Prinsessa Nirppanokka
"Lisää!" prinsessa kivahti ja osoitti kultaista lautastaan. Kokki
otti tottelevaisesti lautasen ja leikkasi siihen uuden palan
toffeekuorrutettua suklaakakkua. "Isompi pala!" prinsessa
komensi. Kokki leikkasi lautaselle hiukan lisää ja laski sen pikku
prinsessan eteen. "Ole hyvä", kokki sanoi ja lisäsi mielessään:
"Prinsessa Nirppanokka." Prinsessa ei kiinnittänyt kokkiin
mitään huomiota, vaan lusikoi kakkua suuhunsa. Prinsessan nimi
oli Isaberiina, mutta kaikki linnassa kutsuivat häntä mielessään
Prinsessa Nirppanokaksi. Prinsessa oli töykeä ja itsekäs, eikä
ollut varmaan koskaan kiittänyt ketään mistään.
Syötyään kakkua prinsessa meni omaan huoneeseensa ja alkoi
penkoa vaatekaappiaan. Prinsessa rakasti vaatteiden vaihtamista.
Miten olisi kullalla kirjailtu silkkimekko? Tai pehmeä
samettipuku? Ehkä jotakin hopeanhohtoista iltapäiväksi?
Heitellessään vaatteita kaapista lattialle prinsessa tuli
vilkaisseeksi huoneen nurkkaan ja hätkähti. Siellä istui hänen
haltiatarkumminsa. "Mitä sanot? Hopeinen vai kullalla kirjailtu?"
prinsessa sanoi ja nosti kaksi mekkoa näkyviin. "Kuka korjaa
vaatteet lattialta?" haltiatar sanoi vastaukseksi. Prinsessa vilkaisi
vaateröykkiötä jaloissaan kuin näkisi sen nyt ensi kertaa.
"Palvelijat tietenkin", hän vastasi huolettomasti ja silmäili taas
mekkoja, kumman valitsisi. "Minä olen tässä pidemmän aikaa
seuraillut sinua", haltiatarkummi sanoi ankarasti, "ja olen
huolissani käytöksestäsi. Esimerkiksi tänään välipalalla."
Prinsessa mietti. Hän oli istunut tuolissa selkä suorana ja pitänyt
sirosti lusikkaa syödessään kakkua. "Mitä siitä?" prinsessa
ihmetteli. Haltiatarkummi huokaisi syvään. "Jos et itse tiedä, niin
tilanne on pahempi kuin luulinkaan." Sitten haltiatar nousi ja
kohotti taikasauvansa. "Minulla on sinulle aivan erityiset vaatteet
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loppupäiväksi", hän sanoi. Prinsessa hymyili riemastuneena.
Haltiatar heilautti taikasauvaansa. Prinsessa kääntyi katsomaan
peiliin ja parkaisi. Hänellä oli karkea ruskea mekko ja harmaa
myssy, eikä hän näyttänyt enää omalta kauniilta itseltään. "Mitä
sinä teit!" prinsessa parkaisi. "Opetan sinulle vähän tapoja!"
haltiatarkummi sanoi ankarasti ja tarttui prinsessaa kädestä.
Haltiatar retuutti prinsessan keittiöön ja tuuppasi kokin eteen.
"Tässä on sinulle uusi aputyttö tälle päivälle", haltiatar sanoi ja
jätti prinsessan kyyhöttämään keskelle lattiaa. "Menepäs
kuorimaan perunoita", kokki sanoi ja ojensi prinsessalle
kuorimaveitsen. "Kuinka uskallat! Minä kerron kuninkaalle!"
prinsessa tiuskaisi, paiskasi veitsen lattialle ja marssi ulos.
Käytävässä kuitenkin vartija nappasi tytön kiinni ja kiikutti
takaisin keittiöön. "Tämmöinen löytyi tuolta kuljeksimasta",
vartija naurahti ja tuuppasi prinsessan kokin eteen. Prinsessa
epäröi hetken, otti sitten veitsen lattialta ja alkoi kuoria
perunoita. Se oli yllättävän vaikeaa. "Koitapas joutua tai
Prinsessa Nirppanokka hermostuu", kokki kehotti. Prinsessa
säpsähti. Prinsessa Nirppanokka? Mitä tämä oli? Prinsessa alkoi
kuunnella keittiössä puuhailevien palvelijoiden puheita ja pian
hänen korviaan alkoi kuumottaa. Oliko hän tosiaan noin kamala?
Prinsessa vei kuorimansa perunat kokille. "Kiitoksia", kokki
sanoi, "otapa tuosta leipäpala, ennen kuin alat luututa lattiaa."
Prinsessa otti leipäpalan ja sanoi: "Kiitos." Se oli ensimmäinen
kerta, kun hän eläessään kiitti ketään. Hän oli saanut kakkuja ja
fasaanipaisteja, silkkimekkoja ja jalokiviä. Ja tässä hän seisoi
keittiössä ja kiitti leipäpalasta. Prinsessa söi leivän ajatuksissaan
ja alkoi sitten mukisematta luututa lattiaa. Sen jälkeen hän tiskasi
astioita ja oli edelleen tiskaamassa, kun haltiatarkummi tuli
hakemaan hänet takaisin. "Odota, minä tiskaan vielä tämän
viimeisen", prinsessa sanoi ja pesi viimeisenkin kultalautasen.
Prinsessa oli hiljainen matkalla huoneeseensa. Huoneessa
haltiatarkummi heilautti taikasauvaansa, ja prinsessa seisoi taas
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huoneessa silkkimekossa, yhtä kauniina kuin ennenkin. Prinsessa
ajatteli kaikkia niitä vihaisia sanoja, joita hän oli aikonut sanoa
haltiatarkummille, kun näkisi tämän. Sen sijaan hän sanoikin:
"Kiitos!"
Kirjoittanut Päivi Honkakoski

Kysymyksiä
Miksi haltiatarkummi halusi antaa prinsessalle opetuksen?
Mitä prinsessa sanoi kokille, kun sai leipäpalan?
Missä muissa tilanteissa pitää sanoa kiitos?
Milloin sinä olet viimeksi sanonut kiitos?
Tehtävä
Keksikää tilanne, jossa pitää sanoa kiitos ja esittäkää se
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