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Narrin tarinoita

Kas, vieraita!

Kerronpa teille, olen ollut mukana niin
monessa seikkailussa ja kuullut monia
jännittäviä tarinoita. Minä olen narri. Narrit
elävät ikuisesti. Olen pilailija, huvittaja,
näyttelijä, soittaja, laulaja, ilveilijäksikin
kutsuttu. Saatat muistaa minut pelikorttien
jokeriksi.

Minun tehtäväni on huvittaa linnanherran
vieraita kertomalla juttuja ja pelleilemällä.
Monesti he nauravat tarinoilleni, joissa tein
pilaa linnan väestä. Täytyi vain olla tarkkana,
etten suututtanut linnanherraa, sillä silloin
olisin saanut lähteä mieron tielle.



Narrin tarinoita: Hämeen härkätiellä
Hämeen härkätietä pitkin kuljin kohti
Turkua, mutta Marttisten kohdalla, jo
lähellä Turun linnaa, minun oli pakko
pysähtyä Mäntymäelle. Tarinan mukaan
eräälle pellolle on kätketty kulta aarre, jota
vartioivat aarnivalkeat. Oli pakko uhmata
pelkoa ja yöpyä metsässä, että olisin
nähnyt ne sinertävät valot, joista kerrottiin.
Ei ollut kuitenkaan silloin onni myöten.
Marttilassa oli myös syvä kalliohalkeama,
nimeltään Lotikonkellari. Minulle kerrottiin
tämä tarina yöpyessäni matkalla eräässä
kestikievarissa.

Oli ollut muuan ritari, joka tapasi metsässä
noidan. Ritari pyysi noidalta juotavaa ja
tämä haki Lotikonkellarin uumenista suuren
pikarin. Ritari huomasi viime hetkellä, että
majassa olikin myrkkyä ja viskasi liemen
pois. Keitosta läikkyi vahingossa ratsun
päälle ja tämä menetti karvansa siltä
kohdalta. Ritarin onnistui paeta, ja
myöhemmin hän lahjoitti pikarin Turun
tuomiokirkkoon jotta kirous olisi siitä
poistunut.

Tarinan mukaan Lotikonkellarissa on yhä aarre,
jonka voi löytää juhannuksena keskiyöllä. Silloin
aarteenhaltija laskee omaisuuttaan ja kiviportti
on auki. Jos satutte näkemään siellä sinertäviä
aarnivalkeita, se on merkki siitä, että
aarteenhaltija polttaa pois hometta kulta ja
hopeaesineistään.



Narrin tarinoita: Turun linna
Turun linnassa asuu vanha Tonttu ukko
Murri kissansa ja suden kanssa.
Alkuaikoina Tonttu oli aika äksy, mutta
vanhemmiten hänestä on tullut
lempeämpi. Niin se aika pehmittää
kovimmankin luonteen. Tonttu ukko
vartioi Turun linnan kulta aarretta. On tuo
Tonttu ukko aika epeli, kun ei koskaan ole
minullekaan hiiskahtanut, missä aarre
oikeastaan on ja kuinka se on linnaan
tullut.
Vanha se kuitenkin on, kuten Tonttu
ukkokin. Jos en tietäisi sen olevan
vanhempi kuin 500 vuotta, veikkaisin sen
tulleen puolalaisen prinsessan, Katarina
Jagellonican mukana, kun hän tuli
Suomeen Juhana Herttuan puolisona.

Kylläpä hänellä oli hienouksia mukanaan!
Minut, Narri, oli tietysti pyydetty Juhanaa
ja Katariinaa viihdyttämään. Haluttiin että
Turussa olisi sellainen ihan oikeanlainen
renessanssihovi kuten Saksanmaalla ja
Italiassa. Silloin pääsi Narrikin nauttimaan
elämästä.

Ajatelkaa! Jagellonica toi mukanaan outoja
kaksipiikkisiä kapistuksia syömistä varten!
Paholaisen keksintöjä, kuin pirun sauva ikään,
saarnasi linnan pappi. Kapistuksella oli nimikin:
HAARUKKA. Kätevä sillä kyllä oli lihapaloja poimia,
on myönnettävä, kun ensin tottui piikkien teräviin
kärkiin.
Pikkupiika kokeili ilman lupaa haarukkaa ja pisti
sillä kitalakeensa. Silloin oli kokki saada
halvauksen kattiloidensa keskellä, kun lapsen
suusta valui verta solkenaan. Paikalla oli onneksi
vanha pyykkimuija ja painoi haavaan yrttikääreen,
sylkäisi varmuuden vuoksi vasemman olan yli ja
mumisi verenseisautusloitsun. Katsoin
kauhuissani, en niinkään verenvuotoa, vaan
keskelle savulahnaa päätynyttä sylkyklimppiä ja
päätin olla ottamatta ruualla lahnaa, vaikka se
olikin herkkuani. Vuoto tyrehtyi, mutta uusi haloo
syntyi kun huomattiin haarukan vääntyneen
pudotessaan kivilattialle. Pikkupiika kiillotti
herttuattaren hopealautasia monta viikkoa
rangaistuksena luvattomasta teostaan.



Myrkkyä Turun linnan ruuassa ?
Seuraava tarinani liittyy Narrin ammatin
vaaroihin. Minussa on selvästi sankariainesta,
tämä tarina todistaa sen. Öhöm! Oli synkkä ja
myrskyinen syysilta. Kynttilät lepattivat jakaen
kalvasta valoaan linnan saleihin, ulkona tuuli ja
lähes sammutti palavat soihdut, joiden oli
tarkoitus valaista nihtien vartioimaa linnan pihaa.

Linnassa kuitenkin oli illallisaika. Lämpöiset taljat
ja Jagellonican upeat kultakoristeiset
samettipeitteet odottivat ruokailijoita tuolien
päällä. Minä valmistauduin huvittamaan
tempuillani. Juhana ja Jagellonica saapuivat
muutamien ystäviensä kanssa aterioimaan.

Yhtäkkiä saapui paikalle hätääntynyt palvelija,
joka ilmoitti herttualle ruuan maistajan äkisti
sairastuneen. Hetkellinen kauhun häivähdys
käväisi herttuan katseessa. Ruuan maistajan
tehtävä oli maistaa herttuan lautaselta ruokia,
ennen kuin tämä itse söi niitä, jotta selviäisi,
olivatko ne kenties myrkytettyjä. Myrkky oli oiva
keino tuolloin päästää vihamiehet pois päiviltä.

Tunsin selkäpiitäni pitkin vilunväristyksiä samalla kun
huomasin Juhanan katseen kiertävän salia ja
pysähtyvän minuun�…

MINUUN! Hyvästi tämä elämä, ajattelin mutta kuin
sankari, nyökkäsin herttualle ja kävelin hänen
eteensä tuodun lautasen äärelle. Siinä makasi�…höm..
savulahna tuijottaen minua lasittunein katsein
muhennettujen herneiden ympäröimänä. Tartuin
haarukkaan, iskin kiinni kuin mies, pureskelin,
nielaisin palan, hengitin syvään ja odotin�…. ja
huomasin eläväni edelleen! Juhana herttua nyökkäsi,
tarttui omaan haarukkaansa ja alkoi popsia kalaa
hyvällä ruokahalulla.



Narrin tarinoita: Olavinlinna
Balladi Olavinlinnasta

�”Niin vuolaan virran luodolla on linna Olavin
ja mietteissään se katsoo virtaan mustaan.
Se silloin suojas maata vahvoin muurein,
kivisin, kun aallot ajan toivat ahdistustaan.
On vaiennut soitto salmen ahdin kanteleen
ja poissa on myös musta oinas linnan, Nyt
linna kertoo sulle tarun kauan säilyneen, jos
ymmärrät vain huokaukset sen.

Näin linna kertoo: myrsky yönä portti
aukaistiin ja siitä linnaan ryntäs miehet
vainon. Kun taisto aamuun taukos, petos
silloin tutkittiin, syy. Sanottiin on Vienan
neidon kainon. Hän kyynelsilmin vaieten sai
kuulla tuomion, ja kiinni muurattiin niin
tyrmä muuriin; vei paaden taakse
salaisuuden neito viaton, kun rakkaimpansa
oli syyllinen.

Vaan kyynelistä neidon kohta varsi pihlajan
ja valkokukat nosti, mursi muurin. Sai
marjoihinsa sydämestä hohdon puhtahan,
sen antoi voima rakkauden suurin. Nyt
laulun neidon syyttömän soi tuuli vieläkin,
kun pihlaja jo myrsky yönä murtui. Jäi taru
vain, sen kertoo sulle linna Olavin, ja
ymmärrät nyt huokaukset sen.�”

Erkki Melakoski

Tuo surumielinen 1950 luvulla kansantarun
pohjalta kirjoitettu balladi alkaa soida
päässäni heti ajatellessani Olavinlinnaa. Tuo
tarina kertoo, että Olavinlinnan isännän tytär
rakastui venäläiseen upseeriin. Linnanneito
oli neuvonut tien luokseen linnaan, mutta
petollinen mies päästikin linnaan omat
sotilaansa. Linnanisäntä syytti tytärtä
kavalluksesta ja määräsi hänet muurattavaksi
elävältä linnan muuriin. Siihen paikalle kasvoi
punamarjainen pihlaja.

Linnassa asustaa musta pässi, jonka olen
omin silmin nähnyt. Pässi oli pelastanut
linnan. Kun vihollinen oli myrskyisenä yönä
hyökännyt linnan muurien yli se oli ilmeisesti
luullut pässiä itse piruksi, joka salamoiden
puolusti linnaa. Vihollinen oli vartioiden
mukaan paennut niin kovaa kuin oli päässyt.
Pässin kunniaksi pystytettiin sitten linnan
lähelle patsas, saatat olla nähnyt sen, jos olet
käynyt linnassa

Aatelisnuorukainen
ja metsästyshaukka



Narrin tarinoita: Kajaanin linna
Kajaanin linna oli kuulemani mukaan
synkkä paikka, pohjoinen
rajalinnoitus paksuine muureineen ja
pyöreine tykkitorneineen saaressa,
keskellä suurta Oulunjokea. Linna kai
sen vuoksi pysyikin
valloittamattomana, vaikka
vihollinen sitä kauan piirittikin.

Lopulta oli kuitenkin linnoituksen
antauduttava, kun ruoka ja vesi
kävivät vähiin ja kyläläiset jopa
anoivat antautumista
käskynhaltijalta.
Tyly oli sitten Kajaanin linnan
kohtalo; valloittajat tuikkasivat
linnan ruutivarastot tuleen ja
arvaahan sen kuinka sitten kävi, linna
poksahti savuna ilmaan ja
kivenpalasina Oulujoen aaltoihin.



Narrin tarinoita:  Raasepori
Muistan kaiholla niitä aikoja, kun
Raaseporin linnan vierastuvassa olkien
päällä levätessäni pyörittelin mielessäni
merimiesjuttuja.
Paikka olikin loistava piilo merirosvoille;
karikkoisen rannikon suuri, korkea luoto,
johon saattoi kevyellä aluksella päästä
rantautumaan. Merirosvot olivat
kätkeneet saaliinsa luodolle ja levänneet
siellä ennen uutta retkeä.
Linnasta saattoi vaania saksalaisten
Hansa kauppiaiden täyteen lastattuja
Koggi aluksia, ja sopivan tilaisuuden
tullen lähteä ryöstämään laivaa. Kuinka
paljon mahtoikaan olla muinoin
kätkettyjä aarteita yhä linnan mailla!

Kerran Tord Bonde, Raaseporin
linnanherra pyysi minua kirjoittamaan
sanelunsa mukaan Tallinnan kaupungin
raadille avunpyynnön. Vitaaliveljeksiksi
kutsutut merirosvot olivat nimittäin
ryöstäneet häneltä 6 lestiä ruista, se oli
kiloissa suunnilleen yhtä paljon kuin 13
autoa painaa yhteensä.

Lisäksi voitteko kuvitella.
merirosvot olivat vieneet 18 haarniskaan
puettua palvelijaa! Mitä lie haarniskoiduille
palvelijoille tapahtunut, sitä emme saaneet
koskaan selville. Ehkä heidät oli myyty itään
jollekin novgorodilaiselle ruhtinaalle
palvelijoiksi.

Raaseporissa olin narrina silloinkin, kun leskeksi
jäänyt Kaarle kuningas tuli sinne vieraaksi. Se
olikin romanttinen tarina, kun hän rakastui
linnan päivällisillä läntisen kihlakunnantuomarin
tyttäreen, Kristiinaan.

Kristiina Aabrahamintytär oli kaunis kuin
kukkanen ja hän synnytti kuninkaalle kaksi lasta.
Myöhemmin heidät vihittiin Tukholmassa kun
Kaarle kuningas jo teki kuolemaa. Onneton oli
Kristiinan kohtalo; hänestä tuli Ruotsin
kuningatar, mutta hän menetti samalla
rakastamansa kuninkaan, eikä kauan hallinnut
valtakuntaansa. Yhä vieläkin puhutaan
�”Raaseporin Ruususta�”, kauniista Kristiina
kuningattaresta

Kirjuri



Narrin tarinoita: Kastelholma
Kastelholman linnassa olin monta
kertaa narrin virassa sen loiston
päivinä, näin Erik kuninkaan virumassa
linnan tyrmässä, mutta erityisen hyvin
muistan sen syksyn vuonna 1671, kun
Kaarle kuningas oli äitinsä Hedvig
Eleonooran ja hoviväkensä kanssa
hirvimetsällä. He viipyivät viikon.
Kastelholman linna oli silloin jo kovin
rapistunut, minä yövyin kosteassa ja
kylmässä linnassa ja reumatismini ärtyi
kovin, ja kuinka noloa, kun heittelin
palloja ilmaan pudotin viidennen
pallon käsistäni kuninkaan päivällisen
aikana! Kirkkoherra tarjosi oman
talonsa kuninkaallisten käyttöön, jotta
heidän majesteeteillaan olisi ollut
mukavampi yösija. Silloin minäkin sain
aivan oikean höyhenpatjan ja �–tyynyn
sekä villaisen nukkaryijyn. Siinä oli
keltaisella ja punaisella värillä
kudottuja raitoja musta valkoisella
pohjalla.

Metsästysretki jäi historiaan, sillä
hirvimetsällä nuori kalastaja ampui
vahingossa komean hirven ja samalla oli
osua Kaarle kuninkaaseen! Puhuttiin
harhalaukauksesta, mutta pahat kielet
kertoivat kuninkaan vihamiesten olleen
asialla. Huhusivatpa jotkut linnan aaveen
olleen asialla, se olisi suuttunut siitä,
ettei linna ollut kelvannut kuninkaalle
yösijaksi�…�…
Monia selityksiä kuultiin. Juttu oli niin
jännittävä, että siitä tehtiin oopperakin,
Kaarle �–kuninkaan metsästys.

Kaarle kuningas siis selvisi laukauksesta
säikähdyksellä ja kalastajapojan
nuorikko, kaunis nuori tyttö, anoi armoa
sulhaselleen. Kuninkaan sydän heltyi eikä
hän rangaissut nuorta miestä.
Syysmyrskyssä kuningas seurueineen
palasi tuttuun ja turvalliseen linnaansa
Tukholmassa.



Narrin tarinoita: Hämeen linna
Olen usein taivaltanut Turusta Hämeen
härkätietä Hämeen linnan. Mieleeni on jäänyt
erityisesti se kerta vierailultani, kun Ingeborg
Aakentytär Tott oli linnanpäällikkönä. Hän oli
keskiajalla ainut naispäällikkö. Hän oli hyvin
rikas. Hänellä oli aina kaulassaan paksut
kultakäädyt, joiden helmet olivat pähkinän
kokoiset! Sellaisia ei ollut kai Kiinan
keisarillakaan. Ingeborgin isä olikin kuuluisaa
Akselinpoikien sukua.

Ingeborgin aikaan pääsin minäkin syömään
hoviväen pöytään. Yleensä sain nauttia ruokani
palkollisten pöydässä, jossa tarjottavat olivat
paljon arkisempia ja yksinkertaisempia. Sen
kerran muistan aina. Olimme syöneet suolattua
ankeriasta, savustettua haukea, kuivattua
pikkukalaa ruislevän kera, juomana oli
voudinolutta. Pienen annoksen sain maistaa
jopa savulammasta! Sellaisen aterian muistaa
Narri ikänsä. Eipä voinut keittiöpiika kuin
huokailla, kun kerroin suussa sulavasta
lammaspaistista. �”Sä voit paistaa, mutta et saa
maistaa�”.. Runoilin hänelle linnankeittiössä.
Ruisleivällekin sai laittaa voita�…Aah!
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