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Kuudes luku

männistön suojaan. Hän ymmärsi, ettei ollut
hywä jäädä asiasta enemmän keskustelemaan.
Mutta muut kiljuiwat hänen peräänsä, nyrkit
pystyssä, luwaten peitota hänen Mukaksi aina
päästä kantapäihin asti, jos hän wielä uskaltaisi
pirtin owea raoittaa. Niin he uhkailiwat, jätti»
wät kuopan akeina ja wihaisina, ja astuiwat
pirttiinsä takaisin. Mutta pakolaisena käyskeli
metsässä Timo, ja pian rupesiwat weljekset katu-
maan käytöstänsähäntä kohtaan, huomaten wa-
hingon tapahtuneen hänen ymmärtämättömyys
tensä kautta, waan ei häijystä koiranjuonesta.
Sentähden astui Juhani jo ennen iltaa Impi
waaran harjulle ylös, huuteli sieltä wahwalla
äänellänsä kohden kaikkia ilmoja jakutsui Timoa,
wakuuttain ja wannoin hänen ei tarwitsewanpelätä palatakseen paikalla takaisin. Niin hänhuuteli, ja hetken mentyä palasi Timo, kyräten
pahasti ja mulkoillen silmiänsä. Lausumatta sa-naakaan riisui hän piialtansa, kallistui wuoteel
lensa alas, ja pian kuorsasi hän sywässä unessa.

hullut oli myös karhunpyynnin
otollisin aika. Silloin ottiwat

A weljekset keihäänsä, painoiwat
M kiwääreihinsä tuikeat luodit ja
f läksiwät herättämään salonruh-tinasta, joka jo pimeässä konnossaan uneksui sywällä lv-

misten kuusien alla. Ia kaatoi heidän tuikkunsa
monen turpaisen kontion, koska hän wihaisenaryn
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ryntäsi rauhankammiostaan ulos. Silloin nousi
usein tuima taistelo, lumi tuoksahteli kauas ym-
pärille ja punertui wuotawasta werestä, kun
haawoja annettiinkahden puolen. Niinpä taistel-
tiin, kunnes wiimein karheanaamainen otso ma-
kasi rauhallisna. Mutta weljekset, ehdittyään
iloisesti kotiansa taakkoineen, woiteliwat haawo-
jansa lääkkeellä, joka olirakennettu miinasta, suo-lasta, ruudista ja tulikimi-jauhoista. Sillä he
woiteliwat haawojansa ja pyhkäisimät keltarus-
keata terwaa päälle.

iin haaliwat he elantoansa kor-
westa ja mäkien miidoista,
täyttäin warahuoneensa mo-
nellaisella otuksella: linnuilla,
jäniksillä, mäyrillä ja karhun-
lihalla. Olimat he myös pitä-
neet huolta manhan, uskollisen

Walkonsa talwisesta muonasta. Nähtiin suon
rannalla tuolla waltainen, sirpillä niitetty ja
sileäksi harjattu heinäsuowa, kylliksi riittäwä tal-
wen kestäessä. Ei oltu myös unohdettu heidän
pirttinsä talwilämpimän waroja. Seisoi huikeahalkopino lähellä aittaa ja wielä terwaskantoja
korkea kasa, kuin aika röykkiö Hiiden hirwenfarmia, pirtin seinyksellä, ulettuen maasta ylös
katon räystääsen asti. — Niin marustettuina
taistwat he wakaasti katsoa talwea wasten hyyr-
teistä partaa.

On
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jouluilta. Ilma on suoja,
!harmaat pilwet peittää tai-
waan ja wasta tullut lumi
peittää wuoret ja laaksot.
Kuuluu metsästä hiljainen
kohina, teeri illastaa urpui-
sessa koiwussa, tilhiparwi pv-

noittamassa pihlajassa, ja harakka, männistön
kärkäs neito, kantelee warpuja wastaisen pesänsä
perusteeksi. Niin mökissä kuin komeassa karta-nossa on iloa ja rauhaa, niin myös weljesten
pirtissä Impiwaaran aholla. Ulkopuolella sen
owea näet olkikuorman, jonka Walko on wetä-
nyt Wiertolan kartanosta joulun kunnioiksi pir-
tin laattialle. Ei tainneet weljekset täälläkään
unohtaa jouluoMen kahinata, zoka oli heidänihanin muistonsa lapsuuden ajoista.

utta pirtistä kuuluu löylyn ko-
hina kiukaan kuumilta kiwiltä
ja pehmeitten wihtojen hutkina.
Ottawat nyt weljekset ankaran
joulukylwyn. Ja koska wiimein
polttaman helteinen löylytys
oli päätetty, astuiwat he alas,

pukiwat Päällensä ja istuiwat lewähtämään pal-
keille, jotka rahien werosta oliwat asetetut piMn
seiniä. Siinä he istuiwat, puhallellen ja wuo°
dattaen hikeä. Loimottawa päre walaisi huo-
netta; Walko hinkalossaan rouskutte!: kauroja,

koska
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koska oli muistettu hänenkin jouluansa; torkkuen
ja haukotellen istui orrellansa kukko; Killi ja
Kiiski, leuat käpälillään, makasiwat lähellä uunia,
ja Juhanin polwilla kehräili entinen Jukolan
wanha, wesiharmaa kissa.

upesiwat wnmein Timo ja Si-
meoni rakentelemaan ehtool-lista; mutta muut nosteliwat
lyhteitä sisään. Aukaisiwat hesiteet, lewitteliwät oljet per-
mannolle noin korttelin pak-
sulta, mutta paksummalta par-
welle wielä, jossa he tawalli-

sesti wiettiwät iltansa ja yönsä. — Walmis
wihdoin oli ehtoollinen: seitsemän reikäleipää,
kaksi tammipöytyrillistä höyryäwää karhunlihaa
ja kiulullinen olutta seisoi pöydällä. Itse oliwat
he keittäneet oluensa, muistain tarkasti äitinsä
menetystä tämän juoman panossa. Mutta oli
watpa sen laittaneet wäkewämmäkst tawallista
talonpojan olutta. Mustanpunaisena kuohui sekiulussa; ja jos kannullisen sitä nielaisit, tunsitpa
hieman huimausta aiwossas. — Mutta pöydässä
istuiwat he jo kaikki, nauttien lihaa ja leipää za
kiulusta wahtoawaa olutta.

?3apo. Onpa tässä runsaastikin pinottu ete-
hemme einettä.

lubani. Syödään ja juodaan, pojat, sillä
nyt on meillä joulu, joulu kaikilla, niin elikoilla

kuin
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kuin ihmisilläkin. Waleleppas, Timo weikkoseni,
oluella Walko raiskan kaurakasaa tuolla soimessa.— Kas niin! olkoonmenneeksi tuoppikumminkin.
Tänä iltana ei yhtään kitsautta, waan kaikki saa-koot, niin hepo, koira ja kissa kuin Jukolan iloiset
weljekset. Kukko maatkoon rauhassa ja periköönosansa huomenna. Tuossa teille, Killi ja Kiiski,
huikea kimpale karhun koiwesta, ja tuossa sinulle,
kissa rukka. Mutta ensin kättä, sinä killisilmä! —
Kas niin! Iasitten molemmilla käsillä! Katsel-
kaapas kissamme konsteja ja sanokaat, että mi-
näkin olen hieman opetusmestaria. Kättä pais
kelee hän jo molemmilla kaapilla yhtaikaa ja
silloinpa hän asettaa itsensä istumaan kuin wa°
kawa ukko ja pistää, weitikka, kumpaisetkin etu
tallukkansa kouraani. Noin!

Aapo. Moi tuota pilaa!
Tuomas. Mitä miehen wielä wanhoilla

Päiwillänsäkin pitää oppiman.
lubani. On mar' se oppi wetänyt aikaakin.

Mutta enpä hellittänyt poikaa, ennenkuin hänmolemmilla käpälillä kiittiopettajaansa. Nythänsen tekee kuin mies, ja maisteri on maksettu. —
Sepä ivasta kissa! Kas tuossa! pistäppäs pos-
kees kappale karhua. Ia Kiiski ja Killi sitten.Niin, niin! Wisko miestä, mutta älä hänen
koiraansa". Oikein! Mutta tähän tahdon lisätä:
wisko Jukolan Jussia, mutta älä hänen kissaansa.

6erc>. Noudatappas tänne sitä olutkiulua,
Juhani.

Jukani. Saaman pitää. Juo, weikkonen,
Jumalan luomaa, juo, sillä nyt on joulu, ja wa-

roja
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roja ei puutu aitasta. Mikä on meidän täällä
ollaksemme? Mitähuolisimme,maikka pöllähtäisi
tulessa tuhaksi ja tomuksi koko tämä maailma
paitsi Impiwaara ja sen ympäristö. Täällä
elämme kuin huhdassa waan, omalla kannal-
lamme ilman kuurtamista ja kaartamista kiukkui-
sista ihmisistä. Täällä on meidän hywä olla.
Metsä on niittumme, peltomme, myllymme ja
pesämme iankaiMnen.

Ia liha aittamme.
lubani. Juuri niin! Täällä on hywä olla!

Kiitoksia, Lauri, keinostas, jonka meille keksit,
päästäksemme maailman markkinoilta. Täällä on
wapaus ja rauha. Kysynpä wielä: mitä huoli-simme, waikka polttaisi kultainen tulitämänmaail-
man kaiken, kun waan säästyy pohjapuoli luko-
lan talosta ja sen seitsemän poikaa?

L^inio. Lähtis kulowalkea kerran karsimaan
yli koko maailman, niin tuhaksi ja poroksi menis
myös Jukolan pohjapuoli ja wielä sen seitsemänpoikaakin kaupan päälle.

sukani. Sen hywin tiedän. Mutta katsos,
kun mies taitaa aatella, mitä hän tahtoo, aatella
itsensä koko maailman herraffi tai tönkeilewäksi
sontiaiseksi. Kas hän taitaa aatella kuolleiksi Ju-
malan, perkeleet, enkelit ja koko ihmissuwun ja
elikot maassa, meressä ja ilmassa, aatella maan,
helwetin ja taiwaan katoowan kuin tappuratukko
tulessa ja pimeyden astuwan sijaan, jossa keno-
kaula sinä ilmoisna ikänä ei Kerran walkeutta
huuda. Niin sinkoilee täällä miehen aatos, ja
ken taitaa wiskellä werkkoja sen teille?

Timo

Seitsemän weljestä



201

Kuka käsittää tämän maailman ra»
kennusta? Ei ihmislapsi, jokaon typerä ja tyhmä
kuin määkiwä jäärä. Mutta parasta ottaa päiwä
tultuansa, sallia sen mennä mentyänsä, käyköön
sitten puuhun tai mäntyyn. Täällä ollaan waan.

lubani. Mikäonmeidän täällä ollaksemme?Mitä puuttuu?
Ei Jumalan armoa eikä linnunkaan

piimää". Aitta on ruokaa täys japirttimme läm-
min. Täälläkin kiiriskelemme oljilla.

lubani. Täällä kiiriskelemme kuin mullikat
kahisewilla oljilla. Kylpeä taidamme, koska miel-
lyttää, koska waan päähämme pistää, ja syödä
koska maistaa. — Mutta olemmehan jo rawitut
miehet. Ei siis muuta kuin siunaamme saMammeja korjaamme pöydän.

Oinieoni. Odottakaas, siks kuin olen luke-
nut lyhykäisen ruokaluwun ja laulanut wärssyn
päälle.

lubani. Se jääköön tällä kerralla. Miksi
et tehnyt sitä ennen atriaa? — Käyppäs, Eero
poika, nuorimmakses laskemaan tynnyristä olutta.

Oimeoni. Et salli siis laulettawan wirren-
wärssyä joulu-illan kunnioiksi?

lubani. Eihän meistä laulajiksi, weli kulta.
Lauletaan ja luetaan sydämmessämme, joka on-
kin Jumalalle otollisin uhri. — Mutta tuossataasen olutkiulu, kuohuwa ja wahtoowa kuin
Kyrönkoski. Tattis, poika, waan! Saadaanpas
tästä! Kimauta tuosta, weli Tuomas, ja oikein
aika mekosta.

Tuomas. Enhän tuossa kauankaan huilaile.3u
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lubani. Niinhän mies kulauttaa. Sellaiset
siemaukset saattaa kurkuistamme oikein lukkarin-
kurkut. „Elettiinpä ennenkin,

Waikk' ojan takan' oltiin;
Ojapuita poltettiin
Ia ojast' oltta juotiin."

Juuri niin. Mutta onhan juomanamme ohran
ruskea neste, polttopuunamme halko ja terwas-
kanto, ja allamme on pehmeä, olkinen polstari,
oiwa painitanner waikka kuninkaille ja suuriruh-
tinaille. — Aksi sana, Tuomas. Takasihan ker-
ran weli Aapo sinun wäkes ja woimas käywän
jo huikeasti yli Juhon, mutta sitä en juuri mie-
lisi uskoa. Kuinkahan tuossa pyörähtelisimme?
Koetetaan!

Oimeoni. Alallamme! ja armahtakaat noita
kiiltäwiä olkia edes huomispäiwän.

Juvani. Nythän ilo parhaimmallansa,
aatosta juhla korkein"; ja pahnoiksihan on ol-
kien mentäwä. — Miellyttääkö Tuomasta?

Tuomas. Käyhän tuota koettaa.
lubani. Nistipainia!
Tuomas. Olkoon menneeksi!
lubani. Isketäänpäs, isketäänpäs!
?3apo. Warro,poika! Saakoon Tuomaskin

lujan kahmauksen housusi kaulureista.
lubani. Kän saakoon, hän saakoon!
Serc». Juho, miksi irwistät ja wäännät sil-

miäs kuin härkä penkissä? Woi weljeäni! Mutta
katso, ettet itseäsi häwäise nyt.

Aapo
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Aapo. Kaikki hywin. Kenen on ensimmäi-
nen heitto?

lubani. Olkoon se Tuomaan.
duornas. Olkoon se wanhimman weljen.
lubani. Seiso sitten kannallas.
kuonia». Tahdon koettaa.
lubani. Seisotko, seisotko?
Tuomas. Tahdon koettaa.
Aapo. Keleijaa, pojat! Sillä lailla, juuri

niin! Taistelettepa kuin uskon sankarit. Juho
kimpustaa ja wääntää kuin Israel itse ja Tuom-as seisoo niinkuin tammi".

6ero. Koska saarnaa Aaprahammi".
Mutta katso Juhon suuta ja kauhistu. Ah!
pistäisin nyt waikka teräspuikon hänen hampait»
tensa wäliin — roiskis! ja olispa se kohta kah-
tena kappaleena. Kauhistunpa, kauhistunpa!

Aapo. Miesten otteloa waan. Nousee ja
waipuuhan allamme palkit.

Sero. Kuin urkujen polkimet; ja Tuomaan
töppösetkyntää laattiata kuin järeät metsäsahrat.Aapo. Ei siinä juuri siwelläkkään maito-
sormilla. Peijakas! olis tämä pinnistys tuolla
wuorella, niin iskisiwätpä korkkoraudat säkeniäkalliosta.

6ero. Oikein kultaisia tähtiä lentelis met
sään, ja nousispa tuosta iloinen kulowalkea. —
Mutta aina seisoo Tuomas.

Tuomas. Oletko jo nytkinyt tarpeekses?
lubani. Keitäs sinä.
Tuomas. Tahdon koettaa. Mutta katso

nyt, niin laattia pyörii.
Eero
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6erc>. Muista, muista, Juho! —
?sapo. Se oli heitto.
Eero. Se oli jumaus kuin Kaarnaan hal-

konuijasta", kuin isku taiwaan tuliwasarasta".
Ilinio. Ia tuossa makaa Juhani kuin mal-

lassäM.
Eero. Moi Poika°lussia"!
I!Iimo. Niin kutsui hän itseänsä pikku-

poikana.
Aapo. Pitää kuitenkin tietämän, kuinka

miestä heittää. Muista, Tuomas: eihän ole
ihmisen ruumis raudasta, waan lihasta ja
luusta.

Himo. Niin,maikka hän housujakin kantaa.
Huonias. Turmelinko sinua?lubani. Katso itses.
Tuomas. Nouse ylös.
Judani. Nousen kyllä ja näytän sinulle

mieswoiman käsikapulassa. Siinä leikissä woi-
mat punnitaan.

Huonias. Tuoppas, Eero, haaru tuolta
nurkasta. — Kas tässä, Juhani.

lubani. Tässä olen. Ianyt takatassu was-
ten takatassua ja ympäri haarua kynnet!

Aapo. Ia koska luihkaan, silloin wetäkäät,
mutta ilman yhtään tempausta. Kaaru warpait-
ten kohdalle, juuri warpaitten kohdalle, ei tuumaa
kummallekaan puolelle. — Nyt, pojat!

Juho nousee ylös, että kääkähtää
waan.

Aapo. Eihän siinä armotkaan auta.
Judani. Mene laskemaan olutta, Timo.

Timo
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Onnuthan, weli.
Olutta laskemaan, sinä riiwatun

nallikka! Kuulitko? Wai tahdotko korwilles?
Tuomas. Wioitinko jalkas?
Judani. Mitä huolit siitä! Katso oma kä-

päläs. Mitä koskee se minuun, jos korkkoni hel-
Mn saappaastani? Heltihän se Pamissa kuin
nauriin liuska. Mutta katso itses sinä. Näkyy,
että woitat minun painissa ja käsikapulassa;
mutta tules tappelemaan.

Aapo. Tappelus ei kuulu asiaan nyt.
Kyllä, jos waan tahdomme.

Huoma». Minä en tahdo.
lubani. Et uskalla.
Aapo. Tiedä paini leikiksi.
Oinieoni. Minä tiedän sen leikiksi, josta

syntyy usein tappelus ja murha.
Judani. Tuomas woittakoon, mutta ei not-

kista Juhania tässä kukaan muu. Sen wannon
ja näytän miehestä mieheen yli kaiken komppa-
nian. — Wsi nappavs, Aapo! Pitääkö kauluk-
ses? Pitääkös?

Aapo. Hurjapää ilman pienintäkin syytä!
Malta, malta, ja painikaamme kunnon tawalla.

Judani. Kirkas leimaus!
Aapo. Malta, sanon minä. — Kas niin,

nyt heitä.
6ero. Juho tanssii polskaa niinkuin poika,

waikka ontuenkin.
Mitä lausut nyt, weli Aapo?

Aapo. Että makaan sun allas,
Astuppas numeroon, Simeoni.

Ei
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simeoni. En tuhannen riksin edestä rikko^
maan korkeata juhlaa.

lubani. Kunnioitettu olkoon joulujuhla!
Eihän sitä wiattomassa painissa rikota, jossa
mielemme on iloinen ja sydämmemme puhdas.
Pkst koetus, Simeoni!

Simeoni. Miksi kiusaat minua?
lubani. Yksi rynnistys.
Oimeoni. Sinä saatana!
Kapo. Nauhaa hänelle, Juhani, rauhaa!
lubani. Sopiihan meidän koettaa. Kas

niin, yksi ainoa kiekaus kauluksesta!
Vimeoni. Mene helwettiin, häijy henki!

Minä myönnän, että woitat.
Huoma». Sen uskon wasta koska näen.

En luule Simeoninkaan jänteitä juuri wasikan-
lihakst.

lubani. Sentähden tulkoonhän koettamaan.
Siinähän nähdään, owatko wasikkaa waimustaa,
saartuwallista karhua.

?3apo. Olkoon hän oloillansa ja astukoon
estin toinen uros, mieluisampi rinnustukseen.Weli Timo, aina uljas mies!

lubani. Kaluttaisko?
?3apo. Päin tuuleen, Timo! Ethän ole

koskaan nurrupoika.
Tuomas. Ei koskaan, waan aina reipas,

aina niinkuin omassa talossansa. Enhän unohda
tempausta, jonka hän teki tuossa ainoisessa me-
lakassa Toukolaisten kanssa. Saipa hän ensin
huomaamatta nupillensa aika nassauksen, mutta,
siitä suuriakaan huolimatta, kääntyihän wakaasti

Ym
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ympäri, sieppasi seipään miehensä kourasta ja
nytpä iski hän takaisin wasten pääkuorta — ja
seiwäs poikki. Seiwäs poikki että sälähti, ja alas
maahan lotkahti mies kuin tyhjä säkki! Niin teki
Jukolan Timo. Ia minä tiedän, että löytyyhä-
nessä miehenwastusta wieläkin.

Tuleppas, poika.
Juliani. Sitähän juuri mielin. Mutta an-

nas, kun kieppaisen pielistäsi kiinni minä myös.
Nyt olen walmis.

Aapo. Ensimmäinen olkoon Timon.
lubani. Olkoonniin. Ehdinpä wähänpuus-

kuttamaan.
L^inio. Kas tuossa!lubani. Ei, poikaseni!
Tuomas. Jotenkin tuima tempaus, Timo,

sinä urhoollinen Timo! Mutta onkos waraa pa
rantaa?

Juliani. Ei tästä näin waan mennä.
Tuomas. Timo, onkos waraa parantaa?

Pitäis olla. — Entäs tämä?
Juliani. Ei tästä näin waan mennä, sanoiSywänmäen kerjäläinen".
)3apo. Kerran wielä, Timo.
Tuomas. Onkos waraa parantaa?

Pitäis olla. — Entäs tämä?
Juliani. Ei tästä näin waan mennä, sanoiKywänmäen kerjäläinen".
Tuomas. Muttase olinykäys, joka tuntui.
6ero. Ei waaraa, ainoastaan hieman ja

juuri wiattomasti tärähti Juhanin ääni.
Juliani. Pystyssä seison. Tuo
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Tuomas. Kerran wielä, Timo.
Koetetaan, koetetaan.

Judani. Wentta-holl!" Housuni putoo!
I^imo. Mutta nyt, sanoi Kaitaranta".
Judani. Housuni putoo! Kuuletko sinä?
Himo. Kas noin, weljeni!
Aapo. Tuossako makaa Juhani taas, suu-

dellen permantoa?
Eero. Ia puhaltaen niinkuin sonnihärkä.Mutta hywä, että „ehtii hän wähän puuskutta

maan".
Himo. Allani makaa poika kuin märkä tal-

lukka waan.
Tuomas. Mutta housunsa tekiwät hänelle

tepposet.
Aapo. Olkoon se sanottu totuuden nimessä.

Juhanin omat housut oliwat tässä herraansa
wastaan ja rupesiwat liittolaisiksi Timolle.

Eero. Niinon asia. Sentähden kaikki hou»
sut pois ja uudistukoon leikki.

simeoni. Pidä nyt kitas, sinä rääkkä! An°
nanpa muutoin wasten nokkaas. Eikö ole sinulle
jo kylliksi tätä helwetin leikkiä?

Eero. No muuttukoon se taiwaan leikiksi.
Housut ja paidat pois, ja painikaat kuin kaksi
enkeliä Paratiisin pelloilla.

Tuomas. Miksi istut hänen niskoillansa,
Timo?

Olis nyt halko, niinpanis niin pit»
kin pakaroita, että pläikkyis.

Aapo. Miksi niin? Tämä on painia, waan
ei tappelusta.

Eero
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Sero. Onko Timo suutuksissaan?
Ei suinkaan, ei suinkaan, mutta sa-nonpa: olis nyt halko tai ympyriäinen tela, niin

panis niin pitkin pakaroita, että pläikkyis.
Tuomas. Laske hän ylös.
L^imo. Nouse, Jumalan luoma.
Judani. Minä nousen, ja tiedä, saatuanihousut kiinni taas, on wuoro sinun taas painua

alas, ja toisin kuin äsken minä. Minähän, po-
loinen poika, kämärryin alles onnettomuuden
kautta, zonka sinä niin wikkelästi käytit hyödyk-
sesi, hunswotti, saapaswedin!

)lapo. Wiyastuminen kauas! Minä tiedän
että hän tuskin huomasi housuwahinkoas, ennen-
kuin heitto oli tehty. Sen teki hän tiimellyksen
kuumuudessa, poika parka.

lubani. Sen hän kyllä tiesi, se mullisaukko.
Mutta olettepa kaikki niinkuin korpit niskoillani.
Wai ei hän tiennyt. Enkö huutanut kuin raja»
mies huikealla äänellä: wentta-holl, housut pu-
too? Mutta hän ei siitä huolinut, waan tem-
paili kynsineen ja hampaineen kuin kissa. Mutta
istu ja pala! Kyllä sinun opetan tästedes käyt-
telemään onneksesi toisen sylttyhousuja, kyllä
sinun opetan.

Sen tein minä tiimellyksen kuumuu-
dessa, poika parka.

lubani. Minä sinun opetan, saatuani hou-
sut ylösjanälkäwyönkiinnikuin nalkitun wanteen.

Minä annan palttua koko painille;
koska kerran moitin, niin moitin, eihän siinä
mitään muuta mutinata. Mitä kuuluu housut

tänne?
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tänne? Pamissa painii mies, waan ei housut
ja säärykset tai muut lumisukat.

lubani. Kourat kaulukseen taas ja rinta
wasten rintaa! Istu ja pala!

Himo. Menenkö ma hänen kanssansa tuo
hon lapsekkaasen työhön?

Eero. Mitä hän kysyy wielä? Mene, Ju-
malan luoma, mene koska pääset.

Oimeonl. Älä mene, sanon minä.
Eero. Älä mene, jos pelkäät ja wapiset.
lubani. Nyt ei auta pelko eikä wapistus,

waan täytyy hänen käydä uuteen kilwoitukseen
ja juuri tällä Jumalan hetkellä.

6ero. Armahda häntä, Juhani, armahda!
Minkätähden? Eero, minkätähden?

Olkoon menneeksi yksi pinnistys wielä, yksi tai
kaksi. Tersii waan!

Judani. Tässä, poika!
Tuomas. Koreasti, Juho!
Aapo. Koreasti! Noinhan tappelee kaksi

nälkäistä haukkaa.
Oimeoni. Tappelua, sulaa tappelua!
Aapo. lärkewästi, Juhani!
Oimeoni. Moi teitä hirmuja, woi teitä

hirmuja!
Eero. Älähän weljeäsi runno!
Oimeoni. Aha, aha! johan kelmenee Eero-

kin. Siinä owat kalas, joita onkeilit.
Tuomas. Juhani!
Oimeoni. Kajoohan jo pirttikin, te pedot

ja pakanat!
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Juliani. „Motti, poika, sanoi Nyssä!" No
miksi makaat siinä ja killistelet ylös kattoon?

Sinä woitat minun nyt, mutta an-
nappas ajan wähän muokata wielä: sinä wan°
henet ja kaswat pikkuiseksi, mutta minä wartun
ja woimistun.

lubani. Kerran ranststuu ja loppuu tämä
maailmakin, saati syntinen ihmisparka. Aika tasti
meitä kaikkia, weljeni. Mutta nouse ylös ja ku-
lauta naamaas siemaus olutta ja tunnusta, että
on sinussa pari luotia wähemmin woimaa kuin
minussa.

Se nähtiin. Tuossahan makasin
rähmäkkäänä allas ja sinä päälläni kuin röyheä
karhu.lubani. Saappas tästä, Saparomatti,
Kiikka-Keikin kannusta!" — Olen siis Jukolan
laumassa toinen mies, mitä woimaan kosee.Lauri za Eero owat tosin koettamatta wielä,
mutta he tietäköötettä mesiäisiä he kuultelisiwatkoetuksessa; ja Simeoni on itsensä tunnustanut
heikommaksi minua. Mutta pikkusormen mies ei
ole Jukolan weljeksistä yksikään, sen takaan minä.
Tulkoon tänne waikka wiisikymmentä Touko-
laista, nyrM wasten nyrkkiä. Wiisi tynnyriähän
minäniskallani kannan, ja Tuomas wähän enem-
min; wiisi tynnyriä, kun toinen waan painon sel-kääni pinoo.

Huonias. Mutta mielisinpä nähdä Laurin
ja Eeron lyöwän painia oikein tiukasti.

Aapo. Totisesti jotain nähtäwää. Toinen
wakawa ja tyyni kuin talwen suoja, toinen pik-

kui
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kuinen kuin keri, mutta niinkuin leimaus wilkas
ja teräwä. Päin tuuleen, ja siinäpä ottelemat
kärppä ja koirasjänis. En wertaa sinua jänikseen
arkuudesta — siihen ei ole syytä — en liikun»
toskaan tähden, sillä Lauri astelee kuin seppä
Konnin kuokkamies, jonka jalkoja jakuokkaa käyt
teli sukkela kellowärkki mahassa — mutta näyt
täispä mielestäni ottelo kuin kärpän ja uhkean
koirasjäniksen paini.

lubani. Wsi rinnustus, pojat, yksi rinnus-
tus tai ristipaini!

Qauri. Mitä tiimellyksestä Eeron kanssa?Hänestä et saa kunnon nappausta koskaan, waan
tuolla hän teiskaa haaroissa kuin kissa, kynsii
ja likistelee toisen ohimia sen riiwatun tawalla,
että tuskin woit wetää hengen pihausta rintaas.
Niinpä hän teki, koska menneenä syksynä pai
niskelimme Aroniitulla. Ia kuka siinä woitti,
kuka alle meni, sitä ei ymmärtänyt liwarikaan".
Mitäs minä hänen kanssansa enään menisin?

6ero. En ollut wahwempi sinua hiuskar-
wankaan wertaa. Asko, jos tahdot.

Oauri. Sen uskon, koska tiedän sinun hei-kommaksi.
Sen näyttäköön rehellinen paini.

Qauri. Mitäs minä hänen kanssansa enään
menisin?

Oimeoni. Pankaamme jo maata, te willityt.
Judani. Öitä on monta, mutta joulu on

waan kerran wuodessa, ja sentähden iloitkaamme
nyt. Iloitse, sinä jouluhuone, iloitse koko Israe-
lin maa! Tänä yönä, tällä hetkellä on tapah-

tv
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tunut suuri ihme Babylonin kaupungissa. Iloit-
kaamme! — Mitä leikkiä löisimme? Syömmekö
joulupaistia? pistämmekö sikaa, wai sohimmeko
suutaria?

Oimeoni. Kas niin! Tässäköwieläuisakow
telisimme kuin wallattomat nallikat? Mene pois!

lubani. Nuorenmiehennaimattoman elämä
on tanssia. Eikös niin, Timo?

I^inio. Xi, hi, hi!
lubani. Eikös niin?
L^inio. Kyllähän se semmoista on.
Sero. Juuri niin, lusst kulta".
Juvani. Sanoi kettu jänikselle. Oikein!

Tämä elämä käy laatuun; onhan se wälimmiten
lystiäkin ja nostelee hieman kantapäitä. — Tans-
sikaamme ryssää; siinä olen minä juuri meklari.
Katsokaas!

Kapc». Antaisko oluemme huimausta?
Judani. Kumauta naamaas kannua kolme,

niin etköhän huomaa pientä leiskausta tuolla ylä-
kerrassa? — Mutta laula, Eero, koska Poika-
Jussi tanssii. Kellitäppäs!

Sero. Mitä sorttia tahdotaan?
lubani. Mitä hywänsä, kun se waan raik-

kuu ja remuu. Kellitä, poika, kirkaise että multa-
hirret nousee! Laula, sinä mullisaukon poika,
laula, koska minä tanssin, loiskin niinkuin pässi,
loiskin aina kattoon asti. Laula!

6ero. Tahdonpa koettaa:

Iloitkaat ja rienmitkaat,
Nyt on meillä joulu;

Nyt
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Nyt on oltta ammeet täynnä,
Haarikat ja kiulut;
Ammeet täynnä, ammeet täynnä,
Haarikat ja kiulut!"
Anjanpellon markkinoilla
Oltta, miinaa juotiin,
Mustan harjan hinnallaNuot kihlakalut tuotiin,

Tuotiin, tuotiin;
Mustan harjan hinnallaNuot kihlakalut tuotiin."
Jussi, pussi, Jukolan Jussi!

Aapo. Maiti, Eero, ja äläppäs suututa
häntä.

lubani. Laula päälle waan; enminä suutu;
laula päälle, ettei mun tarwitse tanssia ilman
musiikkia.

Eero. Jussi, pussi, Jukolan Jussi!»Jussi, lasfi, jauhokuono,
Porsaan pahnan pöllyttäjä.. ."
Xi, hi, hi! Woi mitä hulluja lau-

leletkin.
lubani. Laula päälle waan, laula päälle.

En minä suutu.
6erc>< lussi, lassi, jauhokuono."

Minä laulan ja napsaan wielä sormianikin
„Porsaan pahnan pöllyttäjä,
Sikoläätin lämmittäjä!"
Jussi, pussi, Jukolan Jussi!

.lita
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lita meni rantaan,
Kirjoitteli santaan
Nimen kultansa,
Nimen kultansa."

»Kun mä kultani äänen kuulin,
Ensi kerran nähdessäin,
Niin taiwaan iloss' olewain luulin,
Serafiimein seassa;
Niin taiwaan iloss' olewain luulin,
Serafiimein seassa."
Jussi, pussi, Jukolan Jussi!

Muistatkos, Maija,
Kun mansikka syötiin
Ia iloleiM lyötiin?
Fralla ralla laa!
Mansikka syötiin
Ia iloleikki lyötiin.
Fralla ralla laa!"

Jussi, pussi, Jukolan Jussi!
«Älä sinä Aato parka
Jussia soimaa,
Sen sinä tiedät että
lusstll' on woimaa.
Jussi istuu linnass,
Pukin lapa rinnass';
Kaikki me olemme
Yhdessä hinnass."
Fralla ralla laa!

Wi:
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Wilukselan Witka
Ia Wiuwalan Pispa,
Sywän ojan Sonni
Ia Sylwinän Ialli!
Nalla ralla laa!
Sywän-ojan Sonni
Ia Sylwinän Ialli!"
Nalla ralla laa!

Woi minua, hurjaa poikaa,
Miks' mä itsein laitoin!
Talo mull' on kotona,
Ia itse kannan rautoi;
Talo mull' on kotona.
Ia itse kannan rautoi."

lubani. Noin waan! Noin! Eihän tässä
raudat paina. Laula päälle!

Sero. Jussi, pussi, Jukolan Jussi!
Jussi, lassi, jauhokuono,
Porsaan pahnan pöllyttäjä,
Sikoläätin lämmittäjä!
Jussi, pussi, Jukolan Jussi!

Eikö ole jo tarpeeksi?

lubani. Enemmin! KarjaMatinhäitä tans
sitaan. Enemmin! Enemmin! — Karja-Matin
häitä!

Oinieoni. Kukkokin jo hirmustuen kirkaisee
tälle jumalattomalle menolle ja jyskinälle.

Iv
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lubani. Kitas kiinni, kukko, ja älä siinä
kotkottele.

Tuomas. Onhan tuota jo tuossa, Juhani.
?3apo. Wiehän sinusta hengen tuo turkki-

laistanssi.
lubani. Tämä on ryssää. Eikösniin, Eero?
Eero. Tämä on jussta.
lubani. Olkoon niin, ja olkoon sitten men-

neeksi jusstn-tanssia parikymmentä loiskausta ker-
ran wielä.

Oimeoni. Sinä hurja mies!
Kas noin, kas noin! Xi, hi, hi!

No wie sinun riiwattu!
Juliani. Pois tieltä! Muutoin sotken sinun

liiskaksi kuin kasakanhewonen juopuneen mark-
kinapokon. Kih!

Kapo. Onpa nahkahihnansa löylyssä tuolla
takana. Pompahtelee se; pompahtelee ylös,pom-
pahtelee alas, piesten wuoroon hänen selkäänsä
za pakaroitansa. O sinä!

Jubani. Lalla, laa, laa! Sepä wasta pöl-
lylystä oli. Hehheh! — Toisen kerran iässäni
tanssahtelin. Ensimmäinen tapahtui Karja-Ma
tm häissä, joissa ei löytynyt naisenpuolta kuin
kolme wanhaa ämmää, mutta miehiä aika liuta.
Mutta kas kun Matti prykäsi meille pari kupil-
lista muikeaa kahwipunssia, niin ei sitten yhtä-
kään muuta kuin löylyttämään permantopalkkia,
me ukot keskenämme; ja huokailipa allamme syn-
tinen maa. Ämmä rukat kiittiwät päästyänsä
koko leiwotuksesta; mehän olisimme tanssittaneet
heitä ryysyiksi. Woi sinun peijakas kumminkin!

Mutta
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— Mutta nyt päältämme waatteet ainapaitaan
asti, ja ylösparwelle. Emmehän kuitenkaan um-
mista silmiämme juuri wielä, waan kuohuwanolutkiulun ääressä ja terwaisen päreen loimot-
taessa kertoilemme iloisia satuja ja tarinoita tuolla
panven lämpymässä.

iisuiwat he päällänsä, täyttiwät
kiulun oluella kerran wielä ja
astuiwat miehissä parwelle.
Siellä he, mekkosillaan kaikki,
istuiwat olkisella sijalla hautowassa kuumuudessa. Ahkerasti
kierteli ympäri miehestä mie
heen waahtoowakiulu ja seinä-hirren raossa loimottihonkaisen päreen kultainen

liekki. Mutta läimähti Juhanin päähän aate ja
walahti suustansa lause, jonka seuraus oli wii
mein kowa onni.

sukani. Täällähän itseämme oikein paiste-
lemme kuin pyllimakkarat pätsin oljilla, ja läm-
mintä antaa meille kiukaan kuumat kiwet. Eero,
waleleppas uunille kannullinen olutta, niin tie-
dämmehän, mille maistuu ohranesteen löyly.

Tuomas. Mikä hullu juoni olis tämä?
Judani. Uljas juoni. Waleleppas.
Eero. Minä tahdon totella esimiestäni.
lubani. Pari kannullista olutta kiukaalle!
Tuomas. Eipisaraakaan! Jos kuulen sieltäpienenkin pihauksen, niin onneton hän, joka saat-toi sen matkaan.

Aapo
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Aapo. Olkaamme tuhlaamatta oiwallista
juomaa.

Eihän ole meillä waroja olutlöy-
lyssä elää, ei suinkaan, ei suinkaan.

lubani. Lystipä olis tuota maistaa.
Tuomas. Minä kiellän sen lujasti.
lubani. Lystipä olis tuota maistaa.

Woitto äsköisessä painissa on aika lailla kohot-
tanut Tuomaan niskapyrstöjä, ja luuleepa hän
nyt hallitsemansa tässä huoneessa mielensä mu-
kaan. Muistappas kuitenkin, että karwas sappi,
koska se oikein paisuu, antaa pojallensa tappe-
luksessa seitsemän miehen woiman. Kuinka hy
wänsä, mutta minun silmäni eiwät wielä suin
kaan mieli wartioita sinua.

simeoni. Painin hedelmiä, painin hedel-
miä kaikki!

Juliani. Annappasmolskahtaa,Eero. Minä
ivastaan asian ja puolustan miestä.

Sero. Se on esimiehen käsky, ja minun
täytyy totella; muutoin on jäniksenpassi kouras-
sani wallan jouluvönä.

illoin Eero, purren hammasta ja
mytistäen huulensa wikkeläänmy
häilykseen, täytti kerkeästi Juha-, nm tahdon, ja pian kuului km-> kaalta pläiskäys ja kohta sen jäl-
keen tuima kohaus. Nynkäsi nyt
Tuomas julmistuen ylös ja kar-

kasi kohden Eeroa, mutta Juhanikin kiirehti puo-
lus
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lustamaan nuorinta weljeänsä. Siitäpä nousinyt
yleinen kärhämä, jonka wilinässä palawa päre
wiskattiinparwelta alas laattialle. Siellä sepian,
weljesten huomaamatta, wiritti olkihin wilkkaan
tulen. Niinkuin piiri weden pinnalla lewiää ta-san ja nopeasti kaikkialle, niin myös tulen kirkas
pyöröyhä suureni laattialla. Lllettui se korkeam-
malle yhä ia tuikkien jo parwen permantoa, en-
nenkuin huoneen asujamet äkkäsiwät allansa waa-
ran. Mutta,myöhään sen äkkäsiwät, ehtiäksensä
pelastamaan muuta kuin oman henkensä ja elik-
kojen, jotka löytyiwät pirtissä. Laajalta jo aal-
toiliwat liekit, ja suuri oli hätä ja temmellys.
Kaikki rienfiwät he kohden owea, jonka auetessamiehet, koirat, kissa ja kukko hirweällä rähinällä
karkafiwat ulos melkein yhtaikaa. Näkyi niin-
kuin pirtti olis heidät oksentanut sawuineen kidas-
tansa ulos lumiselle maalle, jossa he nyt seisoi-wat, yskien kilpaa. Mutta wiimeisenä astui ulos
Lauri, talutellen riimuwarresta Walkoa, joka
muutoin kaiketi olisi jäänyt uhriksi paloon. Alos
tunkeusi jo wäkiwaltainen tuli akkunojen pienistä
aukoista ja wiimein sekä owesta että katosta.
Loimoin helmassa liekkui Impiwaaran jykewä
pirtti. Mutta lumisella tanterella seisoi pirtin
miehistö suojatonna; olihan jo sysimajakin, hei-
dän ensimmäinen turmansa täällä, hajotettu aina
maahan asti, ja warahuone tuossa seisoi raket-
tuna Harmaksi kuin harakanpesä. Siinä oljente»
liwat weljekset, ja heidän ainoa werhonsa tuulia
ja pakkasta wastaan oli rohtiminen, lyhykäinen
paita. Ei edes lakkeja päänsä peitteeksi eikä wir°

suja
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suja jalkoihinsa he ehtineet pelastamaan walkean
mallasta. Jäljellä huoneen entisistä kapineista
löytyi ainoastaan Pyssyt ja tuohikontit, jotka
oliwat ennen kylpemistä saatetut aittaan. —
Mutta lumessa seisoiwat weljekset, kaikki selin
wasten humisewaa paloa, nostellen ja lämmitel-
len milloin oikeata, milloin wasempaa jalkaansa;
ja punersiwatpa ne jalat, lumen ja tulen hau-tomina, punersiwat kuin hanhien räpylät.

e nauttimat wiimeistähywää,
jota heidän pirttinsä heille
antoi wielä, nauttimat nuo-
tion lämmintä; ja ankara oli
heidän walkeansa. Waltai>
sesti nousi korkeuteen lieM,
kaikkialle kajasti wäikkywä
walkeus, ja partaiset kuuset

wuorenharjulla hymyiliwät suloisesti kuin aamu-
ruskon tulessa. Nousi terwaskantoin rykelmästäsawu, sakea za pikimusta, ylös pilwihin ja kiiris-
keli palloellen taiwaskaton alla. Mutta ahollaja sen ympäristössä oli walkeus, wallitst puner-
tawa päiwä talwiyönsydämmessä ja, oudostaen
kummallista haametta, katseliwat linnut tuijotel-
len puitten lumisilta oksilta alas, koska Impi-
waaran wahwasti rakettu pirtti käwi hiiliksi ja
tuhaksi. Mutta kyhnien tukkaansa unhoissaan ja
murheissaan seisoiwat weljekset siinä ympärillä,
seisoiwat kaikki selin wasten tulta ja nosteliwat
wuoroon jalkainsa anturoita kohden lammitta»

wää
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wää tulta. Kuitenkin masentui wähitellen heidänristikkowalkeansa, kukistui lopulta kekäleinä alas,
ja tuhansista räiskymistä säkenistä täyttyi öinen
ilma. Kauhistuen huomasiwat weljekset silloin,
että taiwas alkoi kirkastua ja tuuli kääntyä ete
lasta pohjaan. Ilma oli muutoksessa suojasta
pakkaseksi.

)3apo. Tulesta pelastuimme, mutta pakka-sen uhreiksi. Katsokaat: taiwas selkiää ja kyl-
mästi jo puhaltaa pohja. Weljet, waaramme
on hirwittäwä.

lubani. Kirous ja kuolema! Kuka saattoi
tämän aikaan?-

Tuomas. Kuka! Sinä tulen ruoka, wielä
kös kysyt? Jos nyt oikein tekisin, niin tuonnesun syöksisin paistumaan tuliseen mujuun.

Judani. Ei koskaan tee sitä yksi Tuomas,
ei koskaan. Mutta kirottu olkoon se mies, joka
saattoi matkaan tämän helwetin yön?

Tuomas. Hän itseänsä kiroo.
lubani. Kirottu olkoon se mies, nimittäin

Tuomas Jukola.
Tuomas. Sanos se toinen kerta.
lubani. Tuomas luhaninpoika Jukola on

kaiken tämän syy.
Aapo. Tuomas!
Oimeoni. Juhani!
Qauri. Hiljaa!

Nyt ette pääse iskemään yhteen,
ettehän pääse, te junkkarit. Niin, niin, ollaan
siiwosti waan ja lämmitellään itseämme weljel-
lisesti.

Si
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Oimeoni. Te jumalattomat!
?3apo. Wiha ja riita pois, koska uhkaa

meitä surkein kuolema.
Tuomas. Kuka onsyypää, kuka on syypää?
Jubani. Wiaton olen minä.Tuomas. Wiaton! Kirkas tuli! minä syön

sinun elämältä!
?3apo. Siiwosti, stiwosti!
sinieoni. Jumalan tähden siiwosti!
Aapo. Syytön tai syypää, se jääköönrat-

kaisematta nyt, koska riento on ainoa pelastuk-semme. Pirttimme on tuhkana ja melkein alas-
tomina seisomme hangella. Miksi luen tämän
rohtimisen paitariekaleen? Kywä kuitenkin, että
jäi meille Pyssyt ja ampumawarat tuonne ait-
taan, sillä aseita tarwitsemme nyt. Teerimäeltä
kaikuu susien ulwowa ääni.

Mitä teemme siis?
Aapo. En tiedä muuta keinoa kuin kiirehtiä

kohden Jukolaa, kiirehtiä kalwean kuoleman täh°
den. Kaksi aina ratsastakoon Walkoa ja muut
heitä juosten seuratkoot. Niin tapahtukoon: juos-
ten wuorotellen, wuorotellen ratsastaen. Sewo-semme kautta pääsemme siis sotkemasta hankea
kaiken tien, ja Jumalan awulla ehkä pelastumme
wielä.

puliani. Mutta onpa siinä tallukkamme nau»
rishautana, ennenkuin seisomme Jukolan tumassa,
halkoisen pystywalkean hauteessa.

Oimeoni. Siinä kuitenkin ainoa toiwomme.
Ia sentähden rientäkäämme. Tuuli tuimenee jo
ja taiwaan kansi paljastuu! Nientäkäämme!

Eero
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6ero. Surmamme on tullut!
lubani. Siinä on Jukolan seitsemänpoikaa!
simeoni. Katamme on hirmuinen, mutta

woimallinen korkeuden Herra. Nientäkäämme!
Tuomas. Alos aitasta Pyssyt ja kontit!
Juhani. Kauhistama yö! Täältä uhkaa

meitä paukkuwa pakkanen, tuolta nälkäiset, ulwo
wat sudet.

Waarassa olemme sekä Walko että
me itse.

lubani. Me itse wielä suuremmassa. Paljas mies, niin olen kuullut, on talwella sudelle
kowin mieluisa paisti.

Ia mies ja sika, niin olen kuullut,
maistumat yhtä, ja se tiedetään, että sika on
talwella Häntä Heikin haluruoka. Tuima on
edessämme pykälä ja puntti, sitä ei taida kieltää.

Juliani. Mitä teemme?
?3apo. Jukolaan kuin noidannuolet halki

yön, ennenkuin pakkanen tulistuu ja löylyttää
weremme jäätymään polttamalla kylmyydellä.
Päin Jukolaan yli kiljuman Teerimäen! Susia
wastaan on meillä aseet, mutta ei hyydepar-
taista kuningas Pakkasta wastaan.

Tuomas. Tässä Pyssyt ja kontit. Nyt
kiwääri olkaan ja kontti selkään joka mies, ja
kaksi käyköön ratsastamaan, me muut pot-
kimme jäljestä mitä woimme. Mutta rientä-
käämme, rientäkäämme kuolemattomion sielu-
jemme tähden!

Judani. Pohja kirkastuu ja tähdet kiiltää!
Hii, haa! Mutta rientäkäämme!

Aapo
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Aapo. Huomenna saatamme täältä tawa-
rat ja kalut, jotka meille walkea jätti; huomenna
tulemme ja korjaamme myös kissan ja kukon.
Tämän yön he kyllä tarkenewat tässä tulisenaherruksen waiheilla. Mutta KM ja Kiiski käy-
kööt kanssamme retkelle kuin uskolliset kumppa-
nit. — Missä he owat?

Tuomas. Keitä ei näy. — Maiti! kuullel-
kaamme.

Eero. Kaukana tästä he jo wilkaisewat.Tuoltahan kuuluu haukuntansa wuoren takaa.
Tuomas. Ilwestä he ajawat, ja kaiketi oli

tämä ilwes kulkenut läheltä ohi pirttimme, saat-
taen jälkensä koirille. Mutta ajakoot he mielensämukaan; nyt meidän täytyy ne unohtaa ja kii-
rehtiä tuikeaan matkaan.

sukani. Olkoon menneeksi! Sillä elämä ja
kuolema owat iskeneet toinen toisensa kamaraan
kuin kaksi koiraskarhua.

Kapo. Nyt liikkeille kaikki woimat!
lubani. Sielumme ja ruumiimme kaikki

woimat aina ytimeen asti!
Tuomas. Muistain että uhkaa meitä sur-

kein kuolema.
lubani. Kahtialta uhkaa meitä musta kuo-

lema. M! haa! nyt nokka jäässä taikka suoletmaassa, ellei seiso poika hetken päästä liukkailla
oljilla walkean walossa. Msi näistä kolmesta on
tapahtuwa tunnin päästä. Mutta eihän auta
huilailemaan tässä, ei ensinkään, waan purren
hammasta nyt halkaisen waikka jääwuoret, pe-
ninkulmien paksut.

Si
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Oimeoni. Koettakaamme Herran nimessä
ja awulla.

lubani. Hänen awullansa. Mitähän woi
täällä omasta woimastansa waimosta syntynyt
mies! Mutta olkaamme hywässä turmassa.

Sevo. Lähtekäämme ilman yhtään siekailusta enään.
lubani. Ia ilman yhtään pelkoa! Men-

nään nyt!
Tuomas. KaM walmiit siis. Astukaatpas

selkään, Eero ja Simeoni, ja lähtekäät ratsasta
maan kohden Jukolaa, mutta niin, että pysymme
aina lähellä konimme hokkeja me, jotka wilkaisemme jalkaisin jäljessänne lumessa.

iin läkstwät hematkalle:alas-
tomina, puettuina ainoas-
taan rohtimiseen paitaan ja
kantain kukin konttiansa se
lässä ja pyssyänsä olalla

l tai kädessä. Niin he läksi-
wät talwiselle, öiselle tielle,

I paeten pakkasta, joka karkasi
heidän päällensä Pohjolan rämeiltä. Mutta ei
tullut hän kuitenkaan hirmuisimmalla naamalla,
eihän käynyt tuo ilma tällä erällä ankarimmakst
ilmaksi. Tosin paljastui wälimmitentaiwaanotsa,
mutta purjehtimat pilwet peittiwät sen taas, ja
kohtuullisesti liehtoi pohjoinen. Oliwatpa weljek-
set myös kylmän tuttawia, monessa kiljumassa

pak
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pakkasessa oli heidän nahkansa kamartunut, ja
oliwatpa he ennen, mallattomina poikina, usein-
kin sotkeilleet kinoksia paljain jaloin, tunnit pit-
kät. Mutta kamala,hirwittäwänkamala oliheille
nyt kuitenkin retki Impimaarasta Jukolaan. Kii-
waastihe karkasiwat eteenpäin, sydämmessä kau-
histus. Edellä, Walkon selässä, ratsastiwat Eero
ja Simeoni, muut juostenheitä seurasiwat kinte-
reissä, polkien korwen lunta, joka juoksusta tms-
kahteli ympäri. Mutta Impimaaran aholla,hoh-
taman kiukaan lähellä istuiwat kissa ja kukko,
alakuloisesti killistellen hiiltymään tuleen.

ohden kylää riensiwät mel
jekset,heittiwät joSom-

—<^piosuon selkänsä taakse
lja lähemmät Teerimä-/keä, zosta yhä kuului
susien lainoittama vl
mominen. Mutta nä-
reistössä,suon ja Sev-

nalan Matin ahon malilla, tapahtui ratsastajain
muutos: alas astuimat Eero ja Simeoni ja kaksi
weljeksistä taas riensi heidän sijaansa. Wiipy-
mättä jatkoimat he retkeänsä jälleen, kirmasimat
pitkin nummen selkää, poikki Wiertolan tien ja
siitä halki amaran, humiseman hongiston. Mutta
miimein läheni kallioinen Teerimäki, ja äkisti wai-
keni susien monimelskainen ääni. Pian seisoimat
he muoren harjanteella ja antoimat hemosensa

hen
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hengittää; ratsastajat taasen astuiwat seljasta
alas ja kohta toista kaksi heidän sijaansa ylös.
Mielii he seisoiwat lumisella kalliolla; pohjoinen
puhalteli, taiwaan kumo kirkastui hetkeksi taas ja
Otawan sarwi osoitti jo puoliyön menneeksi.

utta lewättyänsä rien-
siwät he taasen alas
pitkin sileätä wuori-
tietä, ja koska tämä
oli loppunut, astui-
wat he pimeään kuu-
sistoon ja kolkkona
seisoi luonto heidän

ympärillänsä. Kelmeänä katseli kuu alas, hyy-
piöt huuteliwat ja tuolla täällä korwen kohdussa
seisoi eriskummallinen haamu, näyttäen metsänkontiolle, hirweän suurelle: kaatuneitten kuusten
korkealle kohotetut, sammaleiset juuret. Liikku-
matta kuin jäätyneet aaweet tuijotteliwat närnät
karhunkuwat kohden kummallista matkuetta, joka
winhasti juoksi heidän ohitsensa. Niin he katse-
liwat järkähtämättä, mutta heidän Malillensa,
ympärillensä ilmestyi pian peloittawaa liikettä
jylhään kuusistoon. Silloin nälkäiset sudet kaar-
teliwat weljesten waiheilla, likeniwät heitä yhä
enemmin ja enemmin. Milloin edellä tai zäl-
jessä, heilahtaen poikki tien, milloin tien kum-
mallakin puolella kuusten wälistä näkyi heidän

wil
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wilkaisewa juoksunsa. Kiukkuisina, werta-janoo-
wina he seurasiwat öisiä pakolaisia Impiwaa-
rasta; ja räiskyiwät ja paukahteliwat katketessaankuusten juurien kuiwat oksat. Wawisten ja kors-
kahdellen juoksi wauhko Walko; ja mies, joka
ratsasti etummaisena, taisi tuskin hillitä häntäkiitämästä. Mutta aina nenäkkäämmäkst kiihtyi
peloin rohkeus. Huohottaen werijanoisina lie-
hahteliwat he usein läheltä miesten ohitse; ja
Moitteeksi paukahteli tuolloin tällöin weljesten
pyssyt, milloin oikealle, milloin wasemmalle.
Tästäpä eiwät he kuitenkaan karkoittuneet kauas.

uli wastaan Kiljawan
lakea, kulowalkean polt-
tama nummi, jossasiellä
ja täällä seisoi kuiwettu-
nut männynrunko, hau-
kan ja huhkaimen is-
tuimena. Tässä käwi
jo peloittawaksi susienkiukku, ja suuri olimies-

ten waara. Natsastiwat silloin Tuomas jaTimo,
mutta muut, jotka juoksiwat jalkaisin jäljessä, sei-
sahtuiwat äkisti ja laukaisiwat melkein yhtaikaa
ankaran ammunnan wainoojiansa kohden, jotka,
säikähtyen tästä, nyt siirtyiwät heistä matkan.
Läksiwät taasen miehet kirmaisemaan eteenpäin;
mutta kauan ei wiipynyt, ennenkuin jälleen ka-

hisi
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hifi heidän waiheillansa susien wäijywä lauma,
ja waara oli suurempi kuin koskaan ennen. Sil-
loin pysäytti Tuomas hewosen ja lausui kotvalla
äänellä: Mies, jonka Pyssy on tyhjä, ladatkoon
sen paikalla! Kän rientäkööntulena ja tuiskuna!"
Niin hän huusi, astui alas, käskien Timoa lv
jasti hallitsemaan Walkoa. Seisoiwat nyt tvel
zekset ja latasiwat, eikä tunteneet he kylmää, eihaloissaan, ei missään ruumiinsa jäsenissä. Sei-
soiwat myös pedot tviisikymmentä askelta mie-
histä, heihin lakkaamatta iskien ahneet silmänsä,
wiskellen häntiänsä tuhoissaan. — Ia paljastet-
tuna pilwistä kaamoitti taitoaan kumo, josta kir-
kas kuu nyt katseli nummelle alas.

Tuomas. Otvatko pyssymme ladatut?
Aapo. Se on tehty. Mikä on tarkoitukses?
Juliani. Kaikki yhtaikaa taas!
Tuomas. Ei, jos henkemme on teille rakas.

Aina olkoon latingissa jonkun luikku; se muista-
kaat. Lauri, sinullahan wakawin käsi ja tarkin
silmä, astuppas rinnalleni tähän.

Qauri. Tässä seison. Mitä tahdot?
Tuomas. Nälkäinen susi syö werisen wel

jensäkin. Jospa tuon tempun nyt woisimme saat
taa matkaan, niin siinä olis pelastuksemme. —
Koetetaan. Lauri, tuota ensimmäistä wasem
malla tarkoitamme, ja laukaisemme yhtaikaa,
mutta säästäkäät tultanne, te muut. Lauri, täh-
tääppäs nyt tarkasti kuinkotka jaanna leimahtaa,
koska minä sanon: nyt.

Qauri. Minä olen tvalmis.
Tuomas. Nyt.

Sil
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illoin laukaisiwat molemmatsamassa silmänräpäyksessä, ja
kaapaisten pakeniwat sudet.Kuitenkin wiipyi tanterella
heistä yksi, pyrkien kontimalla
muiden seuraan, mutta ei jou
tunut tiensä. Eteenpäin taas> kaikin woimin rienstwät mie

het: juoksi jalkaisin kuusi weljestä, Timo waan
yksin ratsastaen edellä. Ia menipä niin hetki
aikaa. Pianpa seisahtui susien pako, he palasi-
wat takaisin, wilkaisten kiiwaasti kohden öistä
matkuetta jälleen. Kohisi ympärituoksuawa lumi
ja tömisi Kiljawan lakea nummi, koska he jou
kossa kirmasiwat päin. Tulisella wauhdilla he
ehtiwät tuon weressään mateleman kumppaninsa
tuoksi, syöksähtiwät hänen ohitsensa, mutta kään-
tyiwät pian ympäri, koska weren wiehättäwä
haju heidän sieraimiinsa lemahti, ympäri he
kiekkaisiwat: hännät heilahti, lumi tuiskahti ja
tulta iski yössähimon ja kimman silmä. Silloin
hirweästi irwistäen karkasiwat he joukossa haa
woitetun weljensä päälle, ja nousi nummelle me»
teli ja ähellys hirmuinen; olisipa luullut korkeu-
den pielien kukistuman. Tanner tärisi ja lumi
muuttui hirmuiseksi pöpöräksi,koska entiset ystä-
wät tempoeliwat kappaleiksi korwen poikaa, jonka
weren Tuomaan ja Laurin tarkat luodit oliwat
iskeneet juoksemaan. Mutta äänettömyyswallitsi
taasen öisellä nummella. Kuului ainoastaan hil-jaista äyhkinää, ja paukahteliwat luut, koska pe-
dot, naamat weressä ja wälähtelewillä silmillä,
riuhtoen atrioitstwat uhriansa.

Mutta
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,utta kauhistamista wiha-
miehistönsä kaukana jo
retkeiliwät weljekset; za
ihanalle oli heidän kor-
wissaan kaikunut susien
murharähinä Kiljawalla;se oli heille pelastuksen
suloinen ja hywä sa-

noma. Läheni heitä Kuttilan awara niittu, jonka
ympäri kaartaen heidän tiensä kulki ahteisen tie-
noon yli. Mutta ajan woittamisen tähden päät-
tiwät he nyt oikaista tämän niitun halki. Nyn-
käsiwät he miehissä wasten aitaa, se murtui alas
ja Walko, kantain kahta weljeksistä taas, astui
yli kaadetun aidan ja läksi miesten huljan suki-
mana juoksemaan pitkin niitun sileätä pintaa.
Mutta wiipymättä riensiwät perässä ne weljek-
sistä, joiden wuoro oli taasen tallata lunta.
Poikki niitun kulki talwitie kirkonkylään, ja mat-
kustanna, kolmella hewosella ja kolmella reellä,
retkeili par'aikaa tällä tiellä. Mutta pahoin pel-
jästyiwät niin hewoset kuin miehet, koska näkiwät
weljesten lähestymän heitä pohjoisesta. Näkiwät
he kuunwalossa seitsemän miestä paitasillaan,
pyssyt olalla, hewosinensa kiirehtiwän esiin. Ia
luuliwat he joukonkiukkuisia peikkoja Impiwaaran
luolista karkaawan heidän päällensä. Kowa oli
nutulla liike jameno. Wirnapäisinä kiitiwät mat»
kustawien hewoset, Mtiwät sinne, kiitiwät tänne,
ja miehistä mikä huusi, mikä siunaili, mikä kirosi
za lausui kaikuwalla äänellä. Mutta weljekset
loiwat tuskin silmänsä kohden tätä kiihkellystä,

he
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he waan juoksiwat wimmatusti Jukolaan päin
yli Kuttilan niitun, ja sawuna halkesi lumi hei-
dän edellänsä. Tuli wastaan niitun toinen aita,
he rynkäsiwät miehissä päin, se murtui alas räis-
tähtäin, ja pian he retkeiliwät mäkisellä tiellä
taas.

utta olipa tämä yö heille
kamala ja hirmuinen. Se
juoksiwat ankarasti, juoksi
wat mittaisten ja huohottain, ja epäilys tuijotteli
ulosheidänseiwäskankeista
katseistansa, jotka he lak
laamatta teroittiwat koh'
den entistä Jukolan kotoa.

Niin he sanaakaan lausumatta kirmasiwat yhä
eteenpäin, ja nopeasti pakeni heidän altansa lv
minen maa. Mutta wiimein, ehdittyään Poh-janpellon töyrylle, näkiwät he kalweassa kuuta-mossa mäen rinteellä Jukolan talon, ja melkein
yhtaikaa kuului heidän suistansa: »Jukola, Ju-
kola!" Siitä juoksiwat he mäkeä alas, harppasi
wat Ojaniitun poikki kuin siiwitetyt peikot ja kie-
poiwat taasen mäkeä ylös, ja seisoiwat talon
teljetyn owen kynnyksellä. Aikaa ei ollut heillä
kolkuttamaan ja odottamaan laskemista sisään,
waan rynkäsiwät he kaikin woimin päin ja rys
kyen ja kolisten lennähti porstuan jykewä owi
auki. Pauhulla ja töminällä riensiwät he pors-

tuasta
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tuasta tupaan ja siitä tuulenpuuskana tulisijan
hiilistöön, josta heitä wastaan hengitti kallis
lämmin. Mutta kowin säikähtyi nahkapeitturin
unihoureinen perhe, luullen ryöwärien karkaa»
wan heidän päällensä.f^abkapeitturi. Kuka hirwiö näin astuu
kunniallisen miehen huoneeseen juuri jouluyönä?
Sano; pyssyni on ojennettu!

Tuomas. Olkoon Pyssy rauhassa, mies.
Aapo. Älä ammu oman talon wäkeä.
lubani. Me olemme, Jumala paratkoon,

Impiwaarasta.
Entisen Jukolan seitsemän poikaa!

simeoni. Herra armahtakoon meitä! Seit-
semän sielua on menossa iankaikkisuuteen juuri
tällä hirmuisella hetkellä. Herra armahtakoon
meitä!

Juhani. Tuli poltti tuon oiwallisen pirt-
timme metsässä ja kaiken tawaramme myös.
Tännehän nyt mittaisimme kuin jänikset ilman
yhtäkään muuta ruumispahan werhoa kuin paita-
riepu, lyhyt miehen paitariepu. Ia se oli kowa
leikki.

stabkapeitturin emäntä. Herresta warjele!
Woi teitä kurjia!

lubani. Niin, onkos tämä enään laitaa?
Tässähän nyt istumme kuin harakat, huutaen
Herran armoa. Ah! mun täytyy itkeä.

Smäntä. Kurjat lapsukaiset! Niennä, ukko,
»Virittämään walkeata.

6ero. Woi onneton yö, woi onnettomia
meitä!

Aapo
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Aapo. Moi kauhistuksen yötä, woi!
Oimeoni. Ah woi!

Älä itke, Eero; älä itke, Simeoni;
älä yhtään ruikuta, Aapo! Älä itke, älä itke,
Eero weljeni; sillä nyt olemme suojassa. Mutta
olipa se Turkin marssia!

Emäntä. Woi ihmislasta täällä, woi!
puliani. Kultainen emäntä, teidän itkunne

ja surkutuksenne saattaa minun uudestaan kyy-
neleisin. Ah! Mutta älkäät itkekö,muori, älkäät
itkekö! Olemmehan jo päässeet peloin ja pak-
kasten kynsistä tänne kristillisten lähimmäisten
lämpymään. Ia siitä Jumalalle kiitos!

Tuomas. Surkea, perin surkea on tilamme.
Mutta tehkäät meille loimottawa pystywalkea,
tuokaat myös pari lyhdettä olkia sijaksemme
laattialle ja saattakaat Walko talliin ja heiniä
eteen.

Aapo. Suokaat anteeksi, että lain nimessä
ja henkemme tähden näin lujasti anomme teiltä
apua ja holhomista. Henkemme tähden, hen-
kemme tähden!

lubani. Oi armonliiton enkelit! istuuhan
henki juuri nokkani kärjessä wallan lähtemäisil-länsä, lähtemäisillänsä. — Jos on talossa lihaa
ja olutta, niin tuokaat estin. — Kas se wasta
leikki oli, löylytys, jota muistamme. — Tuokaas
lihaa ja lämmitettyä olutta kalliin henkemme ja
sielumme tähden.

f>fabkapeitturi< Miten ehdimme ja woimme,
hywät ystäwät, ja saatuani ensin huoneesemme
waloa. — Teitä onnettomia! paitasillaan juuri.

3u
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lubani. Ei ryysyä päässä eikä kenkärajaa
töppösissä. Katsokaas noita Sipillan-jalkoja,kat-
sokaas.stabkapeitturi. Karmojahan tämä pöyhis
tää. Tules katsomaan, muija.

Katsokaas minun sääriäni.lubani. Mitä ne owat näiden rinnalla?
Tuossa! Katsos, poika, paistikkaita.

i^imo. Entäs tuossa!
lubani. Mitä sinun koipes tässä owatl

Ia minunko? Äläs mitään. Näh-
kääs nyt. Onkos tämä ihmisenlihaa?

I^abkapeitturi. Niennä, muija, katsomaan.
Emäntä. No hywät ihmiset ja taiwaan

woimat!
lubani. Niin, onkos tämä enään laitaa?— Tuomaankin silmät owat kosteat. Älä itke,

Tuomas. — Kun ma sanonkin: onkos tämä
laitaa?

Näinhän täällä ihmisen wasikkaa
lennätetään.

Emäntä. Kuinka ne nyt punoittaa ja hoh»
taa, punoittaa ja hohtaa! Sywät ihmiset!

L^imo. Kuin rautaahjossa, warsinkmmelto-
rauta. Xi! hi!

Emäntä. Niinpunaiset, niinpunaiset! Ker-
resta warjele!

sukani. Owatpa ne juuri walantowasken
kaltaiset", niinkuin seisoo raamatussa. Herra aut'
takoon meitä waiwaisia!

Emäntä. Moi teitä lapsukaisia!
Qauri. Tehkäät, mitä pyysimme ja lupasitte.

Aapo
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