
KAPITOLA I

Uedlost Jukolu najdeš v jižnfm Hame, na sev~mím svahu
. kopce,blíže vsi Toukoly. Kolemní je kamenitápuda, o neco

doleji pak zacínají pole, na.~ichž se kdysi, ješte než dum zpustl,
vlnilo.bo~até 9bilí. Ješte'níže je louka, s hojným jetelem, protka-
ná kh'katýini strouhami; a dávala hodne sena, než se stala obec-
ním pastvištem. Dále patrily k usedlosti širé lesy, bažiny a pusti-
ny, které se dostaly k statku zásluhou nekdejšího hospodáre
na Jukole, kdysi, za casu velkého delení. Ten, maje pred ocima

]více štestí svých potomku než vlastní prospech, vzal si jako
podflles sežehnutý požárem a tak dostal sedmkrát vetší díl než i
ostatní sousedé. Ted však již všechny stopy požáru zmizely
a dávno .vyrostl nový hustý les. - A to byl dum tech sedmi
bratri, o nichž tU chci vypravovat.

Jejich jména od nejstaršího dolu jsou tato: Juhani, Tuomas,
Ápo, Simeoni, Timo, Lauri a Éro. Tuomas a Ápo jsou dvojcata
a rovnež Timo a Lauri. Juhani, nejstarší, má petadvacet let,
kdežto Éro, nejmladší, prožil sotva osmnáctkrát promenu roku.
Tela jsou pevného a statného, výšky primerené, krome Éra,
který ješte úplne nevyrostl. Nejdelší je Apo, ne však nejstatnejší.
Tato chvála náleží Tuomasovi, který je široko daleko známý
šírkou ramen. Všichni bez rozdílu mají hnedou kuži a drsné,
jako konopné vlasy, což zvlášte u Juhaniho bije do ocí.

Jejich otce, vášnivého lovce, stihla náhlá smrt v nejlep ším
mužném veku, když bojoval s lítým medvedem. Oba, lesní
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šelmu i cloveka, nalezli mrtvé, jak leželi jeden vedle druhého
na zkrvavené pude. Muž mel zlé rány, ale také šelma mela krk
a bok probodený nožem a v prsou kouli. Tak skoncil udatný
muž, který složil víc než padesát medvedu. - Vinou techto
svých loveckých výprav zanedbával však práci a hospodárství,
které ponenáhlu bez hospodáre pustlo. Ani jeho chlapci se ne-
zdáli být stvoreni pro oráni a setí; naopak zdedili po otci
silnou vášen k lovu lesní zvere. Lícili jámy, pasti a oka na ptáky
a zajíce.Tak prožili své chlapectví, až zacalibrát do ruky zbran
a odvažovali se postavit medvedu.

M.atk~se snažila výtkami i tresty je privésti k pilné práci,
ale všechny její pokusy ztroskotaly na tvrdošíjném odporu.
Byla to jinak rádná žena. Byla známa svou poctivou a prímou,
snad trochu drsnou povahou. Rádný muž byl i jejíka~ strýc
chlapcu, který v mládí jako námorník projel daleká more, videl
mnoho národu a mest; ke konci života však ztrácel zrak, na-
konec úplne oslepl a trávil temné dny v hospodárství Jukole.
Ten pak, zatím co vyrezával, veden pouze citem, naberacky,
lžíce, topurka, tlucky a jiné potrebné náradí, rável synovcum
príhody a pozoruhodné veci z domova i daleké CIZin , vyprável
jim i o zázracích a událostech biblických. Jeho Vyprávení
poslouchali chlapci s velkou dychtivostí a vštípili si vše pevne
v pamet. Ne už tak rádi poslouchali matciny príkazy a výtky,
to slyšeli vždy velmi špatne a ani casté bití je nemohlo vylécit.
Casto, vidouc, že se blíží výprask, dala se celá družina na útek,
zpusobujíc matce i jiným smutek a trampoty, sobe pak jen
zhoršujíc postavení.

Povím o jedné události z jejich detství. Vedeli, že pod jejich
sušárnou je drubežárna, jež patrila staré žene, které se ríkalo
"Borová bába", protože její chaloupka byla v boroví u Jukoly.
Bratrí zatoužili jednou po vajíckách, rozhodli se vybrat drube-
žárnu, utéci do lesa a tam v klidu užít své koristi. Provedli to,
jak si usmyslili, vykradli posady a vyrazili do lesa, šest bratrí;
Ero se tehdy ješte tocil matce kolem sukní. Když dorazili

SEDM BRATRí
II

'..

k zurcícímu potoku v zatmelém smrcí, založili si na brehu ohen,
zabalili vejcedo hadru, namocili do vody a dali péci do sycícího
popela. Když byla lahudka hotova, udelali si hostinu a klidne
šli domu. Ale když prišli domu, stihla je hrozná boure; zlocin
již vyšel najevo. Borová bába vrískala a proklínala a zurivým
pohledem vítala synky matka, se svištící ~skou v ruce,
Ale chlapce ani nenapadlo jíti do takové vichrice, obrátili a
utíkali zase pod ochranu lesa, nedbajíce matcina kriku.

Prešel den, prešel i druhý, ale po uprchlících nebylo ani
stopy; matka se nakonec zneklidnila; z její zloby se stal brzy
smutek a ze žalu slzy. Sla je hledat, prohledala leskrížem krážem,
ale deti nenašla. Vypadalo to stále hure a konecne matka po-
prosila policii, aby zasáhla. Vec vzal do ruky sám pan lesní,
který neprodlene sbubnoval celou ves Toukolu i s okolím.
A tak se vydal zástup mladých i starých, mužu i žen v dlouhé
rade, pátrat po l~se. Prvního dne hledali v blízkém okolí, ale
bez výsledku; druhého dne prešli dále a vystoupivše na vršek,
uzreli v dálce na brehu mocálu modravý sloup dýmu, tocící
se vzhuru k nebi. Bedlive si všimli smeru, kde kour vystupoval,
a podle neho šli dále. Když prišli blíže, slyšeli hlas zpívajícítakto:

2ilo se už dríve již
na brehu u strouhy,
dríví se se brehu nosilo

a pivo pilo z strouhy.

Hospodyne Jukolová, slyšíc zpev, zaradovala se nesmírne:
poznala hlas synka Juhaniho. Lesem se ted casteji ozval praskot
ohne; hledajícípoznali, že se ted opravdu blíží táboru uprchlíku.
Lesní porucil, aby chlapce obklícili a pak se jim tiše približovali,
ale aby se zastavili v nejaké vzdálenosti od jejich tábora.

Stalo se, jak porucil. Když zástup, obklicujíd je se všech
stran, priblížil se k nim na padesát kroku, zastavil se; tu se
objevila taková podívaná: Pod skalou byla z proutí postavena

~
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chata, u dverí ležel na mechu Juhani a prozpevoval. Dva tri
lokte od chaty plápolal veselý ohen a na uhUcích opékal Si-
meoni k obedu tetrívka, chyceného do oka. Ápo a Timo se
zacernenými obliceji-byli totiž na zlodejské výprave - pekli
lípu v horkém popelu. U malé jámy sedel tiše Lauri a hnetl
z hHnykohouty, volky a statné kone; mel už jich dlouhou radu
k usušení na omšeném koreni. Ty rány praskajícího ohne delal
Tuomas. Dukladne plivl na kámen, položiJ nan rozpálený kus
dreva, na ten vší silou mrštil kámen - a rána, zrovna jako
z pušky, rozlehla se po lese a mezi kameny se tocil vzhuru
cerný kour.

Juhani. Žilo se už dlíve již
na brehu u strouhy...

Ale cert nás prece dostane. To už máme jisté, vy pekelníci.
Ápo. To jsem flkal hned, když jsme šli na zajecí pas. My

hlupci! Loupežníci a cikáni at takhle hniji pod širým nebem.
Timo. Pod božím nebem.

Ápo. Bydlit tady s vlky a medvedy.
Tuomas. A s Pánem Bohem.

Juhani. Ano, Tuomasi, s Pánem Bohem a jeho andely.AhI
Kdybychom se mohli podívat okem svaté duše, videli bychom
jasne, jak celý zástup andelu strážných nás obklopil a jak sám
Pán Buh jako šedivý starec sedí mezi námi jako milostivý
otec.

Simeoni. Ale co si asi mysU maminka?
Tuomas. Ta by z nás udelala sekanou, kdybychom se jí ted

dostali pod ruku.
Juhani. Ó, chlapce, dostali bychom biti!
Tuomas. Biti, biti I
Juhani. Hrozné bití! Co o tom budeme povídat.
ÁDO.To dostaneme tak jako tak.
Simeoni. Jiste. A proto je nejlépe si to hned odbýt a skoncit

'tento volský život. .

. Juk';"i. Ani vul nejde dobrovolne na porážku, bratrícku.

....
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Ápo. Co mluvíš, chlapce. Zima je na krku a my hríšníci
jsme. nedostali kožich na záda.

Simeoni. Tak nezbývá nic než marš domu! a dostat výprask,
a zasloužene, zasloužene.

Juhani. Ušetrme si, bratrí, ušetrme si záda ješte pár dni.
Nemáme tUšení, co si Pán Buh ve dvou trech dnech ješte vy-
myslí, aby nás zachránil. Ano, tady mužeme drepet ješte pár
dní; ve dne tady, kolem praskajícího ohne, a v noci v drevené
chate, chrochtajfce vedle sebe jako vepri v matcine chUve. -
Ale co ríkáš, Lauri, tam u té hromady hHny? Máme si jít pro
výprask?

Lauri. Zustanme ješte tady.
Juhani. To já mysHm také. Práve tak! - Ale máš už to

pekné stádo.
Tuomas. Má celé hospodárství, i dobytek, i drubež.

Jukani. Pekná.rádka. - Copak ti to zas už roste v prstech?
Lauri. To je takový malý chlapec.
Juhani. Podívejte toho kluka!
Tuomas. Delá deti jako dospelý.
Juhani. Ale chlapci, nuste už obed na stul. Mne se už bncho

bourí. Nasyp popel, nasyp hezky horký popel na tu stranu,
kde se má péci rípa. - Kdo je ted na rade pro zlodejskou
výpravu?

Simeoni. Já se musím dát na cestu za hríchem.
Juhani. Abychom zachovali vlastni duši, musíme nekdy

uštipnout trochu z cizího. Jestliže je to hrich, je jiste menší než
jaké se dejí na této prohnilé zemi. A podívej se, když umru a
nebudu mít ve své knize jinou skvrnu než tohle, takové kocicí
škrábnuti nezabráni, abych se nedostal do lepšího života. Z té
pravé síne svatební by me beztoho brzy vylili, to vím jiste,
ale aspon 'by mi dali úrad hHdace,a to by mi docela stacilo.-
Ano, nejak tak to bude, a sn~me klidne, co se nám vejde do
bncha.

Ápo. MysHm,abychom nechali repné pole v Kuokkale a našli
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si jiné. Až hospodár uvidf, že toho má den ze dne mín, bude
hHdat ve dne v noci.

Lesni. O tohle darebáctví se už nemusíte starat, chlapeckové,
vubec ne. No, nebojte se! Podívejte: Celý zástup andelu stráž-
ných vás obklopil, se všech stran.

Tak promlouval lesní k bratrím, kterí polekáni vyskocili
a chteli se rozbehnout každý jinam, ale brzy zpozorovali, že
na všechny strany mají zahrazenou cestu. Pak zase lesní pro-
mluvil: "Jste chyceni v síti, lotri, pekne v síti a nedostanete
se z ní, dokud vám trochu neoškubeme šupiny, abyste si pa-
matovali, jak jsmek vuli vám behali po lese,vy lotri. Sem,matko,
se svým prutem, dejte jim pekne z horké ruky. A kdyby tomu
nechteli rozumet, máte tady pomocníky." Následoval trest

\ z ruky matciny, jednomu po druhém v celé družine, a velký
krik bylo slyšet u Kuokkaly. Vydatne užívala své rákosky
ma~ ale lesní prece tvrdil, že bití bylo príliš mírné.

Když to bylo hotovo, šli všichni domu, také matka se svými
synky. Po celé ceste kárala a hrozila uprchHkum; boure ne-
ustala ani když prišli domu. Ješte brucela, když jim dávala
jídlo na stul, vyhrožujíc jim novým výpraskem. Ale když videla,
jak hltave zaborili zuby do chleba a sJanecka, odvrátila tvár,
stírajíc potají slzu s hnedé drsné tváre.

Tak skoncil útek chlapcu. A to byla ona událost z jejich
mládf, k níž jsem odbocil ze svého vyprávení.

Bratri se také rádi bavili házením disku, a tu hru meli rádi
i když dospeli. Pri tom, rozdeleni na dve družstva, bojovali
zurive, na obou stranáchmíríce na urcený dl. Bylo vždy pri tom
mnoho kriku, behání a strkáni a pot jim proudem tekl s tvárí.
S bzukotem letel disk a casto vletel nekterému do tváre, takže
když se vraceli ze hry, mel ten ci onen roh na cele nebo odulou
tvár. Tak prošlo jejich mládí: léta v lesenebo na silnicipri vrhání
disku, zimy doma u rozpálených kamen.

Brzy však chlapci pozorovali, že casy se zmenily. Prihodily
se takové veci, že musili více než dríve mysliti na zítrek a opustit

",
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starý zpusob života. - Zemrela jim matka, jeden z nich se
musel stát hospodárem, starat se, aby usedlost n~'- ..
starat se i o placení daní, které však pres rozsáhlost lesu nebyly
velké. StálebyJo treba neco delat v upadajícím statku. Ke všemu
ješte nový farár byl ve svém úrade velmi prísný muž. Vuci
Hným žákum byl nemilosrdný, užívaje proti nim všech pro-
stredku, ba i klády. Také na chlapce z Jukoly'uprel svuj ostrý
zrak. Dokonce po sluhovi od soudu dal jim vyrídit prísný roz-
kaz, aby pilneji než dosud chodili ke kantorovi ucit se císt. _
Pripomínajíce si tyto skutecnosti, sedíceve velké síni otcovského
domu, jednoho vecera v pozdním léte rozmlouvali bratri takto:

Ápo. Ríkám: s tím divokým životem. to dál nepujde - na
jeho konci by' byla zkáza a neštestí. Bratri, jiné mravy a jiné
zpusoby, chceme-li štestí a klid. .

Julza/Ú.Mluvíš dobre, to se nedá poprít.
Simeoni. Proboha, divoký, nezkrocený byl náš život až do

dneška.

Timo. Život je život a svet je svet. Nekdy je dobre porucit.
Oh6.

Julzani. Žili jsme príliš divoce, nebo, abych tak rekl, príliš
bezstarostne, to se nedá poprít. Vzpomenme na prísloví: "Mlád(
a bláznovství, stárí a moudrost."

Ápo. Ale teá je už nejvyšší cas zmoudret, zapráhnout všechny
.žádosti pod jho rozumu, delat predevším to, co prináší užitek,
trebaže to nechutná nejsladceji.A teá se dejme do práce a dejme
dum zase do porádku. .

Julzani. Správne. Nejprve se dáme do hnoje jako. chrobáci
a necht je slyšet košte na Jukole od rána do vecera; naše krávy
at nám pridávají stále víc; a at na dvore vyroste hromada vetší
než zdi královského hradu. Udeláme to; v pondeH zacneme,
ale z gruntu.

Ápo. Proc ne už zítra?

Julzani. Teprve v pondeH. Nebude škodit, projednat vec
dukladneji. Ano, rekneme si: v pondelí.
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Ápo. Ale jeden paragraf musíme hned provést: Vec se má
tak: Chceme-li dum spravovat rozumne a dusledne, at je jeden.
z nás vedoucl a hospodár. Víme,že toto právo a povinnost 'má
Juhani i proto, že je prvorozený, i proto, že tak urcila matka.

Juhani. Ano, to je správné, vláda a moc je v mých rukou.
Ápo. Ale hleá, abys jí užíval rádne a k obecnému užitku.
Juhani. Já udelám,co budu moci. Jen vy abyste poslouchali

bez kárán{ a biti. Já udelám, co budu moci.
Ápo. Biti?
Juhani. Bude-li treba, ano.
Tuomas. Mluv si psum o biti.
Timo. Ale mého zadku se nedotkneš, to nikdy; to muže

udelat jen zákon, aby mi svrbela záda.
JuIuuú. Proc tak dorážíte na jedno slovo? Budeme tu žít

v klidu a štesti, jen když budeme svorni a rohy dáme pryc.
Éro. Musíme však presne urcit vztah mezi sebou.
Ápo. A všechny musíme vyslechnout.
Juhani. A co rfUš ty, Lauri, co porád mlcíš.
Laun. tlekl bych neco. Odstehujme se do lesa a pustme

k certu tyhlety svetské starosti.
Juhani. He?
Ápo. Zase fantasíruje.
Juhani. Prestehovat se do lesa. To je bláznovství.
Ápo. Nevšímej si toho. - Podívej, tak si to predstavuji:

Nejprve ty, Juhani, se staneš hospodárem, jestliže chceš.
Juhani. A já chci.
Ápo. My druzí, pokud zustáváme v milých koutech domova

a jsme svobodni, budeme pracovat na statku, jíst na statku
a dostávat odtud šatstvo. První pondelí v mesíci, krome zásevu
.a žní, budeme mít volný den, ale i tehdy dostaneme jídlo ze'~..
statku.Každýrok dostanemezestatkupul tUnyjecmenek seti, , i

a krom toho každý rok budeme mít právo vyklucit les asi pro
.tri tuny. Ale já vim, že nikdo z nás nebude chtit utéci zpod
ochranných krfdel Jukoly, vždyt není nám tu tesno, i pro sedm
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bratrf je tu všude místa dost. Ale ten, kdo by zatoužil si založit
vlas~ domov a rodinu a nechtel by trhati statek pomocí zá-

.ltont.'a geometru, bude snad spokojen s takovýmhle zarfzením.
At dostane kus zeme pro chalupu a pole okolo. K tomu at
dostane nejakou louku a ješte at má právo vzíti si seno z lesa,
aby mohl krmit pár koní a ctyri, pet krav. At beze všech
poplatku obdelává svou pudu a užívá jejích.plodu, stejne jako
jeho deti, žijíce všichni v klidu na své zemi. - Tak jsem si to
myslil. Co rfkáte. .

Juhani. Vymyslils to chytre. Rozvažme to.

Lauri. Když to udeláme jinak, udeláme to ješte chytreji.
Odstehujme se do lesa, prodejme sešlou Jukolu nebo ji dejme
do nájmu krejcímu z Rajaportti. Rekl nám, že by si ji rád najal.
Chce však statek aspon na deset let. Udelejme, jak rfkám, a
prestehujme se s konmi, psy a puškami pod strmou horu

l!!!Pivá~ Tam si postavme hezkou chatu na nejakou veselou
paseku, m hreje slunce,a tam, lovice šelmy lesní, žijme daleko
od sveta a zlých lidí. - Tak jsem si to predstavoval ve dne
v noci po mnoho let.

Juhani. Cert ti sebral rozum, chlapce.
Éro. Ne-li cert, tedy lesní víla.

Lauri. Tak si to predstavuji a jednou to udelám. Tam bychom
žili podle chuti, lovice ptáky, veverky, zajíce, lišky, vlky,
jezevce a chundelaté medvedy.

Juhani. Pro pána! Vypocítej nám celou Noemovu archu od
myši až po soba a losa.

Ero. To je prece nápad: ríci spánembohem chlebu a soli

a cucat krev a syrové maso jako mouchy nebo carodejnice
v Laponsku. A co, jedli bychom také vlky a lišky jako chlupatá
strašidla na Impiváre?

Laun. Z lišek a vlku dostaneme kuže, za kuže peníze, za
peníze chleba a sul.

Éro. Z kuží dostaneme šaty, ale maso, krvavé, kourfcí se maso
bude našejediná potrava. Paviáni v lesenepotrebují chleba a sul.
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I' Lauri. Tak si to predstavuji a jednou to udelám.
Timo. Rozvažme to hezky od zacátku. Proc bychom v lese

nemohli kousat chleba se solí? Proc ne? Éro je štoura, porád
je nám v ceste, porád je jako šídlo v sene. Kdo by mohl odpírat
obyvatelum lesu, aby prišli do vsi, sem tam, když potrebují...?
Ci to me potom praštíš pres hlavu, Éro?

Éro. To ne, vubec ne, prijdu se na vás ješte podívat, ažbudete
behat ve vlcí kuži.

) Julzani. Ale lesní duchové vás brzy vyprovodí zpátky, to
vím jiste.

Lauri. Neboj se, tvuj práh neprekrocím, když ho jednou
opustím. - V máji se stehuji.

Timo. Kdo ví, možná že pujdu s tebou.
Lauri. Nezakazuji ti, neporoucím ti. Udelej, jak se to tobe

líbí. - Na prvního máje se odstehuji na paseku u Impiváry.
Pro zacátek, dokud nebude hotova malá, teplá chyše, budu
bydlit v dedeckove drnové chate, u níž pálil dríví. A potom,
když udelám svou denní práci, budu odpocívat v chyši, po-
slouchaje, jak šelmy rvou a tetrev toká na Sompiu.

Timo. Já jdu také, Lauri; rekneme si to, Lauri.
Tuomas. Jestli to tu nepujde líp, pujdu s vámi také já.

Julzani. I Tuomas! I ty by ses stehoval?
Tuomas. Jestli to tu nepujde líp.
Lauri. Já se odstehuji v máji, i kdyby tu pršela mana.
Timo. Ty a já, my dva se odtud postehujeme jako cápi na jare,

když zacínají vát teplé vetry.
Julzani. Hm - hm... Abych to opravdu priznal, v Lauriho

nápade je neco, co vábí. Les láká. U certa! Vidím pred sebou
les a nad ním širé nebe.

Ápo. Vy blázni, co si myslíte? - Stehovat se do lesa! Proc?
Máme dum a dost místa v nem; a strechu nad hlavou!

Julzani. Ano, máme dum, kterého se ddíme zuby nehty,
dokud jen trochu voní po chlebu. Ale podívej: kdyby zlý
osud nám obrátil všechno vzhuru nohama, pres naše nejlepší
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predsevzetí, tu nám les bude druhým domovem, kam se uchý-
líme, až rozemeleme poslední zrnícko. - Ano, ted se dáme
se strašnou silou do práce; rozvažme druhý paragraf, o kterém
jsme tu jednali. Podle mé hloupé lebi si to Ápo vymyslil
opravdu chytre; bude dobre, když to projednáme, abychom
dosáhli jednomyslnosti a svornosti. Budeme-li se chtít hádat,
najdeme vždy, proc zježit hr"bet. .

Simeoni.Ano, porád se v nás zmítámezikostmia kuží starý
Adam.
, Timo. Starého Adama jsem si predstavoval jako starého,
moudrého dedu v širokém klobouku, dlouhém cerném kabáte,
krátkých kalhotách a cervené veste, která sahá až pod pupek.
Tak ho vidím, jak jde a žene svuj pár volu.

Simeoni. Ve starém Adamovi vidíme zacátek hríchu, dedicný
hrích.

Timo. Já vím, .že je pravzor hríchu, ale prede mnou krácí,
jak jsem rekl, jako moudrý starec, poháneje svuj pár volu.
To si nemohu pomoci.

JuIzani.Tento clánek víry nechme a mluvme k veci. - Ápo,
co urcfme o obou našich chalupách Vuohenkalme a Kekkuri?

Ápo. Musímepamatovati, že ti, kdo je mají, delajíúrodnou pu-
du z pustiny a že je tedy nesmíme vyhnat z chalup-to by byla
chyba - pokud udrží v ruce pluh, a krom toho zákon prikazuje
jim dát záruku pro stárí. To je jedna vec. - Musíme však
uvážiti ješte jednu vec, a to je myslím to nejzávažnejší. To je

I nejduležitejšíkrok v živote - bud po nem predcasne zešediví,

J nebo prožije život v slunecnízári a skoncí ve zlatých cerváncích.
:~ Tebe, Juhani, se to predevším týká. Dávej pozor, co reknu:
~ Hospodárství bez hospodr.ne není celé a kulhá; dum bez hospo-

dyne krácející ke sklepu...
,~ Timo. Je jako vlcí nora bez vlcice, jako strevíc bez druhého
~ strevíce.Opravdu kulhá, jak rekl Ápo.

Ápo. Dum bez hospodyne, která jde ke sklepu, je jako den
pod mrakem a u jeho stolu bydlí smutek jako podzimní plíska-
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\ nice. Dobrá hospodyne je jako slunícko, které svítí a hreje. -
Podívej se: první vstane ráno s lužka, zadelává na chleba,
pripraví muži snídani, pošle jídlo delníkum do lesa a zase spechá
s dojackou v ruce do ohrady a dojí strakaté krávy. Pak varí,
behá sem tam; brzy je u stolu, otocí se a už je u lavice s chlebem
v ruce, a už zase se žene ke kamnum, která ze svítící tlamy srší
ohen a dým. Tu konecne, zatím co chléb kyne, s dítetem na "
prsou snídá, sní kus chleba, pecenou rybu a zapije smetanou ..
z krajáce. Nezapomene ani na psa, strážce domu, ani na kocku,
hledící ospale zeza kamen. - A zas behá sem tam, tocí a obrací
se, zadelává ješte jednou na chleba, varí, pece a pot jí tece po
tvári proudem. A podívej: když slunce zapadá, má chleby na-
rovnané, jeden vedle druhého, nahore pri stropu, a z nich to
voní veselým žitím. Potom, když muži prijdou z lesa, ceká je j
kourící vecere na umytém stole. Ale kde je sama hospodyne? '

Tam na dvore už zase dojí krivorohé krávy a v dojacce se pení
crcící mléko. - Zas behá sem tam, tocí a obrací se; a když "

už všichni oddychují v hlubokém spánku, uléhá, žehnajíc se, do ~.
svéholužka.Aleani dm ješteneskoncilajejí práce:Bezúnavyi ,.
v noci vstává po chviHch,po hodinách, vstává nakrmit díte, kte-l
ré vrni a vrtí se v kolébce. - To, bratri, je rádná hospodyne.. .~

Julzani. Dobre jsi to rekl, Ápo, a chápu, co chceš ríci. Tím ..

me chceš privést k tomu, abych se oženil. Ano, rozumím. Žena,
ríkáš, je nutná složka v hospodárství. Opravdu! Ale neboj se.
Tvoje práni se myslím brzy splní. Ano; opravdu! Priznám,
že moje mysl se s plnou silou upjala na devce, s kterým budu
žít štastne, jestliže mne neklamou všechny známky. - Ano,
bratri, zcela jiné dny a jiné práce nás cekají, a to, že mám být
hospodárem, pusobí mi težké starosti. Velká tíže je na bedrech ,~

hospodáre a velké úcty budu musit jednou skládat. Za vás zaf
všechny nyní zodpovídám. Pamatujte si to. ~

Tuomas. Ty? Proc? i
JuIzani. Já jsem váš hospodár; pro vás budu musit jednou ~

prolít svou krev. .

, '
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Tuomas. Já sám si zodpovím za své telo i duši.
Timo. Já také; heh 1
Ápo. Juhani, ríkám ti, že taková slova delají zlou krev.
JuIuuú. Nechci delat zlou krev ani zlé maso, to vy se zbytecne

štetite pro každé slovo, ackoli me prece znáte z gruntu. To
mne zlobf.

Ápo. To ted nechme a rekni nám, chceš-li, kdo je dí~ka,
k nf! te táhne srdce.

Juluzni. To vám reknu bez váhání. Dívka, kterou ze srdce
miluji, je Venla, dcera "Borové báby".

Apo. Hm.
Juluzni. Co ríkáš?
Ápo. 1Ukámjen ,,hm".
Tuomas. Ošklivá vec.
Simeoni. Venla. Hlele! Ale otec nebeský všechno rozreší.
Ápo. Hm, tedy, Venla.
JuIzani. Co to brucíte? Ale hm! neco tuším; opatruj nás

Pán Buh! Tak co vlastne! Kápnete cistou pravdu.
Ápo. Tak poslouchej: už po mnoho let na ni myslím.
Suruoni. Když Stvoritel ji urcil pro mne, proc bych brucel?
Éro. Proc bys brucel? Je urcena pro mne a já si ji vezmu.
Juluzni. A co rekne Tuomas?
Tuomas. Ošklivá vec. Devce se mi líbí, to vám reknu

uprimne. ,

Ju"ani. Tak, tak. Dobre. A Timo?
Timo. Já ríkám totéž.

Julzani. To je historie. Co ty, Éro.
Éro. I já ríkám totéž, ve vší skromnosti.
Julzani. Dobre, výborne! Haha! - I Timo, i Timo!
Timo. Devce mám rád, to reknu. Jednou mi, pravda, na-

tloukla. Ješte ted si vzpomínám na ten výprask. O jé!
JuIzani. Dost, dost. Ptáme se, jestli ji miluješ.
Timo. Ano, ano, to jiste, jestli totiž ona roá ráda mne.
Julzani. Tak, tak. Tedy ty také mi jdeš do cesty?

..,
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Timo. To ne, to ne, jestli totiž se nedovedeš ovládnout. Mám

tu holku rád a udelám vše, aby si me vzala.
Julzani. Dobre, dobre. A ted poslední, Lauri.
Lauri. Co já bych mel s devcaty?
Julzani. Na cí strane jsi?
Lauri. Já se do veci nemíchám, ani s té strany, ani s té.
Julzani. Bude z toho pekná kaše.
Lauri. Moje lžíce v ní nebude.
Julzani. Tedy všichni, krome Lauriho. Chlapci, chlapci,

bratrí na Jukole, velká moje rodino! Ted se dáme do to-
ho, až se bude trást nebe a zeme. Ano, bratrí, nuž, sekyru c<

nebo klacek do ruky a jeden proti všem a všichni proti
jednomu jako sedm býku. Budiž! Klacek je má zbran; s tím
budu bušit do tvrdých hlav a sobe at dává vinu, kdo s ním
dostane. - Vemte si klacky, chlapci, a nastupte, jestli jste
muži.

Éro. Tady jsem v plné zbrani, treba jsem trochu kratší než
ostatní.

, Juhani.Ty, cvrcku.Alejá vidímna tvé uštepacné,neuprímné
tvári, že je ti to všechno pro smích. Ale já te naucím.

Éro. Co se o to staráš, za me promluví muj klacek.
Julzani..Já te hned naucím. Vemte si klacky, vemte si klacky,

chlapci.
Timo. Tady jsem já a muj klacek, je-li treba. Já nechci vzteky

a hádky, ale jestli je treba.
Julzani. Klacek, Tuomasi.
Tuoma,r.Jdi si k certu s klackem, suvo.
Julzani. Odstup.
Simeoni. To všechno je hrozné, pohanské, turecké; já se

toho zríkám a nechávám Pánu Bohu, aby zde zasáhl.
Lauri. Já také.
Julzani. Odejdete tedy stranou, odejdete stranou, baby. -

Pojd se svým klackem, Ápo, a at steny na Jukole slyší, jak
praskají lebky. Hrom a peklo!
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. Ápo. Clovekje hrozný tvor. Desím se, Juhani, když vidím,
jak oci se ti kroutí a vlasy se ježí.

JuIzani.At se ježí, at se ježLTak mají vypadat vlasy Juhaniho.
Éro. Mely by se trochu prihladit.
JuIzani.Knoflíku, zustan hezky v koute, nechám te na pokoji.

Z cesty!
8",. Jdi do kouta a nevystrkuj na me bradu; je mi jí 'líto.

Celá se tfepe a trese.
Juluzni. Podfvej, jak se ten klacek trese, podívej.
Ápo. Juhani.
Ero. 'Uder! Tady budou padat rány a možná, že budou

padat kroupy. Uder!
,~ Julzani. Také že ano.

Ápo. Neuderíš, Juhani.
Julzani. Marš na smetište nebo vem klacek a bran se, nebo ti

narovnám hlavu.. Vem si klacek!
Ápo. Kdes nechal rozum?
JuIzani. Tady v tom klacku; ten ti to Vysvetlí.
Ápo. Pockej, bratre, pockej, až já si také vezmu klacek do

ruky. - Tak; ted i já tu stojím s klackem v ruce. Ale nejdrív
vám leknu nekolik slov, krestanští bratri na Jukole, a pak se
zacneme rvát jako zbesiH vlci. - Podívejte: muž v hnevivé

. váJni je šelnia toužíe{po krvi, nikoli clovek. Je oslepen, že
~. nevidí rád a míru. A nejméneuž muže v hnevu rešit otázky

lásky. Když budeme chtít se rozumne podívat na celou vec,
myslím, že je to tak. Jedno devce nás nemuže milovat všechny,

'I nýbrž jenom jednoho, jestliže vubec se rozhodne pro nekoho
'I z nás, aby spolu s ním stoupala po trnitém kopci života. Zdá
1 se mi nejlepší, abychom všichni najednou jí rekli, co máme na
.j srdci, a zeptali se jí, muže-li své srdce darovati nekomu z nás.

i Jestliže devce bude souhlasit, ten z nás, komu pripadne štastný
~j los, bude blahorecit svému štestí, ostatní pak se bez brucení
~ smfH se svým osudem. Ten, na kterého se nedostane, spolkne
:~ svou bolest, doufaje, že ješte jednou najde devce, jemu urcené.'";1;

"o 'i ~~~
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Budeme-li jednat tak, budeme jednat jako muži a opravdoví
bratri. A potom duše otce a matky vystoupí ze zárících dverí
nebe a sedíce na okraji svetlého oblaku, budou se dívat na nás,
volajíce nás velikým hlasem: Hle, Juhani, hle, Tuomasi a Ápo,
hle vy, Simeoni, Lauri a Timo, dokonce i malický Éro! Jste
chlapci, jací se nám líbí.

Juhani. Clovece, mluvíš, vem to cert, jako andel z nebes,
cloveka bys zrovna rozplakal.

Simeoni. Dekujeme ti, Ápo.
Juhani. Dekujeme ti. IGacek hodím tamhle.
Timo. Já taky. A hádky je konec, jak jsem chtel už ze zacátku.
Simeoni. Ápo nám podržel zrcadlo a dekujeme mu za to.
Éro. Podekujeme mu, složíme"Dekovnou písen Simeonovu".
Simeoni. Zase žerty a ~štepky!
Ápo. Tak mladý a už tak otupelý.
Simeoni. Tak mladý a už tak otupelý. Éro, Éro, neríkám nic

jiného, ale vzdychám pro tebe.
Juhani. Reknu ti, Éro, že jednou ci dvakrát ti naložím opravdu

otcovsky. Matka te držela príliš mírne.
Simeoni. Musíme ho zkrotit, dokud se ješte jeho duše dá

ohýbat; ale ucinme tak rukou milující a ne v hnevu. Msta vhání
certa dovnitr a ne ven.

Éro. Ahá, na, tady máš rukou milující.
Simeoni. Podívejte toho bezbožníka, jak me uderil.
Éro. Pres tlamu. Už pro menší ránu lidem praskla žluc.
Juhmu. Pojd sem, chlapecku. Timo, podej mi hul tady

z rohu.

Simeoni. Juhani, drž ho pekne na kolenou, já mu stáhnu
kalhoty.

Éro. Prestante, k certu.
Juhani. Marne se kroutíš, klacku.
Simeoni. Nepouštej hof
Juhani. Kroutí se jako úhor. Ale neuteceš, neuteceš.
Éro. Jestli mne uderíte, zapálím dum. Celý <,lumzapálfm.
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Juhani. To je zurivost. Tedy dum že zapálíš? To je zurivost.
Simeoni. Pán Buh ochranuj. Taková zurivost!
Juhani. Sem s holí, Timof
Tuno. Nevidím ji tady.
Ju/umi. Slepý, nevidíš ji tam v rohu?
TI1IIO.Tamtu? Brezovou?
jUllni Tamtu; dej ji sem.
SÍ1n«1tU.Uder ho, ale s rozumem a ne ve vzteku.
juAai. Vidyt já vím.
Lmri..Ani ránu, pravím já.
Tuomas. Nechte chlapce být.
Juhani. Potrebuje pár pres zadek.
Louri. Nedotkneš se ho ani prstem.
Tuomas. Pust ho! Hned!

Timo. Odpust mu, klukovi, ješte pro tentokrát.
Simeoni. Odpouštet, odpouštet, až trní preroste obilí.
Louri. Nedotýkej se ho.
Ápo. Promineme mu; pokusíme se obrátiti ho na pravou cestu.
julumi. Jdi si a podekuj se štestí.
Simemi. Pros Pána Boha, aby ti dal nové srdce a mysl.
Tuno. A já jdu spat.
Ápo. Mám ješte jednu otázku.
Tuno. Spat jdu. Pojd se mnou, Éro; pujdeme spat a zapome-

neme na nenávist sveta, to mravenište, které se kroutí a zmítá.
Pojd, &0.

Juhani. Ale která je to otázka, Ápo?
, Ápo. Pán Buh nás opatruj! Je tomu tak, že neznáme ani á,

'j prvnf písmeno v abecede,a prece znalost písma je povinnost
't krestana. Mohou nás k tomu nutit zákonem, církevním zákonem.
i Víte, jak na nás zákon cíhá a chytne nás do zubu, jestliže se sami
:I nenaucímecíst. Ceká nás kláda, bratrí, do které nám dají nohy,
J cfhá na nás, zejfc kulatými dírami, jako cerný kanec. Zrovna
~ ÚJDtopekelným nástrojem nám hrozil pan farár a vyplní svou

J hrozbu, neuvidí-li u nás vetší pili, to je jisté.~.t:..
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junani. To je nemožná vec, naucit se psát.
Apo. A prece to dovedlo tolik lidí pred námi.
Tuomas. Ale zpotí se pri tom clovek.
junani. A namyslí se. Já mám tvrdou hlavu.
Apo. Ale silná vule všechno zmuže. Dejme se do toho, pri-

nesme si slabikáre z Hameenlinny a pojdme ke kantorovi do
školy, jak nám porucil pan farár. Udelejme to, než nás donutí
zákon.

junani. Bojím se, že to musíme udelat, bojím se. Pán Buh
se smiluj nad námiI Ale nechme to až na zítrek a pojdme spat.
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