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Olipa seitsemän kiliä. Emäkili
waroittcli usein pienosiaan sudesta,
jonka sanottiin samoowan niillä tie-
noin. Ia Maroillansa oliwatkin tilit,
niin ett'ei susi millään mokomin
päässyt heidän kimppuunsa. Usein
koki hän kyllä, kilihuoueeu edustalla
öisiu seistessään, houkutella heitä
ulos, mutta eipä ouuistuuut. Sil-
loin keksi susi wiimeiu keinon. Hän
tiesi, että paikkakunnassa asui eräs
leipuri, joka oli sokea. Tämän
luokse hiipi nyt kerran susi hukka
ja lausui: „Minä olen rmäkili,
auuappas toki mulle vähän jauhoja
taikka leipäpalauen, jotta saan wie-
dä pienokaisilleni hiukan syötäwäa."
Susi noin walhetteli olemansa jota
kiu mitä ei ollutkaan. Ia leipuri,





joka ci mitään nähnyt, uskoi hän-
tä ia antoi suuren palasen leipää."

Leiftäftala suussaan suoksi nyt
susi eräänä yönä taas kilihuoueeu
edustalle, Miskasi leipäpalasen sisään
sa lausui: „Hywät kilit, tässä
saatte suuren palasen leipää ja
näette siis että olen teidän ystäwänne,
koska sen teille annan. Käykää nyt
huomenna, knn kaikki ihmiset omat
pellolla, isäntänne tupaan, niin
saatte leipää sa sauhoja niin paljon
knin mielitte." Täliän paulaan kä-
wiwät nyt nuoret kilit kaikki, sillä
emäkili jo sattui nukkumaan. Susi
jnoksi tiehensä, päättäen seuraamana
päiwänä kaappia kynsiinsä kilit, jos
uskaltaifiwat tnpaan; ja kuinkas
käwi!

Jo Marhain aamulla, emäkiliu





mielii nukkuessa, potkimat nuoret
tilit huoneestaan ulos ja hiipiwät
hiljaa isäntänsä tupaan, josta kaik'
ki wäti sattuikin olemani: poissa
pellolla. Siellä nyt kilit aika lailla
syömään mitä ikinä loysiwät ja Hu-
mittelemään myös, Vitutta kesken
heidän kisaansa talla tempasi snsi
tupaan, ja siitäkös kileille hätä tyn-
fiiu! Iksi juoksi sinne, toinen tänne,
yksi Pyrki loukkoon, toinen sängyn
alle, yksi jopa kellokaappiinkin pii-
loon koki päästä. Mutta siinä ei
auttanut mikään. Suden kynsiin
jontniwat he kaikki kuusi, kauheaa
hukan Wangeiksi jäiwät. Susi heitä
ei kuitenkaan »uiclä syönyt, maan
päätti kuljettaa metsään omaan pe-
säänsä, jossa aikoi heitä jonkun ai-
kaa kaswattaa, kunnes wähän suu-



remmiksi tulisiwat, jotta paremman
paistin heistä sitten saisi, SRäin
tekikin susi, kuljetti kilit metsään ja
ruokki heitä siellä pesässään omalla
maidollaan.

Emäkilille oli tietysri kuitenkin
tullut poikiansa kowin ikäwä, ja uui-
mein sai hän isännältään unisia
pienokaistensa olopaikasta. Isäntä,
näetsen, kyllä arwasi, että susi oli
pikku kilit wieuyt. No, päätti emä-
kili, kun päättikin, lähteä sudelle
kostamaan, kiluu miten käwi. Lähti
siis metsään ja nuuski siellä suden
jälkiä minkä pystyi. Ia mitäs
ollakkaau! Jo joutuikin wiimein
suden pesälle, Viutta kowasti häiu
mästyi emäkili, kun uäki sudcu sii-
uä lewollisesti peusaau juurella ma-
kaawan ja nuorten kilien sitä ime-





miiii kuten emäänsä ainakin. Susi
sattui nukkumaan, ja sitä seikkaa
käytti emäkili hywäkfensä. Häu
kutsui poikansa pois. Ia nyt kaik-
ki seitsemän juoksemaan minkä sor-
knt kannattiwat. Heidän wähän
inatkaa päästyänsä heräsi kuitenkin
snsi, huomasi kilien poissa olewan
ja lähti heitä tietysti heti takaa
ajamaan. Tätä olikin kyllä emä-
kili aawistanut. Mutta tuossa jo
tulla samosi snsi melkein kililauman
kintereissä. ~Silja!" ajatteli emä-
kili, ~uyt olet hukassa, hukka par-
ka." Ohjasi, unet, uyt tuossa pai-
kassa kili kulkunsa tien vieressä
sattumalta olewan kaiwon ohitse ja
asettui sitten poikinensa istumaan
tämän toiselle puolelle, katsellen
kaiwon kannen yli sutta, joka tulla





samosi täyttä uauhtia heidän pääl-
lensä. Tuli sitten susi ja aikoi
kerrassaan hypätä kaiwon yli ja
tarttna kilien kimppuun. Mutta
kaiwon snn oli hywin lewcä, ja sinne
pudota pulskahti susi parka sywyy-
teen. Kilit nyt tanssimat kaiwon
ympärillä wiholliscusa ansaitun lo-
pun johdosta. Mutta suden oma
poika oli myöskin tullut paikalle;
hän kowin äitiänsä suri ja koki sit-
temmin, täysi-ikäiseksi päästyänsä,
kuten emänsäkin ennen, wäijyä kile-
jä kilikartanon ulkopuolella. Mut-
ta kilit oliwat wahinssosta wiisaiksi
tulleet, eiwätkä enää meuneet mihin-
kään pauloihin. Scu pituiucn se.—
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