan. Niinpä oli tässäkin kaupungissa muuan koi-
rankurinen herrasmies. Kun hän sitten muutaman ker-
ran kohtasi ritarin kaupungilla, terwehti hän häntä ja
sanoi: „Terwe tulemaanne, jalosukuinen herra! Kuin-
kas teillä menee? Oletteko yksin matkassa ja mihin
olette pannut konkarinne?" Ritari lausui «lastaukseksi:
„lätinpähän tuonne etukaupunkin, täällä kun on niin
lehnoset kadutkin, ystäwäiseni". Puhuteltu näytti tyy-
tymän selitykseen ja meni menojaan.

Kun ritari sitten myöhemmin paiwällä pyrki ulos
kaupungin portista, mennäkseen kotiaan, asettui kaksi
poliisimiestä hänen tielleen ja ilmoittiwat, että kau-
pungin pormestari ei suwainnut hänen palata ennen
kotiaan kuin hän olisi wastannut siihen kanteeseen,
jonka eräs kaupunkilaisista oli nostanut häntä was-
tamu josritari rohkeni mastoin tätä kieltoa ratsastaa kau-
pungista, olisi siitä huonot seuraukset,

„Herra warjelkoon minua lähtemästä oikeutta pa-
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koon!" sanoi ritari. „Mutta minulle on aiwan käsit-
tämätöntä, että jollakin täällä olisi syytä nostaa lan-
netta minua wastaan". Ia sen pitemmittä puheitta
seurasi hän poliisimiehiä pormestarin luo.

Siellä tapasi hön muutaman kaupunkilaisen, jota
ei lainkaan tuntenut, maan jonka tuo toirankurinen
herrasmies oli sinne syyttäjäksi toimittanut. Pormes-
tarin käskystä uudisti syyttäjä nyt kanteensa ritarin
läsnäollessa ja lausui: „Tämä aatelismies ratsasti
tänä aamuna niin hurjasti esikaupungin kadulla että
pieni poikani joutui hänen konkarinsa jalkoihin ja sai
mamman jalkaansa. Nyt waadin minä hänen törmää-
mään mahingon ja lääkärin palkan".

Ritarin ei olisi ollut waiteata todistaa syyttö-
myytensä, kumminkin hän waan lausui: „Istäwäiseni,
te olette marinaankin erehtyneet ja luulleet jotakin
toista minuksi, kost'en minä koto tapauksesta mitään
tiedä".

Kaupunkilainen pysyi tuitentin kanteessaan, mait-
taen että ritari oli siksi tunnettu ettei hänen suhteensa
woinut erehtyä ja uhkasi wetää asian nihtinään rat-
taistawatsi, jos ei hän tässä saanut oikeuttaan.

Silloin pääsi ritarilta ilmi, mitä oli tähän asti
niin uskollisesti 'salannut: „Kuinka olisinkaan minä",
sanoi hän, „lljanut jonkun lapsen kumoon, joka en ole
moneen wuoteen hewosen selkään noussutkaan syystä,
kun minulla ei ole hewosta olemassakaan".

Se» kuultuaan alkoi päälletantaja «auraa ja
ennen pitkää oli käynyt selwille että ritaria oli waan
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tahdottu pitää pilkkana ja saada nauraa hänen turha-
mielisyydellään.

Mutta sen jälteen ei enään nähty ritarin tanta«
wan saappaitaan ja tannuksiaan säkissä kaupunkiin,
maan sai jokainen huomata hänen jalkineistaan, että
hän kulti taipaleensa „apostolin lyydillä".

XVI.

Owela MäKoKln eli Kyöstillä.
Marienrodan luostariin Etelä-Satsan maassa

tuli muutamana päiwänä Söhren luktarin waimo it-
kien ja »valittaen, että hurskaat luostari-weljetset aut-
taislwat häntä tun ruhtinaan sotamiehet oliwat käyneet
heillä ja ottaneet henkilirjurin käskystä pantiksi ja wie-
neet mennessään heidän ainoan lehmänsä. Söhre kuu-
lui nimittäin luostarin oikeuspiiriin ja sitä paitsi oli-
wat munkeilla olleet tuon tuostakin sotajalalla ruhti-
naan ja hänen wirkamiestenfä kanssa. Kun he nyt
saiwat kuulla että heidän oikeuksiaan oli loukattu, suut-
tuimat he silmittömästi, mutta eiwät tienneet keinoa
miten auttaa itseään tai lukkarin »vaimoa. He oliwat
kyllä »vapaaehtoisesti tunnnstaneet Hannoverin »vaali-
ruhtinaan yliherratseen, mutta häneltäkin oli hywin
wähän odötettawissa.
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Wihdoiu tumminkin puuttui asiaan luostarin
pääkokki eli „Kyösti-isa", joka oli kekseliäs mies ja oli
ennenkin antanut hywiä neuwoja. Hän ehdotti että
mentäisiin wäijymään ruhtinaan sotamiehiä, kun ne
warmaankin tankaan yli kulettiwat lehmää ja anastet-
taisiin heiltä heidän saaliinsa. Hän tarjousi itse otta-
maan osaa yritykseen ja kun se tuli muittenkin tietoon
että hän panisi peliin peloittawat nyrkkinsä ja yhtä
neuwokkaan päänsä, silloin tarjoutui kolme muutatin
munkkia retkeen osallisiksi.

Kyösti-isän neuwosta puleutuiwat nyt kaikki ta-
lonpojiksi, ottiwat aseekseen tukemat pahkakepit ja niin
lahtiwät muutamalle salatielle, jonka kautta soturien
täytyisi kulkea.

Nämä tuliwatkin wihdoin mitään waaraa aawis-
tamatta, werkallcen marsislellen lehmän rinnalla, jonka
kannettawaksi he oliwat sitoneet tiwäärinsä ja lauk-
kunsa. Kun nuo neljä munkkia nyt hyökkäsi yh-
täkkiä esiin ja alkoiwat kepeillään paukutella sotamiehiä
selkään, niin nämä, joilla ei ollut aikaa saada kiwää-
rcitään käsiinsä, jätiiwät lehmän, tiwäärinsä ja rep-
punsa siihen ja pyrkiwät kiireenkynnessä pakoon, pääs-
täkseen tuosta rajusta keppisateesta.

Iloissaan ja lastien leikkiä tuosta onnistuneesta
ja omituisesta taistelustaan ajoiwat nuo hurskaat isät
lehmän luostariin. Sotamiehet luu sen näliwät, mi-
hin lehmä mieliin, arwasiwat kohta, ettei heillä ollut-
kaan ollut tekemistä tumallisten talonpoikain, waan
munkkien kanssa.
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Kun hmlikirjuri, joka lehmän panttauksen oli
määrännyt, kuuli iästä Kyösti-isän kepposesta, raiwos-
tni hän ja komensi kohta kokonaisen komppaniian sota-
wäteä luostaria wastaan.

Kun he sitte lähestyiwät luostaria tuli noille
kelpo munkeille hätä käteen ja he piliwät parhaana
puittaa metsään ja jättää luostarin sotamiesten saa-
liiksi. Ainoastaan tuo urhoollinen Kyösti-isä pani tuu-
maa mustaan; siitä ei ollut kuitenkaan apua. Kaikki
riensiwcit päätä pahkaa likimpään metsään, ja Kyösti-
isä jäi yksin luostariin.

Kun hän oli wielä kahdella päällä mitä tehdä luos-
tarin pelastukseksi, kohtasi häntä lukkarin waimo, joka
wielä oli luostarissa. Hän neuwotteli wähän aikaa
waimon kanssa, ja siinä samassa nähtiin jo mai-
nion juosta holpasewan luostarista ulos konttiselässä.

Ne sotamiehet, joilta munkit oliwat talin mitan
ottaneet, tunsiwat waimon oitis, juoksiwat hänen jäl-
keensä ja kun saiwat kiinni laahasiwat he hänen henti-
kirjurin eteen, hänen surkeista walituksistaan huoli-
matta.

Kun henkikirjuri nyt kysyi häneltä että milleköhän
tärkeälle asialle hän oli luostarista lähetetty, teesken-
teli hän kuin ei henkensä edestä uskaltaisi ilmoittaa
mitääu ja parkui ja walitti onnettomuuttaan. Wih-
ooinkin, kun henkikirjuri oli uhannut häntä mitä kau-
heimmilla rangaistuksilla, jos ei asiaansa ilmoittaisi,
sanoi hän, että hän oli menossa Söhreen ja Dickhol-
zeniin ostamaan munia, kun koko luostari oli täynnä
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waalirnhtinaan punatakkisia sotureita, jotka hurjimuk-
set tahtoiwat nyt häneltä tahtomistaan waan munia.

Kun hentitirjuri ja hänen soturinsa kuuliwat että
luostarissa oli fotawäkeä, wenyi heidän naamansa hy-
win pitkäksi ja he altoiwat epätoiwoisina katsella wuo°
roin toisiaan, wuoroin luostariin päin. Kun siinä sa-
massa sitten muuan punatattinen ilmestyi luostarin
muurille ja alkoi »vimmatusti päristää tumpun kut-
suakseen muka joukkoja kokoon, silloin ei ollut henkikir-
jurin sotureilla enään aikaa töllistellä. Henkikir-
juri puhallutti peräytymismertin ja samassa jo hänen
joukkonsa riensiwät paatäpahkaa pakoon.

Mutta punataklinen muurin harjalla nauroi par-
taansa ja päryytteli ruinpuaan, kunnes wiimeinenkin
piirittäjistä oli kadonnut näkymistä. Wasta sitten as»
tui hän muurilta alas, riisui päältään tuon punaisen
mekkonsa, jonka omisti muutama luostarin oppilas
ja oli taas entinen pääkokki eli KyöZt!°isä.

XVII.

Meni satimeen.
Wuonna 1598 pienessä Waldtappeliu kaupun-

gissa touhuttiin pitämään Perttulimarlkinoita, Mark-
kinakojuja, isompia ja pienempiä, pystytettiin suurella
kiireellä, Vaatimattomin niistä oli se, jossa muuan
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köyhä schmallaldilainen rautaromuin kauppias oli päät-
tänyt tarjota tawaroitaan kaupaksi. Kun marttinain
alkaessa oli kaupungin pormestarin ja rahastonhoita-
jan ja „torimestarin" asia kantaa marktinawerot ko-
jujen omistajilta, silloin tuli schmaltaldilaiselle pula
kateen, kun hänellä ei ollut käteistä rahaa millä mak-
saa kojustaan. Sen tähden pyysi hän nyt mitä nöy-
rimmästi että herra pormestari walitsisi hänen tawa-
roistaan rahan asemesta jonkun näwerin. Mutta sii-
hen ei pormestari ollut lainkaan halukas. „ Mitähän
minä tuolla sinun näwerilläsi telisintään?" hän nau-
rahti pilkallisesti: „ota herneitä maksotsi ja minä os-
tan kaikki nuo näwerisi."

Kauppias muisti että hänellä oli 49 näweriä
warastossaan. Kun hän nyt oli harwinaisen nerokas
mies ja joutusampi laskemaan kuin koulupojat yleensä,
jotka päässälaslutunnilla tawallisesti omat helisemässä,
ei hän ollut tietäiseenkään pormestarin pilkasta, waau
päinwastoin kysyi hywin ystäwällisesti oliko herra por-
mestari sanoillaan totta tarkoittanut.

Pormestari tuli hywille mielin, sillä hän oli saa-
nut herneistään hywän sadon sinä wuonna ja sanoi
kaupustelijalle: «Mielelläni teen sen mitä lupasin ja
annan sinulle herneitä näwereistäsi: sanohan waan
minkä werran niistä tahdot."

Kaupustelija pyysi nyt yhden herneen ensimmäi-
seltä näweriltci, toiselta kaksi, kolmannelta neljä, nel-
jänneltä kahdeksan j. n. e. aina jokaiselta seuraamalta
kaks kertaa enemmän kuin edelliseltä.
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Pormestari kun tämän esityksen tuuli, pääsi ha-
uelta iso nauru ja hän sanoi kaupustelijalle: „Olisit saa-
nut enempääkin pyytää ja olisin mielelläni maksanut.
Nyt et pääse monastikaan keittämään niistä herneistä",
ja hän lähetti noutamaan mitallisen herneitä aitastaan.
Näwerit eli porat käski hän panna kääreeseen ja oli
mallan tyytywäinen kauppaansa.

Kun herneet oli tuotu, aletttiin laskea. Gnsin
pantiin yksi herne kaupustelijan pöydälle, sitten kaksi,
sitten neljä, sitten kahdeksan, sitten kuusitoista j. n. e.
Pormestari nauroi ja tatfelijajoukko, joka tuosta omi-
tuisesta kaupasta kuultuaan oli kotoutunut paikalle,
nauroiwat hekin, kun nätiwät kuinka kaupustelija kokosi
ensimmäiset herneet pieneen pussoseen, juuri kuin ne

olisiwat olleet jotakin helmiä.
Mutta kaupungin rahastonhoitajaa ei nauratta-

nnt. Hänkin oli, kuten ammattinsa edellytti, hywalu-
wunlaskia Montakaan näweriä ei oltu wielä mak-
settu, tuin hän oli jo päässyt laskussaan niin pitkälle,
jotta oli siitä warma, ettei pormestarin herneet riittäisi.

Mutta toimitusta jatkettiin edelleen; enemmän ja
enemmän täytyi ottaa mitasta herneitä kaupustelijan
pöydälle, kunnes se käwi ennen pitkää hywin waiwa-
loiseksi. Ihdennelletoista näwerille täytyi jo lukea tu-
hat kaksikymmentäneljä hernettä. Nyt Wwystyiwät jo
useimmat, jotka eiwät olleet erinomaisia laskutaidon
harrastajia, katselemiseensa ja poistuiwat paikalta, toi-
set pilkaten tuota hassua kaupustelijaa, toiset surku-
tellen.
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Kun kahdennelletoista näwerille piti jo laskea
kolmattatuhatta hernettä, ehdotti kaupungin rahaston-
hoitaja, että laskettaisiin ensinnä wielä maksamattomat
herneet ja sitten maksettaisiin. Niinpä lähdettiinkin sii-
tä kaupunginkellariin ratkaisemaan tuota laskuesimerkkiä
hywän ryypyn keralla. Rahastonhoitaja otti wielä
mukaansa kaupungin lukkarin wieraaksimieheksi todista-
maan, että kaikki tapahtuisi oikein.,'

Kuta pitemmälle laskussa päästiin ja kuta suu-
remmaksi herneiden luku kaswoi, sitä aremmalle tuu-
lelle tuli pormestari, ja kun lasku oli wihdoinkin saatu
loppuun, hän oli kerrassaan nolattu mies. Nyt oli
päästy salmille, että yhteen kappaan meni noin wiisi-
kymmentäwiisituhatta hernettä, mutta herneitä piti nyt
olla niin paljon, ennenkuin nuo näwerit olisi mak-
settu, ettei koko sen kaupungin hernesadolla olisi pys-
tytty maksamaan kaupustelijan saatawasta tuin ai-
wan mitätön osa. Jos pormestari olisi jaksanut ostaa
tuon tarwittllwan hernemäärän, olisi hänellä pitänyt
olla noin yhdeksäntoistasataa miljoonaa guldenia.

Kun pormestari tuli kaupustelijan puotiin, ei
hän enäcin ollut tuo sama ylpeä herra kuin ensi terralla
käydessään, waan näytti päinwastoin oleman hymin
surkealla mielellä. Waan kaupustelijaa nauratti ma-
keasti saatuaan' oikein aita lamalla nolata ylpeää por-
mestaria ja oli nyt lernas-tyytymään kohtuullisempaan
hintaan. Pormestari malsoi hänelle sata guldenia ja
kumpikin arweli tehneensä hywät kaupat.
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XVIII.
„Onm Kiitos haisee".

Oli terran kauppias, jolla oli muutamanlaista
tupatkaa »vihreissä kääreissä. Jota tuota tupatkaa
poltti eitä tuntenut suurempaa pahoinwointia, hänellä
oli syytä kehua hywiä hermojaan; sillä tuon tupakan
haju olisi woinut tappaa laitti syöpäläiset metsissä ja
niityillä monen tunnin matkan päähän. Ihmekös siis
että ani harwn halusi tuota tuollaista tupatkaa ostaa
ja jos joku sitä osti, oli kauppias warma siitä, ettei
hän ollut sitä ennen käyttänyt.

Knn kauppias oli hawainnut, ettei kukaan os-
tanut noita wihreitä kääreitä ja että jota terrankin oli
ostanut hänen ei tehnyt mieli ostaa toista kertaa,
päätti hän kääriä nuo tupakat toisenwärifeen kääreeseen.
Hän kääri ne kauniiseen, ruusunpunaiseen paperiin ja
painatti suurilla kirjaimilla tunkin kääreen päälle:
„Nämä tupakat tiittäwät itse hywyyttään" ja niin
hän nyt asetti ison waraston noita kauniita kääreitä
puotinsa ikkunalle.

Kun siinä nyt oli terrankin tupatkaa, jotapuhui
itse puolestaan, ettei sitä tarwinnut kauppiaan kehua,
sitä täytyi koettaa. Niin arweli useakin, jota sattui
puodin siivu menemään ja osti tuollaisen punasen
kääreen. Mutta tuta hyw/infätin oli piipullisen tuota
tupatkaa polttanut, puisti hän pahantuulen näköisenä
päätään, sillä punaset kääreet oliwat monenkin mielestä
huonompia tuin ne wihreät!
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Muuan ostaja oli marsinkin siitä pahoillaan, että
tuollainenkin tupakka itse kiittää hywyyttään, ja meni
kauppiaan pakinoille toruakseen häntä mokomasta päälle-
kirjoituksesta. Mutta kauppias ei tuosta hätkähtänyt,
ivastasi waan mitä wilpittömimmällä naamalla: Hywä
ystäwä, se on sittenkin ailvan paikallaan. Nämä tu>
pakat kiittäwät itse hywyyttään, mutta senhän sinäkin
todeksi tiedät, että „oma kiitos haisee!"

XI,

Meljellinen jako.
Oli kerran ruhtinas, joka seurueensa kanssa oli

menossa metsästämään. Tiellä tuli muuan kerjäläinen
ivastaan ja pyysi häneltä lahjaa. Ruhtinas otti kukka-
ronsa ja antoi kerjäläiselle lantin.

Silloin sanoi kerjäläinen: „ta, ette siis oietaan
halukas rupeamaan tasajakoon weljenne kanssa."

„ Oletko sinä minun weljeni?" kummaili ruhtinas.
„Olen mainkin!" wastasi kerjäläinen. „Ettekö

tekin, kuten minäkin, sano Jumalaa isäksenne jarukoile
Häntä, kuten minäkin: Isä meidän?"

Kun ruhtinas huomasi kerjäläisen tarkoituksen,
wastasi hän: „los niin on, niin oletpa, weliseni,
saanut runsaan osasi. Sillä jos minun pitäisi antaa
yhtä paljon jokaiselle weljelleni, tuin minkä olen anta-
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nut sinulle, niin pitäisi minun myödä ruhtinaskuntani
ja kaiken muun tawarani enkä saisi sittenkään niin pal-
jon rahaa kokoon että moisin heille jokaiselle antaa
kymmenpennisen. Waan menehän kaikilta muiltakin
weljiltäst pyytämään kultakin lymmenpenninen, niin
sinun säkkiisi ei mahdu hctikään kaikki ne rahat."

XX.

MinnM en tahdokaan.
Muutamalla isällä oli kolme tytärtä ja itsekulla-

kin sulhasensa. Nyt olisiwat kaikki halunneet päästä
heti naimisiin, mutta isä ei woinut antaa myötäjäisiä
kuin yhdelle, jotta kahden muun täytyisi odottaa sopi-
maan aikaan. Mutta kun tytöt pyysiwät päästä en-
simmäiseksi häitään pitämään, isä joutui ymmälle.

Lopulta juolahti hänen mieleen keino, miteu asias-
ta selwitä. Hän kutsui näet tyttärensä luokseen, antoi
heille wesimaljan ja käski heidän pestä kätensä, mntta
ei luwannut niitä pyyhkeellä luiwata, maan niiden piti
antaa itsekseen tuimaa. Jonka kädet ensinnä kniwaisi-
wat saisi mennä ensimmäiseksi miehelään.

Kun sisarukset odotteliwat kättensä kuiwaamista,
höpötteli nuorin heistä: „ Minäpä en tahdokaan men-
nä naimisiin! Minäpä en tahdokaan naimisiin!" ja
sitä tehdessään huitoi hän käsillään ympärilleen. Siten
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sai ilman henki hänen kätensä ensimmäiseksi kniwatsija
uiin pääsi hän ensimmäiseksi mieheläänkin, jota hän el
suinkaan ollut halunuut wnheinmiu tuin sisarensataan.

XI.

Meili „MaKemmim" ja neiti „Ennaupim".
Eräällä merikapteenilla oli kajuutassaan kori pie-

niä wiinipulloja, joista hänen oli tapana juoda yhden
jota syöntikerta. Mutta nyt hän oli jo useamman
kerran huomannut, että pulloista oli aina yksi lisempi
poissa kuin mitä hän oli juonut, ja niin häu alkoi
lopulta epäillä lanvapoitaa, joka oli hänellä palweli-
jan sijalla ja joka etupäässä askarteli kajuutassa.

Päästäkseen totuuden perille, piilottui kapteeni
muutamana päiwänä siksi aikaa wiereiseen kammioon
kun laiwapoika tuli kattamaan hänen pöytäänsä. Poika
tulikin, ja tui> oli saanut pöydän järjestetyksi, meni
hän korille, otti yhden pulloista ja rupesi ääneensä hoi-
laamaan: „Sinä aina muistettuina Jano lussinpoika
Rotterdamista, joka olet niin mieltynyt neiti Makeaan-
wiiniin Bordeanxin kaupunssista että mielit naida hä-
net, ja kuulutetaan nyt ensimmäisen, toisen ja kolman-
nen kerran, ja jos ei mitään awioestettä wäliin tule,
tapahtuu mihkimiuen tässä". Sitten asetti hän pnllou
suulleen, joi sen tyhjäksi ja heitti ikkunasta mereen.
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Kapteeni oli nähnyt ja kuullut kaikki, mutta ei
ollut niinä miehinäänkään. Syötyään otti hän kappa-
leen „ennanpäätä" (köyttä), astu: laiwankannelle ja
huusi laiwapojan luokseen. «Kuulepas, sinä Jussin-
poika", sanoi kapteeni kun poika oli tullut, «minulla
on jotakin oikein hauskaa sanottamaa sinulle: minä
tahdon naittaa sinut". Pojan naama wenyi pitkäksi,
kun hän näki „ennanpään" kapteenin kourassa, eila
hän osannut sanoa muuta kuin „soo'o!"

Mutta kapteeni jatkoi: „Kuule nyt: kaikki pitää
käydä hywässä järjestyksessä". Ia hän alkoi pojan
äskeiseen nuottiin: „Sinä aina muistettawa Jano
lussinpoika Rotterdamista, naitetaan neiti Ennanpään

kanssa Hamppukaupungista ja kuuluutetaan nyt ensim-
mäisen, toisen ja kolmannen kerran, ja jos ei mitään
awioestettä wäliin tule, tapahtuu wihkimincn tässä".

Sanoessaan wiimeisen sanansa nosti kapteeni jo
kätensä tanssittaakseen köydenpäätä pojan selällä. Mutta
silloin ehätti poika huutamaan: „Malttakaas, kapteeni,
minulla on ilmoitettawana este". „Mitä sinulla on sa-
nomista?" tikasi kapteeni. „ Etkös ole juonut wiiniäni?"
„Kyllä", sanoi poika rohkeasti, „mutta kaikki on ta-
pahtunut hywässä järjestyksessä, kuten te todenmukai-
sesti itse olette kuulleet, ja jos te olisitte tehneet eli il-
moittaneet awioesteen, niin olisi wihkimisen täytynyt
jäädä tapahtumatta."

Kapteenin täytyi ihmetellä pojan wiisautta
ja rumeta mäkistenkin nauramaan hänen puheel-
leen. Hän heitti „enuanpään" pois, mutta sanoi pojalle:
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„Olkoun nyt tällä kertaa semmoisenaan; mutta pane
mieleesi, ettet ajattele enempi naimista neiti Makecmwii-
nin kanssa; sillä muussa tapauksessa tulee »vihkimisesi
neiti Ennanpäcin kanssa niin täydelliseksi, että muistat
sitä hääplliwäcisi koko ikäsi".

XII.

Paratiisin lähettiläs.
Muucm köyhä ylioppilas, jolla oli tuskin kilah-

tamaa knkkarosscian, opastui kylään, jossa oli useita
rikkaita taloja, ja toiwoi saamansa siellä parempaa
ansiota. Hän meni sisälle ensimmäiseen taloon. Isäntä
sattni olemaan metsässä, halonnonnnissa, emäntä, joka
oli nyt toisissa naimisissa ja jonka ensimmäinen mies,
Hannu, oli kolme wuotta sitten kuollut, seisoi owella.
Kun hän hnomasi ylioppilaan, rupesi hän häntä puhut-
telemaan ja tiedustelemaan kuka hän oli jämistä mat-
kalla. Mioppilas mustasi: „Olenpahan köyhä yliop-
pilas, matkalla Pariisista", Emäntä, joka oli hiukan
töpsähtäwä eikä ollut eläissään kuullut Pariisia mai-
nittawankaan, ei nyt oikein päässyt asian perille. Luul-
len ylioppilaan sanoneen tulemansa paratiisista, sanoi
hän: „los te paratiisista tulette, niin «armaankin
moitte sieltä jotain kertoa".

MoppilaZ kun huomasi kenen kanssa hän oli
tekemisissä ja ettei emäntä suinkaan ollnt niitä nerol-
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laimpia, wastasi olemansa ternas täyttämään hänen
pyyntönsä. Emäntä pyysi nyt häntä sisälle ja sanoi:
„Hywä ystäwä, astukaa tupaan ja kertokaa minnlle
jotakin sieltä."

Kun ylioppilas oli tullut tupaan ja pyydetty is-
tumaan, alkoi emäntä pnheen: „Rakas ystciwä, minulla
ou ollnt ennestään jo mies, nimeltä Hannu; siitä on
nyt kolme wuotta kun hän knoli. Woi, rakas Han-
nuni, Jumala olkoon sinulle armollinen! Minä tie-
dän että hän on paratiisissa, silla hän oli aina hywä
ja hurskas mies. Olisitteko ehkä tawannnt häntä
siellä?"

Ilioppilas tahtoi nyt saada hiukan likempiä tie-
toja miehen ulkomuodosta, sillä hän tunsi montakin
Hannu-nimistä. „Hän oli punatukkainen ja hiukan kie-
rosilmäinen", wastasi emäntä,

Ilioppilas mietti hetkisen ja wastasi sitten, sor-
miaan napsauttaen: „Oja: minä tunnen hänet hnwin".

Emäntä ihastui suuresti ja alkoi nyt tiedustella
kuinka hänen ratas Hannunsa tuli siellä toimeeu.

„Paha sanoa", wastasi ylioppilas, „ei hänellä
ole aiwan rapeasti asiat. Sillä miesparalla ei ole ra-
haa eikä waatteita. Jos ei kelpo towerit häntä yhte-
nään armahtaisi, olisi hän jo aikaa sitten kuollut
nälkään".

Kun emäntä sen kuuli, alkoi hän päiwitcllä ja
woiwottaa: „Woi, Hannu parka! Minun luo-
nani täällä sinulla ei ollut koskaan puutetta, nyt saal
sinä paratiisissa nähdä nälkää". Ia sitten kertoi hän
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ylioppilaalle, että hänellä oli »vielä luhdissa muutamat
hywät Hannu-wainajan waatteet, jopa joku guldeni ra-
haakin, jonka hän oli salaisesti laatikkoonsa tallehtinut.
Kunpa hän nyt waan tietäisi miten saisi ne tuolle kelpo
Hannulle lähetetyksi, antaisi hän ne kernaasti.

Moppilas päätti käyttää emännän typeryyttä hy-
wätseen ja sanoi: „los ei teillä sen pahempaa huolta
ole, niin kyllä minä otan auttaatseni teidät siitä. Minä
palaan heti takasin paratiisiin ja otan kernaasti wic-
däkseni waattcct ja rahat Hannu-wainajalle".

Emäntä ei nyt kauwan pihtaillut, waan riensi
Inhtiinsa, kokosi sieltä taikellaisia »vaatteita ja muuta-
man wahwan, topatun talin, jotka kääri isoon huimiin;
laatikostaan otti hän moniaita guldenia ja pienempiä
rahoja, jotka pani pieneen Ilmapussiin. Niin waatc-
tacirön tuin rahapussin toi hän nyt ylioppilaalle ja
pyysi hänen wiemään ne Hannu-wainajalle; antoipa
hän ylioppilaalle wielä muutamia markkoja waiwan-
palkkioksi ja kehotukseksi, että tekisi tehtäwänsä oikein
ja rehellisesti. Moppilas lupasi täyttää fontilleen
emännän määräyksen, ja kun emäntä oli wielä syöttää
nyt ja juottanut häntä pitkälle taipaleelle, lähti yli-
oppilas matkoihinsa.

Sillä »väli»» oli ehtinyt päiwä puoleen ja isäntä
palasi nyt metsästä. Emäntä juoksi jo häntä wastaan
riemuissaan kertomaan mikä onnen sattuma hänellä oli
sillä aikaa ollut. Rahoista, jotka oli myös lähettänyt,
hän ei hiiskunut mitääu, sillä sitä hän ei tahtonut
isännälle ilmoittaa, miten hän oli nuo rahat säästänyt
»vähin erin woita ja jnustoa ostnissnn».
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Kun isäntä sen kuuli, ärjäsi häu huimistuncena:
„Woi sinua tyhmeliiniä kun olet antanut »vetää itseäsi
nenästä!" ja samassa istui hän jo parhaan hewosensa
selässä ja lähti laukottamaan ylioppilaan jälkeen saa-
dakseen waatemytyn pelastetuksi.

Mutta ylioppilas, joka oli asian jo etukäteen ar-
wannut, oli »varuillaan ja katseli yhtenään taaksensa, ja
tun hän sitten näki isännän aika kyytiä ratsastaman
jälkeensä, piiloitti hän ivaatcmytyn pensaaseen tien »vie-
reen, paneutui itse »viereen maata, juurikuin hywintin
»väsyneenä matkastaan. Kun talonpoika pääsi kohdalle,
kysyi hän tältä »väsyneeltä markamieheltä, eikö hän ol-
lut nähnyt muuatta ylioppilasta waatemytty kädessä.
Toinen wastasi: „Olenpa niiukin; hän poikkesi tnonnc
metsään kun näki teidän tuleman". „Hy»vä ystäwä",
sanoi talonpoika, „pidättätaähän hetkinen heivostani ja
minä juotsasen tuonne metsää»», jos sattuisin hänen
ehkä tapaamaan ja saisin »vaatteet pois". Niin sa-
noen jätti hän hewosen ylioppilaan huostaan ja juoksi
metsään.

Kun hän ei sieltä ketään tawannut, valasi hän
takasin; mutta kun hän tuli pensaan luo maantien »vie-
ressä, ei hän tawannut siinä hewostaan eikä sen Mar-

tilla. Nyt huomasi hän vettyneensä wielä pahem-
min luin waimonsa jll palasi alakuloisena kotiaan.
Waimonsa tuli häntä jo owella wastaan ja alkoi tie-
dustella oliko hän tawannut ylioppilasta ja missä
hewonen oli. Talonpoika »vastasi: „Kyllä minä hä-
net tapasin ja hänellä se on nyt hewonmkin, jotta pi-
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lemmin pääsisi paratiisiin ja Hannu-wainaja saisi waat-
teita". Mutta siitä seikasta, että eukko oli antanut it-
seään peijata, ei hän puhunut enää sanaakaan, peläten
että enkto puolestaan»: muistuttaisi häntä hewosesta.

XIII.

Pitkä nauha.
Olipa kerran muna» welikulta, joka kaikenmois-

ten teppostensa tähden oli kerran jos toisenkin joutu-
nut lainwalwojain kanssa tekemisiin ja saanut kärsiä
yhtä useiu rangaistuksensa; kumminkaan hän ei malt-
tanut olla tekemättä teppostaan, ja waittei taitisti
seurannuttaan rangaistusta, osasi hän kuitenkin ne käyt-
tää hyödykseen.

Niinpä hän tuli terrankin Frankfurtin kaupungin
markkinoille. Hän meni muutaman silkkinauhan myy-
jän kojulle ja kysyi, mitä maksaisi sellainen nauha, joka
ylettyisi hänen toisesta korwasta toiseen; hän haluaisi
saada sellaisen nauhan, ettei tuuli saisi aina latkia
päästä.

Kauppias sanoi: „Siihen ei mene luin yksi kyy-
närä nauhaa ja se maksaa waan neljäkymmentä pen-
niä". Mutta tuo wanha kälmi, jolla oli taas jutkaus
mielessään, ivastasi: „Mutta jospa siihcn nyt menisi
pitemmälläkin, paljonko pitäisi minun sitten maksaa?"
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„No", sanoi kauppias, „teillä nyt ci ole niin-
tään iso pää: antakaa minullc wiisikyuunentä penniä,
niin minä mittaan teille silkkinauhan niin leweän kuin
tahdotte, toisesta kormusta toiseen".

„Olkoon menneeksi", sanoi tuo welikulta ja mak-
soi kauppiaalle luiisttymmeutä penniä.

Nyt aikoi kauppias rumeta mittaamaan miehen
oikeasta »vasempaan karmaan yli pään. Mutta tuu
häu otti häneltä lätin päästä, niin kas ihmettä, mie-
hellä ei olluttaau maseuta korwaa: sillä paikalla oli
maan sija osottamassn, mistä korwa oli pois leikattu.
Kauppias tiedustelemaan: „Missä sinun wasen kar-
masi on?"

„Se leikattiin minulta Erfurtissa", wastasi seik-
kailin, „ja on nyt siellä naulattuna kaakipuuhun. Mit-
taa nauhaa sinne asti; rahan olen jo maksanut"'

Kauppias nauroi ja löi asian leikiksi. Mutta
tun »veitikka uhkasi wetää asian oikeuteen ja muistutti
kuinka hän oli warottanut kauppiasta jättämästä huo-
mioonsa ottamatta nauhan pituutta, oli kauppias hywil-
lään kun hän wiimeinkin pääsi kahdella guldenilla mit-
taamasta nauhaa miehen toisesta konnasta toiseen, sillä
toto hänen nauhawarastonsa ci olisi siihen riittänyt.

XIV.
Se Keino m tehonnut.

Ollessaan wnrtioimassa Kasselin kaupungin wil-
ja-aittaa muutamana patkas-yönä oliwat mahtimie-
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het, jotka oliwat waraklaita, hywin toimccntulcwia
asntlmta, tehneet aimo nuotion ja siihen nyt piti koet-
taa haalia puuupärtyä mistä sellaista suiutiu oli saa-
tawcma, jottei se sammuisi.

Tuossa sydän-yön jälkeen, kuu puista oli taas
tullut puute, sanoi muuan mahtimies towereilleeu:
„Nuotio sammun pian ja päiwäntuloou on wielä pitkä
aita. Minä kyllä tietäisin inistä saataisiin lisää puita.
Muutamalla pihalla tässä aiwan lähellä ou wanhat
täsikärryt; jos me ne tässä polttelemme, niin scmpi
niiden omistaja olla meille kiitollinen päästessään siitä
maarasta ettei nno tarrypahaset joskus särtyisi häneltä
keskellä tuimalta".

Toiset nauroiwat tälle tuumalle ja siitä sowittiin
oitis, että se, joka kärryt tietäisi, käwisi ne noutamassa.
Mutta sitä ennen nousi wielä kysymys siitä, mihinkä
sitten kärryn rauta-osat joutuisiwat. Silloin sanoi
muuan joukosta: „Te tiedätte että minä kaupittelen
romurautoja; jos annatte minulle ne raudat, niin an-
nan minä tuoda tänne kaksi kelpo ruukullista olutta".
Tähän ehdotukseen oliwat kaikki tyytywäiset.

Kärryt käytiin hakemassa. Niiden särkeminen ei
ollut iso asia ja niin poltettiin ne siinä kappale kappa-
leen perästä.

Kun siinä nyt miehissä lämmitettiin noiden iloi-
sesti loimuawien liekkien hauteessa, alkoi se joukosta,
jota raudat oli itselleen ostanut, ilkamoida: „Kyllä-
hän se kärryin omistaja taitaa aamulla pitkään pör-
histellä, kun ei tarryjaän löydäkään!" Ia mielihywällä
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hän nyt katseli kuinka paljon oli saanut rautaa kah-
della olutruukkusella; sillä wälin kun hän sitä aprikoi
kuinka suuren hyödyn hän saisi raudoista, lastiwat
toiset edelleen pilkkaa, tarhätessään olutruukkuinkanssa,
kärryin omistajasta.

Aamulla lähti sitten se, joka raudat oli ostanut,
wiemään niitä muitten warastossa olemien romurau-
tainsa keralla jollekin rautakauppiaalle Mutta mutta

missä hänen kärrynsä oliwat; oliwathan ne wielä il-
lalla kartanolla? Nyt hän säikähti; - hän olikin läm-
mitellyt omilla kärryillään ja ostanut omia rautojaan!

Alussa päätti hän syyttää towereitaan; mutta
kun hän sitten muisteli kuinka hän halusta oli suostu-
nut kärryjen polttamiseen ja kuinka hän oli iloinnut
kärryin omistajan wahingolla, niin jätti hän walitut-
sensa tekemättä. Hän ei edes maininnut koko asiasta
towereillen, peläten joutumansa heidän pilkkansa esineeksi
kaiken hywän lisäksi.

XV.
HarjaKms-Kannu.

Entiseen aikaan oli tapana, kun oli kysymys wii-
ninkaupoista, että antaja antoi myyjälle laupanteki-
jäis-ryypyt; sitä ianottiin „harjakais-kannuksi", ja usea-
kin myyjä koetti, jos arweli liian haimasta tawaran
myyneensä, saadakseen jonkun werran tappiotaan takasin
puristaa ostajalta kun mentiin wiinikellariin, mahdolli-
simman ison harjakais-kannun.
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Gi nyt olisi helppo otaksua että koko talonpojan
talous menisi tuollaiseen harjakais-kannnnn, mutta on se
semmoinenkin kumma tapahtunut. Ia se tapahtui
namikaan.

Muutamalla talonpojalla oli määrätön juomisen
halu eikä hänen waimonsakaan ollut siinä suhteessa
Pekkoja parempi. Tyydyttääkseen tuota pohjatonta
haluaan, joiwat he wäliin niin, että naapurit huomasi-
wat jo heidänkäynnistään että siinä oli märkää maistettu.

Kerran sitten otti pastori manatakseen Hannua
se oli talonpojan nimi ja sanoi hänelle: „Sinä

roarmaänkm ajattelet, kun ei kymmenissä käskyissä ole
sanottu: Mnun ei pidä juomaan itseäsi juowuksiin',
että se on kristitylle tumallista ottaa wälistä aika pöh-
nät; mutta siinä sinä pahasti erehdyt ja jollet sinä euk-
kosi kanssa tee siitä parannusta, joudutte te molemmat
wielä paholaisen tomeriksi".

Tämä puhe täwi Hannun sydämmelle niin että
kun hän tuli kotia, teki hän Liisunsa kanssa sellaisen
lupauksen, ettei maistaisi koskaan wiinintilkkaakaan
muulloin, kuin milloin tuli kysymykseen harjakais-kan-
nut, jolloin sitä ei muka woinut wälttää.

Lupaus tehtiin luin tehtiinkin ja pidettiin se an-
karasti pyhänä kerrassaan kaksi wiikkoa. Mutta silloin
tulikin yht'äkkiä sellainen juonnin tuska että sitä oli
mahdoton wastustaa, ja kuteu kerran paratiisissa, niin-
pä nyt tässäkin oli se waimo, joka wietteli miehensä
kauniilla puheellaan. „Hannu", sanoi, hän, „minä
neuwoisin sinun myymään minulle härkäsi".
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Ihmeen nopeasti käsitti nyt mieskin että siinä
oli hywä kauppa tarjolla; kauppa tehtiin ja wahwis-
tcttiin aimo harjakais-kannulla.

Mutta jo seuraamana päiwänä osti Hannu här-
känsä takasin ja taaskin juotiin harjatms-tannut.

» Niin osti ja möi tuo kuunou pari tuota härkää
joka päiwä, kuunes heidän oli pakko myydä se liha-
kauppiaalle. Siten oli heillä nyt ollnt tilaisuus jota
päiwä juoda harjakais-kannuja ja sammnttaa janoaau
rikkomatta lupaustaan, ja sitten he ostiwat toisiltaan
lehmän ja lopulta mnohen.

Lopulta ci heillä ollut cnään mitään toisiltaa»
ostaa, kun talo ja tawarat otettiin monien weltain
tähden takcuvariktoon. Hannu ja Liisa saiwat sanoa
hywästi kodilleen ja heidän myöhempiä »vaiheitaan tu-
maa seuraamat säkeet:

Kerjäläissauwau he käteensä saiwat
Ia hautaan saakka oli heillä janon waimat.

XVI.

Umoa Kmmimmeras Hampurissa.
Monikin kaipailee noita „,vanhoja hywiä aitoja"

tietämättä kuinka säälittämässä tilassa moni ihmis-
parka silloin oli. Silloin löytyi esimerkiksi monta am-
matin lajia, joita pidettiin yleisesti cpäkunniallisina,
maikka itse ammatin harjoittajat olisiwatkin olleet kun-
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mallista mäkeä. Kokonaiset suuret ihMisluokat oliwat
yleisen mielipiteen kannalta pahamaineisia, kuteu esim.
kankurit, myllärit, saunottajat, lammaspaimenet, musi-
kantit ja ennen kaikkeakin pyöwelit. Johonkin wasta-
mainittuun ammattiin kuuluneen miehen jälkeläiset ei-
wät saaneet siirtyä mihinkään kunnialliseen ammattiin.
Suutari ei saauut esiintyä kummina lammaspaimenen
lapselle, räätälin tyttö ei uskaltanut mennä naimisiin
kankurille. Kirkossakiu oli noilla huonomaineisiin am-
mateihin kuulumilla määrätyt nurkkansa, eikä pyöweli
saanut kapakassakaan isinä muiden kaupunkilaisten
joukkoon ja jos jokn tilapäisestitaän sattui häneen kos-
kemaan, pidettiin häntäkin siitämisin kunniattomana.

Moinen tapaus sattui kahdeksannentoista wuosi-
sadau lopulla nnmtamalle Hampurin kaupungin warus-
tuswäkeen kuulumalle sotamiehelle. Kun hän nimittäin
muutamalla lomahetkellä kameli kaupungin kadulla, hun-
niasi hän muutaman wanhan miehen, joka tnrhaan
ponnisteli saada takasin rekeen siitä pudonnutta hewo-
sen raatoa.

Hän ihmetteli knn ei kukaan ohitselultijoista ryh-
tynyt auttamaan miesriepua ja niin käwi hän hywän-
tahtoisesti asiaan käsiksi, Knn mies oli tullut autetntsi,
puristi häu kiitollisuudesta sotamieheu kättä ja mcui
me>lojaau.

Mutta nyt huumasi sotamies että kaikki, jotka
oliwat nähneet hänen lanpenden työnsä, kauhulla wäis-
tiiuät häntä ja knn hän sitten snuresti ihmeissään kysyi
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muutamalta syytä tuohon, sai hau kuulla, että hän oli
auttanut pyöweliä ja sallinut hänen puristaa kättään.

Pian oli asia tiedossa hänen komppaniiassaan-
tin eikä ainoakaan sotamies tahtonut enempi seurus<
tella hänen kanssaan; wieläpä he maalimat että tuo
kunniaton toweri olisi erotettawa komppaniiasta.

Wihdoin ottiwat upseerit, jotka eiwät tuota kelpo
soturia tahtoneet pois panna, asiaa auttaakseen.

Hänet wedettiin sotaoikeuden eteen, joka tuomitsi
hänet kerrassaan kunniattomaksi, mutta katsoi että hän,
kun hän nyt ei ollut hawäissyt itseään huonolla teolla,
maan ajattelemattomalla hywäsydämmisyydellään, mal-
taisiin jälleen kunnialliseksi julistaa sotilaallisen tawan
mukaan lippua hänen ylitseen heiluttamalla.

Tämän sotaoikeuden päätöksen jälkeen oli ryh-
dyttäwä pikaiseen toimeen. Jo seuraamana päiwänä
muodostuvat palwelutsesta wapaat waruswäen komppa-
uiiat neliön hewostorille; niwan aseetonna piti nyt
rikollisen astua neliön leskelle ja laskeutua pulmilleen;
muuan upseeri luki sitten sotaoikeuden päätöksen ja
muuan wänrikki huiskautti polwistuneen yli kolme ker-
taa lipulla, jonka jälkeen kapteeni huusi: „Olet kun-
niallinen soturi, nouse ylös!"

Sitten sai tuo jälleen kunnialliseksi tullut aseensa
takasin, käwi jälleen riwiiu ja nautti taas kolo ham-
purilaisen krenatöörin kunnioitusta.

Koto kaupungissa rumettiin häntä uyt kutsu-
maan „kunnianmiehetsi" ja kun ei koko Hampurissa
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ollut yhtään, jonka kunniallisuus olisi niiu juhlallisella
tawalla wahwistettu, alkoi häntä yksi ja toinen kutsua
„ Hampurin ainoaksi tnnnianmiehetsi".
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