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1 u m i s i r k:k u. 
~lipa kerran-, monta vuotta sitten, ihmeen ihana kuniagata,r. Mutta niin 
:§fl paljon kuin ihmiset ihailivatkin häntä kauneutensa tähden, niin pelkäsi 
häntä kuitenkin kukin vielä enemmän hänen ilkeän luontonsa vuoksi. 
Kuningattare1la oli taikapeili, joka aina omistajansa kysyessä ilmaisi hänen 
olevan kauneimman naisen koko . maassa. 

Kuningattare11a ei itsellään ollut lapsia, mutta hänellä oli kuitenkin 
kasvatti. rrämä oli herttainen pikku tyttö. Hän oJi valkoinen kuin lumi, 
punainen kuin vei·i, ja hänen tukkansa oli tumma lruni musta eebenholtsi. 
Häntä nimitettiin sentäbden Lumisirkuksi. Päivä päivältä tuli hän yhä 
some~maksi ja s'eitsemän vuotta täytettyään oli hä.n kuningatartakin kauniimpi. 

Kun kuningatar kerran taasen taikapeililtään kyseli, niin vastasi se, 
että kaunein koko maassa oli Lumisirkku. Silloin tuli kuningatar vihansa 
vimmoihin ja käski erään metsästäjän viemään lapsen synkkään metsään 

surmattavaksi. Metsästäjä totteli ja otti Lu
misirkun mukaansa. Mutta kun lapsi 

~~~~, 
itkion rukoili armoa, niin säästi hän 

hänen henkensä. Lumisirkun piti 
vain luvata, ettei hän ikinä 

kuninkaan linnaan palajaisi. ~~~ ' \: . - "\.' 
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Lumisirkku jnoksi yhä syvemmälle metsään, jit illan joutuessa saapui 
hän pieue lle mökill1~, jonka omisti seitsemän kääpiötä. Nämä olivat ~al
rninkai.vajia, jotka päivät läpeensä loubinit vuorin,. Y iiltä'lällisesti ottivat he 
vastaan Lumisirkun, jolm fmrnm pitkää jä1:jesti heidän kotioionsa sangen 
hupaisaksi. 

'I'a.ikapeili kielitteli kuitenkin ilkcällo kuningattarnlle Lumisirkun vieläkin 
elävän. Silloin peljästyi tämä kovasti ja alkoi miettiä uusia kein~ja liänon 
surmaamiseksee n. 

Noltakeinoillaa,n valmisti kuningatar nyt myrkyllisen kamman. Sitten 
pr1keusi hän vanhaksi akaksi ja vaelsi yU seitsemän vuoren pääsiäkseen 
seitsemän kääpiön luo. Hän astui majaan ja lmupitsi Lumisirknlie kampaa. 
Tämä miellytti suuresti JH,sta, ja, he sopivat pian kaupoista. Mutta tt:rnkin 
oli Lnmisirkku 1rnnumtllu, koskettanut hiuksiaan, kun jo myrkky alkoi vai
kuttaa, ja taiu uuksissa kaatui tyttö parka _lattialle. 
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0 k · tuli ilta pian, ja kääpiöt saapuivat kotiin. · Nähdessään Lu• 
nne s1 • h "dät 

misirkun makaavan kuolleeua, syntyi heissä epäluulo, j~ka ~am 01 _ • 

t · ä··. ·a lopulta löytämään myrkyllisen kamman. Tuskm olivat he sen 
e s1m an J - . . . k . 1 ·11 ·t.. 1· t htu t 
t t ·8 klrn 1• 0 Lumisirkku tomtm JH, erto1 101 e, m1 a o 1 apa • nu . 

o .tanee, p01 , . . • lk 
Silloin kohoittivat kääpiöt häntä olemaan vast'edes varovamman Ja su e-

m~an ovensa kaikilta vierailta. . . . 
P. "'' i ilkeä kunino-u.tar taika.peililtään kuulla, että Lum1S1rkku o]; 1an ,,,a " . . . 

,ela.stettu. Wibasta vavisten ja väristen mietti hän yöt päivät, miten sa1s1 
!~,tön hengiltä. Sitten bä.n eräänä päivänä valmisti salaka~_miossaan ~yr-

k -11·sen omenan J·oka päältä oli mitä ihanin, mutta samalla u1111 myrkyllinen, 
y t ' • . 'k' ll 

etfä jos joku siitä pienen p·alasenkaan baukk~si, -~äyt~i hänen h_e~1 _ pm a, a 
kuo.lla. Talonpoikaisvaimoksi puettuna mem han sitten Lnm1s1rkun luo 
ja lahjoitti omenan hänelle. Ihanan ulkomuodon vuoksi ot!!~!n tämä i,en 
vastaan, mutta tuskin. oli tytti\ parka palasen snta ha,ukannut, 

, kun hän jo kuolleena kaatui mauban. . I~~eästi naur~~n ~~t-
S(~li tapausta kuningafar ja huusi: ,, tälla kerr~lla e1v~t ~~ 

1 

11 

l>iöt voikaan sinua enää hen- ~ \ I ~ knn hemt.taa .. - -'li ~ 
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Kun kääpiöt illalla tulivat kotiin ja löysivät Lumisirkun kuolleena, 
alkoivat he taas innokkasti etsiä luullen lopuksi löytä,värisä häneltä jotakin 
myrkyllistä. He ka,rnpasivät hänen hiuksensa ja valelivat niitä viinillär 
mutta mikään ei auttanut; lapsi pysyi kun pysyikin kuolleena. 

Silloin asettivat he hänet paarille, ja kaikki seitsemän kääpiötä aset
tuivat yrnpäl'ille ja itkivät yhtämittaa. kolme pitkää päivää. Sitten aikoivat 
he haudata hänet, mutta tyttö näytti aivan yhtä terveeltä kuin elävä ihminen, 
nuo kauniit punaiset posketkin olivat ihan entisellään. Sentähden teettivät 
he hänelle lasiarkun, josta tämä ihana olento selvä,sti näkyisi, asettivat 
LurniBirkun siihen ja kiljoittivat. hiltakiJ:jaimilla sen päätyyn hänen mimensä 
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sekä sen, että hän oli kuninkaan tytär. Arkun asettivat he vuorelle, jossa 
yksi heistä oli aina häntä vartioitsemassa. Wähääkään muuttumatta ma-
kasi Lumisirkku arkussaan pitkät ajat ja näytti aivan elävältä. _ 

Tapahtuipa sitten, että eräs kuninkaanpoika saapui metsään ja tuli 
yöksi kääpiömajaan. Hän näki vuorella arkun ja siinä kauniin Lumisirkun 
Hartaasti pyysi · hän silloin, että kääpiöt lahjoittaisisivat hänelle sekä arkun 
että Lumisirkun, johon nämä vihdoin suostuivatkin. Prinssi käski pahreli
jainsa kantaa arkun olkapäillään alas vuorelta. Mutta matkalla kompastuivat 
nämä erääseen _pensaaseen, ja kolauksesta irtautui myrkyllinen omenan
kappale Lumisirlrun kaulasta. Pian aukaisi hän silmänsä ja oli elävä 
jälleen. Kuninkaan poika kertoi nyt hänelle, mitä oli tapahtunut ja vei hänet 
isänsä linnaan, jossa pian vietettiii1 heidän häänsä suurella loistolla ja 
komeudella. 
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