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fn het sommardag var lille Öjevind med sin

pappa och mamma på höängen. Han hade

väldigt roligt. Han fick sitta högst uppe på

lasset, när drängen Anders körde hoet tili

ladan, och dejan Maja lärde honom att räfsa. Pappa

lyfte honom upp på stegen, så han fick se svalboet under

ladtaket, och trädgårdsmästarns Kalle visade, huru



man skulle slå-kullerbyttor. Åh, det fanns så många nöjen. Och

sedän när mamma serverade kaffe, fick han några droppar kaffe på en

sockerbit och en stor, mjuk, hembakad bulle att mumsa på.

Så nalkades hvilans timme. Höbärgningsfolket sträckte ut sig på

ängen och hästarna spändes ur sinä reden, Ojevind stultade omkring

bland höstackarne och sökte Kalle. Men Kalle hade gått att simma, och

nastan alla de andra lågo och sofvo i middagshettan, så han fick försö-

ka roa sig på egen hand



Han spatserade sålunda vidare, och huru det var

kom han ända fram tili skogen. Den såg så frestande

sval ut. Han stannade ett ögonblick och lyssnade

nej ingen ropade honom - han kunde gärna gå

litet längre och han skyndade in i skogen, så fort

hans små, korta ben kunde bära honom. Han var

så- innerligen rädd att någon skulle se honom och



hindra honom från att gå på upptäcktsfärd. Det var så bussigt att en gång få gå alldeles allena.

Och hän gick och gick. Emellanåt snafvade hän öfver någon trädrot, men steg alltid modigt upp

igen, och en gång höll hän så när på att blifva rädd för en liten fågel, som flög upp från marken.



Slutligen kom han tili en sjö, som låg midt i skogen. Men
nti var Ojevind trött. Han lade sig att hvila på marken och be-
traktade de brokiga sländorna, som fladdrade vid sjöstranden.

Vinden prasslade i trädkronorna. Det lät nastan, som om

någon sjungit. Öjevinds ögonlock blefvo alit tyngre och tyng-

re. Han kunde knappast halla dem uppe längre. Och vin-

den sjöng.









Öjevind somnade. Men flugorna och myggorna gåfvo honom mgen fred. De surrade och

pepo, de promenerade på lians näsa och stucko honom i pannan och kommo så näsvist närä hans

öron, att hän ej kunde undgå att höra på dem. De hollo en sannskyldig flug- oeh myggduett för

honom.



En flugs och myggduett.



>:-i •* v •

;\ '.k. I**? ' \

Öjeviad kastade sig oroligt af och"an i gräset

och kom för hvarje gång han svängde sig alit närmare

slranden. Småningom blefvo dock flugorna och myg-

gorna mindre närgångna och hau hörde deras surr



på allt längre afstånd. Men det var ett annat

Ijud, sora nu nådde Hans ora. Det kom från sjön.

Det måste vara sländorna, som sjöngo. Haa

skulle bra gärna hafva fångat några af dem för

att på närmare hali få beundra deras vingar, men

hans arm var så tung, så hän rakt ej orkade

sträcka ut den, och hän var så olidligt sömnig.
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Solen sjönk och en blek sommarmåne visade sig på himlen. Öjevind sof allt fortfarande.

Koak! Hvad var det? Koak, koak! Grodorna, ah Öjevind var så gränslöst rädd för

grodor. Och nu låg hän på marken och sof och kunde ej springa undan. Ack, hvarför hade



han gått ensam hit i den stora, mörka skogen? Den som väl vore hemraa igen! • Men det var

en lustig groda, som stod på två ben och kväkte. Kanske den ej var så farlig ändå. Och där

var. en tili Fy, hvad den kväkte! Men han förstod ju alldeles. hvad ele hade att förtälja hvarandra. -

Hör bara!



Grodefar och Grodemor.



Öjevind kände något kalit och fuktigt i-sitt ansikte. Hän vaknade. Teli det var ju
hans egen rara Teli, som slickade honom. Hvad hän blef glad! Och där kom pappa!
Hvad det var tryggt och skönt att krypa upp i pappas famn och slå båda armarna om hans
hals. Och dock nog hade det värit bra roligt i skogen. Hän hade så mycket
att heratta; både om vinden, som sjungit honom tili sömns, och om flugornas och myg-
gornas duett och sländornas visa Och framför allt om grodetar, grodemor och de små
grodebarnen med den långa svansen. Och tänk, nu var hän ej alls mera rädd för

grodorna,




