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I,

Se oli hirmcätä pyykkiä, se, kun Oja-Pappalan akatJouluksi tuman lattillta pesiwät. Tätä ennen oli tuo temppu
tehty Mikkeliksi ja silloin oli siitä saatu niin tarpeeksensa, et-
tei hawiteltukaan sitä uudistamaan ennen kuin Jouluksi. Tällä
mälin oli siihen ehtinyt takertua yhtä ja toista, jota paikka
paikoin nimitettiin hywinkin rumalla nimellä, mutta hienom-mat ihmiset sitä maan sanomat liaksi. Waan kylläpä se nyt
saikin selkäänsä luo lika. Ensin aamupäiwällä pestiin ja pe-
simellä hangattiin pöydät, penkit ja kaapit, sekä wedettiin
niistä esiin ja kelpaamattomana lattiaan heitettiin kaikellaista
pittutawaraa, sekoitusta monen moisista ruuan tähteistä, joita
pitkin wuotta oli kertynyt ja säiliöistä marissut. Littu mo-
koma (nuorempi piika) uskalsi nenänsä wetää sikkaraan kun
nuot tähteet muka nenään haisiwat. Mutta Hetu, joka oli
wanhempi ihminen, sanoi, ettei sitä ihminen saa olla niin
»turhan fiini."

Mutta nuo muut puhdistelemiset oliwat maan pikku-
asioita lattian pesun rinnalla. Se kysyi woimia, oikein jätti-
läisponnistuksia. Talon kankeimmat luutakynät oli säästetty
tätä warten. Nnt niihin lyötiin paksut warret ja warustau-
duttiin ikään kuin karhun tappoon. Mutta ei uskallettu luot-
taa yksinään luutakynäin ja wedcn puhdistamaan Vaikutuk-seen, maan sllllwillinen karkeata hiekkaa hankittiin wielä. Lat-
tia hiekoitettiin ja kasteltiin ensinnä ylt'yleensä. Akat riisui-
wat aluswaatteille, siunasiwat itsensä ja hinkkaaminen alkoi.
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Eikä siihen monta wctämää tarwittu, ennenkuin hiki kuumana
wirtasi pitkin jokaisen knswoja ja selkää, niin emännän kuin pu-
tainkin. Puhdasta jälkeä teki luutain woimatns kulku. Joulun
tulo ja puhtauden hauska toiwo lisäsiwät naisten intoa ja
woiman ponnistamaan. Ei joudettu paljo» puhella eikä tieltä
piestä, mutta sitä enemmin ajateltiin . . ei mitään rikollisia,
mutta sitä, että paljon se siiwon teko maksaa . . ci mutsisi
joka päimä lattioita pestä.

Oikeinhan sitä katkeaisi jos tuota pitäisi joka päimä
tehdä!

Mies-rautnt! Jos olisiwat tienneet, metsässä kun
oliwat, edes nawistaa sitä Wihuria, mitä kotona akkain
puolelta kohtaa, kun lumisin jaloin, niwan jokapäiwäisiä aja-
tellen, tupaan menewät. Mutta eiwäthän he sitä olleet mie-
leensä panneet, waan joka kerta, kun tuman lattia oli pesty,
oliwnt samaa saaneet kärsiä. Ia todenteolla olisi akkoja oikein
hämmästyttänyt jos miehet kerrankin olisimat muistaneet it-
seänsä lumesta siistitä, kun pestyyn tupaan tulemat. Har-
miksi olisi melkein käynyt, jos ei tuon saunan päälle olisi
wielä saanut miehille antaa aita ripitystäpä luetella snntire-
kisteriä, jossa mustimpcma mörkönä tupakan sylki, piipun pe-

lumiset jalat y. m. Tuo oli aina hupaista ja hauskaa
riutan. Miehet tiesimät ja sanomat, että akat ne oikeastaan
omatkin jotka lattian likaamat; kiukussa oltiin kahden puolen
ja naurettiin.

Tuo akkoja nytkin kiihotti ja puhdasta koetettiin saada
miesten kotiin tuloksi.

Io näkyi puu melkein kaikkialla lattiassa ja «viruttele-
maan rumettiin. Huoahdettiin keweämmästi ja alettiin jutella.

„Laiskuutta, laiskuutta, pelkkää laiskuutta, kun että nyt
tuon wertaa wiitsisi . .

. Hupaistahan se olisi itsellennekin.Hupaistahan se olisi itsellennekin.
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Waikka mitähän ne tämän aikaiset muusta »välittämät kuin
kylän juoksusta ja roklanmisesta," pauhasi emäntä piioille
puoli tosissaan, tun eimät lumaainieet „juhlaristiä" tehdä.

«Laiskuutta," matki Littu, „ei se mitään laisknntta ole,
mutta kuka nyt miitsii tähän aikaan enään sellaisia . . Mu-
kulat sellaisia."

„Ei se olekaan mikään mukulain tehtäwä!" puollusti
emäntä wahwasti, „se saakin olla maan hywin Kynsistä ja
järjestä taattu joka siihen pystyy, Tnskin maan Lissulta tu-
lis mitään .

. Hessa tuota nyt saattais, on ehkä nähnyt."
„lohan noita nyt on nähty!" Littu wciänsi huultansa

halwcksiwaisesti. „Wicläpäs kalua, jota ei nyt nähnytkään
olisi!"

„No ei, kuule, Liisa, ei ne tämän aikaset ole mitään
joita sinä olet nähnyt . . lapset niitä tähän aikaan tekewättin,
mutta ei ne sitten ole liioin mitään. Siihen aikaan kun me
kaikin (emäntä tarkoitti weljiään ja siskojaan) olimme wielä
kotona mukulana, niin oltiin aina Jouluna kestissä Käpylän
sedän luona. Olisit nähnyt sitä .

. siellä sitä wasta oli juh-
laa! Kahisemin ruis-olkia oli aina lattialle lcwitettynä . . .

ja juhlaristi sitten, olisit sen nähnyt! . . katosta lattiaan mel-
kein ulcttui . . ja niin moncnwärisistä oljista kun se oli! Ei
sellaista ristiä kyennyt siihenkään aikaan puoletkaan tekemään,
kuin sedän emäntäwainaja. Jumalani! kuu kaikki omat jo
mainajia; kaikki muut todessa, minä yksin walhecösa. Hän oli
hupainen ihminen wasta. En minäkään ole yhtään niin hu-
paista joulua mieltänyt sitten, kuin siellä testissä kulkemasta
lakattiin ja aika-ihmisiksi tultiin."

«Kumma, ettei niitä olkia enää pidetä lattiassa," ru-
pesi Tiina ihmettelemään. «Minäkin muistan wiclä, kuin
Riittalcm torpassa, siellä kotikylässäni, niitä tapasi joulusi»
mielii olla, kun ei muualla missään enää niitä näkynyt."

„Mutta kyllä kait se oli sikamaista, kun olkia pidettiin
lattiassa, Jouluna!" nauroi Littu.

„Älä luule. Sepä ivasta olikin sopimaa; minäkin oli-



6

sm wielä joskus leikin wuoksi pannut, mutta ei isäntä ole an-
tanut lupaa. Tule Littu luudan kanssa wielä wähäsen
hinkkaamaan tuosta, minä heitän mettä."

Littu meni ja pyhkieli luudalla, niin että risut lente-
liwät.

„Se Ingalla kulkukin," jatkoi Hcssa pakinaa, toisessaloukossa, lattiaa medellä »virutellen, „setin on niin hnminnyt,
että ainoastaan pikkupojat maan enää sitä warten kyliä kier-
telivät."

„Niin se on, ei nyt Jouluna tiedetäkään kuin miinasta.
Eiköhän se nyt jo riitä, Littu, näyttääpä oleman jo mul-

lonen. Ota nyt maan ja pyhi sitä mettä tuonne muurin wie-
reen, kyllä se sieltä pääsee mallimaan alas, kuu olin tekemässäreiän sinne."

Lattian lopullista huuhtomista toimitettiin nyt niin in-
nolla että pakina Joulusta keskeytyi. Mutta emäntä otti
juhlaristin teon uudelleen puheeksi. Kehui, että hän oli sen
useinkin tehnyt itse ja toisinaan piiat, Mutta ei nyt ollut
itsellänsä aikaa ja ettei hän olisi muita pyytänyt nytkään jos
maan olisi ollut itsellä aikaa, mutta kun ci ollut. Hänenmielestä ei Joulu muuten joululta tuntunutkaan, jos ei edes
jotai» uäkymnistä merkkiä ollut, esimerkiksi sellaista kuin juh-
laristi.

Turhaau eimat nämät puheet menneetkään: piiat wih-doinkin todella ryhtyiwät juhlaristin tekoon, kuitenkin enem-
män halusta tehdä emännälle mieliksi, kuin uskoen itse sen
juhlistamaa taikamoimaa.

Ehtoolla sitä tekemään rumettiin, kun suuri kantowal-
ken takussa paloi ja teki mieliin kodikkaan ja ystämälliscn wai-
kutuksen. Suoria ruis-olkia leikeltiin sieunksi puikoiksi ja niitä
märjäcltiin aneliiniwäreillä. Puikkojen läpi pujoteltiin lanka
ja muodosteltiin kaiken näköisiä särmiöitä, suurempia ja pie-
nempiä, jotka jollain tumalla järjestettyinä ripustettiin kat-
toon. Kratu- ja maalipapereista walmistettiin ristin hetalei-hin ihmeteltämMä aistilla Masia ja seppeleitä..
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Ei tämä hetaleinen koriste mikään risti ollut, siinä mer-
kityksessä kuin tällä nimityksellä yleensä käsitetään. Pikemmin
tätä olisi saattanut ruumiksikin sanoa. Waan koska sitä nyt
kerran wuosia, jopa ehkä satojakin lienee ristiksi sanottu, niin
meistäkin nähden säilyttäköön ivanhan kunniallisen nimensä.

Ei tätä koristusta yhdessä illassa walmiiksi saatu, sillä
siinä olikin enemmän työtä, kuin Littu oli luullut ja Hessa
olisi wiitsiuyt tehdä. Mutta tuollaista työtä sopi mielä nntto-
ehtoolla jatkaa.

Tehtämiä oli muutenkin aattopäimälle kasautunnt kaikel-
laisia, niin että päimää täytyi jo tawattoman aikaisin alottaa.

Jo '/2 2 ajoissa renki Jussi ja poika Jaska ylisäugystä
alas hiipuvat, aikoen muilta salaa heinään lähteä. Mutta ei
auttanut, hcreillään oli cmäutäkin.

«Aikuisiapa pojat nyt omatkin," hän mirkkoi.
„Ka, entä äiti on kuullut", äännähti Jaska. Tuo tun-

tui oikein harmilliselta ja warhaisen lähdön into haihtui, kun
ci salaisesti päässyttä» lähtemään,

Waikka tämän kautta syntyikin hienoa melua, niin isän-
tää ei se olisi ollut kuitenkaan tarpeeksi pontema hereille saa-
maan. Mutta asiat maatuvat, että hänen piti saada pystöön.

„Nouse kaupunkiin!" sanoi emäntä ja tuuppasi kylkeen.
Monien menyttelemisien perästä isäntä wihdoin kampasi

lattialle, kun oli pojilta saanut mannan makuutuksen, että
kello jo kolmatta Mvi. Ei ollut ukko ensinkään
Komin tuntui rasittamalta yösydännä, niin hirmuisen warhain,
matkaan lähteä. Oli niin kauhean kylmäkin .

. oikein tahtoi
kylmettyä silmistä juoksema mesi tallissa käydessä . . miten
sitte kylmcttyncekään ja mitä kokea saa kaupunki-matkalla!
Tumassa oli uiin herttaisen lämmin ja makaajat kuorsasimat
niin mllkoaN
pisti "isännän mihaksi. Kun oliskin saanut käydä maan hei-
nässä, kuten nuo toisetkin, niin olisi se ollut jotain . . Eihän
sieM miimykkMn kuin 3 tuntia korkeintaan. Penkille loiko-
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maan nuo näkyiwcitkin itsensä paiskanneen, kun liian warhaista
oli omastakin mielestä.

Ia toimoi isäntä, että olisi wielä edes yksi päiwci jcilellä
Joulun tuloon, niin sopisi kaupunkiin menon lykätä. Mutta
eihän se nyt käynyt pätsin. Joulu pakkasi päälle niintnin
synti, eikä ollut niin miinan Mrkää kotona, jos ei tahtonut
lukuun ottaa tuota pientä kamfcrttiwiina-nokkaa, jolla emäntä
ilmcmmuutostcn edellä sääriänsä woitcli,

Tuon tiesi ja mnisti isäntä marsin hywin, ja tallissa
käydessä» mutisi itsekseen:

«Olisikin ollut nyt edes yksikin kunnon ryyppy kylmään
ilmaan mennessä, niin se olisi ollut jotain . . . olisi saanut
siitä wähcin parempaa ja kuraasia. Mutta inistä
nyt otti!"

Wähcisen sentään isännän apea mieli wirkistyi, kun tal-
lista tupaan tullessaan näki, että emäntä käskyä odottamatta
oli noussut ylös ja pannut kahwipannun tulelle. Muijan rak-
kaus miestä wirkistytti. Ia kun oli kupillisen juoduksi saa-
nut, oli kuin toisilla mesillä pesty. Kun pojat wielä mcnimcit
hcwosen 'asettamaan, ettei sitä tarwinnnt itse tehdä, sai
waan tinttaat kädessä ulos mennä tuli ukko niiu tyyty-
wäisellc mielelle, että tumasta lähtiessään wähcin wiheltelikin.
Ia Jaskan sydän hätkähti riemusta kun tuon kuuli .

. Oi-
keinhan hänen sopii nyt pyytää waikka mitä tuomaan.

„Tuokaa nyt isä mulle mcikiwyöt," hän wirkahti ja hen-
keänsä pidätellen odotti mitä wastataan.

„Noo", sanoi ukko, „kyllämähcin koetan". Äänestä päätti
Jaska, että hywässci toiwossa sopii olla . . Pitää kiusata wielä,
ettei komin huonoja toisi!

„Tuokaa nyt wähcin hywänmoiset, isä".
Isän ci ollut tapana paljon turhia pälpättää, eitnhän

tuohontaan mitään wastcmnut . . Poikako nyt isälle komcu-
tccraamann kelpaa, wielä minkälaisetkin ne pitää olla! Tpruu
. . kyllä äijä itse sellaiset asiat tietää.



Jo kello 4 ajoissa oli Oja-Pappalassn
kenkinyt lonln-aaton taimattna wastannottoa marten.

Talon nuoremmat perilliset, joiden ijät oliwat 6, 8 ja 11
muotta, sekä »imet nuorimmasta wanhinrpaan: Hcnunu, Wille
ja Ellli, tunkeiluuni paitasillaan tnwan mukaisesti länimintä
etsimään.

„Mitähän »e kakaratkin siinä nyt jo >,l!Ml!ä kukkuivat!"
tinskui Littu kyllitelle», knin pojat t»»ke»nsellaa» häiritsimät
hn»e» toimiaan. Pojat tulimat se» werrnn tolkulla että pu-
kiiuat maattect päällensä ja rupcsiiunt tuumimaan mihin toi-
meen olisi sopimin ryhtyä. Hcmmu haki loukko-kaapista pu-
naiseksi wärjätyn sian rakon. Nyt toisetkin sen mnistimat, kun
Hemmulla nätiwät. Siis yhteinen ryntäys Hennnun niskaan.
Wnnn lujasti piti tämä puoliaan: kyyristyi penkin loukkoon
kaluansa suojellen ja äitiä huutaen. Toiset jo pelosta hellit-
tiiuät takin kauluksesta nykimästä ja „näytä . . näytä mullet-
kin" hokemasta, ennenkuin äiti chtitään joukkoon huutamaan
ja pieisun lattian» lyömään. Z)tsiu sai Hcmmu oikeuden eu-
simmnisenä katsella nrite» märjäys oli onnistunut ja sittenso-
wittaamnan lamppua sisän». Sowinnon miehinä, kun toiset-
kin nyt lähcstyiwät eimätkä Hemmnn kädestä kalua pois tah-
toneet, niin rumettiin yksissä miehin ihmettelemään rakon ih-
meellistä loiston. Pihnllekkin olisimnt wiencet, että oikein oli-
siwat nähneet miltä se pimeässä näyttää. Mutta tuota humia
ci äiti sallinut. „Wai aattona nyt jo lyhtyjä pihalle . . tic-

Piiatkin mielä seknutuiwnt samaan suuntaan
huutamaan ja pojille ilwchtieu nnurnmnan. Pojat taas oli-
wat yksimielisiä siitä, että piikain ei tarwitsisi puhua mitään
ja sen he sanoimatkin, kun äiti sattui pihalle menemän». Muttn
piint ne maan nauroiwat ja Tuo oli »iin kiu-
sallista, että pojat alkoiiuat tehdä kaikcllaista kiusaa ja äkcä
nucli haihtui mastn kun puoli päiwän aikaan rumettiin sau-
nnan hankkiutumaa».

Aiman paruiksi ehti isäntäkin kotiin. Ko-
lvin sauvat pojat aprikoida, mitä isän matkawnkka sisälsi; sor«
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met tahtoiwat ftiyhyä sen cnvaimiin. Mutta isän tahto oli,
että saunasta tultua masta . . . niin tyytyä täytyi.

Aterialle rumetessa isäntä wanhan tawnn mukaan jakoi
jokaiselle ruokaryypyt ja emäntä mesissä silmin puhui muuta-
mia ,Mumwill sanoja" ja arweli lopuksi: „ei tiedä rakkaat
ystäwät, kutka meistä wielä tulemana jouluna omat yksissä
joulu-kaloilla, ei tiedä maikka monikin meistä siksi
kiinni pninan. Moni on meidänkin pitäjäästä sitte wiimc
joulun silmänsä kiinni painanut, tehnyt sen niitä meillä on
wielä tekemättä."

Mutta tuota ainakaan ei Hemmu näyttänyt ehtimän
ajatella. Hartaasti silmänsä lautaselle, jonka päällä
isänsä lihaa irrotteli ison "turskan pyrstö-soasta. Ia kun pe-
runat mädissä kuluimat -ja pohjalta tuli näkymiin toisiakin
turskan pyrstöjä, niin niiden kimppuun pojat kahwelinsa lii-
malla kiidättiwät. Kowa syntyi siinä pengastus, oikein kah-
weli-so?al Mutta isä ja äiti selnutuimat huutamalla hillitse-
mään.

'

„Hemmu ottakoon," sanoi äiti.
Koreasti noppasi Hemmu osansa ja katseli wiattomasti

weljiään, jotka rumasti mulkoiliwnt, kun yksi maan kaikki ar-
pawärkit sai.

Mutta sitte saunaan hankkiessa poikain mielestä wii-
mcinlin akeys haihtui, kun eiwät piiatkaan enää mitään kiu-
saa tehneet, maan rauhaa näkymät haluaman, kosla niin
suosiollisesti puhmwat.

Kun piiat tuliwat wettä saunaan wiemästä, niin miehet
suurimmasta pienimpään riisumaan ryhtyiw3t ja sitten lo-
malla livetillä saunaan litkaiscmaan. lälessä seurasi waimo-
wäti, Wähän päästä norcain haudottuin wihtain ralsuttawa
huhtina rupesi luutumaan matkan päähän saunan ulkopuolel-
lekin. Ia miesten päät, jotka tamallisesti maan suuremmiksi
juhliksi Kyykittiin, saiwllt sitten osalleen aimo saipua-pesun.
Mutta nuoremmille pojille tuo temppu oli towa lärsiwällisyy-
hen koetus, oikea loullaus-liwi. Itku pääsi, tuommoinen tM-
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kea walituswirsi, kun piiat muka kiusalla saipuatn silmiin syy-
timät ja niin riiwatusti tukkaa repimät. Mutta apua ei nyt
tullut äidiltäkään . . walitutsia kun maan turhaksi urajami-
seksi arweli. Mutta kyllästyimät piiat wihdoin kiusaamiseen,
huuhtomat medellä pois saipuan päästä ja kasinoista. Ke«
huimat sitten että pää on pesty kantele. Äiti piti
puheena, :ttä sauna on niin kuin kirkko wcrrannollisessa
merlityksessä.

Tyyni ja rauhaisa oli kaikkein mieli kun saunasta tu-
paan tultiin ja Hiljaksensa pyhäwaatteisiin pukeuduttiin. Sitä
wielä suuressa määrässä lisäsi kirkonkelloin juhlallinen kaiku,
joka rupesi kuulumaan. Poikain mieli ei kuitenkaan wiclä ollut
kehittynyt tuollaisesta juhlallisesta hiljaisuudesta ja sen synnyt-
tämistä aatteista nautintoa saamaan. Se käwi raskaaksi heilleja mieli tyydytystänsä saamaan toimellisten leikkien rie-
humasta eläwyydestä. Pitkälle ei jaksanut kestää. Jo alkoi
ulos hiipiä Ellu ja Willen aikomus näkyi oleman seuraa tehdä,
mutta . .

«Istukaa paikoillanne jokainen", sanoi isä, „ja weisa-
taan tässä muutama juhla-mirsi".

Käsky oli nuorten mielestä tukala . . olisikin isä edes
yhden wirren meisaajia niin mielellänsähän tuon . . mutta
tun tuntikausia . .

Tuon tiesiwät he wanhastaan.
„Vn minä ainakaan osaa yhtäkään jouluwirren nuot-

tia", rupesi Littu tunnustamaan siinä kun hiljaa oltiin ja
isäntä mirsiä walikoi.

„Wcisaat mukana, kyllä isäntä osaa", sanoi Hessa. Hän
ei ollut enää juuri eilisiä lapsia, osasi siis wakawammin ja
sowittelewaisemmin asioista ajatella.

„Ei niiden kaikkein nuotteja lie kukaan osannut", alkoi
isäntä kirjaa selaellessaan haimaksensa sanoa. „Tuo llanto-
lausmainaja, jola oli oikein iso weisuumies, weisasi niitä
useita samalla nuotilla, ja niin minä olen kuullut lukkarinkin
tekemän, ylen miMin ne qina päästä payhän näin joulun?
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aikoina »veisannut, kuinkahan nyt sitten käynee . . »vieläköosannen monenkaan nuottia."
„Mitä nuolista", liittyi emäntä puheesen, „ei Jumala

katso nuotin tllitawuuteen, enempää kuin hän kaisoo ihmisen
muotoonkaan. Se on waan pääasia, että »veisataan uskolla
ja sydämen yksinkertaisuudessa, luottaen siihen että Inmala
»veisaamisen kuulee".

„Hmm", pam Jaska, ulähuulta »viisaan taivalla kier-
täen, „sopiwampi on lukea wirret, tuin »väärällä nuotilla ja
huonolla äänellä »veisata. Kun tuo tnisentmvan äijäkin »vei-
saa, niin en minä ainakaan ikänä" saata olla nauramatta.
Se on ivasta älyä se."

Äiti oikein suuttui:
„Ole siinä, muutama, iliuchtiinättä ja »veisaa itse jos

osaat! Kun kerta on kansakoulussa kaksi taliuea kulkenut, niin
pitäisi sitä edes juhlawirrct osata, mutta mitä!"

»Taidan helposti jos tahdon".
„Vipä tuota taitoa ole koskaan tuultu. Waan jos tai-

dat, niin koeta nyt".
„Älkaä nyt siinä riitaa haastako, tänä rauhan ja so-

»uinnon juhlan alkupäiwänä", rupesi isäntä suhditloinnan. „Eise koira oraivia hauku, joka riidalla metsään wicdään, eikä mei-
dän Jaakosta ole »veisaamaan. Suutansa hän kyllä osaa re-
piä ja muilla ilmehtiä."

Isäntä puhui lcmpeällä watawuudella ja syyllisyyden
tunto pakoitti Jaskan punastuen lattiata katselemaan.

„Te muut", jatkoi isäntä, „te Ma »vielä pidätte edes
Jumalan sanan kunniassa, ottakaa tirsat ja »veisataan nyt
tuosta «Lauluja nyt laskekaan»'." Ei Jaakon wnvitse", hän
lisäsi suurella lempeydellä. Mutta se »viilteli poikaa luita ja
ytimiä myöden. Jaska tunsi mielessään, että hän olisi ollut
iloisempi jos olisi saanut tusinan keskinkertaisia torivapuusteja.
Ia wuikutti tuo puhe muihinkin, renkiin ja piikoihin, niin että
he ikäänkuin todellisella mielihalulla ottiwat wirsitirjat.

Jaska oli loukannut wanhempainsa pyhimpm tunteita
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kowasti . .
kowasti, kaikki nuoret sen nyt huomasiwat wasta,

kun isännän ääni oli niin lempeä
. . .

Ia sydämet herähtiwät wastaan ottamaan . .

Weisuu kesti toista tuntia. Pikku pojat melkein heti
alussa rupesiwat torkkumaan. Toisetkin jo lopulla alimmat
haukotella, yskähdellä ja äänet rupesiwat karmeasti kärisemään.
Alkoi käydä yksitoikkoiseksi ja tunteet kangistuiwat.

Sydän painui kiini . . -

Isäntä yksin raittiisti jaksoi, näkyi »veisaaman kuin la-
man wuoksi.

Wllnn eihän sitä kukaan paljaan tawan wuoksi weisata
miitsi! Ojll-Pappalciincn ei itse ainakaan weisuustaan niin
ajatellut. Hän huomasi kaikki haukottelemiset ja muut wäsy-
misen merkit, mutta se ei ollut hänen Mikansa, jos ci Juma-
lan sanan waikutus noihin pystynyt. Jotain surun sekaista
hän mielessään tunsi. Ajatteli että loman paatumuksen kah-
leissa omat nuo toiset. Mutta sitten hän mieleensä johdatti,
että eihän se hänen wikansa ollut jos ei sana Vaikutustaan
tehnyt muihin, kun hän itse maan weisasi sydämen yksinker-
taisuudessa.

Hän weisasi ja weisasi. Näki ympärillään kaikellaisia
wäsymism merkkejä. Hyivää hän tarkoitti.

. . Täytyyhän sitä noidenkin kuunnella ja sen ohessa
woi aina jotain muistiinkin jäädä .

. Mahdollista kyllä, että
wois tälläkin hetkellä siemen sydämeen pirskahtaa ja rumeta
siellä itämään.

Emäntäkin ajatteli samaan suuntaan, maikka itsekin wä-
symystä tunsi.

Wihdoin yskä isännän keskeytti, ääni alkoi tulla niin
karmeaksi, että täytyi lopettaa.

„Iou'o", huokasi emäntä, kirjaa kädestään pois pannes-
saan, „tyllä se on kallis paikka."

Mutta nuoret eiwät pystyneet nyt ajattelemaan tuota-
kaan. Sydämet oliwat kadottaneet äskeisen eloisuutensa, tun-
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teet ja tajut oli kuoletettu. Tuntui maan niin kummallisenpainawalta«koko 010.
Isäntä itse istui totisena ja miettimän näköisenä wähänaikaa, pani sitten piippuun ja lähti astelemaan siwupenlille

seisomaan tuetun 10 kannun wetoisen miina-astian luo.
„tzakekaapa nyt kukin pullojanne", hän sanoi, „taitaa

tässä pitää rumeta tuota elämän-öljyä jakamaan".
Jo pääsiwät liikkeelle poikainkin ajut, kun kysymys tuli

näin hupaisesta ja helppotajuisesta aineesta.
Ia hauskoin ajatuksin kantoi kukin esiin pullojansa.

Parhaiksi iso maklarasarwi pistettiin astian läpeen, wuorat-
tiin se ympärillä woilla, ettei luwattomasti pisaratakaan maa-
han tipahtaisi tuota kallista lientä. Jakamisen tarkka toimi-
tus alkoi. Matamana isäntä kaateli tuopin mittaan, jota isossatiwiwadissa pidettiin, ettei pisaraakaan ylitsewuotaissa hukkaanmenisi. Jussi ensin osansa sai, kannua taksi ja poika Jaska
kolme. Litulle kaksi puolen tuopin pulloa täytettiin ja Hes-sulle samoin tuoppi pantiin neliskulmaiseen siniseen pulloon.
Täyteen pantiin emännänkin tuopin wetoinen karahwi ja loput
isäntä norotteli omiinsa, kahteen pään kokoiseen pulloon.

„Siinä se oli kahdeksan kannua", sanoi isäntä. Kukin
rupesi pullojansa korjailemaan.

„Kyllä on nyt haketta", rupesi lasla ihastellen, pullo-
jansa silmäillen sanomaan.

„On sinulla", tunnusti Jussi, „mutta minulla on mel-
kein liian wähä; rupean jo katumaan, etten tuottanut kolmea
kannua".

«Saahan sitä lisaa jos loppuu", lohdutti toinen.
Emäntä katsoi hywätfi sekaantua myöskin juttuun.
„Woi poika parat", hän sanoi, „kyllä on jo juomista

tuossakin nuorille pojille . . Ettehän nyt sikain tumalla ru-
menne juomaan . . wetämiiän kuin taiwaan kaaret".

«Paljonkohan "sitä nyt sitten itseltä menee, mutta kun
pitää antaa muille . . . Tulee suuria poika-jouttoja, niin ei
siinä potullinen ole suuri herra".
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«Kuka käskee juottaa suuria joukkoja? Siinä on kyllä
kun ryypyn antaa parhaille tuttawillensa", arweli emäntä.

«Kyllä tämä miina ainakin kestää," kerskui Hessa
ja Littu sanoi samaa, mutta emäntä makuutti asiassa mar-
inana :

«Kyllähän Hessan moi kestää likelle tulemaa Joulua,
mutta Litulla on tuskin pisaraakaan enää wiikon kuluttua.
Pojille menee ja Mkännehille, maikka paljonkin olis".

Mutta Ellun 11 »vuotisessa mielessä liikkui kateellisia
tunteita, kun muut noin saiwat pulloja ominaan taiteensa wiedö,
eikä hän yhtään, poistan Rikulle oli hän kuullut puolituop-
pia annetun tuon tähden sitä niin harmittitm. Pienem-
pikin oli Rikku, ja nuorempi, ainakin kuutta miitkoa . .

Mutta se onnellinen olikin ainoa poika kotonaan. Ellu tunsi,
että itku pakkasi. Kowin teki mieli mennä isältä pyytämään,
mutta ei uskaltanut . . olisiwat kohta perässä olleet toisetkin,
Wille ja Hemmu . . eikä annettu olisi tultenkaan yhdellekään,
sittenkuin kaikki olisiwat pyytäneet . .

Mutta kun isä otti wihdoin matkawakan awaimet ja
rupesi lukkoa auki yrittämään, niin Ollunkin mieli kääntyi
sinnepäin. Jaskan sydän rupesi taluttamaan taajemmin, kun
mäkiwöitä muisti. Wihdoin juonikas lukko aukeni . . ja isä
heitti ensimäisenä nastoitetut mäkiwyöt ja kiiltämän setolkan
Jaskan eteen.

«Tuos' nn", isä huolimattomasti, noin maan fiwumen-
nen sanoi, ikäänkuin tuollaisten kalujen osto olisi hänen mie-
lestänsä ollut maan jokapäiwäinen asia.

Jaska otti hitaasti hewospuettt käteensä, tahtoen hän»tin näyttää pitämänsä asiaa jokapäiwäisenä, mutta huulet
wääntyimät itsepintaisesti mielihywää ilmaisemaan nauruun.
Muiden ihmettely oli julkisempaa.

«Komeat owat", sanoi Hessa tylliksi katseltuaan.
„Niin kowin", todisti Littu.
«Liiaksikin komeat meikäläisille", lisäsi emäntä.
«Onpa kyllä", tunnusti isäntä, piippuaan kaiwaen.
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„mutta kun ne nyt muutkin niitä laittamat sellaisia, niin ajat-
telin, että saapa tuota nyt meidänkin pojalla olla, öhö . .

öhöm .
."

„Niin komastikin", huusi Littu wikkelään ja makeasti,
„kun Löppolän Herkollakin on, niin tottahan silloin jaa Oja-
Papplllan Jaskallakin olla."

Asianomaisten meni tuosta mieli hymäksi.
„Ei meidän kannattaisi niin", sanoi emäntä nöyrästi.

Se tahtoo sanoa: Meidän tuota nyt kannattaa, mutta toistase on monen muun, erittäinkin Löppolän.
Piiat ymmärsiwät asian. Liekö wihollinen luiskannut

asian oikein karmalleen Hessan kormaan, kun tämä rupesi pa-
nettelemaan:

„Sitä oikein sna ihmeellä ihmetellä, että sellaisetkin kun
Löppöläiset ostelemat noin kalliita, maikka on niin paljo wel-
taa. Toista se on sellaisten joilla ei ole welkaa."

Mutta emäntä ryhtyi puollustamaan Löppöläifiä:
„Mitci se nyt sitten on . . Kyllähän sellaisten aina

kannattaa, kun ei ole lapsiakaan muuta kuin kaksi. Toista se
on tässä muiden, joilla on useampia Se tahtoo sa-
noa: Paremmin tässä meillä tullaan toimeen kuin Löppölässä,
maikka meillä onkin enempi lapsia.

Ia sitä suuntaa sitten keskustelu meni hymcissä ystä-
wyydessä.

Ellukin oli mahaksi aikaa asiansa unohtanut, kun tuossa
muiden muassa uututsia katseli ja isä renikoita tuliaisiksi jakeli.

Mutta sitten taas haikea mieli maltasi, kun näki isän
pullojaan taka-lautaselle nosteleman, eikä ollenkaan näkynyt
ajatteleman Ellun miinan tarwetta. Toiset weljet tekiwät ar-
pamuruja turskan pyrstunikamista ja sauvat siitä huwinsa.
Ellua ei sekään huwittanut, hänellä oli tärkeämmät huolet.

„Onko teillä edes sellaista lankaa joka kestää?" kysyi
emäntä ja meni katsomaan poikain työtä.

Näytettiin hienoa ompelulankaa.
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«Vi tuo kestä mitään. Odottakaa nyt, minä tuon." Äiti
mei paksua tenkölankaa.

Isäntä meni ulos aitan awain kourassa. Ellu seurasi,
seisahti porstuan owipieleen .

. kurkisteli sieltä mitä isä toimii
. . Uskaltaiskohan tuolle puhua?

Isä tuli jo aitasta ja toi lakkinsa täynnä ohria, jotka,
Ellun suureksi ihmeeksi, kylwi lumelle risuläjän wiereen missä
parwi.puheliaita warpusia tepasteli. Isäntä poistui. Var-
puset lensiwät kylwökselle. «Tiu, tiu", sanoiwat ne ja näh-
täwallä mielihywallä poimimat

«Annatteko te ohria kysyi Ellu ihmetellen
isän selän takana. Isä säwähtl ja kääntyi taaksensa katso-
maan.

„Ka, Elluko se olikin", hän wirkkoi ja jatkoi sitten:
„Niin, ohria annan tiukkusille. Muista sinäkin, kun mail-
massa kaswat ja itse isännäksi tulet, ettäs aina joulu aattona
annat ohria tiukkusille, niin eiwät kesällä syö pelloiltasi".

«Mistähän ne kesällä tietämät, mikä meidän ohramaa on?"
„Kyllä ne tietämät, linnut".
«Mutta jos kaikki ihmiset kylwäisiwät niille ohria jou-

lun-aattona, niin eikö ne söisi kesällä kenenkään ohrapelloilta?"
«Luultawasti ci".
«Mutta mitähän ne sitten söisiwat?"
«Enpähän sitä nyt tiedä. Luultawasti ne jotainmuuta

söisiwat".
„ Mutta jos söisiwat sitten rukiita ja kauroja?"
„Niin, no, ei suinkaan ne niitäkään . . Kylläpähän ne

aina löytäisiwät muuta ruokaa". Isä rupesi pois päin me-
nemään.

Hywällä tuulella näytti isä nyt Ellun mielestä olewan.
Poika rohkaisi itsensä ja kuiskasi jälkeen:

„Isä!"
„Hnh?" Isä kääntyi takaisin. Ellua taas pelotti

jos isä kieltäisi, tiukka kun on asioissaan . .

„No mitä nyt?" isä uudelleen kysyi.
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„Toiskan Rikkukin on saanut juhlamiinaa. Saanko
minäkin?" Ellun kasmot kääntyiwät alaspäin, sormi meni
suuhun ja warknin wakoeli silmä mustausta isän kaswoista.

„luhla7wiinua!" matti isä pitläänsä huudahtaen. „Onko
Rikku sitten saanut juhla-miinaa?"

„On puolen tuoppia ja Takatalon Jaska samoin".
Isä katseli miettien ja wakawasti poikaa.
»Mutta mitä sellaiset kakaru-nallikat miinalla tekemät?"
„Niin", äänteli poika, „tekewät ne".
„Hm . . jos se niin on että niille muillekin niin

Mutta mitä sinä sillä teet?"
„Annan toisille. Me menisimme tapanille".
Isä pudisteli päätänsä.
„Ei se ole oikein", hän sanoi, „antaa miinaa sellaisille,

multa kuinka mä hänen nyt näen, niin annan sitten jos
annan".

Erottiin. Ellulla oli nyt jo toiwoa ja iloisen näköisenä
nuolafi hän ylihuultansa ja maiskutti suutansa, ikäänkuin
miinan esimakua maistellen. Mielissään juoksi hän tupaan,
näki siellä Hemmun ja Willen arpoman. Niiden
kimppuun siis ja maurut hän leikillä riipasi niin että nuora
katkesi ja kaikki piraytiwat ympäri lattiaa.

Ellua nauratti, mutta toiset itkiwät ja kanteliwat äi-
dille. Tämä tuli ankaran näköisenä tutkintoa pitämään. Pari
siewää Usip sai Ellu päähänsä, ja pääsi sillä, kun ker-
toi, ettei hän lankaa niin löyhäksi luullut.

Isäntäkin tuli ulkoa tupaan ja asettui wirsikirjan kanssa
pöydän päähän. Hymin hiukan, maan paljon sanowasti mit-
tautti hän silmiään Jussin ja Jaskan puoleen, jotka toisessa
päässä pöytää tammea pelastivat. Pojat ymmärsiwät, lykkä-
siwät lautansa syrjään. latasimat piippunsa asianmukaisessa
järjestyksessä ja asettuiwat rauhassa kuulemaan weisuuta. Ly-
hyitä mäli-aikoja lukuun ottamatta, kestikin se nyt myöhäiseen
iltaan.

Wmtta ei tänään enää mitään warsinainen työpäiwä
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ollutkaan, niin täytyi piikain kuitenkin ryhtyä «valmistelemaan
juhlaristiä. Kaunis siitä tulikin, niin että emäntäkin oikein

kehui.
Ilta joutui ja pikku pojat rupesiwat harmitellen riisuu-

tumaan, kun ei mitään joululahjoja näkynyt. Hemmu ahdisti
äitiä, otti oikein kowalle, mutta mitään ei tämä tunnustanut
itsellänsa oleman.

Msänkyyn pojat jo kaahiwat. Silloin omi hiljaa awat-
tiin raolleen ja kuului huuto:

„Hemmu,lle!" Lattialle paukahti pieni mytty.
,Mllelle!" Mytty myös.
„Ellulle!" Samoin mytty.

Koma tuli pojille kiire alas myttyjen kimppuun. Ia
mytyissä löytyi 5 pennin mehnas-ukko ja uudet wanttuut kus-
sakin.

11.

Jo aniwarhain loulupäiwa-aamuna killui tuo punai-
seksi wärjätty rakko Oja-Puupalan kaiwo-wintin nenässä ja
loisti niin weripunaisella walolla. Hemmua se kaikkein pa-
raiten aina saunan owelta asti hän sitä meni hu-
iviksensa katselemaan.

„Ka, ka kuinka se on ylhäällä!" hän huusi toisille po-
jille, jotka saunan orsilta alas wäänsiwät toista syltää pitkää
terwas-lllmppull^

„Mi:ä s«, mutta täällä se cujä on!" huusi Ellu sau-
nasta. «Näettekö pojat moimaa! Msin otan tuosta orren
päästä ulalleni ja tuon sinne lattiaan". Raskas oli luitenki
kantamus ja komin tutisiwal Ellun sääret kun ensimäiselle tik-
tapuikolle astui .

. ja jo luhistui . . Kowalla rätinällä tuli
terwas-lamppu lattiaan ja Ellu mukana.
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„3li, ai", hän rupesi malittamaan ja taisi hän kirota-
kin. Willellä melkein sentään oli suurempi hätä, huusi niin
että Hemmukin riensi ulkoa sisään.

,Mlu kulta, käwikö sun hywin huonosti?"
«Lempo kun luisti jalkani, eikä tuo mikään raskas ol-

lut". Ellun käwi komin wihaksi, loukkcmtumiscsta ei auttanut
ollenkaan huolia.

Uksissa miehin nyt lamppu kannettiin pellolle wähään
matkaan kartanosta maantien wiereen. Tuli pistettiin lat-
waan ja pian se sytytti luiwat terwakset wirecisti palamaan.
Hauska oli siinä nyt temmeltää walkean hohteessa hangella.
Joukko kylän poikiakin keräytyi, meteli ja rähinä kaswoi yhä.
Kirkkowäkeä ajoi ohitse komalla wauhdilln ja kulkusten helinä
täytti ilman. Toisillakin pojilla oli kotinsa lähisyydessä sa-
mallaisia terwas-lamppuja ja niitä katselemaan miehissä men-
tiin. Kirkkoonkin meno oli pojilla ollut mielessä, mutta komin
kului aika hupaisesti, niin että unohdettiin aikanansa sitä Mar-
ten kotiin mennä. Joulu-kirkko lynttilöineen muistui wihdoin
kuitenkin tzemmun mieleen niin eläwasti, että terwaslamppu-
jen ja tomerien wiehätys kadotti kaiken merkityksensä.

„Et sinä ehdi enää. Aikoja sitten omat isä ja äiti jo
menneet", sanoiwat toiset. Ei Hemmu sitä uskonut . . kotiin
tahtoi lähteä katsomaan.

Mutta rakkoa ei näkynyt cnään, ei mitään punaista
kiilunut tuolta kaiwon mintin nenästä . . . Hemmu koetti jo
kaukaa sitä tirkistää, mutta ei mitään . . . Juoksun päästi
poika matkaan ja itkukin pakkasi. Tupaan ryntäsi hän komin
läähättäen.

„Missä mun lamppuni on?"
„Se paloi", sanottiin. Tuo wcmnsi pojalta itkun. Isa

ja äitikin oliwat jo kirkkoon menneet ja Jaska lähtenyt kyytiin.
Ikämästi kului kirkonaikll pojilta. Kun isä ja äiti tuli-

wat, niin tuotti se mahan waihtelewaisuutta kun äiti näkemänsä
kirkosta kertoi. Mutta tuo huwi oli pian ohi mennyt ja ikä-
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wä rupesi taas tulemaan, kun, yleistä tapaa seuraten, ci koko
loulupäiwänä saanut kylän-juoksuun mennä.

Muutkin näyttiwät «väsyneeltä; nuoret ne loikoiwat sän-
gyissään ja koetliwat nukkumalla päiwän loppuun päästä.

Isäntä yisin.wiljeli kirjaa koko päiwän: kun wosyi wei-
saamaan, niin rupesi lukemaan. Emäntä koetti weisuussa ul-
komuistilta joukkoon hyrncllä Mutta takkakiwellä kun istui,
niin siinä oli niin rauhaisaa ja wäsyltäwää että toisinaan
torkahti.

„Kyllä tai siinä on perää", hän unisena haukotellen
rupesi jälkeenpuolisen sanomaan, „c!tä loulupäiwä ou jo
lon askelta pitempi luin muut syyspäiwät".

Isäntä pani pois kirjan, haukotteli, iski piippuun ja
käwi ikkunasta maantielle tirkistelemään, eikö jo edes ketään
syntistä liikkellä näkyisi. Ketään ci näkynyt, rauhaisaa oli
waan kaikkialla, niin juhlallisen Hiljoista.

„Saa nähdä", hän sanoi, tehtyänsä tuon hawannon,
„mcne.'kö tämä Joulu nyt näin siewästi loppuun asti . .

On niillä sentään wielä wähcin jälcllä kristillistä häpyä, et-
teiwät loulupäiwänä lähde kulestelemaan."

Toisena loulupäiwänä tiesi Jaska jo aikaisin harmitella
tämän päiwän liiallista lyhyyttä. Tuo kelpo poika tuiwoi
että se olisi puolta pitempi ollut.

,Milä wosten?" kysyi Littu.
„Että paremmin olisi aikaa ryypätä".
„No, lun on juhlaa kaksi wiikkoa, niin kyl!ä siinä on

aikaa".
„Gi ne ole enään muut päiwät Tapanin päiwia".
Nuoret käwiwät tänään kirkossa. Sieltä tullessa ei po-

jissa ollut enään makuu» halua, ei mitään uneliaisuuden
merkkejä. Kirkosta tullessaan alkoiwat he hankkiutua Tapn-
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nille lähtemään. Oikein pulskaksi tahtoiwat pojat itsensä pän-
tätä: pestä kädet ja kaswot saipuawedellä ja pukea werlawaA-
tees päälle.

Jaskaa auttoi äitinsäkin, ainakin Vaatteiden esiin haussa.
Jussin täytyi yksin walmisluksistaan huolta pitää, itse etsiä
joka liuskan, hänellä kun ei ollut äitiä.

Hiuksionsll Jaska kampasi
. . silitteli.

„Onto tuo jakaus suora, äiti?"
„Ei oikein . . annas minä .

." Äiti otti luukahwelin
pöytälaatikosta ja toimitti sen awulla jakauksen suoraksi. Sitä
tehdessään hän alkoi sanoa:

„Älkäähän nyt lapsikullat komin ryypätkö, nuoret pojat".
„tzmm", yani Jaska ylenkatseellisesti. Eihän hän enään

mikään lapsikulta ollut, tuommoinen nuori poika, joka ei olisi
itse tietänyt, kuinka paljon ryyppää! Äidit usein maan turhia
pelkäämät ja nwroittawat.

„Ei suinkaan waroitus liiaksi ole" sanoi Jussi, „kun
toisinaan tahtoo tulla mähän liiaksikin ryypättyä".

„Niin tolikin!"
„Hmm", Mni Jaska uudestaan.
.

. Jussi puhuu äidin kanssa mielin kielin .
.

„Mennään nyt jo". Jaska alkoi köwellä ulospäin ja
Jussi seurasi. Isäntä tuli juuri tallista ja wäänsi päätä po-
jille sanoessaan:

„Tictäkäakin kulkea kunnialla, ettette.siaksi juo itseänne".
„Nooh!" kuului poikain wahwa lupaus ja portin takana

pääsi Jaskalta oikein naurahdus kun ajatteli waroitutsia joilla
oli matkaan ewcistctty . . ikääntun ei itse jo tietäisi mitä tekee
. . Pyh! . . waroittelewat kun mukuloita!

Ellu tuli kylästä juosten hohuultaen iltapäiwällä
kotiin.

,Mikä nyt on?" kysyi äiti ja isäkin näkyi häntä kysy-
maisestt silmäilewän. Poika maan hohuutti ja toisinaan nau-
rahti, sana näkyi suusta ilmoille pyrkiwän, mutia Ellulla ei,
tahtonut olla uskallusta sitä laskea,
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„No sano, mikä on?" isä kiiwaammin kysyi.
„Tuiset meniwät Tapanille" sni poika häweliäästi mih-

duinkin sanotuksi.
Tuollaiset naljuksetkinko?" äiti ihmeissään

kyseli.
„Niin".
„Ia pitäiötu sinunki mennä?" kysyi isä iwallisesti hy-

myellen.
~Ne toiset niin tahtoivat joukkoonsa, että .

."

„Ia onko niillä kaikilla wiinaa?"
„On . . melkein jokaisella".
„Onko niitä montakin?"
„Ainakin seitsemän ja jos minäkin pääsisin, niin ainakin

kahdeksan".
Isä kuunteli naurussa suin, mutta äiti rupesi huuta-

maan:
,M ajattelemistakaan sulla! Wai kakaratkin nyt .

!

Missä Hemmu ja Wille owat?"
„Tuollll .

. iymysilla".
„No ci mihinkään se sowi, että tuollaisille nallikoillc

jo miinaa annettaisiin! Ota kirja tätecs, muutama! . . Kyl-
läpä nekin owat wanhuksia jotka wiinaa antawat. Wacmaan
Hemmu ja Willekin tahtomat, kuinkas muuten?"

„Ei Wille ja Hemmu tiedäkään, että minä .
. minä

niiltä karkasin", muistutti poika asiallisesti.
„We,ikka, mutta ci!" makuutti äiti.
«Kaljaahan ne ennenkin owat tuollaiset ryypänneet",

muistutteli isä.
„Ka!jaa", matki poika, „mitäs siitä että ennen".
„Tukitko suus!" Äiti loi jalkaa lattiaan. Häntä ru-

pesi jo pelottamaan, että isä ehkä myöntyisi pojan ruiku-
tuksiin.

„Oi!pll Jaskallakin ollut monena Jouluna, ja kun niillä
toisillakin on, jotka owat nuorempia kuin minä . . Enkä minä
Villelle ia Hemmulle sanoisi .

. yhyy . . Ia kun isä lupasi,
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yhyy .
." Poika antoi pakoittawan itkun nyt oikein wapaasti

tulwata.
„Isä lupasi", matki äiti ihmetellen, „oletko sinä lii-

mannut tuolle?"
Isä ei katsonut tarpeelliseksi mustata mitään äidille. Toi-

messaan hän maan, ikäänkuin äidin puhetta huomaamatta, ryh-
tyi makowasti keskeyttämään poikaa:

„Älä nyt siinä . . Saat itsellesi tilkan. Mene sitten
toisten joukkoon jos tahdot. Mutta jos juowuksiin ryyppäät
itsesi tuommoinen kelmoton nallitta, niin .

." Hän otti
lautaselta ison pullon ja rupesi kaatamaan pienempään.

„Ia meinaat siis antaa tuolle miinaa?" äiti harmistu-
neena kysyi.

„Kun lapsi saa, mitä se pyytää, niin se on maiti", ar-
weli isä.

„Woi tätä aikaa!" huokasi äiti. Sitten hän wielä sa-
noi: „Mcne nyt sitten, ennen kuin ne toiset hywät ehtiwät
tulla. Minä panen pullosi tuonne kaappiin, josta saat ottaa.
Mutta tiedäkin se, ettet saa ryypätä itse, muuta kuin pikkui-
sen huuliisi panna!"

„Nooh!" Ellu oikein lenK. kylään.
„Kumma, että tuolle annoit miinaa", sanoi äiti pojan

meutyö.
„Tuumailen sitä, että jos niiden wapautta komin ra-

soittaa, min ne omawaltllisemmaksi tultuansa rupeemat juo-
maan sitä hurjemmin. Meinaan, että kun ne pienestä pitäen
saamat siihen tottua hiljalleen, niin oppimat kestämään, ettei-
mät koskaan sitä lomin himolsesta mcdä", arweli isä totisena.

,loskopllhan niin olis!" huokasi 'äiti, „mutta minä tuu-
mailen, ettei niille saisi antaa noin pienenä wielä, oppimat ne
siitä ryyppäämään kuitenkin. Pitäisi estää kaikesta pahuu-
desta niin kauan kuin moi, ei ne sitten enää huoli, kun korwa
kormun tasalle taswaa."

„Hm, no, ei niistä nyt siltä juoppoja tule, minkä minä
niille miinaa annan. Jos Jumala tahtoo heitä warjella juop-
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poudcsta, niin kyllä hän warjelee", puheli isä tuntein täydel-
listä omantunnon rauhaa.

Ei ollut pitkää aikaa kulunut Ellun lähdöstä, kun jo
Wille ja Hemmutin tuliwat totiin.

„Onko Ellu ollut totona?" kysyiwät.
„Oli se".
„Mcnikö se jälleen kylään?"
„Kula tietää; en teitäkään tietäisi, jos ette siinä olisi".

Äiti istui tuolilla takan wieressä ja tahtoi näyttäytyä koko-
naan tietämättömältä asiasta. Tarkkasi kuitenkin poikain weh°
keitä. Nauru rupesi hermoja kutkuttamaan, kun huomasi, että
pojilla oli jotain sydämen päällä, eitä löytynyt uskallusta sitäsanoa. Äiti naivisti tuon asian laatua.

Wihdoin Hemmu lähestyi häntä.
„Äiti".
„No, mitä?"
„Saiko Ellu miinaa?" (Hywin ujosti.)
~Hääh! mitä sitten?"
„Willckin pyytää".
«Se pyytää itsektin!" oikaisi Wille.
„Älä walehtele!"
„Tukkikaa nyt juutuin suunne hywät kelwottomat, eli

minä .
." Äiti osoitteli menewänsä loukkoon, missä luuta sei-

soi aina walmiina tarjuomaan suosiollista apuansa. Pojat
rupcsiwat itkua hynkkänmnän ja pyytelemään, ettei piiskat-
taisi. Wähäisen lomamajan perästä kun mielet jo oliwat eh-
tineet asettua, uskalsi Wille taas sanoa:

„Saipa Ellutin ...Ei olisi hänellekään antaa tar-
winnut".

„Älä nyt Wille enää kiusaa minua sillä asialla, elikkä
.

. Isä tosin antoi Ellulle pienen tilkan, hywin pienen, mutta
Ellu onkin jo iso poika".

„Ei ole tuin kahta wuotta wanhempi minua", intti
Wille.

„No odota edes siksi, Km sinäkin tulet Mun ijälle".



26

Mutta nyt oli äiti Willen mielestä jo wnhän leppy-
necmpi ja asiaan käsiksi sopi ryhtyä uudella innolla.

„Hmm", pani hän, „cn minä saa silloinkaan, kun en
nyt jo saa".

„Antakna nyt äiti", rupesi Hemmukin taas kauniisti ja
»viattomasti pyytämään.

„Sinullekinko?" äiti kysyi.
Hemmu ei nyt mitään wastannut, mutta ujoudestansa

woi päättää, että hän sitä ajatteli.
„Antnkaa nyt", ruikutti Wille.
«Olettekos nyt . !" Äiti löi pieksua Lattiaan. „Kun

ijänne tulee, niin selkäänne saatte, ihan. warmaan".
Isä tulikin suurimpaan?"
„Mistä nyt selkään luwataan?" hän kysyi.
„Mistä!" matki äiti, „wiinaa nyt pitäisi olla sille kel-

wottomimmalletin!"
Isän tullessa ja äidin kantelemisen aikana, meniwät poi-

kain sormet suun puoleen, silmät kyräiliwät tutkien, mitä isä
asiasta mahtaisi ajatella.

„lopa nyt sitten poikia oikein pyrryttää", sanoi isä
matalalla passoääncllä, joka muuten tuumii oleivan kowasti
ankara. «Selkään!" lisasi hän miclä.

Pojilla ei ollut uskallusta enäön asiasta puhua. Sydä-
mystyksissään istuimat he mähän aikaa penkillä mierckknin.
Lähtiwäl sitten ulns pahkuloimnan, kun Ellua pidetään po,«
remmasti kuin heitä.

Illan joutuessa rupesi kylässä poikain „T«panilla ku-
lun" Hedelmiä näkyä joka näkemään sattui, kyllä
sattumattomankin törmiin, miten tuo iloinen (kristillinen!)
nuoriso mietti Vapahtajin syntymisen muistojuhlaa.

,siun pojat Oja-Pappalaan tnliwat, ei isännän tarwin-
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nut mennä ulos katsomaan keitä talossa oli; annesta hän sen
jo tiesi päättää.

Ei kulkijat olleet wiclä komin monessa talossa käyneet-
kään, mutta kuitenkin jo muutamat Oja-P,ippalan porstuassa
heittiwät itscwaltaistll ja siitä ylös päästyään
armiyasti polwianfa huvcllcn ilmmsiwat oikein selwin sanoin,
että kaikki tuo tapahtui masten tahtoa ja kaikkia siwccllisiä
aikomuksia.

Kun siitä «vihdoin tupaan ehdittiin ja talonwciki penkin-
loukkoihin soukkaa olemaan asettui, niin pojat, alkoiwat täyt-
tää satunnaista isäntä-oikeuttaan: kompuroiden kuleksia uistai-
lewissa ryhmissä kautta puhtaaksi pestyn lattian. Kaksin ja
kolmin he lasikuulassa hupaisella taivalla tanssailiwat ja rä-
misemällä äänellä, anteeksi annettawalla ylpeydellä kehuiwat
itseänsä ja pahaa luontoansa. Useat kyseliwät isännältä ja
emännältä, pahastuisuvatko he tätä elämää. Tietysti eiwät
ne sanoneet pahastuwansa. Joukon muutamat jäsenet istui--
wal myöskin selwäpäiscmpinä penkeillä ja humitcttuna kump-
palcinsa sukkeluudesta yhteen mittaan lasiiwat suosiollisia nau-
run hohotuksia.

Tupakkalaatikkonsa toiwat Oja Pappalan pojat pöytään
ja käsliwöt piippuun panemaan. Tuota useimmat teliwätkin
yhteen jaksoon, kopistiwat toisia tupakoita pois piipustaan ja
meniwät uudestaan täyttämään, jota tehdessään waristelimat
niitä wicressä olemaan kaljatuoppiin. Juomasta siten syntyi
merkillinen siknitus jota toiset halukkaasti imiwät, mutta toi-
set, turhanpäiwöisen hienomakuiset, suutansa wiiäristellen pois
syljcskelimät.

Jaska ja Jussi saiwat miinansa hywin kaupaksi. Tuo
ikäwci tapa, kursaileminen, oli joukossa halwetsittu ominai-
suus, jopa siihen määrään, että joukon „etewimmät", s. o.
juopuneimmat tahtoiwat pari, kolme ylimääräistä ryyppyä.

Wähän nolosti täwi Jaskalta ryyppyjen kaateleminen,
niin että toisinaan hiukan pöydällekin miinaa muosi pikarin
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laitllin yli. Isäntä ei saattanut tuota enää maltillisena kat-
sella, kun oikein pöydältä alas rupesi mirtaamaan.

„Lempojako sitä siinä pöydälle kaatelee!" hän ärjäsi
loukostaan.

Tuo »vanhoillaan olema ukko-hymälas, tun rupesi ärjn-
miscllään asiain luonnollista menoa häiritsemään! Eikö hän
sitä tietänyt ja omasta kokemuksestaan muistanut, että miinan
pöydälle kaateleminen Tapaninpäiwänä kuuluu myöskin nyky-
ajan hywäin tapain joukkoon.

Jaska luonnollisesti loukkautui. (Ia kuka kelpo nuo-
rukainen ei tuollaisesta louktautuisi). Hän rupesi surjittäin
lyräilemään ja itsekseen mutisemaan. Mntt.! muutamat towe-
reisto, jotka tunfiwat itsellänsä oleman waikutuswalta, meni-
wät isää somittelemaan.

„Ältää nyt isäntä suuttuko, perhanoissa
. . kun Jaska

on wähä hutikassa . . mutta ei haitalle . . ei ollenkaan hai-
talle .

. kyllä sitä poikllmichct näin Tapaninpäiwänä aina
mähin ryypähtämät .

. ja onpa äijä tainnut itsekin aikoinansa
maiötahtaa, he, heh .

."

„No on", keskeytti toinen, „tämä Oja Pappalainen un-
lin ollut aikoinansa hurja poika . . kyllä minä tiedän!"

Tällä puheella oli tarkoituksena olla mairiltelemaa ke-
humista. Mutta isäntä lähti kamariin poikain käsistä.

Wihdoinkin alkoi joukko pois lähteä, toisiin taloihin.
Emäntä wllllteli Jaskaa jo kotiin jäämään, multa kun sitä kaksi
hywää tuttua ja horjumaa tomeria käsistä weti, niin ystämäl-
lisellä mälirynnätöllä niin eihän sitä kukaan olisi wiitsinyt
joukosta pois jäädä ja toisia suututtaa. Siis joukkoon Jas-
kakin mielii meni ja nyt masta itsensä oikein mcipantsi „hu-
mittelemaan" tunsi, kun ei enää ollut kotiin mentäwä .

. Vi
tarwinnut siitä niin suuria wälittää jos mähän miinoihinkin
sattuisi joutumaan.

„Koska ne kclwottomat tulemat?" rupesi isäntä päi-
wittelemään, kun joukko oli mennyt eikä pikkupoikia rumennut
kuulumaan.
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„los eimät maan pian tule, niin panen owcn kiinni,
enkä laske sisään yhtäkään", uhkasi emäntä.

Hemmu ja Wille rupesimat innokkaasti kehoittamaan äi-
tiä panemaan ow'a kiinni .

. Olisi ollut mielestänsä niin
hauskaa tuolla taivalla Ellulle kostaa.

Mutta määrinpä näkyiwnt nekin ajasta pitämän, silläsamassa rupesi porstuasta kuulumaan tuollaista tiheään sä<
pistäwnä saapasten pauketta, joka on kaikilla poikakloppi-jou-
koilla niin omituista. Tupaan he MMiwä,t, kuten wyurymä
galto, juuri omessa koettaen toinen toisensa ohi rientää.

Ellu meni mähän orjaillen ja ujostellen isältään tupak-
talaatikkoa kyselemään. Nahan pahan kuriselta, pojan mie-
lestä, isä näytti, kun ei ensinnä tahtonut kysymystä kuule-
maan kormuansa ottaa . . toisaalle maan katseli. Sannihan
kuitenki mihdoin:

„Tuolla se on kaapissa".
Sitten käwi kaikki järjestyksessä niinkuin miehiltäkin.
„Tule ryyppäämään, Masa", kasti Ellu ensimmäistä

poikaa. Käsketty meni, kaasi ryypyn menemään että keikahti.
«Sinne on monta mennyt, eikä oo yhtään takaisin tul-

lut", hän wakawasti sanoi ja rupesi piippuansa .lataamaan.
Muita, yksin isäntääkin rupesi naurattamaan tuo kaikin puo-
lin miehuullinen käytös.

„Mitä te nauratte?"
Masalla oli mahtawa hymy huulilla ja hän näytti ole-

man hywin luottawllinen kahdentoistawuotisecn kokemukseensa.
Wuoro muoroon ryypättiin. Mutta kokonaista pikarin

täyttä eiwät uskaltaneet ryypätä muut kuin Masa ja eräs
toinen; toiset maan hiukan maisteliwat.

Wacm rohkeutta rintaan tuotti maisteleminenkin sen wer-
ran, että pojat tuliwat heti ryypättyänsä ikään kuin koteu-
tuneimmiksi talossa.

Miksecn istuiwat loukossaan Hemmu ja Wille, har-
millisen hiljaisina katsellen toisten hauskuutta. Ellu oli hei-
dän mielestään kowin rehewa . . kaatoi aina niin mahta-
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wasti miinaa pikariin ja sitten, ilman hätäilemättä ryyppää-
mään käski, ihan kuin aika mies. Se Willelle erittäin kateeksi
täwi, kun Simulan Kallekin oli joukossa, eikä ollut yhtään
wanhempi häntä .

. olipa wielä pienempikin, ainakin puukon-
hamaraa lyhempi. . Sellainenkin napakka! .

.

Kun isäntä meni poikia rupesi laulat-
tamaan, sillä heitä niin kumin halutti näyttöä miehuuttaan
waimowäelle. Erittäinkin eräs Herkko niminen jo monta ker-
taa älähti, mutta ei oikein uskaltanut isännän tähden. Mutta
kun isäntä nyt silmistä poistui, moitti sisällinen pnkoitus kai-
ken hämin. Erittäin luontcmasti hän osasi horjua ja onnistuisaamaan äänensakin asianmukaisesti rämisemään kun lauloi:
«Hollita rollita minä maan laulan, kun henttuni hywästi
jätti .

."

„Woi kaikes mailmas!" huudahti Littu nauraen ja kaikki
muut yhtyimät kowasti kakattamaan. Toiset pojat rupesiwat
kadehtimaan Herkon kunniaa ja"ryhtyiwät hekin, kukin tawal-
laan, huomiota puoleensa metämään.

Kyllähän tätä melua olisi kestänyt kuinka kauan hy-
wänsä, mutta isää ei se huwittanut, maan kamarista tulles-saan käski hän pojat ulos.

Ellukin koetti wielä toisten lähtiessä joukkoon wikeltää,
maikka äiti kielsi. Mutta äiti juoksi porstuaan perään ja toi
Ellun korwahiuksistll metäen tupaan. Ellu oikein itki . . .

Mikä ääretön häwäistys, ottaa toista tukkaan ja siitä kiskoa
pois tomerien joukosta!

Äiti ei puhunut juuri mitään, Willen ja Hemmun mic-
reen penkille maan jätti istumaan ja meni itse isän luo ka-
mariin.

Toisten melu pihalta tunti houkuttelemana törmiin . .

Kuuluuvat siellä seiniin paukutteleman ja rallattaman. Ia
kun melj,ct wielä hiukan ilmehtien jo paisui
Ellun sappi siihen määrään, että kormMselle Willeä löi."Ä'illc

ja Hcmmu meni kamariin wanhemmille kan-
telemaan, että Ellu on luomuksissa.



Wihaisena tuliwat isä ja äiti tupaan ja rupesiwat poi-
kaa tutkimaan. Ellulle tuli hätä. Ei auttanut peitteleminen-
tään niin tarkassa tutkinnossa, sillä äiti näki kuinka silmät
mulkoiliwat, posket hohtimat ja henkikin miinalta haisi.

„luomuksissn se on tuo kakara, leimaanhan sen näkee,
ja kun niin wähälln Willeälin loi. Ota isä raipat ja peh-
mitä selko!" sanoi mu ankarasti.

Mutta Ellulta pääsi itku.
„Kun en minä ole ryypännyt muuta kuin wähän . .

niin wähä joka paikassa, että .
. Vika ole ollutkaan miinaa

muuta kuin kolmessa paikassa. Ne omat maan kaljaa anta-
neet muut", toimitti Ellu itkien.

„Kaljaa! No sanoithan sinä, että ne kaikki saamat mii-
naa?" tutkaili isä.

„Niin ne sanomatkin, mutta ei niille ollut annettukaan".
Isä istui ja weti Ellun eteensä.
„Mutta enkös minä sanonut, ettet saa ryypätä ollen-

kaan?" hän kysyi.
„Niin!" jatkoi äiti. ,
„Ei te sitä sanonut ettei ollenkaan saa ryypätä, enkä

minä muuta kuin maistoin . . En minä ole suomuksissa".
„On se", kuiskutti H?mmu äitinsä korwaan suurella rie-

mulla.
„SuuZ kiinni, siinä!" kiiski äiti, eikä näyttänyt yleensä

hywäksywän, että toinen toiselle pahaa toiwotti.
„Mutta enkös minä sanonut, ettet saa juowuksiin it-

seäsi ryypätä?" Isä muisti ettei hän tosin ollut kieltänytkään
poikaa maistamasta ja koetti nyt korjata asemaansa, saadak-seen kuitenkin näyttäytyä huolelliselta isältä. Pojan sukkela
pää ketsi asiassa tämän puolen.

«Sanoitte te", hän sanoi „mutta en minä luullut sen
niin wähästä, yhyy .

. Jos isä olisikin sanonut, etten minä
saa ollenkaan ryypätä, niin en minä olisi ryypännyt, yhy
. . yhyy .

."

Isältä oli aseet poissa.

31
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„Älä nyt raa'u. Olkoon nyt tämä kerta anteeksi, mutta
muista toisella kertaa!"

Isä laski pojan luotansa ja lähti itse ulos tumasta.
„Etkö nytkään anna selkään!?" kysyi äiti, joka tuomitsiasiassa pintapuolisemmln.
Isä ei wastannut mitään.
„No laita nyt itsesi heti makuulle, kun sait anteeksi muu-

tama!"
Ia Ellu totteli nopsasti; heitteli waattcita päältään kuin

hädän edestä ja puillasi sänkyyn.

Oli yö. Oja-Pappalassll »vallitsi tywen hiljaisuus muualla,
paitsi sikoläätissä, josta kuului jyskettä ja mölinää, joka jos-
sain suhteessa muistutti ihmisäänestä.

Arwattllwasti tuwasia rauhassa nukkuiwat kaikki, koska
ei mainittu ääntcleminen saanut siellä kotwaseen aikaan ke-
tään liikkeelle lähtemään. Mutta wihdoin, janoko wai mikä
lie emännän ulos ajanut noin kello 3 ajoissa. Hän kuuli tuon
metelin. Luuli rosmoja liikkeessä oleman ja hätäisesti siuna-
ten rupesi isäntää ja piikoja hereille saamaan. Pelko oli nai-
silla loma ja tukala oli ulos lähteä. Ei isäntä sanonut pei-
laamansa, lirmecn maan käteensä otti ja naisille luudanwarsia
neuwoi, sekä lyhtyyn käski walkeata ottaa. Zydänsuussa oli
naisilla kun porstuan owella siunailiwat ja kuultelimat. Si-
koläätistäpäin kuului melu.

»Laupias I—la! . . Eikä siellä ole sikaakaan", kuistasi
emäntä maristen. Jos sika siellä olisi sattunut olemaan, niin
ei mikään olisi sen warmempi ollut, kuin se, että siellä sikaa
nökistetään, läskiä wietäwäksi parempiin suihin. Mutta niin
ei nyt ollut asia. Mikä merkillinen? .

.

Isäntä lähti kirwes tanassa läätille päin toisten edellä
kulkemaan. Lieneekö hämmästys wmko pelto heitä sitten yh-
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teen paikkaan pakoittanut seisahtumaan, kun huomasiwat owcn
ulkoa päin teljetyksi paksulla puskurilla. Samassa alkoi myös-
kin taas kuulua pakkokiroileminen, sammaltamalla kielellä.

Kiroili isäntäkin, tun puskurin owcn päältä pois pot-
kasi ja kirwes tanassa asettui odottamaan mitä tulema olisi.
Naiset kyyristyiwät isännän selän taakse, peloissaan pusertaen
luudanwllrsiaan.

„Mikä siellä on!?" ärjäsi isäntä ja asettui lyömäasen-
toon. Mutta ei sieltä ketään tullut. Isäntä otti lyhdyn ja
walllisi sillä owesta läätin sisustaa.

„Mitä . . mitä . . mitä? . . Woi sen tuhannen sikaa!"
rupesi hän suurella inholla hokemaan.

Sikako siellä siis kuitenkin oli? Mutta kenenkä oma?
Naisetkin uskalsiwat nyt astua liiemmäksi owelle, kun

isäntä lyhdyn kanssa meni sisään länttiin.
„Mikci siellä nyt . .

?" emäntä kurkisti sisään. Sa-
massa rupesi kowasti siunaamaan ja meni hätäisesti sisään.

Wasta piikain suusta pääsi:
„laska! . Jaskako?"

Wanhemmat eiwät saattaneet tätä nimeä tuhlata tuota
olentoa marten, jota läätissä rähmi. He oliwat tuolla ni-
mellä tottuneet maan poikaansa nimittämään.

Tätä olentoa he maan sanomat siaksi, siksikin inholla.
Äiti itki.

Wiimeinkin oli Jaska tupaan saatu, rywtttyneet waatteet
päältä otettu ja kaswot epäpuhtaista aineksista puhdistettu,
ettei tukehtuisi, jos suuhun sattuisi enempi menemään. Ruu-
miillisesti puhdistettuna, oli hänet pantu sänkyyn makaa-
maan. --

Aamulla tuli Jussi kotiin naurahdellen ja Jaskaa ky-
sellen. Jaska makasi owisängyssä, kuuli Jussin kyselemisen ja
ilmoitti itsensä rykäsemällä.

Wihaisena oli isäntä ollut ja synkeänä koko aamun .
.

harmittanut oli Jaskan tähden. Mutta nm Jussikin nyt
tuli totiin, nähtciwästi hywässä kohmelossa, silmät meriset ja
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mulkoilemat, jalat metelästi laahustawat, niin isännältä sisäl-
linen naurunhyttays pääsi

.
. Kailki ne omat yhdenlaisia nuo

kelwottomat .
.

„No, kuinka siellä on oikein oltu?" hän kysyi, suu an-
karassa hymyssä Jussia tarkastellen.

Jussin ei tehnyt mieli mustaamaan. Hämillänsä hy-
myellen hän lattian rakoja katsellen wihdoin sanoi:

»Olihan siellä pientä wälityystä". Sitten meni hän Jas-
kan luo ja kuiskasi:

„Oletk° sinä kipeä?"
„En minä erittäin . . . päätäni sentään mahan juu-

mottaa".
„Wai wähä, sepä on ihme, ettei kolota oikein aika kä-

destä .
. joutllisipa kolottaa", sanoi isäntä.

„Ei kolotukaan", makuutti lasla, „minä nousen maikka
pukemaan". Ia hän nousikin.

„No kuka sun sinne sian-loppioon pani?" kysyi isä nyt
ankarasti.

Jaskaa hämetti, ei se, että hän oli sian-kopissa ollut,
mutta se, että häntä muut oliwat sinne pannee:. Ei tahto-
nut kehdata selwityksiin rumeta; sanothan wihdoin hiljaa:

»Sanokoon Jussi, en minä muista".
Tuo tapa on muuten aina ollut niin käytännöllinen

keino päästä itse kertomasta juowulsissa tekemiänsä hulluuksia,
tekemällä itsensä muistamattomaksi.

Eikä Jussikaan olisi wiitsinyt, mutta täytyihän sitä,
kun isäntä lireästi pakoitti.

»Tappelemaan siellä rumettiin", hän naurahdellen ker-
toi, „ja ne toiset ottimat ja paniwat Jaskan sinne sian-kop-
pioon, kun ei muuten hellittänyt". Jussia nauratti kertoes-saan. „laska oli silloin jo niin päissään että . . enkä minä-
kään oilein muista kuinka se on sinne joutunut, olin itsekin
silloin niin perusti pätkässä että . . Woi turkanen kun sitä
ryypättiinkin!"
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„N«, oliko puheemme, kun kotoa lähditte, että sillä la-
malla elää ja juoda?" kysyi isäntä.

„Hääh?" sai hän wähän ajan kuluttua uudistaa.
„Ei ollutkaan, mutta .

. ." Ei siinä Jaskalla ollut
juuri mitään puollustuksciseen sanottamana.

„Ei semmoiset miehet ikänä mihinkään kelpaa", jatkoi
isä tuimasti, „jotka jo tuolla ijöllä niin juomat, että sikain
kanssa yksillä pahnoilla makaamat. Ia muistakaa mun sa-
nani, että kun mun ijällcni tulette, ette enää kelpaa mihin-
kään, jos tuollalailla juotte."

Kyllä poikain teki mieli itseänsä puollustamaan, mutta
joku waistomllinen tunne lamasi tämän mieliteon woiman ja
pakoitti aralla, maikka ei juuri parannus-päätelmiin taipu-
malla tunnolla, kuuntelemaan isännän wakawia nuhteita.

111.

Aina oli Joulu yhtä juhlallista arkipaiwinälin. Naiset
lulkiwat sukkakutimineen naapureissa istuskelemassa. Nuoret
miehet kuleksimat suurissa parwissa ympäri pitäjästä, talosta
taloon wiinaryyppyjä saamassa, niin ahkeraan, eltä useita
wuorokaufia kerrallaan kotoa pois wiipyiwät. Kaiket päiwät
juoksenteliwat pienemmät pojatkin, alla rippikoulun olewat,
juhla-lankaa tytöiltä keräämässä, sama tapa cli ennen
ollut läysikaswuisillakin pojilla mallan yleinen, mutta näinä
aikoina se jo oli muuttunut lankaletti wiinaryypyksi. Elämä
noissa kierläwissä joukoissa oli joukoissa-olijoille epäilemättä
sangen hauskaa: Kulin yritti toistansa woittaa rimojen kok-
taMheiden laskettelemisessa, kukin koetti hankkia itselleen „wei-
tikan" i'a „junkkarin" suuresti haluttuja nimiä. Uskallanpa
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makuuttaa, että löytyi hywin suuri osa nuoria miehiä, joilla
Jouluna ei ollut mitään muuta tehtäwää ajatuksissa, kuin
saada miinaa enempi kuin juoda jaksoi ja keksiä tuhansia juo-
nia ja „sukkcloita temppuja", joilla huwittaa ja naurattaa
kumppancitansa ja samalla saada itselleen tuota „weitikan„
mainetta.

Isännät ja emännät sillä aikaa tmvallisesti kotona rau-
hassa istuimat, ruokkimat hewosia ja lehmiä, katseluna! pahas-
telematta nuorison iloisia metkuja ja odottiwat Joulun loppua.

Suuri parwi pikku poikia saapasti suurella rähinällä ja
kolinalla Oja-Pappalan tupaan. Jokaisen takin napinläwessä
tahi lakin reunan ympärille köytettynä oli paksu kääre mo-
nenwäristä willa- ja pumpulilankaa.

Pojat seisahtuiwat ensinnä parween owensuuhun, niisti-
nmt neniänsä, töllisteliwät ympäri tupaa, nykiwät toisiaan,
kuiskutteliwat ja purslahteliwat nauramaan. Litun ja Hes-sun puoleen silmät paloiwat. Rohkeimpia wihdoin uskalsi as>
tua muutamia peremmälle tyttöjä kohden.

„Nyt lankaa! Lankaa pitää tulla! — Laittakaa tänne
turkinpunasta! Minä tahdon ehta sinistä! .

."

Loppumaton jakso tällaisia mallinnuksia tuli ja pojat
pakkausiwLt yhä liiemmäksi, ikäänkuin aikomuksella käsikähmään
käydä. Hessa ja Littu rupesiwat haukkumaan, puhutteliwat
poikia „rompan komppaniaksi" ja „klupukengän seuraksi". Po-
jat alloiwät käsiknhmäsin ahdistaa." Syntyi loma rähinä ja
isäntä rupesi suhdittamaan. Mutta wähän merkitsi kielto,
kun poikaliutll kerta wauhtiinsa pääsi.

Hupaista ei tuo Litulle ja Hessulle ensinkään ollut, koska
itkua teetellen käsin ja jaloin poikia luutansa sohoiwat.

„No antakaa pojille lankaa, ette kuitenkaan muuten
rauhaan pääse", kehoitti emäntä nauraen.

36
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„No ei ennen! Ei ennen!" . . huusiwat pojat.
„Tulimmainenko tuollaiselle joukolle. . . sais koko nau-

lan jakaa . . Siiwolla siinä, muutama Littu
potkasi likimaista poikaa.

„Antakaa lankaa! Tällaista lankaa! Wcutta
minkälaista lun maan annatte!"

„Katso .
. katso . .

." huitoi ympärilleen kä-
sillään.

„Kyllä minä teille langan .
.

." Littu oli kaapannut
kauhallisen kylmää mettä ja miskasi sen nyt tiheimpään par-
wecn.

Ahah! Se auttoi. Jo äkältclimät pojat ja aristel-
len hyhkyiwät kun mesi wcilui pitkin selkää. Toisenki kau-
hallisen aikoi Littu samaa tietä panna menemään, mutta
emäntä tuli hätään.

„Ei saa lattiata kastella!" hän huusi. Ia Litun täytyi
laskea lauha saamiin.

Rukoilemiseen ja pyytämiseen täytyi piikain wihdoin tur-
wautua, kun isäntäkin maan nauraa hekotteli ja käski lankaa
hakemaan . . uiman maan poika-junkkarien puolesta puhui.

Littu jo lupasi lankaa antaa, pyysi itseänsä irti joukon
käsistä, päästäksensä lutista noutamaan. Mutta pojat ciwät
luottaneet, waan joukossa lupllsimat seurata. Kun siinä Litun
kanssa sowintoa hierottiin, aikoi Hessa käyttää tilaisuutta hy-
wälsensä ja puikata owesta pakoteille. Mutta tusina poikia
oli heti niskassa ja teliwät turhaksi toko yrityksen.

Täytyi piikain siis piilosta wetää lankaleränsä. Vuo-ronsa tiestä paniwllt pojat sormensa koukkuun, johonLittu lap-
poi turkinpunaista ja Hessa pilwcnkolkkoa poikain riemutessa
erinomaisesta saaliista.

Harmitteliwat tytöt sitten langan menosta poikain mentyä.
Mutta emäntä kertoi, kuinka hänen aikoinaan mähintäiin naulan
painoisen kerän lankaa sai warustaa Jouluksi jakamista war-
ten, kun isot pojatkin silloin wielii sitä keräämässä kulkiwat.
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Ei se paljon auttanut, hulluksi tawalsi piiat koko langan-ke-
ruun tuomitsiwat.

Oia-Popplllan isäntä oli aikoinansa ollut wahwa hyp-
pclemä-mics. Mutta juuri siitä syystä hän sanoikin ci anta-
mansa enää nuoren-mäen hypellä talossaan, sillä hän oli tul-
lut huomaamaan hulluudeksi entisen hurjuutensa. Tahtoi nyt
olla wllkawll mies ja estää pahennusta, jonka ei tälläkään
taivalla pitänyt suinkaan hänen lauttcnsa lewenemän. Mutta
yhtä hywin nuoret toisinaan uskalsimat hänet tästä asiasta lu-
jalle ottaa, wlllltimlllla oikein puoliwäkisin tanssilupaa tumassa.
Ia hänen täytyi toisinaan suostua tuohon, kun esiin syyksi
wedettiin sitä, että hänenkin poikansa muualla tullee .

. jou-
taa siis hänkin toisinaan sijaa antaa kylän nuorison riemuita.

Eräänä päiwänä Jouluna nostiwot Jaska, Jussi ja
Littu taas tästä asiasta kysymyksen kotona.

„En anna", isäntä sanoi päätä pudistaen. „Pojat el-
ivät ole näinä päiwinä wiitsineet edes heinässä käydä, keh-
taatte pyytääkään!"

Poikia häwetti, silla tosiaankin oli tullut arleinakin niin
ahkerasti juhlaa pidetyksi, ettei ollut ehditty edes kertaakaan
tallissa käydä, saatikka sitten heinässä. Mutta omatunto ei
juuri soimannut, sillä tuo kun oli yleinen tapa.

Waan onneksi nuorille, jotka kiellosta oliwat hywin har-
millansa, sattui isäntä kuulemaan heidän puhuman Nättilän
Kretusta, joka oli piikana kaupungissa ja nyt oli kotikyläs-
sään käymässä. Littu nimittäin kertoi Jaskalle, että Krettu
on erinomainen „polkkaamaan". Tuosta isäntä uteliaaksi käwi.

. . . Wai polkkaa . . Mahlaapa olla koko mestari se
Nättilän Hermannin tytär .

. saispa tuota nähdä . .

„Noo tuota", hän alkoi, „jos se nyt on niin, että teitä
kowin harmittaa, ett'en anna hypellä, niin täytyykö mun nyt
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myöntyä. En tahdo wihollisekseni teitä saada. Hypclkaä jos
tahdotte, omaksi synniksenne. Täytyy mun paeta siksi ajaksi
pois, mennä makaamaan". Sitten hän rykäsi, huokasi ja
nousi tattapaistcelle selkäänsä lämmittelemään.

Noin kello 6 ajoissa ehtoolla rupesi nuorta mäkeä
Oja-Pappalaan saapumaan. Rämpakän Samppa tuli etukyn-
nessä ja latki kallellansa, harmonikkaa repien perälouttoon kei-
kutellen kameli. Waan kun tytöt piiritanssia hyppelemään
rupesiwat, niin Samppa rupesi komeuksissaan juonittelemaan
. . kellon waihtamisen puuhissa maan hääräili. Koreasti ker-
jättiin Samppaa soittamaan, multa hän oli parantumaton.
Täytyi siis rumeta „taijallarl>itiria" päästämään ja sen mu-
kaan tanssimaan. Naurussa suin katseli Samppa tuota hyp-
pyä, jota muutamat sanoiwat Katrilliksi" ja loiset „kons'
tiksi". „Vi wiitsi tuota pelata, se on niin wanhaa lajia",
oli Sampalla tapana tuosta sanoa ja sitä hän nytkin jat-
kutti. Mutta wihatsi taisi kuitenkin rumeta pistämään tun
eimät tylöt enää ollenkaan pyytäneet . . . riemua oli ilman
soittoakin, kun itse ja sen mukaan hyppeliwät. Mitä
liekin Samppa rumennut ajattelemaan, mutta harmonikan hän
sieppasi penkiltä ja alkoi nytkytellen päästää „Martin°Wap-
pua", jota polkaksi sanottiin.

Nyt syntyi tumassa eloisa riemullinen elämä. Pojista
ne Harmat, jotka polttaa osasimat, kaappasiwat tytön kaina-
loonsa ja löhtiwät woimallista tahtia pitäen pyörähtelemään.
Lujasti paukutleliwat lattiata poikain raudoitetut kannut ja
pahoin notkahteliwat lattian-niskat tun tytöt oikein mahtamasti
tahdin muutteessa hypähtiwät ja jalkansa lattiaan löiwät.
Muita taaskin sai Samppa ennen kylliksensä kuin tanssijat,
ja soittamasta laaten hän harmonikan luotansa wiskasi. Sit-
ten ei hypystä taas wähaän aikaan tahtonut tulla mitään.
Mutta lun owen suuhun »vihdoinkin Nättilän Krettu ilmau-
tui, nättinä ihomyötäisessä ripsi-palttoossaan ja kiiltäwiä ka-
lossiansa rupesi toisiansa wasten hinkkaamaan ja kitajutta-
maan, niin Samppaankin taas astui iloinen pelinhenki ja pa-
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kotti harmonikasta ulos päästämään jalkoja kutkuttamaa pol-
kan tahtia.

Mutta tytöt ne laumassa owcn suuta kohden ryntäsiwät
ja kukin kunnioituksella Nättilän Krettua kanssansa polkkaa-
maan pyysiwät. 2Laan ensin Kretun täytyi kalossit jalas-
taan ottaa .

. . toisen kantanystyrälle toisen marwaspuolella
astua ja sitten ne huomattaman ylenkatseellisesti sängyn si-
ivulle työntää. Sitten päällystakki ja huiwi pois. Näkymiin
tuli kapoitettu musliini-hame, „ihomyötäinen" röijy, silkkinen
lurkkuhuimi, tullatut korwarenkaat ja hopeoitu hiusnuoli.

Kuka weti wertoja hänelle .
. kaupunkilaiselle? Vi ku-

kaan yrittänytkään. Ei kukaan joutanut muuta tuin ihaellen
hänen päällensä katsoa. Innostus eneni ja katsomisen halu,
kun Krettu suosiollisesti hymyillen erään pojan kanssa tanssia
sipsuttelemaan lähti. Mmpäkön Samppa se retuutti peliänsä
yhä hirmeämmin ja suutansakin tahdin mutaan käytti.

Ihmetytfissä katseliwllt muut, kuinka Krettu polkkasi ja
toettiwat ajatuksissaan oppia. Itsekin Krettu sen tiesi että hän
polkkaa hypellä osasi. Meisun ihmettely innosti . . . waali
esiin koko taiteellisuuden monimutkaiset temput. Hän heilutti
yhteen mittaan kättänsä, jolla kumppaninsa kädestä kiinni piti,
heilutti ylös ja al»s, toisinaan kumppalinsa käden, olkapäälleen
wei, niin että se puolittain näytti kaulailemiselta, ja tuolla
tempulla, jos kumppaninsa oli poika, tämän punastumaan
sai. Siitä hän wielä useat terrat teki äänekkäitä muistutuk-
sia, ettei votkassa saa niin yhteenmittaan „pyöria" „waan pi-
tää mennä toisin ja toisin päin". Tähän sitten aina nauroi,
ja symään kumartuen tanssi-kumppaninsa luotaan laski, useim-
mat arwolauseella: „kyllä sinä pian opit".

Hupaisesti kului koko ilta ja paljon sai kylän nuoriso
Nättilän Kretulta oppia kaupungin tapoja.

Polkan touhussa tänä iltana numerokumppanisilla ja
panttifillutin 010 jäi, tun yksimielisesti nrweltiin, että nyt pi-
täisi palkkaamaan opetella, kun tuo Krettu on opettamassa.
Kretun mallia jokainen koetti matkia ja tunsi sydämessään sa-
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tumansa.

Illalla, kun kaikki jo oliwat totiinsa menneet, nousi
isäntäkin sängystään piippuun panemaan ja sanoi hymyillen:

„Sepä nyt masta on «montusta tähän aikaan! .
. eipä

ne osaa hypellä enuän ollenkaan".
Litulla oli asiasta perin »vastainen mielipide.
„Mtci hywin tähän aikaan osataan kuin ennenkin, ja

paremminkin, mutta kun ei nyt mentykään muutu kun pelk-
kaa, jota nyt musta hiljan on opeteltu. Johan niitä olisi
mllnhanuikuifia osattu, mutta kuka niitä enää wiitsii hypellä".
Ia Littua oikein ilctti ajatellessa, että wanhat wiitsiwät puol-
lustaa nmta omanaikuisiansa tanssilapoja.

„Älä sinä toimita", naurahti isäntä. Multa wähän
ajan päästä hän taas jatkoi:

„Tuo Nättilän Krcttu se näkyy osaaman hypellä".
Poikia rupesi naurattamaan.
„Entä isäkin on katsellut niin paljon, että näki, tuta

parhain oli", sanoi Jaska.
~Mihinkä ne silmänsä olisi pannut. ."

Mutta sitä enemmän poikia nauratti, kun huomasiwat.
että isäntä Kretun hyppelemisestä niin paljon piti, että siitä
oikein puhumaan rupesi. Waan sitten kuin hän wirsikirjan
otti ja loukkaantuneelta näyttäen kysyi: „Mikä nyt niin ku-
min naurattaa?" niin täytyi poikain laatu ja rumeta kuul-
telemaan siihen saalka kun illallisen saimat ja yöjuoksuun läh-
temään ehtiwät.
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I^.

Uudenwuoden aattona, wähää ennen saunaan menoa,
tuli Hentolan Erkki emäntincnsä ja lahden poikansa kanssa
»vieraaksi Oja Pappalaan. He oliwat likeisiä sukulaisia, isän-
nät weljekset, siitä syystä siis lapsetkin kestiin tuoliin. Tämä
oli iloinen tapaus Oja-Pappalan perheen kolmelle nuorimmalle
jäsenelle.

Tuskin oli saunasta lupaan ehditty ja pojat ma-
han waatteita päällensä saaneet, niin Ellu jo korennon päiden
alle kaksi luolia asetti ja tuolille 4 päretiktua. Meni itse
korennon päälle istumaan ja jalkansa samoin sm päälle ris-
tiin asetti, sitten kädessään olemalla luudan warrella alkoi pä-
reen-palasia tuoleilta Holmia. Tätä temppuilemista sanottiin
yewosenkengittätniseksi.

Muikealta näytti tasapainossa Pysyminen tuossa waap-pcrassa asemassa.
Jo koetti Ellu kerran .

. toiscnki hoiwaista, mutta hy-
win wähällä oli tasapainonsa kadottaa ja lattiaan tipahtaa.
Siinä sitten waan istui miettien ja armellen: uskaltcuskohan
. . . uskaltaiskohan . .

? Mutta ei, näyttänyt uskaltaman.
Jo alkoi tärsimällisyys nuoremmilta weljiltä loppua,

kun niin huonosti näytti Ellulta tapahtuman.
„Kehnopa olet! Kehnopa olet! Annas minä tu-

len! Minä menen, niin te näette!"
Ellu maan istui ja armeli:
„Kyllä . . kyllä . . kyllä minä . . yhden hcwosen . .

kengitän!" Hän haimasi yhtä päre-tikkua ja rojahti samassa
keskinkertaisella jyrinällä lattiaan.

Syntyi naurua, maikka Ellu kipuansa walittaen
ristcli.

Wuoronsa tiestä koettiwat pojat nyt taitoansa näyt-
tää. Ujoja oliwat alussa Hentolan pojat, mutta jo iltapäi-
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wällä oliwat he siihen määrään perehtyneet, että pöytäpenkillä
päällänsä seisoiwal.

Aattopäimän wuoksi Jaska ja Jussikin kotona nyt oli'
wat ja melkein koko jälkeenpuolisen tammea pelastivat. Isän-
nillä ei paljon mitään erityistä tointa ollut, tupakoimat maan
rauhassa jutellen, katscliwat nuorten iloisia leikkejä ja pistäy-
fiwät loisinaan kamarissa knapsun suuhunsa ottamassa. Tuosta
tuli-seuraukset näkymiin: miehet rupefiwat kowaääniscsti kai-
lellaisia jaarittelemaan ja Hentolaincn jo alkoi pikkupoikain
kanssa temppuja tehdä.

Jaska ja Jussi oliwat siihen asti maan hiljakseen pe-
linsä ääressä jutelleet, mutta hekin riemastuiwat nyt julkisem-
min puhelemaan kun wanhemmat miehetkin niin hupaisella
tuulella oliwat.

»Siinä oli poika! .
. sait noukkaasi, minulla on tammi

ja nyt sinä näet!" huusi Jaska riemastellen.
„Alä nuole, ennenkuin nokkuu! Tuosta teen tammen,

ja . .""Jussi siirsi moitonricmulla noppaansa. Mutta kohta
Jaska sen ja kaksi muuta tammi-noppaa «söi". Woittaja rä-
jähti itseänsä hykerrellen nauramaan ja Jussi woiwotellen pää-
tänsä kaapimaan.

„P,nikllll pois, te jumalattomat tuo", käski emäntä,
jonka huomio nyt voitiin päin kääntyi. „Paljasta lortti-pe-
liähän tuo on ja suurta syntiä".

Pojat tuota eiwät kuitcnkaun kuullaksensa ottaneet, waan
kokonaan toimeensa kiintyneinä jatkoiwat samaan tapaan. Eikä
sitä nuhtelemista tällä kertaa sen pitemmälle jatkettukaan.

Takan ympärille, loimottaman ristiwalkecm ääreen kaikki
kokoontumat illalla, kun emäntä antoi Jaskalle wanhan tina-
tuopin korwan, kuwain matamista warten sulatettawatsi. Jo-
kainen tukki tuolinsa likelle ja miehet latasiwat juhlapiippunsa
saadakseen paremmin rauhassa katsella."

Ensin tehtiin selwä siitä, kuka wanhin olisi, joka ensi-
mäiscn kuwion saisi nimellensä.

Jo punersi kuumeentunut waliwkauha ja Jaska pani
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siihen palasen wanhaa tinatuopin korwaa. Mielet komin kiih-
kossa katseliwat pojat, miten tina hiljakseen läsähteli ja <eweni
juoksemana kauhan pohjaan. Jaska nosti kauhan hiililtä, weti
wesiastian likemmälsi ja komensi pojat etemmätsi poistumaan.

«Huoneen haltialle!" huusi walaja.
„Poks!" pani tina pudotessaan meteen.
«Minkälainen tuli?"
Tämä kysymys tuli monesta suusta ja käsiä kurotettiin

wesiastialle. Jaska kääri hihansa ja otti medestä ylös sään-
nöttömästi muodostuneen kiiltämän tinakuwion.

Ihtä monta kertaa mätettiin, kuinka monta henkeä oli
talossa, ja wieraillekin. Wiimeisen kuwion sai Hemmu omak-sensa, sciilyttääksensä sitä kalloon ripustettuna juhlaristin päällä.

Hupaiscsti kului siinä ilta tarinoidessa. Kumien mata-
minen muistutti jokaisen mieleen tapauksia aikaisemmilta ajoilta,
jolloin loulunwietto oli wielä niin patriarkallinen ja rikas kai-
kellaisista juhlamenoista ja tempuista. Ikäwöiden noita men-
neitä aikoja muisteliwat erittäinkin emännät: kyynelpisara toi-
sinaan silmään herahti, kun puhe johtui pois menneisiin ystä-
wiin, niihin joita oli oppinut tuntemaan ainoastaan tuollai-
sina entisen hywänajan yksinkertaisina ystöwinä, joiden wikain
muisto oli aikain kuluessa mielestä haihtunut ja ainoastaan
heidän hywat puolensa muistissa eliwöt rattaassa muistiisa.

Walamisen päätyttyä wciwcit pojat meden, jossa tumia
oli malettu, ulos, kaasimat siellä tuttuun paikkaan, johon Pää-
siäisenä supisi mennä „lrullia" kuuntelemaan.

Uudenwuoden päiwä tuli. Kirkosta tultua alkoiwat
pojat opetella kiwitaululle piirrellä uutta wuosilukua. Isäntä
hali kamarin kaapista uuden Almanakan, jonka lehtien nur-
kista hän Tammikuulle asti leikkasi. Sitten hän alkoi tutkia
Almanakan sisältöä ja ilmaisi tuo tuostakin hawantonsa muil-
lekin. Hentolan Erkkiä ei liika uteliaisuus waiwannut tässä
suhteessa, sillä hänen tapansa ei ollut pitää talossaan sem-
moisia turhia, kuin Almanakka. Siispä hän ei nytkään nr.it-
sinyt meljensä asianmukaisia opastuksia tämän kirjan tuntemi-
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seen seurata, maan siirtyi poikain kanssa taululle wuosilukuja
ja eläinten tuwia piirtelemään.

Tammi-pelinsä ääressä haukotteliwat Jaska ja Jussi.
Kyläänkin taisi tehdä mieli, maan kun ei ketään näkynyt liik-
keellä muita, niin ei tahtonut sinnekään wiitsiä lähteä.

Mutta jo tuli iltapäiwällä hupaa, waihtoa tähän yksi-
toikkoisuuteen. Pihalta alkoi kuulua ihmis-äaniä ja kulkusten
helinää. Emäntä ehti ensimmäisenä ikkunasta katsomaan.

„Auta isä! kun on paljo", hän huudahti.
Kaikki riensiwät katsomaan.
«Ninakin puolen pitäjään pojat!" arweltiin.
Ia paljo niitä olikin, monta hewoskuormaa nuorianne-

hiä, jotka toiset juowuksissa ja toiset selwapmsinä pihassa weh-
keiliwät.

„Ainakin kaksikymmentä", wirkkoi Jaska
«Tupaan käskyä siinä nyt odotellaan, kun noin kum-

muillaan", arweli emäntä.
Isäntä katseli pihalle karsastellen.

niitä tuollaista liutaa wiitsii ryypyillensä käs-
keä", alkoi hän paneskella.

„En minä ainakaan!" Jussi lieppasi ylisänlyyn kar-
kuun ja weti peiton päähänsä.

Rumettiin nauramaan.
„Se on oikein", kehui emäntä, „mene sinäkin Jaska,

kyllä minä walehtelen ettei meidän poikia ole kotona".
Mutta Jaskalla oli asiasta toinen mieli.
«Kukahan sitä sitten wiitsii", hän tuumaili ja pujahti

ulos, peläten, että isäkin rupeaisi enemmän estelemään.
Mikä erinomaisen ystäwällinen wastaanotto tuli Jaskan

osaksi vihalla! Oli siinä hänen tuttujansakin 4—5 kappa-
letta, maan muut enemmän taikka wahemmän wieraita, osaksi
kotonaan tuntemattomiakin. Mutta sillä ci wälia. Kaikki ne
tuliwat tuttawan tawllin puhelemaan, kattelemaan ja moitti-
maan siitä, ettei Jaska heillä ollut Joulun aikana käynyt.
Oikein Jaska oli hupaisessa pulassa, kun muutamat tahtoi-
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wat niin kauan kädestä pitää lun toisia käsiä kymmenkunta jo
kurotettiin.

Jaska oli nuori poika; wasta toista Joulua isona poi-
kana mietti. Eikö tällainen kohtelu sitten olisi ollut innosta-
maa, kun mieli oli kuitenkin komeaksi ja kuuluisaksi päästä.

Hoivalle joutuimat Jaskan wiinawarat. Pöydän nur-
kalla 'hän wiinapullomensll hääräsi. Kaasi aina pikarin täy-
teen . . wielä sittenkin siihen mähä tipahutti kun jo muutenkin
oli kyllä täynnä, ettei kellekään waillinaista olisi tarjonnut.
Wuoronsa tiestä tawiwät pojat ryyppäämässä, yksi erältään
. . . kallistiwat kukin ryyppynsä kuten lainmukaisen weroka-
pan. Toiset sentään antoiwat Jaskan ryyppasiwät
maan puoliksi ja olimat pöydälle laskeminaan pikarin Mn-
Msineen, ettei komin ahnaalta näyttäisi. Mutta eihän Jas-
kan tuohon sopinut tyytyä . .. rumahan se olisi ollut jos jon-
kun olisi antanut puolelta ryypyltä erota. Paha oli pakot-
tankin, tun tiesi, että isä ja äiti sitä nuhaisin silmin latseliwat.
Mutta mitä tuosta auttoi huolia, lun maine oli kysymyksessä.

Hukkaan ei mennytkään tuo miina, ei sinne päinkään!
Sillä uusia tuttuja sai Jaska, niin että tulkeissaan käskettiin
ryypyille tulemaan ainakin 25 eri paikkaan. Tuonhan jo täy-
tyi kohottaa rintaa ja panna suun mielihywästä hymyilemään.
Ia lun ne lähteissään taas niin tomasti kättä pudistiwat ja
ystäwnydestään wakuuttiwat. Muutamat, jotka ennen oliwat
ihan tuntemattomia olleet, kaulaa wetämään ja suutelemaan-
kin patkllsiwat ja Jaskalle itselle wannoen kehuiwat, ettei koko
kylässä olekaan muuta „kunnon poikaa" lun Oja-Pappalan
Jaska. „Sano nyt, luule, koska sinä tulet meidän kylään?
. . Ia tun tulet, niin tulekin I—liste, ensimmäisenä meille.
Mennään sitten yhdessä muualle .

. . Saakuri soikoon! minä
takaan, ettet sinä sieltä pääsekään yhdessä päiwässä! Kun oi-
kein ryyppäämään rumetaan, niin ryypätään niin, että yksi
kuolee! . . . Sitte pannaan meidän hewonen ja ajetaan niin,
että „fatiskarmi rutata". Kyllä minä, kuule Jaska, hewosen
saan' talosta maikka koska, minä oon sellainen Tuppu, minä,
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jotta! .
." Nenki kyykähti asian mukaisesti ja huilasi nyr-

killänsä ilmaan, ikäänkuin antaakjensa Haukun jollekulle isän-
nälle opetukseksi, mutta kuitenkin hän päaasilllliseZti tarkoitti
saada Jaskaa tämän tempun kautta makuutetuksi harwinaifista
lahjoistaan.

Jo portista ulos ajaessaan rupesiwat pojat arwostele-
maan Oja-Pappalcm Jaskaa. Enemmistön mielipide kallistui
siihen suuntaan, että komin oli Jaska ujo kotonansa .

. taisi
isäänsä ja äitiänsä pelätä, kun ei kahta ryyppyä uskaltanut
antaa . .

Tuo oli hirweäiä arwostelua. Olisiwat sanoneet mailla
tyhmäksi, luwun taitamattomaksi, jumalattomaksi Mä olisikin
pidetty kehumisena), taikka hurjaksi juoppolalluksi, niin nuo
kaikki eiwät olisi Jaskan armoa niin alentaneet ja kunniata
loukanneet. Mutta tästä kaikesta ei Jaska tiennyt mitään,
muisteli maan iloisin mielin sitä suurta ystäwäjoukkoa, jonka
hän oli jo ehtinyt tämän Joulun aikana wiinaryyppyjä jake-
lemalla itselleen hankkia.

Mutta tupaan mennessään kohtasi häntä, wihuri.
„P—jako tuo tuollainen pakkaaminen tietää!" murisi

isä äreösti. Äiti liittyi kohta jatkamaan:
»Samaa minä olen tässä koko ajan katsonut ja oikein

jo äsken teki mieleni sanomaan, kun niin lomin tukkii! Ketä
rutkaleita nuot kaikki lienewättään olleet!"

Jaskan ei tehnyt mieli mustaamaan. Makuisena waan
tyhjiä pullojansa korjuun laittoi, aimoissaan kiukkuisia tuumia
hautoi ja huulien peitossa hammasta purren mietti ... Oi-
kein pakkasi itku, kun niin tyhmät oliwat wanhukset, etteiwät
poikansa olisi antaneet Maransa mukaan elää ja pitäjään poi-
kia kestitä. Olisi oikein sanonut, isälle ja äidille, ja miden sil-
mät awannut, mutta kun ei kyllin tepsiwiä sanoja sattunut
löytämään, joiden waikutulsesta olisi warma ollut . .

«Joko miina on pian kaikki?" kysyi isä, tun näki että
Jaskan oli paha olla.

„Ei sitä ole ollut paljoa kaikeksikaan . . pitäislö mun
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olla niinkuin kerjäläiset . . . Wähän toista potullista sitä
wielä on".

Kiusallisesti hymyillen kysyi isä:
„Riittäälö se sitten loppuun Joulua?"
«Riittäköön jos hywänsä!"
„Lisää en ainakaan anna."
Nyt katsoi jo Hentolan Erkkikin wclmollisuudelfensa se-

laulua asiaan.
,Mkää tuossa turhia riidelkö, anna maan pojalle mii-

naa", hän sanoi. „3>mmärräthän itsekin, että miehen tawoin
ne nuoret tahtomat menetellä. Ia aina sitä niinkuin melo-
taan sellaista pojilta, kun sinunkin poikasi, jolla tiedetään jo-
tain oleman".

„Noo, en minä kohtuutta kielläkään, mutta ei se ole
enää mitään kohtuutta kun kolme kannua on jo mennyt puoli-
Jouluun".

„Ole nyt turhia nurisematta", sanoi Erkki," muiden
mukaan ne tahtomat kuitenkin olla".

„Niin, kyllähän se niin on", sanoi Oja-Pappalainen wa-
kaasti. „Muiden mukaanhan ne tahtomat aina olla, eikä sitä
sowi yhden tehdä poikkeusta yleisestä lamasta. Mutta kama-
lan suureksi se juomisen tapa on muuttunut Jouluna tähän
aikaan. Kyllä sitä ryypättiin ennenkin, mutta ei ne nuo poi-
la-klopit alla kahdenkymmenen silloin wielä monetkaan tienneet
ryyppäämisestä mitään. Se oli manhempain ihmisten asia".

„Kumma se onkin kun nuo pojat wiitsiwät tähän aikaan-
kin wielä kulkea noin ympäri pitäjätä ryypyillä", sanoi
Hentolan emäntä. „Ia kun nyt tähän aikaan pitää juottaa
mwan tuntemattomiakin. Ennen sitä maan annettiin tutuil-
lensa .

. Ihan tuo näyttää kun kerjuulta. Äsken tun tässä
katselin, kuin ne wuoronsa tiestä kämiwät ryyppäämässä ja
oliwat osalta niin totisen näköisia ja sitte kun ryypätyksi oli-
wat saaneet rupesimat kohta pois hankkimaan, niin ihan tuo
näytti kun kerjäläisjoukolta. Oikein multa palkasi nauru".

„Tässä luonaan", nauroi Oja-Pappalan emäntä, „oli
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kaa, sitä Mattua, joka on nyt neljännellä, ja sinne oli tullut
aika joukko poikia rengin miinoille. Niin se poika oli kysynyt
paapalta: „Keitä nuo omat?" „Ne omat, lapsi, pyyteliöitä",
oli pappa sanonut, ja niin lujasti että sen kaikki kuuliwat.
Pojat oliwat menneet tiehensä niinkuin siiwillä siwuen".

Tälle jutulle naurettiin makeasti. Ia kun nauramasta
lanttiin, meni Oja-Pappalainen ja otti takalautaselta alas ison
pullonsa.

„Koska ne pojatkin ryyppäawat, niin otetaan nyt me-
kin tässä taas knapsut suihin".

Jussikin jo turkosi ylisängystä alastulemaan.
„Kyllä pitää täältä tulla alas ja talliin hewosia tatso-

maan", hän sanoi. Mutta isäntä piti warmana, että Jussi
tuli alas enemmän ryypyn halusta kuin hewosten ruokaa huo-
lehtien.

Uudenwuoden päiwän jälkeisenä päiwänä rupesiwat Oja-
Pllppalan wieraat kotiin lähtöä puuhaamaan. Tämän han-
kiskeleminen kestikin aamusta iltapäiwään.

Hentolan Erkki oli jo mailmassa ollut paljon ihmisten
joukossa ja tiesi, etteiwat sitä yhdeltä MskHrgWyltä matkaan
lähde ne, jotka tapoja tuntemat ja wähänkin nykyaikaisesti tah-
tomat ja osaamat olla.

Kun hän wiimeisen kerran tumasta lähti, olikin hän jo
oikein „ajo-päällä.", kuten tätä „paätä" eli pään luontoa mar-
sin sattuwasti sanotaan. Akkansa wicreen hän istui, mutta ei
imeläkään Heli matkaan lähtenyt, maan rupesi »veljelleen hewos-
tansa kehumaan. Kun lähtemään, niin ettei mi-
tään rauhaa antanut, niin Erkki wihdoinkin taipui ja antoi he-woscn astua paria askelta. Mutta sitte hän taas pidätti ja
rupesi weljensä päähän wielä telottamaan, että tämä perhei-
nensä nyt warmaan tulisi heille Loppiaisaattona. Ia sitten
hän wihdoin lähti.

Samana iltana tuli kirkkoherra Oja-Pappalaan raa-
matunselitystä pitämään. Istämällisesti hän tullessaan ter-
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wehti talon mäkeä, niin wanhempia kun nuorempiakin, ja oli
iloinen kun wiime mainitultakin kotosalla tapasi.

Jaska ja Jussi itsensä owen-vuoleen, johon-
kin ahtaaseen loukkoon ja syrÄliwöt rumasti kun ihmisiä ru-
pesi wirsikirjoineen tupaan tulemaan.

Mikä häpeä! Erittäinkin Jaska sitä semmoisena piti,
tun hänen totonansa raamatunselityksiä pidettiin. Pelkäsi, että
nuoret kylässä rupcewat häntäkin törttiläisetsi luulemaan ja
pilkkaamaan, maikka hän todella oli mallan wiaton tuosta syy-
töksestä.

Mutta ne welikullat kylässä nekö ottaisiwat wiattomuut-
tllni uskollisensa . . Kaikkea muuta. Maikka ne sen tylla pi-
täisiwät mahdollisena, niin kuitenkin kiusaamat . .

Kun kirkkoherra alkoi toimituksensa, etsiskeli emännän
silmä wäkijoukosta Jaskaa ja Jussia. Kun ei löytänyt, kysyi
hän Hcmmulta. Ia Hemmupa sen juuri tiesikin, että he oli-
wat tnlöän hyppypaikkaa etsimään lähteneet.

Äiti huokasi ja nyökytti päätä.
Kun kirkkoherra ja muu wieras yleisö oli Oja-Pappa-

lasta poistunut, tuliwat pojat kotiin. Hmkan lewottomasti
sydämet pampahteliwat, kun tupaan tullessaan ncikiwät isän-
nän synkeänä istuman pöydän takana, laiitlomin päin ja lu-
keman raamattua. Ujosti meni Inssi penkille istumaan, wielä
ujommin Ill<.,ia. Isäntä katsahti heihin wähau syrjästä, mutta
näkyi taas raamattua tutkimaan. Wihdoin hän
nosti päänsä ylös, kiinnitti katseensa Jaskaan ja sanoi mata-
malla äänellä:

„Poikani, jos pahanjuoniset sinua houkuttelemat, niin
ölä heihin suostu".

Molempain poikain katseet tiintyiwät lattian rakoon.
Oltiin kaikin hiljaa. Emännältä suusta, maan ci
tahtonut päästä ilmoille.

»Muista sinä Juho se", alkoi emäntä wihdoin sanoa,
„ettet sinä enää toista kertaa Jaskaa tällaisesta tilaisuudesta
loukkoosi houkuttele."
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„Minäkö!" Jussi kawahti. Syytön loukkaus herätti kiu-
kun nopeasti kiehahtamaan. Syyllisyyden tunne, joka isän-
nän wakaman'sanan kautta oli herännyt, tuli kerrassaan ku-
kistetuksi. Jaska oli poskilta kowasti punastunut, hän näytti
aikoman jotain sanoa äidin syytöstä poistaaksensa. Multa
isä ehti ennen:

„No, ei Jaska ainakaan tänä iltana olisi uskaltanut
muuten mennä, jollet sinä houkutellut".

Wai niin. Isännän äskeinenkin »varoitus koski siis waan
Jaskaa. Jussi oli luullut, ettö isäntä hänellekin sanoi samassa
tuin Jaskallekin. Nyt huomasi hän, että isäntä «pahan juu-
nisello" tarkoititkin juuri häntä. Hänhän olikin waan renki,
kuinka hän saattoikann otaksua, että isäntä häntäkin neuwoifi
niinkuin poikaansa.

Raa'asti kiroten, nousi hän seisomaan ja jatkoi kiroami-sensa perään:
„Kyllä Jaskalla oli' yhtä suuri halu kun mullakin, ei

hän tarwinnut houkuttelemista. Wai houluttelinko sinua?"
„Et. Mitä te siinä syytätte turhia . ." yritti Jaska sa-

nomaan.
„Wai turhia!" keskeytti isäntä. „Onko se turhia, että ko-

toa lumalanpalweluksesta lähdetään riettaille synnin retkille?"
Niin, ei Jaska sitä ollut enää "tahtonut sanoa, että pu-

huminen tästä asiasta olisi turhaa, ei hän niin paatunut wielä
ollut. Sitä hän wacm tahtoi sanoa, että Jussia ei hänen täh-
tensä tarwitse kiusata. Hän olisi tuota seikkaa oistanut, mutta
ei ehtinyt, ennenkuin isä taas sanoi:

„En minä tahdo Juhoa rumeta nöyrryttämään, sen
olisiwat omat wanhempasi saaneet tehdä. Ole niinkuin tahdot,
ei minulla ole sinun töistä edesmastausta. Mutta ei sun siltä
niin ylpeästi kirota tarwitse".

„Niin, niin, Juho", puhui emäntä, „älä yhtään
Kyllä tulee wielä aika jolloin näet mihin joudut tuollaisella syn-
nillisellä pullikoimisella isäntäwäkeäsi ivastaan. Se tulee sekin
aika wielä ja karwllanll tuleekin."
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„Tulkoon jos tahtoo . . Jos se tulee minulle, niin tu-
lee se Jaskallekin!"

Jussi naurahti iwalliscsti. Eihän hän saattanut rumeta
itseänsä wakllwllsti puollustamaan ...ei sitä kuitenkaan olisi
huomioon otettu. Kuka uskoisi rengin siweellistä puollustusta!
Sitä sanotaan malehtelemiseksi.

„Woi, moi, kun sinulla on paha luonto, ihmis-parka.
jassa sanotaan: „Älknä tuomitko, ettei teitäkin tuomittaisi".
Ei saa mennä arcntecraamaai' kcncnlnän sydämen tilan, ci
sitä tiedä missä katumuksen kipinä kunkin sydämeen syttyy.
Pitää aina ajatella itsensä muita huonommaksi", puheli emäntä.

„100, niin se on", todisti isäntä. „Menkää nyt anta-
maan hewosille yöksi".

Pojat lähtiwät jo mielelläänkin pois tumasta, Jaska
komin harmillisena ja Jussin suu iwanaurussa. Rumpusenkin
sydän oli paadutettu määrällä, itsekkäällä syytöksellä.

-^7-.

Loppiais-aattona oli menty Hentolaan kestiin. Nyt oli
jo Loppiaisen jälkeinen päimä, jota paikkakunnalla sanottiin
Knuutin päiwätsi, eikä wielä ollut kestiwäkeä kotiin saapunut.
Jaska ja Jussi oliwat tiellä tietämättömällä olleet eilisestä
saakka. Piiat maan juhlaa kotona pitiwät ja tuttujansa kes-
titsiwät.

Tiheään ajeli poika- ja tyttö-kuormia maantiellä. Kowa
näytti niillä kiire oleman, tahtoiwat marinaankin WenäjMe
lähtewää Joulua kaikin mokomin kiinni pitää kauluksesta ja
estää karkaamasta.

Oja-Pappalan piikain wieraatkin oliwat waan palwe-
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luspiikoja ja sen tähden täytyi tyytyä katselemaan ikkunoista,
kuinka tlllollis-nuoriso oikein juhlaa lopetti. Käwi niitä muu-
tamia kuormia pihassakin. Mutta kun luu-
timat, ettei Jaska ole totona, eikä piiatkaan rumenneet ryy-
pyille haastamaan, niin lähtiwät nauraen ja ilmettä teh-
den pois.

Whdoin tuli Jaskakin eräässä kuormassa kotiin. Wauh-
kasti hän silmäili ympärilleen kuu pihaan ajettiin jc tcritti
muiden edellä tupaan menemään.

„Onko meidän wielä tultu kotiin?" hän, isää ja äitiä
tarkoittaen, piioilta kysyi.

„Ei", mustattiin.
Mikä onni sentään. Jaska tunsi rintansa alla hywää

tekemän liikahduksen, jonka siellä jokainen tuntee, kun jotain
hywin mieluista tapahtuu. Jo hän oli tuin seitsemännessä
taiwaassa, wapaa kaikesta inhimillisestä/ käytöstä arwostele-
wnsta lensuriwallasta, jota wanhemmat niin kiusallisen mie°
liwaltaisesti harjoittiwat. Jaska huusi ja melusi Vapaudes-
saan, kuin huutokaupan pitäjä.

Koko suuri joukko niitä towereita olikin, monta kuor-
maa, naimaikäisiä tyttöjä ja poikia.

Wiina oli Jaskalta jo ennen loppunut, sen hän kyllä
hywin muisti. Mutta isällä tiesi hän oleman, pelkäsi maan
että sitä taitaa olla ukolta kumma saada. Asia sattui kuiten-
kin niin merkillisen hywin, ettei isä ollut tullut kotiin: sai ot-
taa isän wiinan, kuten omansa, kyllähän tilin ehtii jälkeenpäin
tehdä. Isän ison pullon hän siis suurella ylpeydellä pöytään
toi. Ei sielläkään paljoa ollut, multa luuli hän sen riittä-
män. Iloista oli nuorison elämä. Poikia laulatti täyteen
tolloon tumassakin ja tyttöjä tirskutti ja nauratti niin hir-
weäsli, että piiat wierainensa hywin karsaasti tatseliwat ja
suurella syyllä otaksuiwat, että heistä leikkiä tehtiin.

„Ryypätään poi'at . . ääh!" Jaska leikisti selkäänsä
ja kaatoi ensimmäisen ryypyn omaan suuhunsa ja romahti niin
muotikkaasti, että jokainen häntä ihmetellen katseli.
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„Tule ottamaan", käski hän lilimmäistä poikaa. Sat-
tui olemaan selmäpäinen tuo jota käskettiin.

„Ei olisi nyt siitä lukua", hän esteli. Oli kuitenkin jo
nousemassa, multa ei noussutkaan .

. mukamcimpi odottaa
uutta käskyä.

„No saakeli!"
Se auttoi ja ryyppääminen tuli hymänn alkuun. Ei-

wät kaikki olisi tahtoneet mitenkään koko ryyppyä kallistaa
suuhunsa, mutta siihenkö Jaskan sopi suostua! Eihän se olisi
ollut minkäänlaista jos maan kerran olisi sanonut „ryyppää
nyt", ja siihen mielä lisännyt toisen pakoittawan: „nooh!"
Piti ainakin wähintäänlin pari kertaa kirota; ja jos ei se aut-
tanut, piti ottaa pikarinjalkaan ja pakoittaa toisen mäkisellä
ottamaan suuhunsa miinan, joko sitten nielläkseen taikka ulos
sylkcäkseen. Näin waati tapa. Uieat, jotka cimät halunneet
juopua, täyttimätkin ulos sylkemisen oikeutta.

Tuli uusia wiermta. Jo alkoi Jaskan sydän lewotto-
masti MM, kun pullossa ainoastaan joku pikarillinen enään
MahtH.

„Ei olisi pitänyt niille niin tuikeasti pakata kaksia ryyp-
pyjä", hän ajatteli. „On niin saakurin häpeä nyt kun kes-
ken loppuu .

. tun nuo toisetkin sattuiwat tulemaan".
Mutta juuri yhdennellätoista hetkellä juolahti auttama

keino mieleen.
Hesslllla on! .

.

Hessan hän kuiskasi pihalle ja sai tämän, pienen riite-
lemisen perästä, tuomaan tutista pullonsa. Sitten ei enää
Oja-Pappalan wcmhimman pojan tarwinnut köyhyyttänsä hä-
wetö.

Kun siitä wihdoin lähdön aika tuli, niin Jaska ilmoitti
tokille päättäneensä nyt hänkin panna hewosen, ettei muiden
hewosella tarwitsisi itseänsä wcdättää. Hemosta asettamaan
lähtiessään, täski hän toisien rumeta tumassa hyppelemään.

Olisko tämä joukko ollut oikeata nuorisoa, jos tuollaista
käskyä olisi tarwinnut kahdesti kertoa! Ei niimät tytöt ol«



leet mitään poikkeuksia kaiken muun mailman tytöistä. He-
kin olimat tottuneet poikain huomiota tanssimisella puoleensa
metcimään. He olisiwat ollcct erillaisia, kaikista muista
si^toiota-li, M ciwöi l,e lä!u tilaisuutta olm h!,wät'cnsä luy'-
länert, luu oli joukossa niin paljo „parhaita poikia", suurinosa mähän towallistll iloisemmalla pnälla?" Paljon oli siinä ko-
meita tyttöjä, paljon komeita poikia, laitti puolison »uutteessa,
surujen ja ilojen iakniain tarpeessa. Intoiiewasti toiwowa
mieli pani jalat wikkelästi tepsutt, maan liikkeesen.

Jaska sillä aikaa hewostaan pulkan eteen asetti ja uudetsen selkään puki. Hewonen oli maan tuommoinen ta»
mallinen työhewunen, sellainen mankka malatta, josta on iloa
peltotyössä, mutta harmia loulu°ajon 'kilpailewassa kiireessä.
Harmitti se Jaskaa, kun ei isä ollut juolsMlg taloon laitta-
nut. Ia miksi ei se «l,si harmittanut. Tuo kirkonkylän por-
warikin, jota ennen pidettiin retumiehenä, pääsi kohta oikein
arwomieheksi ja herrain tutuksi, lun osti mustalaiselta oriin,
ja moitti sillä tilpa-ajoissa toisen palkinnon. Ia moni muu
oli päässyt muiuccsen silla, että oli hankkinut itsellensä kun-
non heirnsen.

Jaska liesi tuon kaikki ja teki wahwgn päätöksen hank-
kia itsellensä juotsurin, heti kun maan itse käsiinsä mollat saa.
Asetti hewostansn, lohdutellen itseään:

„Onpa ainakin komeat Wetit ja poikakin tumallista pa-
rempi". Löi ruoskalla selkään »vanhaa hewostansa, että edes
mähän wirkummalta näyttäisi.

Jaska jo alkoi pelätä, että isä ja äiti mahdollisesti tä-
hän parhacNen ryminään kotiin tulisiwat. Hän rupesi jo
melkein suorin sanoin toisia matkaan lähdöstä muistuttamaan.
Wihdoin hänen sanansa otettiin huomioon. Ia min kuin lap-
set ne sitten yhtaikaa oween törmäsiwät, siinäkin tilaisuutta
hymäksensä käyttäen, koettiwat kukin yhteen tuuppautua juuri
hänen kanssaan, jota ajatteli ja josta siinii joukossa enim-
män piti.

Wacm nyt tuli uusi kuormuin jako kun oli Oja-Pappa-
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lan Jaskallakin hewonen. Ne tytöt, joilla itsellään (onnetta
muudeksi) sattui hewonen olemaan, eikä siis sopinut ajatella-
kaan Jaskan rekeen, he tarkemmin ystäwäinsä menettelyä sil-
mällä pitiwät ja huomusiwat mielestänsä, että uscain toisten
teki mieli sanoa: »Minä en pysy tässä! Tästä putoaa!"
Ia sitten, ikäänkuin tilattomilta näyttäen he komasti huusiwat
„Mihin minä väösisin? Kuka minun ottaisi rekeensä?"
Tarkastelijat luuliwat yskän ymmärtöwänsä: sitä warten ne
tuota huutamat, että Jaska rekeensä käskisi. Mutta yksi,
joka Jaskan silmäyksistä päättäen luuli woiwansa toiwoa, roh-
kaisi itsensä ja ujosti punastellen kysyi Jaskalta:

„Otatko minun?"
„Tule maan".
Tuo näytti oikein hywästi sopiman kahden puolen. On-

nellinen tyttö luuli toisten silmäyksistä woiwansa lukea ka-
teutta enemmän kuin niissä sitä olikaan.

„00, hewonen!" sanoi Jaska, istui pulkan taMe ja
«li hiukan punastuksissaan. Hewonen sai rumeta komasti oi-
kaisemaan, sai tuntea, että Inscalla «li nyt mieluisa kuorma.

Kestistä tultiin illalla ja isä oli mahan „toisella-kym-
menellä". Ukolle tahtoi ilta rumeta pitkäksi käymään, kun ei
ollut usein tottunut wiime aikoina senkään wertaa ryypyksissä
olemaan. Itämää poistaaksensa hän siis ison pullon lauta-
selta otti ja aikoi hiukan „wrwahtaa". Mutta äänettömäksi
köwi hämmästyksestä, kun pullonsa wallan Mwaksi huomasi.

„Mitä! Kuka on miinani juonut?" hän sitten kiiwaasti
huusi ja katseli tutkistellen piikoja. Nämal eiwät ehtineet mielä
mitään sanoa, ennenkuin emäntä jo päätti:

„Kukahcm sen nyt on juonut . . sellaisia knseletkaän.
Jaska, johan tuon nyt ymmärrät".

„Niin, Jaska siitä jakoi, kun oli päiwällä hänellä wie-
raina toko hewosjoukko".

„Hewosilleko miinani juotti?"
Akat alkoiwat nauraa, kun ukko niin totuudessa tuol-

laisia kyseli.
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„Eei", sanoi Littu nauraen, „mutta niitä oli suuri joukko
poikia ja tyttöjä".

„No loppukoon nyt siihen Joulu, kun kerta noin on
Knuuttikin potussa".

Hän pani pullon pois, lacncnlui pcnnlle istumaan ja
puheli wakllwllsti:

„Lemmon poika, kun siellä nyt wielä hewosen kanssa
retuaaza juo". Sitte hän astui takan luo ja rupessMisille
'päiwittelemään:

„los nämät Joulu-juhlat olisiwat unikkoakin pitemmät.
niin kyllä nuo klopit oppisiwat juomaan niin, ettei niitä enää
kunnolla muuhun työhön saisikaan".

„Niin tokikin", liittyi emäntä sanomaan, ~kun omat
niin surkean tawan ottaneet, että aiman miinan kanssa mäs-
sääwät koko Joulun ajan. Ia ainakin se on warmaa, että
ne silloin oppimat pahemmiksi iuomareiksi kuin kokonaisena pit'
känä muuna wuoden aikana.








