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I.

var två veckor qvar tili examen, och
eleverna i seminarium hade knapt tid att äta el-
ler sofva. Upp klockan 3 och 4på morgnarne,
tili sängs klockan 1 och 2 på natten. Det var
ett tuggande på Riiegg och Stora Erslev, så att
tankarne slaknade. Sedän spänningen om man
skulle komma upp eller stanna qvar. Om exa-
mensklädningen skulle sitta. Och om hela Has-
sen igen skulle få hara 8 i historia, såsom sista
året.

I internatsrummen: forum, glaslyktan, krydd-
lådan och stallet, blåste oupphörligt kaffevind.
De af flickorna, som voro i barnkrubban, begynte
bli ursinniga af otålighet. Tredje klassisterna stö-
kade undan sin sista tentamen, lågo haltklädda
på sängarne eller i hyrda gungstolar och läste,
förtärde otroliga qvantiteter kaffe och blefvo glå-
miga och bleka. Men fjerde klassisterna svetta-
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des i normalskolan med halffärdiga handarbeten
och packor af blå häften, och gingo i spänning
att få svar på sinä ansökningar hos skoldirektio-
nerna.

På manliga sidan konsumerades fabelaktigt
mycket tobak, och ett par af de mera anlitade
talarene började se inåt vända ut. Sångarnes
strupar voro sträfva som rifjern efter de tätä re-
petitionerna.

Dessutom var hela seminarium i rörelse med
anledning af att lektor Saarela, religionsläraren,
sökt och fått en folkskoleinspektors plats. Hän
hade haft ett starkt parti för och ett starkt parti
emot sig, och nu kunde de båda partierna omöj-
ligt låta bli att i sista stunden drabba ihop. Och
den vilda brådskan gjorde blott dispyterna skar-
pare.

Men i dag tog Vilanderska bolaget tid på
sig och rustade tili bolagskaffe. Det hade an-
seende, Vilanderska bolaget, idel fjerde klassister,
„kandidater.“ Man gick gerna dit, isynnerhet
när Klara Ignatieff kokade kalfet i sin egen blanka
kaffepanna, som hette Måns.

Klara var mycket omtyckt. Hon hade ett
rikt förråd af visor och gåtor, som hon gerna ta-
lade om. Hon såg ut som en duktig landtflicka,
nyttjade hemväfda klädningar och stadiga strum-
por och hade alltid äplen, limpor och pepparka-
kor sändningar hemifrån i sin byrålåda.
De manlige eleverne hade gifvit henne namnet
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Svenski, emedan hon, trots sitt ryska namn, var
en af seminariums tunnsådda svekomaner och nu
gick hon endast under delta namn bland kamra-
terna.

Några inbjudna interner sorlade i tamburen,
der kappor och hattar qväfde hvarandra på den
trånga klädhängaren, och der golfvet bar en rör-
lig matta af galoscher, som trampade hvarandra
på tårna. Det luktade damm, böcker och kaffe.
I dörren stod Henna Fredriksson, klassens odåga
och muntergök, och mottog gästerna. Måns pö-
ste på kolen i kakelugnen, omsorgsfullt skött af
Klara.

Hon undersökte kritiskt innehållet i en pap-
persstrut och ropade på Henna.

Brandt tili sot, naturligtvis! Du skulle lå-
tit mig göra det. Nu är aromen borta, ser du.

Ah, det duger nog. Flickorna i interna-
tet äro som vargar efter kaffe. Jag köpte två
örfilar och två skorpor per man, så du har bara
att skynda dig, Svenski.

Klara skakade på hufvudet och framtog ur
sinä egna gömmor nytt kaffe: hon stod icke ut
med att koka på brända bönor. Henna höll i
strutarne och bytte om ben stod än på det
ena, än på det andra medan hon pratade
hejdlöst.

Henna bodde tillsammans med Sofie Vey-
man och Klara med Rosina Helminen, som an-
sågs vara förklädd kari, emedan hon nyttjade
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glasögon och var växt som en klädhängare. Det
gick ett tai bland kamraterna, att Sofie var olyck-
ligt gift med Henna, och att Klara och Rosina
förblifvit ungkarlar af olycklig kärlek tili de båda
andra. Om qvällarne satt Rosina hos Sofie, och
Henna hos Klara, tills klockan led mot 10. Då
bultade Henna på dörren och ropade sömnigt;

skall ni inte- redan två er? Vi äro gräsligt
sömniga! Ty Sofie och Rosina älskade vatten
med passion och förrättade dagligen vidlyftiga
tvättningar tili de andras grämelse.

Nu har det baddat tillräckligt länge, ut-
brast Klara belåten. Har du kaffebordet färdigt?

—• Servietterna äro slut, men jagtog en hand-
duk. Strunt! En del må dricka på vaxduken.
Ro nu hit med Måns, Svenski. Du store Poly-
karpus, så flickorna kunna väsna! Hör ni inte?
Tig ett ögonblick, och tag er en tår på tand!

Henna jemkade om sinä kjolar som om hon
dragit upp sinä hängslen, ifall hon haft några,
och sjönk ned på en stol. Rosina putsade sinä
glasögon och såg frånvarande på kaffebordet.

Hvar är kaffemössan?
Det vet jag icke.
Hör du, Rosina, vi ha mycket ordentli-

gare hos oss, fastän vi hara äro ungkarlar, och
Sofie och Henna äro gammalt gift folk.

Seså, slå i kaffet, Klara Karpowna, och
prata inte persilja.

Vili du tiga? sade Klara, röd i ansig-
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tet. Enda sättet att få henne ond, var att reta
henne med hennes ryska namn.

Smörj er, flickor! Ha ni mycket arbete
på tredje klassen?

Förfärligt.
Jag ser bara floder och produkter, hvart

jag kastar minä ögon.
Henna doppade en stor skorpa i sin kopp

och gungade bredbent i gungstolen.
Ja, jag vet inte, men jag har aldrig haft

mycket att göra under hela min seminariitid.
Sista våren, då vi hade de välsignade geografi-
repetitionerna, pluggade Svenski och Rosina Igna-
tius och Hellvald som gastar, och trätte på mig,
för att jag icke läste. Sofie sade rent ut, att jag
var en skamfläck för bolaget, när jag gick på
brandkårssoireen. .. Pytt! Jag fick en åtta som
de flesta andra.

När du råkade få floderna, som var det
enda du hade läst.

Och då jag fick spånaden i normalskolan,
skrämde ni upp mig. Kantänka! Jag spann, så
att spinnrockarne darrade. Tror ni, att de på
manliga sidan bråka så som vi? • Jo visst!

En finhylt, smärt flicka, omsorgsfullt klädd
efter sista modet, inträdde nu i rummet. Hon
helsade med några behagfulla, men stela nicknin-
gar och räckte handen endast åt Rosina. Hen-
nas sjelfsvåldigt utsträckta ben framkallade en lätt
rynkning på hennes ögonbryn.
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Nå, tag plats, Enni, om du ej är rädd att
sitta på diaa kjolar som annat folk.

Nu kommer andra koppen, sade den
godmodiga Svensk!, alltid färdig att media.
Se ni, det är något alldeles skildt med mitt ka-
kelugnskaffe. Kaffet isättes, medan vattnet ännu
är kalit, och sedän får det stå men pipen bör
vara väl tillsluten.

■—• Nå, vet du inga nyheter, Enni? Hur är
D. tili mods?

■ — Hvad säger du?
När Enni Behr ej var vid lynne brukade hon

aldrig förstå den förkortning af direktorns titel,
flickorna sins emellan begagnade.

Har du blifvit dö-öf? skrek Henna.
De öfriga gapskrattade. Svenski mäklade

åter fred med sin kaffepanna. Rosina satt i kon-
fysa tankar bakom sinä glasögon, såsom alltid,
då Sofie ej var tillstädes.

Yet ni, Saarela plågade oss i går med
dogmatik, så att vi voro halfdöda.

Karien är galen, jo hän är galen, eller
hän blir det.

Visst inte. Hän är den bäste af alla.
Prat, det är inte sant.
Jag håller med Rosina.

En vild dispyt fladdrade upp i ljus låga.
Henna slog handen i bordet för att skaffa sig ge-
hör. Enni tömde tigande sin kopp. En liten för-
näm snörpning kring hennes mun och det sirligt
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upplyftade lillfingret retade Henna obeskrifligt.
Hon blef sjelfsvåldigare i den mon som Ennis
värdighet tilltog, ratade icke orden, utan tog dem
i munnen hur de folio sig och späckade sitt tai
med saftiga uttryck af egen uppfinning.

Hvar är Sofie? Ni hade ju samtidigt tim-
mar i normalskolan?

Jo, men hon skilde sig från oss andra
som vanligt.

Aha! Sopa först rent framför din egen
dörr, kära Enni, innan du sopar åt Sofie.

Jag har senast i dag sopat rent något för
henne, hvaröfver hon bör vara mig tacksam.

Det glimmade tili bakom Rosinas glasögon.
Har du? en liten hvissling från Henna.

Enni teg förbehållsamt.
Kära flickor, begynte Klara, men tvär-

tystnade, ty tamburdörren öppnades, och Sofie
kom in. Hon helsade på alla med en kort hand-
tryckning och stannade hos Rosina med armen
på hennes stolkarm.

Jaså, du var hos lektor Saarela? Sofie,
Sofie! Hvad skall slutet blifva?

Sofie skrattade. Hon hade ett klangfullt,
ungdomligt skratt, och alla de friska tänderna syn-
tes. Hvad man först såg i hennes ansigte var
ögonbrynen, hvilka tycktes bestämma uttrycket;
de voro så okufligt ståndaktiga. Det kortklipta
håret hade ett mjukt, behagligt fall öfver finnin-
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garna och den kraftiga nacken. Det var något
hurtigt i hennes rörelser.

Nu ska det sopas, sade Henna och
drog gungstolen närmare utan att låtsa om Kla-
ras menande blickar. Behr har sopat rent för
dig hos D., och nu tycker jag du, Sofie, kan sopa
åt henne i din tur. Börja på nu!

Hennas största njutning voro uppträden af
alla slag, väre sig att hon framkallade dem, el-
ler blott uppträdde som åhörare.

Ennis långa fina hals tycktes kröka sig un-
der bördan af hennes ovilja.

Det är obeskedligt och orätt i högsta grad
af dig, sota Henna. . .

När hon var ond, begagnade hon ymnigt vän-
liga tilltalsord.

Jag vet hvad det gäller, sade Sofie
hastigt. Min artikel?

- Ja.
Sqvallertaska! utbrast Henna,

Hvad sade hän?
Jag Springer ej med sqvaller.
Nej, du hara jakar åt D., jakar åt oss

och bär kappan på begge axlarna, ■ — ropade
Henna.

Enni rodnade och sade med ytterlig stelhet;
dina öfverdrifter, kara Henna, äro alltför be-

kanta...
Sofie hade höjt hufvudet och såg på Enni.

Denna började plötsligt i en långsam, korrekt
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näston; det var i dag. Hän sade, att artikeln
„lärare och elever“ i vår tidning var ett nytt be-
vis, att vår klass tili det yttersta ville upprätt-
hålla sitt rykte af bångstyrighet.

Var hän ond?
Rasande. Jag sade. ..

Nå? frågade Henna hånfullt.
-Att det icke var så illa menadt.
Sade du det? frågade Sofie med be-

toning.
Det var det enda jagkunde göra, sva-

rade Enni med stor värdighet. Detta tycktes
lugna honom. Om vi be honom om förlåtelse

Henna hvisslade.
Om vi göra hvad som återstår oss som

enda utväg; angifva namnet på artikelns författare
och bedja om ursäkt. . .

Aldrig! utbrusto Klara och Rosina.
Ett oartikuleradt läte, egendomligt för Henna, till-
kännagaf hennes mening. Sofie teg, men hennes
Stora, lifliga ögon blickade satiriskt på Enni.

Nå, och när bli vi uppkallade?
Troligen i morgon.
Flickor, sade Rosina. Hon uttryckte sig

illa, och endast oron för Sofie kunde förmå henne
att tala. Sofie har skrifvit artikeln på vår be-
gäran. Att låta henne ensam stå derför anser
jag vore fegt.

Jag med, inföll Klara.
Och jag, sade Henna och slog handen
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i bordet, skulle piska upp den, som vågar
knysta ett ord derom. 1

Tack, flickor, yttrade Sofie. Ni
skulle ej ha värit er sjelfva, om ni svarat annor-
lunda.

När man är elev vid ett läroverk skall
man tiga och lyda, började Enni med darrande
röst.

Vi äro inga barnungar, som behöfva tuk-
tas och risas, ropade Henna. Du är också
så korkad.. .

Jag vill icke vara feg, försvarade sig
Enni häftigt. Jag var med om att skrifva nå-
got i tidningen, efter D. aldrig velat höra på oss,
när vi klagat. Men jag ville ej, att du skulle
göra det så, att D. blefve ond.

Du gillade den, när den upplästes.
Men nu duger den ej, när D. är rasande

öfver den, ropade Henna. Jo, du är en
ljus fågel.

Ennis långa hals kom åter i rörelse, såsom
alltid, då hon blef förlägen, men hennes värdig-
het tilltog. Hon sade förnämt:

Dina uttryck, kära Henna nej, jag
kan ej inlåta mig med dig, du är så grof. För
öfrigt är hela saken i högsta grad opassande för
unga fruntimmer med uppfostran. Jag vill ej äf-
ventyra min framtid och mitt rykte för att deltaga
i edra upptåg.

Upptåg! eftersade Sofie.
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-—-Ja, upptåg, fortfor Enni med stigande
färg och drog liksom ofrivilligt åt sig sin kläd-
ning. Det är en olycka för mig att ha köm-
mit ihop med er klass. Jag kan aldrig aftvå mig
det rykte jag fått hara för er skull.

Var ej rädd för den saken, hånade
Henna. Du har nog aktat dina höns för snufva.

Dessutom är det endast två veckor qvar
af terminen. Vi kunna godt uthärda honom tili
slutet.

Det är principen, som är oriktig och raa-
ste bekämpas.

Sofie började blifva ifrig.
Vi ha i närä ett års tid tålt förolämpnin-

gen att gång efter annan se en drucken lärare på
klassen. Är det rätt, är det ädelt, att vi, de äld-
sta, längre underkasta oss en sadan skam och
gifva föredöme af moralisk feghet åt alla de öf-
riga klasserna? Böra vi ej snarare anse oss skyl-
diga att visa en opinionsyttring innan vi skiljas
från seminarium?

När man blir uppbjuden af en ungherre
som druckit för mycket, sade Enni förnämt,

går det icke an att neka, om man vill bibe-
hålla sitt anseende som en ung dame af god ton.
Så är det också nu med oss. Man får lof att ej
låtsa se det.

Ja, det vore opassande att se det, - in-
föll Sofie skrattande. Kära Enni, du är åtmin-
"stone konseqvent.
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Skräp och dumheter! ropade Henna.
Vi skjuta tillbaka och kasta honom ur sadeln.

Hennes ögon lyste af stridshist. Sofies blick
gled med ett eget uttryck från henne tili Enni.
Hennes fina, något utdragna ögonbryn hoprynka-
des liksom af smärta eller obehag. Rosinas ögon
följde henne oaflåtet, medan Klara med missnöje
uttryckt i sitt vänliga ansigte åhörde diskussionen.

Hjelper icke heller detta sätt att klaga
öfver förolämpningen började Sofie, men hej-
dade sig. Det var dock för sent. Henna sprang
upp med ett glädjetjut;

Sa’ jag icke, att vi engång sjelfva skola
köra honom ut ur klassen!

Enni reste sig med stor värdighet och seg-
lade mot dörren.

Jag ser nog hvart du syftar, Sofie. Ni
vilja ställa tili en skandal, men derpå går jag
aldrig in. Aldrig inlåter jag mig på dylika upp-
tåg, som kunna passa för skolpojkar, men ej
för oss.

Sofie hade rodnat djupt. Enni behöll fort-
farande sin min af djup afsky, vände sig tili Ro-
sina med begäran att få byta en timme med henne,
och gick. Sofie ville hejda henne, men Rosina
fattade hennes hand.

Det är sant, sade Sofie långsamt.
Hon förstår mig i alla fall icke.

Jag gaf henne åka, jag, skröt Henna.
Sofie vände sig häftigt om.
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Det är obegripligt, att du alltid skall sätta
din heder i att gifva en så dålig färg som möj-
ligt åt alla minä handlingar.

Henna mumlade halfhögt och såg ut genom
fönstret. Hon var alltid för Sofie som en miss-
lyckad understrykning under oriktig mening.

Klara suckade med lättadt utseende och kände
uppmärksamt på kaffepannan.

Flickor, pannan är knappast ljum. Vili
ni icke taga en påtår?

Hon hälde i en kopp åt Henna, som strax
slog ned på den, sopade de sista brödbitarne till-
sammans och smorde kråset. Klara stod bredvid
henne och drack på bit. Sedän gingo begge in
i nasta rum.

När de blefvo ensamraa, gick en skugga öf-
ver Sofies ansigte och koncentrerade uttrycket.
Rosina fattade hennes hand och tryckte den med
öm hängifvenhet mot sin kind, men Sofie drog
bort den och sade muntert: blif för ali del
icke sentimental, Rosina. Jag har ännu att för-
bereda mig tili alla minä timmar i morgon och
jag blir grä, ja jag blir grå i hufvudet, hvit som
en dufva, innan jag får i ordning minä handarbe-
ten. Femte klassen har sytt som riktiga idioter.

Båda satte sig att arbeta.
De två rummen voro medelstora och tarfliga.

Golfmattan och tapeterna voro nötta, möbeltyget
urblekt; slitna, trampade vägar på det målade
golfvet ledde härs och tvärs som gångstigar. Luf-
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ten var annorhinda än den vanligen är i rum som
bebos af qvinnor. Den var ren, men instängd,
och ett lätt bokdamm tycktes utgöra en af dess
hufvudbeståndsdelar. Fru Vilander, värdinnan,
var mån om värinen och gjorde hvarje dag sin
rond för att se tili spjellen, när flickorna gått tili
seminarium. En hämdgirig flicka hade gifvit henne
tili julklapp en bok om „Luften i våra bonings-
rum“, men hon fick flytta nasta vår, och fru Vi-
lander bibehöll sin vana.

Stora kartor täckte en del af väggen. Böcker
lågo öfverallt; på byrån, bokhyllan, fönsterbrädet,
borden. Nötta syaskar med lock som gapade,
visade sitt innehåll af nålar, tråd, knappar och
band. På en stol lag en jättehög blå häften och
på en annan en likadan af halffärdiga handarbe-
ten. Allting såg slitet och begagnadt ut, så som
det i oförändradt skick hade gått genom många
generationer af fjerdeklassister. Allting talade om
ett strängt, ordnadt, oafbrutet arbete, som dref
framåt mot ett bestämdt mål, indelande tiden i be-
stämda timmar, drifvande på, stundom med feber-
aktig hast. Här och der syntes en krukväxt, en
broderad sykorg, en älsklingsskald i guldsnitt,
medtagen hemifrån tili tröst och ögonfägnad, tili
påminnelse om hemmet, der man fick hvila.

Sofie lade undan sin bok och blickade miss-
modigt omkring sig.

Att säilän handia, endast prata, prata,
yttrade hon drömmande.
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Detta tisslande och tasslande bakom lä-
rarnes rygg och denna strid raot småaktiga eller
inbillade motgångar och denna njutning att upp-
resa sig mot hvad som helst.. .

Allting är så enahanda och otillräckligt.
Jag kan icke förklara det. Inom mig bmsar och
kokar det, jag väntar på förklaring hvaraf?
Lifvets gåta, tror jag stundom sjelf orsaken
hvarför jag lefver, ändamålet med initt lif. Det
går en bäfvande fråga genom min själ natt och
dag, och när jag vaknar om natten står hon fram-
för raig och frågar, frågar beständigt; • hvarför
lefver du? Hvad är syftet med ditt lif?

■— Jag har länge tänkt, att du är öfveran-
strängd, att du tröttar ut dig, sade Rosina
med så mycken oro hennes lugna ansigte kunde
uttrycka.

Jag öfveransträngd, log Sofie och sträckte
ut sin runda kraftiga arm. Hvad tänker du
på? Tvärtom känner jag mig så full af helsa
och styrka, att jag icke vet hvad jag skall göra
dermed. Sista året var jag trött, men icke nu,
när vi haft mindre arbete. Mitt lif är icke nog
för mig. Att sitta här framför boken inom dessa
fyra väggar, och sedän i seminarium framför bo-
ken och sedän i normalskolan framför boken
eller med boken i hufvudet, och sedän åter här.
Från det ena döda tili det andra döda. Jag
längtar ut tili handling i det lefvande lifvet. Och
jag har tid att med hemliga tvifvel tanka under
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allt mitt arbete jag undrar och tviflar alltid,
Rosina; hvad är det rätta? Kan du förstå
mig? Jag skulle vilja göra, uträtta något, handia,
lefva! Luften är så instängd, att jag icke kan
andas.

Rosina knäböjde bredvid henne, lutade sitt
hufvud mot hennes knä och sade med stilla beun-
dran; ja, Sofie, du är så mycket, mycket öf-
ver oss andra. Derför känner du också djupare
brister, dem vi blott kunna ana.

Sofie sköt henne sakta undan och sade vän-
ligt men kort: nu öfverdrifver du igen. Du
vet nog, att jag slår hufvudet i väggen oftare än
någon af oss.

Sedän drog hon fram stolen med handarbe-
tena och begynte sprätta några illa sydda sömmar.

Såsom alltid, då hon var ensam med sinä
tankar bortsmalt långsamt det lifliga, vakna i hen-
nes blick, och ett djupt, längtande vemod kom i
stället. Ett vemod, som sörjde någonting outta-
ladt, kanske okändt...?

Hon hade vid 7 ars ålder förlorat sinä för-
äldrar och blifvit upptagen af sin moster. Från
denna stund kom en halfhet uti hennes lif. Sken-
bart liflig och sorglös gret hon om qvällarne sin
hufvudkudde våt af längtan efter föräldrarne, men
hon höll sin sorg som en hemlighet. Gjorde blott
upp planer hur hon skulle återköpa det gamla
hemmet, när hon blef stor. Om nätterna vak-
nade hon ofta med tanken; hvar är jag?
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Hvarför är jag icke hemma hos pappa och
mamma? Och sedän återkom med minnet den
bittra gråten igen.

Hennes far hade värit en enthusiast, häftig
och opraktisk. Modern och fostermodern liknade
deremot mycket hvarandra. Samma svalkande,
afväpnande godmodighet, aldrig dåligt lynne eller
häftighet. Något närmare införlifvande kom icke
i fråga. En fattig flicka sora du, kära Sofie,
kan nog behöfva lära sig allting, hette det ofta.
Icke af elakhet eller likgiltighet, utan med en
prosaisk rättframhet, sora nämiier saker vid deras
rätta namn. Och Sofie vande sig vid att höra
det, icke så, sora hade såret småningom heinät;
det fick blott en artificiel betäckning, hvilken
hindrade det att ömma allt för mycket. Det
gjordes egentligen ingen skilnad mellan henne och
Didrik, hennes kusin, men Sofie kände att det ej
ens föll mostern in att markera skilnaden; den
fans ju i alla fall. Hon höll hjertligt af Sofie,
men blott såsom sin systerdotter, och blodsban-
den voro för henne de enda existerande förenings-
länkarne menniskor emellan.

Derför fann hon det naturligt, när Sofie ef-
ter slutad skolgång inträdde i seminarium, ehuru
hon aldrig skulle tillåtit sin egen dotter ett dy-
likt steg.

I seminarium flockade sig kamraterna strax
kring Sofie, men bland lärarne var hon ej rätt
omtyckt. Hon hade ett sätt att sammanpressa

2
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läpparne och se dem rakt i ansigtet, som de ej
tyckte om.

Hon hade valt att bli folkskollärarinna för
att direkte kunna arbeta för folket. Hos henne
fans denna brinnande kärlek tili menskligheten,
som röjer sig i en viss misstro och köld mot in-
dividen, men en nastan stormande medkänsla för
det allmänna. Ofta klappade hennes hjerta så
att det hämmade andedrägten, då hon på gatorna
i mörker och höstregn snuddade förbi trasiga, ut-
magrade arbetare, eller gick förbi låga kojor och
små osnygga, trånga rum, der strykerskor och
sömmerskor bodde. En outsäglig, tärande längtan
att afhjelpa ali nöd, alli elände fylde henne; en
önskan att kunna bortkasta sitt eget lif för att
bringa jemnvigt mellan nöden och kräsligheten.
Hon hade velat lefva i den första kristna kyr-
kans tider för att få „gå bort och sälja allt hvad
hon egde“, eller „låta sin lekamen brinna“ för
de elända. Det var icke deltagande menniskors
lugna medlidande hon hyste för fattiga, sjuka
och i laster sjunkna. Det var en ifrig åtrå att
sjelf bidraga tili deras förlossning, att gå på dju-
pet med de samhällsfrågor, hvilkas lösande alle-
nast trodde hon skulle kunna förändra de-
ras ställning. En kansia af djup blygsel öfver att
hon sjelf hade det hra, när så ntånga ledo, en
häftig ovilja mot dem, som lugnt åtnjöto större
fördelar, utan en tanke på andra, sämre lottade.
Att finna svaret på de frågor, som rörde det
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menskliga lidandet, orsakerna dertill, hvarför det
måste vara så, om det alltid måste förblifva så,
och icke annorlunda, hvad soin kunde göras för
att åstadkomma en förändring, ■—• detta sysselsatte
ofta hennes tankar.

I sin första ungdom hade hon haft vida,
verldsomfattande planer; hednamission, fångvård
och diakoni hade lockat hennes fantasi. Detta
stundliga bortgifvande af sig sjelf åt andra före-
föll henne som ett försoningsoffer för det stora
verldseländet.

Fostermodern hade tvärt afklipt hennes sex-
tonåriga planer, men denna längtan efter person-
lig kärleksverksamhet slumrade ännu inom henne
under andra intressen. I tider af oro och tvifvel
kom en dyning af den forna häftiga önskan upp
ur hennes inre, der fortfarande ett otydligt begär
rörde sig att „lemna allt“, att komma ut ur sig
sjelf, att uppgå i någonting opersonligt.

n.
Klockan åtta följande morgon hade fjerde

klassen dogmatik för lektor Saarela. Det var
raot ali häfdvunnen sed att pressa fjerde klassister
med förhör, sade flickorna, riktigt skamligt.
Det låtsade vara föredrag, men hän gick på och
ansatte en med sinä frågor, så att man fick plugga
värre än en häst.
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Timmen föreföll ovanligt lång. Klassord-
föranden, Enni Behr, jemförde oförmärkt sin egen
klocka med klassklockan, utan att förändra sin
behagfulla raka ställning. Lärarene brukade all-
tid med en viss tillförsigt se åt det hali der hon
satt. Hennes sätt att tigande betrakta dem då
hon ej kunde besvara frågan, gjorde dem alltid
tveksamma om de framstält den riktigt, och i
synnerhet de yngre lärarene plägade då upprepa
frågan i förändrad form.

Rosina satt hopsjunken och stirrade rakt fram-
för sig. Henna öfvade sig att rita Saarelas an-
sigte i form af ett ugglehufvud och skickade för-
söken tili Klara, som förrådde sig genom ett miss-
tänkligt frustande. I detsamma blickade Henna
med oskuldsfull förvåning på henne, och lektor
Saarela fixerade henne skarpt. Klara blef blos-
sande röd, hon hörde tili de oförvitliga och kom
i klister endast genom Hennas upptåg.

Men lektor Saarela vände sig åter tili Sofie.
Hän hade hallit på med henne en god stund, och
klassen knotade tyst. Dogmatik var Saarelas
käpphäst, och då var hän outtröttlig, glömde tid
och rum, sade flickorna. Hän frågade alltid myc-
ket Sofie, men under dessa timmar fick klassen
sitta och åhöra deras „samtal“ utan att blinka.
Ty man blinkade icke gerna under lektor Saa-
relas timmar; tili och med Henna inskränkte sinä
upptåg tili det minsta möjliga. Fullkomligt afstå
från dem kunde hon icke.
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Sofie satt uppe i främsta bänken. Hennes
friska, brunletta ansigte, något tärdt kring kinderna,
höll sig käckt uppe, men blicken var ansträngd.
När hon fick en fråga, slöto sig läpparne tvärt,
och det glimmade litet i ögonen, men icke längre
än ett ögonblick, så kom svaret och läpparne
tycktes öppna sig med tillfredsställelse. Frågor
och svar kommo så snabt, att de nastan tycktes
anfalla hvarandra. De förra afmätt, med små
pauser emellan, de senare lifligare, nastan utma-
nande.

Det bländande vårsolskenet fylde rummet
med en stark dager, förhöjd af de Ijusa väggarne,
och gick i en bred väg tvärs öfver golfvet, ända
fram tili kathedern. Derute på seminariigården
lag det hvitt och orörligt och brände mot rutorna.
Det hade nyss regnat. Takdroppet Ijöd entonigt
söfvande; från träden nedföllo taktmessigt regn-
bågsfärgade vattendroppar. Alit var så stilla, stilla.
Närmaste klass hade teckning, tredje klassen ten-
terade och var icke uppe på seminarium, den
första hade botanik och var ute på exkursion.

Klassen begynte sjunka ihop. Lektor Saa-
rela hade sin vanliga spikraka hållning. Alltihop
rata linier sade Henna. Den smala handen
med sinä energiska fingrar hvilade lugnt på ka-
thederns pulpet. De genomträngande, intensivt
mörka ögonen tycktes se klassen endast då nå-
gon rörde sig. Hän hade slätt, kolsvart hår, nå-
got långt i nacken, en klar, hlek hy och svart
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hakskägg. Ansigtet var lugnt och orörligt, mun
och haka fint tecknade; gestalten var tärd, rak,
energisk, rörelserna stela.

En munter, lekande melodi klingade plötsligt
upp mot de glödande fönsterrutorna i det stilla
skolrummet. Fatinitza marschen Ijöd i lättsinnigt
lockande toner från ett positiv ute i solskenet.
Henna flög upp, men hejdade sig. Klara såg mot
fönstret, såg ned och rodnade. Klassen vände
oroligt på hufvudena.

Läraren förändrade icke en min. Ett blixt-
snabt ögonkast föll på de oroliga raderna fram-
för honom, sedän Ijöd hans klara, genomträngande
röst i en ny fråga.

Hvad kalla vi den organiskt sammanlän-
kade enheten af dem, som genom nyfödelsen i
dopet aro i Kristi lifsgemenskap inplantade?

Klassklockan slog nio klingande slag. I kor-
ridoren utanför ringde dejouren ursinnigt, tramp
af fötter, andtrutna rop och skratt, trängsel och
skuffningar mot dörren uppstodo ‘plötsligt. Midt
i detta Fatinitza marschens verldsligt stojande me-
lodi.

Klassen böljade och vred sig på stolarne.
Lektor Saarela qvarsatt hög och lugnt allvarlig;
lika lugnt svarade Sofies friska unga röst i den
halft entoniga skoltonen:

- Den organiskt sammanlänkade enheten af
dem som genom nyfödelsen i dopet äro i Kristi
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lifsgemenskap inplantade, är kyrkan eller Kristi
kropp.

Läraren steg upp och klassen reste sig. Henna
nöp Klara hårdt i armen, så att denna ropade
tili, hvilket likväl bortdog i det buller stolarne
förorsakade. Klassen böljade ut efter läraren, men
Innan hon gick, smälde Henna hårdt igen sitt pul-
petlock och svor dyrt och högt, att ett värre

plågoris än Saarela, när hän var besatt af dogma-
tikanden, fans icke på jordens rund. Strax derpå
dansade hon poika med Klara, så att kjolarne
fladdrade. Solen sken derute på gården, tak-
droppet ackompagnerade positivet, och den svart-
muskige italienarens sydländskt lifliga blick flög
kring de olika flickgrupperna. Det blåste isande
kalit i skuggan, en del stod huttrande med hän-
derna i fickorna, andra hade kastat en duk öfver
hufvudet; från kosthållet kommo några interner
springande med bart hufvud. En lärarinna ropade,
att de icke borde vara så tunnklädda, men fick
ett allmänt rop tili svar; det var alls icke kalit.

Enni seglade långsamt förbi trappan och an-
märkte rysande tili en ung vikarierande magister,
som ännu rörde sig osäkert inom seminarium, att
hon icke kunde förstå flickornas smak. Hän rod-
nade, smålog och svarade afbrutet. Men Enni
talade med behagfull ledighet. Då en ny lärare
inträdde, besvarade hon uppmärksamt hans tem-
ligen vårdslösa helsning. Det var en stor och stark
medelålders man med rödt, slätrakadt ansigte och
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början tili korpulens. Hufvudet var stort och väl-
bildadt, dragen vackra, inkilade i ansigtets fetma.
Hän gick tungt med ostadiga steg, lät Enni hjelpa
af sig pelsen och sade några qvickheter med otyd-
lig röst. Hon smålog och vände rodnande på sin
långa fina hals. Under tiden spatserade den unge
vikarien rastlöst framför dörren tili lärarerummet,
betraktande henne med dyster, halft ogillande be-
undran.

Ändtligen Ijöd klockan. Flickorna stimmade
in. Fjerde klassisterna voro redan på väg, en del
hem, andra tili normalskolan. Enni upphann Vi-
landerska bolaget i trappan. Då vände Sofie sig
om och sade i hård ton: om du också icke
vill deltaga i någon opinionsyttring, kan du åt-
minstone låta bli att lisma och kokettera för honom.

Lisma? upprepade Enni, sköt ut sinä
små, mycket röda läppar och såg på Sofie med
en kali blick.

Det är just rätta ordet.
Enni stod stilla med en liten butter min, i det

hon uppmärksamt vände på sinä fingrar och sy-
nade sinä fina, ljusröda naglar, de bäst skötta inom
hela seminarium.

Sofie hade timme i normalskolan. Klassen
sorlade i oredig förvirring då hon anlände. Klass-
dejouren, en fräknig, långbent flicka ijeskade fram
och tillbaka öfver golfvet med våta fötter, som
lemnade märken efter sig. Det var geografi på
femte klassen, idel spinkiga, skrattsjuka flickor i
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„snärtåreir‘. Men Sofie var en af de gillade kan-
didaterna, och ordningen återstäldes snart. Hon
hörde icke tili de dyrkade. Skolflickor ha en viss
manlig smak och skänka ofta sin beundran åt de
vackra, eleganta och väl snörda unga lärarinnorna,
tili hvilkas behagsjuka skratt och samtal de ifrån
något hörn af balsalongen girigt lyssna.

Geografi hörde tili Sofies bästa ämnen, men
i dag var hon förströdd och ojemn och blef för-
skräckt, när hon såg lektor Saarela stiga in midt
under timmen. Hän hade öfverinseende öfver nor-
malskolan.

Mellan dem rådde ett egendomligt förhållande.
I början hade hän gifvit henne goda siffror, och
kamraterna sade, att hän favoriserade henne, men
ju mer hon verkligen begynte göra rättvisa åt hans
vitsord, desto mer drog hän in på berömmet. Hän
frågade henne mer än någon annan, men när det
gälde, fick hon en 8 eller 9, detsamma som klas-
sens trögdjur. Sofie var alltid osäker hvad hon
egentligen tänkte om honom. Hän hade sarat
henne djupt genom att gifva henne sämre vitsord,
än hon visste sig förtjena, men det oaktadt drogs
hon tili honom. Hans åsigter framkallade ofta
hennes brinnande harm, trots och motsägelse, hon
tyckte att hän omgärdade sig med bara konser-
vativa fraser, och dock visste hon knapt något
bättre, än ett samtal med honom.

I dag blef hon mer än vanligt förlägen vid
hans inträde. Blef konfys, frågade samma elev
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tre gånger å rad, missade sig på namn och blef
osäker och häftig öfver sinä felgrepp. Efter tim-
raens slut, när klassen pladdrande och sorlande
strömmat ut, sade hon rättfram; jag vet, att
jag gaf en mycket dålig timme, men jag var be-
svärad af att ej vara ensam med klassen.

Jag såg det. Det var ej derom jag ville
tala, utan om ett annat fel ni begår. Jag bar nu
öfvertygat mig derom, och vill påpeka det för er
innan vi skiljas.

Sofie böjde på hufvudet.
Ni öfveranstränger edra elever, ni blir en

utmärkt, men farlig lärarinna. Ni intresserar dem
genom att göra ämnet så spännande, att deras
uppmärksamhet hela tiden hänger fast vid er. De
nännas ej förlora ett ord.

Hän talade i sin vanliga, afmätta ton.

Under de öfriga lärarinnornas lektioner
hafva eleverna tillfälle att hvila sin hjerna. De
se ut genom fönstret, smuggla böcker och pennor
tili hvarandra, leka med sinä fingrar och förehafva
små upptåg, hvilka afleda deras intresse från lä-
raren. Under edra timmar stirra de blott på er
och sluka orden. Deras hjerna är i beständig
sträng verksamhet från timmens början tili dess
slut.

Sofie såg osäkert på honom. Det sades som
ett klander, men var ju i sjelfva verket ett beröm.

Skall jag då icke försöka intressera dem?
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■— Icke är det första vilkpret för en god un-
dervisning.

Hän strök med handen öfver sitt skägg, gick
några steg af och an i nummet och kastade en
hastig blick omkring sig för att se om de voro
ensamma.

I verldens ögon vore ni en utmärkt lära-
rinna, men efter kristlig måttstock är ert sätt för-
dömligt. Ni gör undervisningen för angenäm, ni
tilltalar barnens fantasi, ni uppeggar dem tili ett
glödande intresse för ämnet, som gör att de glömma
det, som är större och vigtigare, än ett jordiskt
läroämne i en skola.

Huru skall jag kunna lära dem, om jag
ej får intressera dem?

Sofie talade kort och knapt, genomträngd af
samma egendomliga känsla, som hon alltid erfor
under sinä samtal med honom. Det förekom
henne, som om hän för hvarje gång blott stälde
målet aflägsnare, äfven om hon hade gjort det
omöjliga möjligt.

Hän smålog.
Hvad är skolans uppgift? frågade hän

tillbaka, och Sofie var ännu så inne i skoltukten,
att hon mekaniskt svarade;

Att rätt bereda eleverna för lifvet.
o

QAter smålog hän ironiskt.
Ni har läst Spencer? Ahja. Men ni glöm-

mer lifvet efter detta. Min definition skulle ut-

förligt lyda så; skolans uppgift är att i främsta
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rummet bibringa eleverna gudsfruktan, i andra
rummet helsa, i tredje rummet kunskaper. Detta
bör vara den kristna skolans princip. Den mo-
derna bar slagit in på en annan väg, men hon
skall också icke leda tili varaktig nytta. Hon
tror sig kunna verka allt hos barnet, och glöm-
mer att utan den helige Andes ledning vi kräla
i stoftet...

Hans klara, metalliska stämma, de långsamt
uttalade orden hade en besynnerlig kraft.

Utan att vilja det, gör ni barnen ytliga.
Ni nöjer er icke med att säga: i Italien fins en
stad, som heter Neapel. Utan ni berättar för
dem om hundgrottan, lazzaronerna.. . Sådant är
att lysa med i salongerna, det är af ingen vigt
för deras eviga väl.

De kunna också blifva saliga utan geografi.
Hän kastade en hastig, skarp blick på henne.

Ja det kunna de. Men den lydnad de
lärde sig genom att utan vidare förklaringar tro
på ert ord att Neapel finnes i Italien, vore för
dem af större värde, än kunskapen om hund-
grottan.

Jag kan icke undervisa med auktoritets-
principen som ledning, sade Sofie häftigt.
Jag vill gifva barnen så stor tankefrihet som
möjligt.

Ni bar således flitigt läst de moderna tän-
karne? Egentligen bar jag ingen rätt att råda
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eller förbjuda, men jag varnar er för dem. De
skola ännu bringa er, Sofie Veyman, i olycka.

De hade lemnat normalskolan och kömmit
ut på gatan.

Hvad skall jag då läsa? frågade So-
fie. Jag tycker om böcker som behandla upp-
fostran. Jag skulle vilja gå framåt på min bana.

Hon tvärstannade. Hur det var, lade hon
alltid i dagen sinä innersta önskningar för Saarela.
Hän såg icke på henne.

Ja vi återkomma tili det gamla strids-
ämnet. Ni vill, ni ämnar ni önskar göra,
tänka och uträtta jag vet icke hvad. Ni glöm-
mer, att ni intet förmår af er sjelf; att ni skall
öfverlemna allt åt Gud; att ni som qvinna främst
bör befiita er om ödmjukhet, sjelfförnekelse och
ett arbete i det tysta och fördolda.

Jag vet nog, att ni vill att vi alls icke
skola tanka, sade Sofie leende och harmsen.
Men allt det der som ni mi sade är så gammalt,
gammalt och utslitet. Jag kan alls icke tro att

det är som ni säger.
Saarela teg ett ögonblick. Hän var alltid

uppriktig, så långt hän kände sig sjelf och Sofies
intelligens uppskattade hän tili hillo.

Ja, jag vet, att minä ord förefalla er
hårda och plumpa, mi, då hvarje ung sprätt del-
tager i stridsropet; mera upplysning åt qvinnan!
Men som lärare, som van vill jag säga er, att ni
aldrig kan få ro i er själ, så länge ni äflas att
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ställa er bland de andra låfängliga roparene på
lorget. Qvinnofrigörelsen bar sin rot i egoismen
och intet, som bar detta upphof, kan någonsin leda
tili sann nytta för menskligheten.

Kan ett sträfvande, som bar qvinnornas,
således äfven mödrarnas förbättring tili mål, vara
egoistiskt?

Det är icke ert mål, sade Saarela med
lugn auktoritet. Ni och några andra samvets-
granna vilja det kanske, men flertalet drifves af
orena bevekelsegmnder; nyhetsbegär och lust tili
syndig frihet. Samballe! behöfver mödrar, det ro-
par högljudt efter qvinnor, som med kärlek hän-
gifva sig åt sinä hem. Men emancipationen be-
höfver icke skapa dem. Öfverallt, der Guds ande
genomträngt den menskliga ofullkomligheten, är
qvinnan sadan hon bör vara; stor i tjenande
kärlek.

Ni predikar ett evangelium för oss och
ett annat för er sjelf, sade Sofie djerft.

Hän smålog lugnt, och hvarje gång hän små-
log, blef Sofie osäker, om hon dock icke öfver-
drifvit.

Qvinnans plats är den tjenandes, mannens
den herskandes. Ingendera är lycklig om de
byta plats. I förnekandet af sig sjelf, af sitt di-
rekta deltagande i verldens styrelse och i det
menskliga framåtskridandet, finner qvinnan sin
sanna jordiska lycka.

Jag tror icke, att Gud tänker såsom ni,
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sade Sofie med barnsligt trots. • Och jag tror
att många missförhållanden i samhället ännu skola
afhjelpas.

De hade hunnit porten tili Saarelas bostad.
Hän skakade på hufvudet och sade långsamt; ei
se siitä parane.

Alltid då Saarela var inne i ett ämne talade
hän finska.

Hän var hemma från Savolaks, ur en af de
få prestslägter, som ej försvenskat eller latiniserat
sitt namn, och finskan var egentligen hans mo-
dersmål. Hän talade likväl ofta svenska med
sinä elever, ty hän var strängt noggrann med att
icke anses tillhöra någotdera språkpartiet.

Stig in tili min hustru —• sade hän strax
derpå i förändrad ton. Hän var den ende af lä-
rarne, som ständigt bjöd flickorna att helsa på
hos sin hustru.

Hans hus var stort och rymligt. Det tycktes
uppfyldt af äldre tjenarinnor i mörka bomullskläd-
ningar. Frun hade medfört dem från sitt hem,
en stor prestgård på landet, der det fans öfver-
flöd på folk. De gingo säfligt omkring i rummen
eller tittade ut från köket med en handduk bun-
den kring lifvet, eller öppnade dörren med tvål-
skum på händerna. Det var alltid tvätt, skurning
eller bakning. De Stora,, instängda rummen voro
varma och luktade köksos, småbarn eller såpa.

Fru Saarela kom emot dem. Hon var liten
och klen med ett vissnadt, men ovanligt vackert
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ansigte och Stora blå ögon, som gingo igen hos
hennes barn. Hon hade under årens lopp obetyd-
ligt modifierat sin pietistdrägt och bar som van-
ligt en mörkblå boraullsklädning af samma snitt
som tjenarinnornas.

Hon helsade på Sofie såsom på alla semi-
narister med en blandning af skygghet, nyfiken-
het och undergifven vänlighet.

■—• Nå, mamma, har du en kopp kaffe att
bjuda oss? frågade Saarela i denna upprymda,
vänligt myndiga ton de fleste män antaga, då de
hemföra gäster.

Hans hustru steg genast upp och gick ut med
små hastiga steg. Det var någonting lydigt i hela
hennes vasen. Då hon återvände bar hon på ar-
men en liten årsgammal gosse med hennes egna
vackra blå ögon i ett täckt, mjukt barnansigte.

Sofie var alltid förlägen hemma hos Saarela,
hon visste icke hvarför. Hon smekte gossen och
bad att få taga honom, men frun sade, att hän
ej gick tili främmande. Två små tvillingssystrar
kommo instultande. En liten sexåring hemkom
från barnträdgården och sprang bullrande genom
rummet utan att helsa, ehuru modern uppmanade
honom, rusade tili köket och så tillbaka genom
salen, lemnande efter sig lukten af vått läder.
Tvillingarna hade öfverkommit ett album och
lemnade det ej ifrån sig, ehuru modern bad dem
derom. Sofie försökte lossa de små fuktiga hän-
derna, men frun sade; det är ej värdt. De
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äro grufligt envisa, och man har inga händer med
dem, när de börja skrika.

Sköterskan hängde i dörren och lockade med
utsträckta händer den lille tili sig, men hän gret
och vände sig tili modern. Saarela hade genast
gått in tili sig, såsom hän alltid brukade. Hans
hustru talade obetydligt. Hon hade en låg

;

barnslig röst och suckade ofta medan hon talade,
äfven genast efter det hon smålett. Leendet var
mildt och vackert, och en rodnad steg för hvarje
gång upp på kinderna.

Ändtligen kom kaffet, och Saarela inkalla-
des. Den lille ville ännu icke tili sköterskan,
hän sträckte sig efter moderns kopp, skrek och
gret. Tvillingarna trängde sig kring modern och
begärde kaffe. I rummet bredvid kifvades sex-
åringen högljudt med pigan om kaffebrickan. Mo-
dern upprepade mekaniskt då och då; vänta
litet, sota barn! Hvad har mamma sagt?

Saarela samtalade med Soile om sin före-
stående flyttning och sin nya verksamhet. Hän
längtade tili lugnet och stillheten på landet. Så-
väl för hans eget som för hans familjs andliga lif
skulle det blifva välsignelsebringande. Isynnerhet
barnen behöfde komma undan det brokiga infly-
tande skol- och stadslifvet påtvingade dem. Hän
ämnade sjelf läsa med sin lille son och sedän
skulle de få guvernant, någon stillsam, allvarlig
ung flicka, som kunde trifvas i deras tysta hem.
Tili detta skulle Soile ofta vara välkommen, el-

S



34 I TÄTNANDE LED.

ler hur? Hennes skola lag ju i grannsocknen,
endast 3 mil från hans blifvande hem.

Deras samtal afbröts ofta af tillrättavisningar
tili barnen, som flögo omkring, rörde vid allt och
tigde socker och hvetebröd.

Sedän gick hän åter in tili sig. Två tjena-
rinnor gingo genom rummet med en korg man-
gelkläder; den ena gick baklänges och stirrade på
Sofie, så att hon stupade öfver en af tvillingarna.
Denna fick en kula i pannan, och modern måste
gå ut med henne. Först efter en qvart timme
återkom frun så att Sofie kunde taga afsked.

Hon var nastan säker att Saarela hade reda
på artikeln och direktorns missnöje. Hvarje gång
något dylikt föreföll, kunde hon vara viss på att
hän närmade sig henne. Hon hade en stark
aning att hän förstod henne, ehuru hon för hvarje
gång kände ett starkare uppror mot vissa af de
åsigter hän uttalade.

Dessutom hade hän, en self made man, ett
rakt på saken gående sätt att framkomma med
dem. Det fans öfverhufvud hos honom något
hårdt, som hans torra, sträfsamma lif hade med-
fört.

Hemma i prestgården hade det värit ondt
om pengar. Fadern, en ansedd pietistlärare, satt
hela dagen bland sinä böcker på sitt rum, inhöljd
i tobaksrök. Modern var sjuklig och lag ibland
hela vintern tili sängs. Men i huset funnos alltid
Hera äldre ogifta qvinliga slägtingar, som skötte
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huset, jordbruket och de talrika småbarnen. Prest-
gårdssmöret, rågen och ulien räckte tili äfven åt
dem, och presten såg dem gerna omkring sig.
Hans åsigt var, att den ogifta qvinnans plats var
hos bröder eller anförvandter. Man kan ju
hellre undvara tjenarinnor, sade hän.

Barnen uppväxte under Hera olika uppfostra-
rinnor. Erik, den äldste, hade ett ömtåligt skön-
hetssinne och plågades i hemlighet af systrarnas
svarta byxor, sinä egna simpla kläder och den
stundom tili osnygghet gränsande torftigheten i
hemmet. Hän lefde som en eremit under skol-
tiden och var afgudad af mostrar och fastrar.
Men hän läste mycket i hemlighet; tidskrifter, ro-
maner, otrosskrifter. Det sjöd och susade af pla-
ner och beslut, tvifvel, undran öfver verlden. Hie-

dan hän lag på den heta skumma vinden henima
på prestgården, och läste ■ —• bara läste och grubb-
lade, tänkte öfver lifvet. Som nyssblifven student
förlofvade hän sig med dottern tili en af faderns
ungdomsvänner, ty fadern sade; allting annat
får en ung man ångra utom ett tidigt giftermål.
Men genast första året vid universitetet förälskade
hän sig hopplöst i en af säsongens skönheter.
Hän inlade i denna kärlek hela intensiteten af sin
djupa, ungdomskraftiga natur. Grubblet öfver lif-
vets gåta återvände, likaså de gamla tankarne och
planerna, men allt ännu så omogna och brusande.
Hän visste icke hvad hän ville, hvarför hän lefde,
började med än ett, än ett annat. Lifvet låg så
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stort och löftesrikt och tillika så förtvifladt gåt-
likt framför honom... Så begynte småningom
alla hans föregåenden att hvirfla bort i den för-
tärande passionen, som redan drifvit honom lägre
nedåt, då en lång och svår sjukdom bragte ho-
nom tili besinning. Hän skref tili sin fästmö, till-
stod allt och bad om sin frihet, men fick tili svar:

pappa och mamma tycka att det är bäst om
allt blir vid det gamla. - Hän hopkramade bref-
vet och blef dödsblek. Sedän begynte hän läsa.
Men då hän första gången återsåg sin fästmö,
kände hän ej igen henne. Hän hade ett så grundt
minne af henne..

.

De blefvo gifta. Hän var rörd öfver hennes
undergifvenhet och tysta förlåtelse. De bodde
länge i ep liten stad i föräldrarnes närhet. Det
gamla hemmet, hustrun, vänner och slägtingar,
barn och tjenare, en något bekymmersam utkomst,
allt drog honom tillbaka tili det gamla. Endast
de qvinliga slägtingarna hade hän afsagt sig,
ehuru hän i teori ständigt förordade faderns åsigt
om den ogifta qvinnan. Hän hade en otydlig
förnimmelse, att hän ej skulle kunna tåla dem i
sitt eget hem.

Så småningom kom en annan syn på lifvet’.
hän begynte hata och förfölja det förflutna inom
sig med oblidkelig stränghet. Hans utveckling
tycktes vidtaga från den punkt der hon stannat
inför de vilda ungdomsåren. Hans intelligens
blef stark, men af ett eget intensivt slag, icke sär-
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deles vidsträckt. Dogmatiken blef hans special-
studium. Gossarne i lyceum hade påstått, att i
hans hus fans ingen annan literatur, än dogmatik
och bilderböcker.

I seminarium gjorde hans genommanliga,
slutna väsen intryck på flickorna. Men hans ställ-
ning tili dem var en annan, än den hän sjelf tänkt
sig. Hän ville att den skulle vara såsom hans
eget närvarande lif tili hans förflutna. Deras oppo-
sition, deras kortklipta hår och fria fasoner, deras
vetgirighet, sjelfva det faktum, att de voro qvin-
liga elever i ett läroverk väckte hans motvilja. Hän
ville tolerera, icke gifva erkännande. Hän tänkte
och sade öppet, att hvarje qvinnotyp, som ej var
den ödmjuka, tysta, tjenande, var honom veder-
stygglig och framför allt, oförenlig med den kristliga
qvinnotypen.' I sinä bibelförklaringar hemma och
på seminarium kunde hän ej nog ofta betona, att
qvinnans plats i samhället var den obemärkta,
tåliga tjenarinnans.

Men det friska, ungdomligt pulserande lifvet
hos ett nytt slag af qvinnor, som hän dittills aldrig
känt, framkallade småningom hans djupa intresse.
Ingen af lärarne studerade så flitigt flickornas tid-
ning, som hän, eller besökte deras konvent, eller
gaf akt på det som rörde sig bland dem. Och
medelpunkten för hans intresse var Sofie. Från
första stunden väckte hon tili lif genklangen af
det förflutna inom honom. Hennes lifliga, trotsiga,
nyfikna undran öfver tillvaron, djupet, gången af
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hennes tankar, det ifriga begäret att handia, lefva...
hennes vemodsfulla, högtidliga grubbel öfver me-
ningen med hennes lif allt kände hän igen.

111.
Följande morgon kom Sofie senare än de öf-

riga tili seminarium. Hon fann dem i en vrå af
korridoren. Ennis ansigte var uppsvullet af gråt,
Rosina och Klara sökte lugna henne. Henna gesti-
kulerade och berättade, slog sig på knäna och
gapskrattade.

Ja, som jag sa’. D. tog in Enni och mig
och skulle klämma ur oss alltihop om artikeln.
Kätten också! Enni gret, så hon ville storkna och
sa’ bara D. såg på henne; ack, förlåt, förlåt! Vi
menade ej så illa. Jo, sa’ jag, vi menade allt-
sammans och ville att det skulle förstås. Du store
Polykarpus, så hän blef ond! Men jag blef också
rasande och så tog jag mun Ml och sa’, att en
lärare aldrig borde våldföra sig på elevernas mo-
raliska rättskänsla, en af Sofies meningar,
ser ni.

Aldrig, aldrig har jag värit i en sådan
belägenhet, snyftade Enni.

Och ja gu’ svor jag inte inför sjelfvaste
direktorn! skröt Henna glädjestrålande.
Riktigt svor! Och hän var sjelf så ursinnig, att

hän ej märkte det. Jag trodde hän skulle slå
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mig, men jag tänkte; slår du, så slår jag till-
baka!.. Hau slog mig inte ändå.

Sofie stod tyst kämpande.
Och så satte jag mig upp på minä höga

hästar och sade också en af Sofies meningar,
ser ni, att...

—• Du kan låta bli att citera mig, brast
det ändtligen lös från Sofie.

Hvarför det?
Derför, att jag ej tål det. Derför, att jag

ej har taiat för skolpojkar, utan tör qvinnor med
sårad rättskänsla. Men antingen äro ni våp som
Enni, eller gatpojkar, som du, Henna.

Henna hvisslade sakta, men såg slagen ut.
Rosina torkade sinä glasögon, ett säkert tecken
att hon var upprörd. Enni steg upp, slätade sin
klädning och sade med darrande röst: der ser
du, hvart dina upptåg leda ja, dina upptåg,
Sofie.

Kara Enni! medlade Klara bekymrad.
Jo just dina upptåg. Ty du har satt allt

i gång. Och jag afsäger mig för sista gången ali
gemenskap med dem, fastän det är bara två vec-
kor qvar tili examen. Jag bryter hellre med er,
än jag vill bli ansedd som en af edra gelikar.

Enni utsade det sista ordet med dräpande
värdighet och seglade in i bönsalen. Klockan
ringde. Sofie tog ett fast tag i fönsterposten och
sade med låg röst; väre det så. Våra vägar
gå i alla fall skilda.
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Fjerde klassen satte sig i god ro. De skulle
ha lektor Ambrosius, och hän var aldrig precis.
Dessutom visste de af första klassen, att hän igen
var otillräknelig. Några framtogo böcker, andra
sutto med hufvudena tillhopa och pratade. Det
hade kömmit öfver Sofie ett spändt drag, blan-
dadt med förödmjukelse. När läraren gick förbi
henne, och de välbekanta alkoholångoroa blåste
henne i ansigtet, greps hon af en smärtsam vämjelse.

Amerikas upptäckt! hviskade Henna.
Det var allmänt kändt bland eleverna, att

lektor Ambrosius under timmen på ett eller an-
nat sätt återkom tili Amerikas upptäckt, när hän
hade sitt „skof.“

Klassen var i orolig rörelse. Hufvuden sträck-
tes fram här och der i raderna. Det susade i
Sofies tinningar. Hon nedslog ögonen. Menknapt
träffades hennes öra af lärarens första otydliga
tonfall, innan ett beslut plötsligt klarnade inom
henne, så hastigt, att hon studsande såg på Ro-
sina; hon tyckte alldeles, att någon vidrört henne.

Hon uppsteg, höll sig med ena handen fast
i pulpeten och vände mot klassen sitt bleka an-
sigte. Ett ögonblicks dödstystnad. Sedän genom-
fors klassen som af en elektrisk stöt.

Sofie steg fram från sin plats och gick mot
dörren. Klassen följde henne, tyst och hastigt.
Den hade plötsligt fått en viss värdighet; tili och
med Henna var djupt allvarsam.

Inom mindre än ett ögonblick hade alla flic-
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koroa lemnat rummet, utom Enni, sora qvarsatt
med nedböjdt hufvud och rodnande kinder, fär-
dig att brista i gråt.

Utan att säga ett ord vandrade hela klassen
tili Vilanderska bolaget. Ditkommen, kastade
Sofie sin hatt på bordet och sade med darrande
röst; nu ha vi sjelfva tagit oss rättvisa.

Tack, Sofie! sade Rosina och tryckte
hennes hand.

Tack skall du ha, Sofie!
Klassen trängde sig omkring henne i ögon-

blickets uppflammande rörelse.
Jag tycker mig ha återfunnit aktningen

för mig sjelf, sade Sofie och andades djupt.
Hon darrade, men smålog lätt och vände sig lik-
som afbedjande än tili den ena, än tili den andra.

Vi hade ju intet annat vai. Icke sant?
Hvarken direkta eller indirekta böner hafva hjelpt.

Det hade vi visst icke, utbrast Henna,
som icke längre orkade behålla sin högtidliga
stämning. Och det var ett särdeles trissigt till-
tag, Sofie. Du store Polykarpus, ett så’nt spek-
takel, när direktorn får veta det! Jag skulle ge
minä öron för att få se hans min, när de klaga
på oss.

Detta gaf anledning tili allmänt skratt och
skämt. Ett oredigt virrvarr uppstod i det trånga
rummet; Henna var som en vild häst, lössläpt ur
fängslet. Ingen gaf akt på, att Sofie förblef tyst.

Nu ska det lefvas lusteliga, jubilerade
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Henna. Fjerde klassen har häfdat sitt rykte
som upproriske. Nå, hvart går du, Sofie?

Tili direktorn.
Men vi ska’ väl med allesamman?
Nej. Jag går ensam.
Det får du ej. Icke sant, flickor, det vore

lumpet? En för alla, och alla för en.
Ja, ja, skrek klassen.
Och ni tro att jag skulle vilja ha er bakom

mig? —Sofie stod på tröskeln, rak och beslutsam.
Nu, när jag ser hur ni tagit det. Som ett

tjufpojkstreck, ett uppror mot lärarne, mot ordnin-
gen. Ni bry er icke om förödmjukelsen, men ni
skulle värit i stånd att göra uppror mot den
bäste.. .

Harmen qväfde hennes röst.
Bara för att få strejka.
Men vi ha ju alla värit med.
Nej, det ha ni icke. Jag har gjort det.

Och jag vill ha ingen af er, hör ni det, bakom
mig. Jag har protesterat, emedan min rättskänsla
och min värdighet som qvinna och menniska blif-
vit sårad. Ni ha ej gjort det af samma orsak.
Derför ha vi ingenting att göra med hvarandra...

Hon stannade tvärt och gick mot dörren.
: Jag följer med, sade Henna trotsigt.

Jag går ensam.
Men Henna sprang efter Sofie. Då vände

denna sig om med gnistrande ögon, och i nasta
ögonblick small en örfil mot Hennas kind.
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I detsamma var hon utom dörren.
Det uppstod först en dof tystnad, sedän ett

obeskrifligt virrvarr. Alla talade om hvarandra.
De flesta voro onda. Klara gret. Henna var be-
stört, men icke ond. Örfilen betydde nu ej sär-
deles mycket för henne. Rosina gick in tili sig,
djupt sårad öfver Sofies häftighet och öfver att
hon icke undantagit henne från de öfriga, hon,
som dock visste, att Rosina hade blott tanke för
henne!

Småningom spridde sig klassen obeslutsamt
för att gå hvar tili sitt arbete.

Sofie skyndade tili direktorn. Hennes sinne
svallade i höga vågor. Hon bet oupphörligt tän-
derna tillsamman och sväljde, sväljde, tills hon
blef torr i haisen och ögonen blefvo fuktiga.

Men inför direktorn blef hon i ett nu torr i
ögonen. Hon kände sig uppeggad och afgaf sin
förklaring rak som ett ljus, kort och knapt, na-
stan som en soldat aflemnar sin rapport.

Den antogs genast. Direktorn kände ju So-
fies ledareförmåga och trodde utan invändning
hennes förklaring, att klassen stod utanför hela
uppträdet. Men hän var synbarligen oberedd och
affärdade Sofie temligen tvärt.

Det var en missräkning för henne. Hon hade
ofrivilligt önskat en scen med stränga förebråel-
ser och förklaringar. Det skulle ha gjort henne
tili martyr i hennes egna ögon, gifvit hennes tan-
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kar ett aflopp. Nu hade hon blott sig sjelf tili
fiende.

Omöjligt att nu gå hem tili bolaget. Utan
att hon märkte det, styrde hon sinä steg tili Saare-
las bostad, men gick harmsen några steg tillbaka,
då hon fann sig stå vid hans port. Sedän vände
hon om. Hon hade ett underligt, häftigt behof af
att få försvara sig och utlägga saken. Hon
ringde på.

Hän öppnade sjelf, klädd i en röd flanells-
rock. Genom en öppen dörr syntes familjen kring
frukostbordet.

Sofie stammade en ursäkt; hon hade glömt,
att det var tidigt på morgonen.

Det gör ingenting. Stig in och ät frukost
med oss.

Hän hade redan stängt dörren, och Sofie lät
sig förvirrad införas. Fru Saarela såg trött ut och
hade ombunden kind. Hennes man sade att hon
haft tandvärk och vakat flera nätter å rad med
den lille.

Hon röjde plats åt Sofie med en undergif-
ven min, som plågade denna. Barnen åto sto-

jande och under föräldrarnes oupphörliga förma-
ningar. Modern hade knapt tid att äta, emedan
hon antingen måste skära för eller afgöra tvister.
Saarela sjelf tillrättavisade barnen oföränderligt
lugnt och räckte sin hustru med vänlig omsorg
än det ena, än det andra fatet. Det var alltid
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något af en fars vänliga myndighet i hans sätt
mot henne.

Du måste äta, mamma, annars återfår du
ej dina krafter.

Barnen talade oupphörligt med honom, och
hau besvarade alla frågor med godhet och intresse.
Hau såg så ung ut, att man nastan hade kunnat
taga honom för en äldre bror tili dem. Håret
låg icke slätt som vanligt, utan föll otvunget ned
öfver den intelligenta, något knöliga pannan. En
blank, hvit krage uppstack ofvan den röda mor-
gonrocken; det låg något strängt, rent och enkelt
öfver honom, något af lugn pligtkänsla och öf-
verensstämmelse med sig sjelf.

Soile blygdes. Hän var så helt och hållet
familjefar, och att nu intränga med sinä egna be-
kymmer...

Men då hän efter frukosten öppnade dörren
tili ett annat mm och frågade;

Hvad hade ni att säga mig?
kunde hon ej hålla tillbaka orden, som lågo på
hennes tunga. Hän hörde på henne, utan att af-
bryta henne; hän afbröt aldrig någon, icke ens
de dummaste svar på Hassen. Men hans Hara
svarta ögon hvilade afvaktande på henne och
det gjorde att hon blef kort och djerf, nästan
oartig. Men tilkka erfor hon en obeskriflig lätt-
nad och tillfredställelse.

Tack för ert förtroende, sade hän då
hon slutat. Sedän gick hän tyst några slag i rum-
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raet, och hon tyckte sig läsa i alla hans rörelser,
i hela hans sätt icke tillfredsställelse nej, icke
tillfredsställelse, men hvad var det?

Har jag handlat rätt? frågade hon på
sitt uppriktiga, kärfva sätt.

Icke enligt min tanke.
Skola vi då fegt låta synden triumfera

inför våra ögon?
Ja, ser ni, derpå finnas nu naturligtvis

många svar.
Antingen är det rätt eller orätt,

Åhja.
Hän drog ut på ordet och gick tankfull fram

och tillbaka. Hans hustru inträdde med lille Erik.
Sofie rodnade och såg förlägen på henne, men
hän fortfor lugnt; —■ ser ni, synden bör nog straf-
fas, men det är ej alltid sagdt att vi ha rätt då
vi sjelfva taga straffet i vår hand.

Hans hustru lekte tyst med gossen, höjde upp
honom i jemnbredd med sitt ansigte och skakade
på hufvudet åt honom.

Sofie satt med rodnande kinder oeh darrande
läppar. Hon brann af begär att tala, men tyckte
att hennes mun var förseglad.

Saarela blickade frånvarande på sin hustru
och fortfor; ni är så impulsiv och färdig tili
handling. Så snart ni ser något dåligt, vill ni in-
skrida och afhjelpa det. Men ni utgår ur en
mensklig och kortsynt synpunkt. Ni vill förbättra
verlden och afskaffa missförhållanden; ni tror att
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hon ej är så ond, att det nog kan bli något af
henne. Derför vill ni ej underkasta er.

Gossen blef uppsluppen under leken och ref
bort duken från moderns kind. Hon satte honom
i knäet, band åter upp duken och begynte lyssna
tili samtalet, sakta vaggande fram och åter på
öfverkroppen.

Saarela fortfor;
En kristen, som väntar blott på det eviga

lifvet, ser med andra ögon på jordiska ting. De
äro och förblifva stoft för honom. Derför kan
hän undergifvet bära hvad som möter honom och
tåligt lida förolämpningar.

Hans hustru suckade.
• Herren säger också; min är hämnden,

sade hon mildt.
Saarela såg åter på henne, tycktes bli upp-

märksam och gick fram tili henne.
Du var icke inne, mamma, då vi började,

sade hän vänligt. Det är bäst, att du ej
blandar dig i hvad vi tala.

Hvad särskildt detta fall beträffar, fort-
for hän, vänd tili Soile, kan jag förstå er ovilja,
ehuru jag beklagar och ogillar, att ni lät en dy-
lik oqvinlig handling komma er tili last.

Oqvinlig? utbrast Soile och steg upp.
Skall då qvinnan alltid vara passiv?

■— Det goda är ofta passivt. Er qvinligt flna
instinkt skulle ha ledt er tili samma mål på en
annan, lämpligare väg, om ni ej försmått att låta
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er ledas af den. Det är nog möjligt att ni vin-
ner ert syfte, men ni har enligt min tanke i ingen
händelse handlat rätt.

Skulle ni gillat mig om jag ej vore qvinna?
Om ni ej vore qvinna

Hän stannade såsom fattad af en ny tanke
och betraktade hennes bleka, uppåtvända ansigte
med de fina, okufliga ögonbrynen och de lätt
skälfvande läpparna.

Om ni ej vore qvinna Det var som
om denna tanke gjort honom brydd. Hän rod-
nade lätt och for med handen öfver pannan. So-
fie tyckte plötsligt, att hon sagt något mycket en-
faldigt. Men hän återtog hastigt den afbrutna
meningen.

I så fall skulle ni icke bedöma denna synd
så strängt. Mannen har många frestelser, dem
en qvinna aldrig bör upphäfva sig tili att döma
öfver.

Man får aldrig döma någon, anmärkte
hans hustru sakta och begynte åter leka med
den lille.

Sofie knöt handen hårdt om stolkarmen och
stod med sänkta ögonlock.

Men allt kommer sig deraf, att ni befin-
ner er i en oriktig ställning. Qvinliga läroverk
aro endast egnade att döda den sanna qvinlighe-
ten. Flickan bör få sin uppfostran hemma under
moderns skyddande ledning, hon skall icke sam-
manföras med en mängd kamrater i en allmän
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skola. Der får hon icke uppväxa i stillhet och
ödmjukhet, utan drifves framåt, jägtas genom bull-
rande kamratlif och xned omoralisk täflan.

Gossen sträckte åter sin lilla hand efter mo-
derns duk. Hon böjde hufvudet åt sidan, hän
efter; hon höll fast hans hand, men hän slog efter
henne med den lediga handen och halfgret. Då
lät hon honom taga den.

Flickskolor framtvinga nödvändigheten att
ha qvinliga lärare, hvilket i och för sig är en
olycka. Det är icke godt för en ung qvinna att
paradera inför en klass. Hon måste döda något
inom sig, innan hon kan uthärda alla dessa ny-
fikna blickar och nyfikna ansigten, färdiga att visa
tecken tili uppstudsighet, så snart tillfälle gifves.
Och hvad är det hon dödar inom sig? Den äkta
qvinliga blygsamheten. Jag talar icke om exa-
mina. De äro ett förderf för alla qvinliga lära-
rinnor och elever och borde afskaffas i ett kristet
samhälle.

Hän hade taiat sig varm, gestikulerade och
talade ifrigt.

Man exponerar qvinnan. Man dödar ali
blygsamhet hos henne.

Blicken lyste af en kali eld. Hän strök ofta
med handen öfver sitt skägg, pressade hakan mot
bröstet och talade i vexlande tonfall. Sofie kände
tili dessa ögonblick. De inträffade blott då hän
behandlade treenighetsläran på klassen eller talade
om qvinnans frigörelse. Men hon hade sett ho-

4
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nom sadan, äfven då hän en kort tid hade mate-
matik på deras klass. Henna, som visste allting,
berättade att hän var en utmärkt matematiker och
i hemlighet för sitt eget nöje sysslade mycket med
matematik.

Ser ni, er skefva ställning drifver er tili
det ena skefva steget efter det andra. Ni rår ej
derför. Men jag beklagar er och måste ogilla ert
handlingssätt.

Hur skulle ni vilja, att jag hade handlat?
Ja, der ha vi det igen. Ni talar alltid om

handling. Men för er hade det värit rättast att
icke handia. Ni vill alltid ingripa, taga initiativ,
och detta är bevis på ett farligt sjelfförtroende.

Sofies Stora glänsande ögon sågo spörjande
på honom.

Genom att ställa er i skuggan och frivil-
ligt afstå från handling skulle ni lättare kunna linna
frid i ert inre.

Men handling faller sig så naturlig för mig...
Jag erkänner öppet, att jag i allmänhet hy-

ser misstro tili allt, som faller sig naturligt för oss.
Sofie stod fortfarande med handen hårdt slu-

ten kring stolkarmen. Hon sade med långsam
bitterhet; är det möjligt, kan det vara möjligt,
att vi få frid i vårt inre genom att nedtysta vårt
samvetes röst och begå en underlåtenhetssynd?

Det var icke ert samvete, som talade
denna gång, anmärkte Saarela tort.

Jo, det var mitt samvete.
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Det var er stolthet, icke ert samvete. Dess
röst hade bjudit någonting helt annat; att tåligt
underkasta er.

Ni kan icke döma mellan mig och mitt
samvete, sade Sofie med darrande röst. Deras
blickar stötte ihop, båda hårda, oförskräckta. Men
båda mjuknade. Hän smålog. Sofie rodnade och
vände bort sinä ögon.

Ni förstår mig icke. Hvad som hade vä-

rit rätt hos en annan, var det icke hos er. Det
bästa och rättaste för er är att tvinga ert sinne
tili ödmjukhet, ja, passivitet.

Bibelns qvinnor voro icke alltid ödmjuka
och passiva, sade Sofie med qväfd röst. Hon
tyckte sig dissekeras af en kali, lugnt intresserad
hand.

Ni skall i alla händelser der finna de exem-
pel, hvilka böra uppställas för hvarje kristen qvinna,
sade hän sträft.

Sofie teg.
Saarela gick fram och tillbaka i rummet, kom

sedän tili Sofie och räckte henne sin hand. Hän
var åter kalit vänlig och lugn.

Jag tackar i alla fall för ert förtroende
och skall göra hvad jag kan hos direktorn.

Hans hustru suckade och betraktade dem med
en sorgset belåten blick. f

Sofie blef glödande röd. Hän kunde väl icke
tro det om henne? Nej, det var bara hans van-
liga sätt att trycka henne ned, förödmjuka henne.
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Jag kom icke för att låta er bedja för
mig. Jag ångrar icke hvad jag gjort.

Begge följde henne ut, men innan hon gick,
fattade Saarela plötsligt hennes hand och tryckte
den.

IV.
Sofie Veymans „sista upptåg" väckte stor

uppståndelse i seminarium och staden. Lärarin-
norna voro förfärade, lärarne onda eller roade.
Men alla trodde, som direktorn, på Sofies förkla-
ring.

Klassen fick förmaning, intet annat. De mera
rättänkande af flickorna voro förbittrade, men
kommo sig icke tili en offentlig förklaring. Henna
förberedde en sadan, sprang omkring med en li-
sta och hade möten, men tröttnade och förklarade
slutligen: skett var skett, och det skall kätten
bry sig om att skaffa sig en ful siffra på sitt af-
gångsbetyg.

Så föll då allt på Sofie ensam. Händelsen
läkte ut i staden och diskuterades grundligt.

Sofie hade man alltid misstrott, hvad den
flickan såg otreflig och oblyg ut! Ambrosius var
ett kreatur, men en ung fiicka borde vara mera
rädd om sin värdighet, än att inlåta sig i ordvex-
ling med en drucken. (Derhän hade sqvallretfått
historien). Och dessutom var det inte så farligt
med sådana der karlavulna flickors egna seder.
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De sågo nog genom fingrarna med värre saker.
Nej, det var hara begär att opponera sig och göra
sig vigtig.

Och åt en person med en dylik karaktär skulle
ungdomens ledning anförtros! Gud ske lof, att hon
åtminstone ej fått plats der i staden!

Sofie fick en kort, allvarsam tillrättavisning
af direktorn. Hon fann snart, att alla delade sta-
dens åsigt. De manlige eleverne betraktade henne
med nyfiket intresse. De tre lägre klasserna jub-
lade, men deras beundran pinade henne. Tili sin
egen klass stod hon i spändt förhållande. Men
lektor Ambrosius lag sjuk, åtminstone skickade
hän bud derom och kom icke mera upp på klas-
sen. Det glunkades om, att hän fått en vink att
taga afsked.

Ehuru van att ställas i samma kategori som
Henna, gick det allmänna betraktelsesättet denna
gång Sofie djupt tili sinnes. Hon kände sig så en-
sam ensam. Icke ens Rosina förstod henne
fullt, och Sofie gick i en hemlig bitter opposition
mot hela verlden. Hon var ien qvarn af arbete
de sista dagarne i seminarium, hann ej tänka, ej
grubbla, men hon plågades af de dagliga nål-
stygnen.

Hon hade gått från Saarela med ett stygn i
hjertat, nej, icke i hjertat, men hvar hvar?
Hvad hade hän gifvit henne? Idel fraser, tomma
omtuggade meningar. Eller voro de det icke?
Hän var ju en lärd man och hon en okunnig,,
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oerfaren flicka. Hvarför föreföllo hans ord henne
ofta som skal utan kärna? Tänk, om hän hade
rätt? Hvarför erfor hon då lättnad att tala ut in-
för honom och höra hans mening? Var det kan-
ske derför att en hemlig sympati mötte henne äf-
ven hakoin hans strängaste fördömanden?

Hon måste tanka härpå oupphörligt dessa si-
sta dagar.

Och sedän detta jägtande och jagande hvart-
hän? Detta feberaktiga arbete för hvad? Hela
hennes seminariilif rusade i spridda bilder förbi
hennes öfveransträngda tanke.

Hvarför och hvarthän? För folket. Ja, för
folket.

Hvad hade drifvit henne tili detta arbete?
Var det verklig kärlek?

Jag vet icke, jagvet icke, sade hon stun-

dom högt och lade händerna för ansigtet.
För första gången framstod för henne hiiden

af folkskollärarinnans lif som en inskränkt, mörk
tafla. Ensamhet, tunga arbetstimmar, små till-
gångar, ingen ställning i samhället.

De gamla, gamla drömmarne om ett lif för
andra utom sig sjelf, förmådde icke genomtränga
hennes tunga sinnesstämning.

Hennes ställning tili kamraterna tryckte henne
och hon begaf sig en dag tili internatet, dit hon
visste att fjerde klassen gått för att höra hur tredje
klassens sista examen aflupit.

Solen sken varmt in i internatsrummen, upp-
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fylda af pratande och lexläsande flickor. I forum
låg Henna sjelfsvåldigt utsträckt på en säng och
mumlade sömnigt; jag vill ha kaffe! Jag vill
ha kaffe! Men ingen hann låtsa om hennes
vink.

Det uppstod genast tystnad, när Sofie inträdde,
och det sårade henne.

Der kommer imperatorn, ropade Henna
halthögt. Men Klara lade sin hand på hennes
mun.

Jag kommer för att säga, att jag icke kan
hålla afskedstalet tili lärarne, sade Sofie. —Ni
valde mig, men då jag på sätt och vis brutit med
er, kan jag ej göra det.

Hon vände sig tili Henna.
• Dessutom bar jag mig illa åt mot dig,

och vill inför klassen göra dig min ursäkt. Jag
blygs mycket öfver min häftighet.

Hallo, sade Henna och flög förvånad
upp. Bry dig inte om det, min gubbelin. Du
är alltid så onödigt högtidlig, Sofie.

De skakade hvarandras händer och skrat-
tade. Klassen stod och „minade“. De tyckte i
grunden mycket om Sofie och ville ogerna låta
någon annan tala för sig. Ändtligen fick Henna
en påstöt och plumsade strax ut; åh, hvad är
det för prat, Sofie, att du inte skulle hålla talet?
Du är bara så högfärdig, ser du, men nog stå vi
ju alla för saken, tili och med de andra klasserna.
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Men vi äro inte sådana ömtåliga högdjur som du
inte. D’ä skilnan, ser du.

Nej, jag kan icke, sade Sofie leende.
Du är alltid en sadan romare, sade

Henna förargad. Åntingen kan du eller kan
du inte.

Det är mycket rätt af Sofie att afsäga sig,
tog Enni tili ordet med nedslagna ögon.

Jag har det från säker kalla,'att fjerde klassens
handlingssätt kostat mycket på lärarne och i syn-
nerhet på lärarinnorna. Derför bör Sofie icke re-
presentera klassen vid det sista tillfälle vi uppträda
kollektivt.

Du kan sjelf vara en kollektiv, Judas
Iskarioth, for Henna ut. Hvad angår det
dig? Du har ingenting mer att göra med oss.

Men hennes ord voro som luft för Enni. Hon
vände behagligt på hufvudet och sade: jag
koni egentligen hit, när jag hörde att ni alla voro
här, för att taga afsked af er. Fru Ambrosius
har bjudit mig tili sig på några veckor ut tili lan-
det, och vi fara genast efter examen. Och de
här sista dagarne blir det så mycket bråk och be-
styr, att vi knappast träffas utom då vi icke äro
för oss sjelfva.

Det uppstod en häpen tystnad. Sedän putt-
rade Henna någonting för sig sjelf. Enni gick
omkring och tog farväl, ignorerade Sofie och
Henna, men kyste Rosina, som såg bortkommen
ut och undergifvet vände kinden mot henne.
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Ja, jag står för det, och jag vill att So-
fie talar, utbrast Henna och slog handen i bor-
det. Om inte Sofie talar, så måste Enni göra
det, klassordföranden, kantänka. Men då stiger
jag fram och skriker ja, jag skriker ut —hu-
rudan pultron hon är. Jag står för det.

Och jag och jag och jag Ijöd
det från hela klassen, ty tanken att Enni skulle
tala gaf mål i munnen åt alla.

Och vi med tillade internerna, som
snåla på uppträdet trängt sig kring dem.

Sofie stod litet bakom de andra. Hon ha-
tade tanken att Enni skulle tala; platta förmanin-
gar tili kamraterna, dumt smicker tili lärarne.
Och när hon såg klassen så ifrig och varm om-
kring sig. . . De hade ändå så länge hållit till-
sammans.

Nå, Sofie . .
.

?

Om ni verkligen stå för det
Vi stå för det... jo, tala, du måste

kara älskade Sofie du får inte säga nej.
I den allmänna omringningen och bönfallande

öfvertalningen smog Enni sig ut.
Hon hade redan fått en af lärarinnornas hjelp

tili ett så utmärkt sött litet afskedstal. Och hon
hade förestält sig sjelf i katedern så qvinlig och
blygt allvarlig, fin och smärt. Sofie var alltid
så burdus och karlavulen, och qvinnor som upp-
träda borde vara försigtiga.

Då Sofie examensdagen steg upp för trappan
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tili seminarium, upphans hon af en vacker, Ijus-
hårig ung man med trögt utseende och rödlett hy,
klädd i höga stöflar och jagtrock.

Hallo, Soile, har du så brådt? Vänta
litet.

Kusin Didrik! sade Soile. De bestodo
icke hvarandra någon kusinomfamning, blott en
vanlig handtryckning. Men Didrik rodnade lätt,
då Soile vänligt lade sin hand på hans och med
uppklarnadt ansigte sade: så snällt af dig att
komma tili examen.

Hän hade i åratal dyrkat Soile på ett hjert-
ligt, rättframt sätt i en fortsättning från barn-
domen och Soile visste det, men undandrog
sig tanken derpå, liksoin man ej låtsar höra nå-
got obehagligt som talas i ens närhet. Hon var
dock honom och fostermodern varrat tillgifven,
och hans närvaro nu, när hon känt sig så en-
sam och bannlyst var henne dubbelt välkommen.

Hur mår moster mamma hennes smek-
namn för fostermodern och gamla Fina och
min stora kaktus? frågade hon upprymd.

Alla må bra och din kaktus har knopp.
Fina var så glad att det ej var din myrten, sade
hon. Då skulle du aldrig bli gift, vet du väl.

Båda skrattade.
Jag har med mig en bukett åt dig

stilig, försäkrade Didrik trohjertadt, då hän se-
dän sprang ned för trappan. Hän skulle ännu

kläda om sig på gästgifveriet.
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Inne i festsalen var det qväfvande varmt,
ehuru fönstren stodo öppna. Enni i splitterny
ljusgrå klädning med violett snörmakeriarbete stod
främst i fjerde klassen. Den fina hvita haisen upp-
bar vackert hufvudet, och hennes gråblonda hår
var omsorgsfullt uppkammadt i mjuka knutar.
Henna och Klara hade klädt sig precis lika, men
då de utfunderat en medelväg, som skulle kläda
dem begge, hade de blott uppnått det resultat,
att klädningarna passade åt ingendera. Sofie stod
och nickade omärkligt åt Didrik. Det var så ro-
ligt att se hans bekanta, om hemmet påminnande
ansigte. På manliga sidan såg man pelar-rader
af svarta ben under nya styfärmade rockar. En
svag lukt af nytt tyg och eau de cologne sväf-
vade i luften: från lönnarne flägtade lätta syrliga
dofter in genom fönstren. Alla lärarne voro i frack
och lärarinnorna i svart siden. Lektor Ambro-
sius var fortfarande sjuk och kunde ej vara när-
varande. »

Examen gick sin jemna gång. Det var ett
mer än vanligt stort tillopp af åhörare, äfven unga
damer ur adelsfamiljerna i stadens omnejd. De
sutto i sinä Stora, djupa panamahattar, hviskande
med hvarandra bakom examensprogrammet, hvil-
ket de veko som en solfjäder och höllo för mun-
nen. När någon af eleverna väckte deras förvå-
ning genom sin klädsel eller utseende svaren
följde de icke med trampade de hvarandra på
de mjuka spetsiga skorna och utbytte blickar.
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Direktorn hade hallit det sedvanliga afskeds-
talet tili de afgående eleverna, och den bäste ta-
laren på manliga sidam hade besvarat det. Nu
uppstod en allmän rörelse bland åhörarne för att
se hvilken af flickorna som skulle tala. Ett ögon-
blick var det alldeles tyst, och alla sågo på Enni.
Fjerde klassen vred och vände på sinä hufvuden.
Men sedän blef Sofie, som stod bakom de öfriga,
synlig. Det blef ett hörbart prassel och hviskande,
så tyst igen.

Sofie gick fram med sin vanliga hastiga gång,
något framåtböjd, med hängande armar. Hon
stälde sig nedanför katedern, så att hon utan
barmhertighet var prisgifven åt allas blickar, rä-
tade på sig, men stod dock något framåtlutad.

Hon talade kort och enkelt. Först tili lä-
rarne. Sköt undan alla grannlåter, tackade blott
för den möda de nedlagt på undervisningen. Nu,
då hon och hennes kamrater sjelfva skulle till-
lämpa hvad de lärt, hoppades hon att de skulle
inse hvilken sjelfuppoffring och sjelfbeherskning
lärarekallet fordrar. Men de skulle derjemte för-
söka undvika det som de funnit förkastligt i sin
egen undervisning. Intet borde stå stilla. Allra
minst undervisningsprinciperna som verka bland
det uppväxande slägtet, på ungdomen, den rörli-
gaste perioden i menniskolifvet, då fysiska och
andliga element fortast omsättas. Det bepröfvade
goda borde behållas; det gamla och murknade
ersättas af nytt. Särskildt gälde detta den hittills



I TÄTNANDE LED. 61

allsmäktiga åsigten, att hela generationer afelever
måste lida under en oduglig eller moraliskt sjun-
ken lärares ledning, emedan man af hänsyn ej
vill afskeda honom.

Hvad hennes kamrater beträffade, ville hon
med dem vara tacksam för de fyra sköna ung-
domsår, som nu gått tili ända. Ora de blifvit
väl använda, var något som endast Gud och de-
ras samveten kunde bedöma. Hon ville innan
de skildes tillsammans med dem kasta en blick på
framtiden. Man talade dem förvirrade om folk-
skollärarinnans sköna kali, tills de gingo ut med
rosenröda förhoppningar, som fröso bort i kalla
skolrum första vintern, qvarlemnande missmod
och tvifvel. Må de icke bedraga sig sjelfva! De
ingingo i ett ehformigt, illa aflönadt, ofta långsamt
dödande arbete tili kropp och själ. Så mycket
tyngre, som flertalet af dem drifvits af behof in
på denna bana. Bättre derför att börja sitt arbete
med fullt inseende af dess tunga, på det ingen af
dem i första nedslagenheten öfver felslagna för-
hoppningar blefve frestad att ingå äktenskap utan
kärlek. Hon visste och de visste att detta
var ingen tom varning. Ty qvinnornas kamp för
brödet har begynt, och mången som är för vek
att härda ut, säljer sig hellre under namn af gif-
termål, och blott kärlek och aktning kunna dock
helga förbindelsen mellan man och qvinna.

Men vi skola ej fälla modet. Vårt
arbete är tungt och pröfvande, men rikt. Må vi
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suga oss fast vid folket, hemta näring ur foster-
landskärleken. Mä vi minnas, att vårt folks enda
räddning är en utveckling i nationel riktning.
Tungt ligger ansvaret på oss, folkskolans arbetare,
om vi förgäta det. Kamrater! Må vi arbeta med
Gud i hjertat och Gud för ögonen.

Det gick en susning af skrämdt ogillande och
förtjusning genom salen. Klasserna böljade. Frök-
narna tryckte sinä utsydda tåspetsar mot hvar-
andra och hviskade skrattande. De hade endast
uppfattat något om kärlek och giftermål.

Veyman? eftersade deras far, en lång
militär med blank hjessa. Hän betraktade Sofie
genom pince-nez’en. Kan det vara en von
Veyman? Inte? A-åh.

Pince-nez’en nedföll hastigt.
När Sofie återvände tili sin plats, trängde sig

kusin Didrik fram och räckte henne en praktfull
bukett med vidhängande band. Hän var klädd
i frack, och hans hederliga ansigte strålade.

Du gjorde det förbannadt bra ifrån dig,
Sofie.

I detsamma uppstod en dödstystnad i salen.
Lektor Saarela stod i katedern med sin mest fruk-
tade min. Bara dynamit i underjordiska minor,

■—• hviskade Henna, soin hade fuktiga ögon, men
det oaktadt endast af Klaras varnande handtryck-
ning kunde afhålla sig från att tjuta af glädje.

Det gick en stöt genom Sofie. Hon hörde
hans klara, starka stämma utkasta orden i den
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qvafva luften, tungt och kraftigt som regndroppar
på lugnt vatten.

Hän ville icke länge upptaga allmänhe-
tens uppmärksamhet. Hän ansåg blott för sin pligt
som lärare att protestera mot andan i det afskeds-
tal en af eleverna nyss hallit. Allmänheten borde
icke bortgå i tanke att inom anstalten, hvilken
man anförtrott så många unga sinnens utbildning
rådde dylika osunda, om uppstudsighet och sjelf-
tillit vittnande åsigter, framalstrade af den mo-
derna tidsandan. Ungdomen är alltid fallen för
öfverdrifter, men en individs öfverdrift får ej gälla
för ett helt läroverk. I motsats tili talarinnan,
ville hän påminna sinä elever om att samhället
ropar efter qvinnor, som tåligt arbeta och lida i
det tysta, fördolda antingen i hemmet, eller i
en verksamhet, hvilken är detta närmast. Ty
qvinnans absoluta plats är och förblir hemmet.
Må hon förblifva döf för den nya tidens rop på
köttslig frihet utom och inom äktenskapet. Äk-
tenskapet är ej tili för individernas lycksalighets
skull, ej ens för deras sedliga van del, men för
församlingens fortplantning. Helgadt tili denna
bestämmelse må det städse stå som hvarje sann
qvinnas ädlaste mål. Men ledes hennes väg en-
ligt Guds vilja icke dit, så må hon utan knot
finna sig i att på hvilken plats som helst förblifva
det, hvartill Gud bestämt henne: en tyst och öd-
mjuk tjenarinna, stor i tjenande kärlek.

När Saarela nedsteg från talarestolen gick
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hän förbi Sofie, stannade och sade i en allvarlig,
vänligt bestraffande ton:

Det gör mig ondt, Sofie. Men då ni hin-
ner tili min ålder, skall ni förstå att jag blott
gjorde min pligt. De åsigter ni uttalade äro fruk-
ten af edra studier af de moderna författarne. Jag
vet det, äfvensom att er sunda natur en gång
skall segra öfver en tillfällig förblindelse. Derför
säger jag i vår afskedsstund ingenting annat än
ett hjertligt farväl. Gud skall styra allt tili en
god utgång...

Hän stod midt i fjerde klassen med ryggen
vänd åt den hviskande, sorlande publiken i salen.
Blek, andlös lyssnade klassen tili hans sonora
stämma, som med vanlig tydlighet utsade orden.

Farväl, Sofie Veyman.
Hon såg på honom. Inför denna forskande,

nastan hvassa blick blef hans egen ostadig. I na-
sta ögonblick skedde det oerhörda. Hon stötte
undan hans hand med en sadan häftighet, att hän
närä nog vacklade. Sedän vände hon sig om
och gick bort mot dörren, blek, med högburet
hufvud och gnistrande ögon.

Didrik böjde sig modfäld ned efter buketten,
som lag på golfvet. Hän förstod ändtligen att
något var på färde.
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V.
Det var en mild halfklar afton på hösten,

regnstämning med svagt månsken. Sofie satt i sitt
mm och summerade ihop månadens utgilter.

Hushållet 10 mark. Vedhuggning 1 mark.
Klädning 20 mark. Arbetslön 5 mark. Böcker
10 mark. • Ja, de gjorde ett djupt hål i kassan,
men jag behöfde dem för undervisningen. .. böc-
ker 10 mark. Summa 45 mark. Hvartill kan
jag ha användt 3 mark? Det slår ej in med
kassabehållningen. Jag måste spara. Men jag
behöfde så nödvändigt en skolklädning och se-
dän böckerna. Hvartill kan jag ha behöft 3
mark?

Hon såg sig tankfullt omkring, liksoin för att
finna den förlorade utgiftsposten. Men allting såg
så tarfligt ut, som om det ej kostat någonting
alls. Två små mm, låga i taket, begge med dy-
lika tapeter det föll sig vid reparationen bil-
ligare, sade klockaren, som först hade visat henne
rummen. Fostermodern hade gifvit henne en
gammal mörk möbel, något nött och sliten, men
det kunde ju duga i ett ungkarlshushåll sade
fostermodern och skrattade åt sin egen qvickhet.
Hon tyckte det var löjligt, att Sofie, en ensam
ung flicka, skulle sätta bo, och ännu löjligare,
när Sofie kallade det sitt hem.

• Ett hem! Ja, skulle du helst vara gift...
Didrik hade arbetat i sitt anletes svett under
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hela sommaren och skänkte Sofie ett vackert bok-
skåp som hän sjelf gjort. Hän var passionerad
snickare. Golfvet var hvitt och blank nött, sän-
gen, de blåhvita öfverdragen, gardinerna, allt hvitt,
stärkt och rent. Luften var instängd, och Sofie
tyckte sig qväfvas ibland, ehuru fönstren stodo
uppe mest natt och dag. Men de voro så låga,
och syrenbuskarne utanför skymde dem tili
hälften.

I köket sysslade lilla Emma, en af Sofies ele-
ver, som skulle passa upp på henne. Emma var
en nödvuxen, allvarlig tolfåring med små skrumpna
fingrar och mycket Stora fötter. Hon var vigtig
och bestyrsam, men begick sinä små misstag i
kokväg; hon strödde finstötta nötskal i stället för
kanel på gröten och stälde blanksmörja i stället
för senapsburk på bordet. Hon var också myc-
ket mörkrädd och hemsjuk och gret förtvifladt
om qvällarne i köket, så att Sofie tog henne in
tili sig. Sålunda fick hon säilän vara allena.

Efter afskedstalet på seminarium hade Sofie
väntat, att hon skulle mistä sin skola, blifva
uppkallad tili direktorn, få offentlig anmärkning.
Men intet hände alls ingenting. Allt gick
sin vanliga gång. Åter erfor hon samma besyn-
nerliga missräkning. Hon hade längtat efter att
få tala ut och få försvara sig. Intet sådant in-
träffade. Men af kamraternas hållning och det
petrificerade i lärarinnornas vänlighet förstod hon,
att man uppskref detta bland hennes andra me-
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riter. Huru skulle hon, Sofie Veyman, kurnia
skiljas från seminarium utan att ställa tili ett sista
uppträde?

Det gnagde och plågade henne. Hon vän-
tade ända in i sista ögonblicket, att något skulle
hända, att Saarela sjelf skulle komina, ända
tills hon satt sig upp i vagnen med Didrik hän
hade tagit vagn enkom för hennes skull. När de
körde förbi Saarelas bostad, kunde hon ej afhålla
sig från att bedja Didrik stanna. Hon gick in,
hastigt, utan betänkande, innan hon skulle hinna
ångra sig. Men hän var icke hemma. Hans
hustru med lille Erik på armen mottog henne
med en förskräckt, stram uppsyn, och Sofie för-
stod genast, att hon hört allt genom ryktet. Bar-
nen bullrade förfärligt i rummet bredvid. Sofie
måste oupphörligt fråga om, ty hon hörde icke
fruns lilla stillsarama röst. Men frun hörde henne
mycket väl, ty hon var så van vid bullret.

Saarela var ute sade hon, medan hen-
nes ögon voro i ständig rörelse upp och ned,
mätande Sofie från hufvudet tili fötterna. Sedän
suckade hon och satt med armarne lindade kring
barnet.

Sofie fattade hennes hand och började med
qväfd röst att tala, förklara, men hvad hon ville
säga smälte ihop, medan hon höll i denna pas-
siva, motståndslösa hand.

Fru Saarela torkade sig i ögonen och såg
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på henne nyfiket, med förskräckt undran och en
liten belåtenhet.

Det var ju ledsamt.. . Menniskan är svag
och man kan ju •- ja, hara man har en sann
ånger...

Någonting fäldes i golfvet och krossades un-
der ett härskri i angränsande rum.

Sofie raåste fråga hvad frun sagt. Men denna
vände oroligt på hufvudet inåt barnkamtnaren.

—• Jag.. . man. .. Gud ser ju alltid tili de
ångrande.

Sofie steg hastigt upp.
- Säg blott lektor Saarela, att jag ingenting

ångrar, stötte hon fram och tryckte fruns hand
med de veka fingrarna.

Men när vagnen med Sofie ochDidrik rullade
genom den lilla staden, voro alla fönster idel ögon.

Det var en skam utan like i vagn?
efter ett sådant uppträde åh nej, det var miss-
tag —jo visst • och med bukett kantänka,
en seminarist! en sadan oblyghet! Men der-
till har Karlviks frun råd. Det är sonen åh
nej jo, jag känner ju honom-

Men Sofie satt med en enda tanke. Skulle
de raota honom? Hvad skulle hon då göra? Bu-
ketten, som Didrik räddat, höll hon i knäet, me-
hän hon lyssnade på kusinen. Ensilage, de La-
vals separator, centrifugerad mjölk, jagtstöflar och
fullblodsföl galopperade förbi hennes öron, utan
att hon hörde det. Endast då Didrik afbröt sig
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med en fråga; och nu är du fri från det der
seminariiskräpet? Riktigt fri? svarade hon ja-
kande. Hän återkom beständigt tili denna fråga,
makade sedän om ett paket vid sinä fötter och
blinkade förnöjdt; ja, ja, var bara nyfiken.
D’ä ju alla fruntimmer. Du får i alla fall icke
veta hvad det är.

Sofie blef trött deråt, ty hon hade strax ge-
nomskådat att det var nya tapeter tili hennes rum.
Men hon smålog blott hvarje gång.

Så gick sommaren under en beständig vän-
tan. Skulle det ej inträffa något? Nej, intet hände.
Hon hade fått bjuda Rosina tili sig, stackars
Rosina, och det var roligt, men litet ansträn-
gande tillika. Rosina var så tungrodd. Och så
kunde Didrik icke tåla henne, hän nastan hatade
henne; alla män hade antipati för Rosina. Sofie
måste dagligen försvara henne.

Hon var så trög och långsam och satt
med sinä fårögon fästade på Sofie. Att Sofie
kunde tåla det? Och så var hon rädd i båt och
i vagn och på ridturer, men ville ändå vara med.
En slik förläst höna kunde hän icke tåla.

Och så förbittrad, som det var honom möj-
ligt att blifva, släntrade Didrik ur rummet och
smälde dörren efter sig.

Hän var också ledsen öfver, att Sofie skulle
„taga tjenst." När hon nu ändtligen blef qvitt
hela seminariiskräpet! Var det ej tillräckligt, och
kunde hon ej nu stanna hemma? Hän sade det



70 I TÄTNANDB LED.

icke tili Sofie, ty hän visste af erfarenhet, att hän
ej kom någonstädes med henne. Men längre
fram på sommaren blef hän rent olidlig med att
ansatta rnodern. Kunde hon ej få Sofie att hål-
las hemma?

Så kom hösten, och nu satt hon här. Annu
när hon reste hemifrån, ja, när hon steg ur vid
trappan tili den låga grå skolbyggningen, väntade
hon något slags edikt eller bannlysningsbulla från
skolöfverstyrelsen. Men allt gick så vanligt och
lugnt.

Och här skall du nu bo, fy tusan,
sade Didrik, när hän stötte hufvudet i dörren vid
sitt inträde. Hän hade envisats att sjelf följa
henne. — Alldeles ensam. En sadan luft! Tjock
som dimma. Nå, du ångrar dig tili julen. Se-
dän kommer jag och hemtar dig hem.

I denna fasta tro for hän. Sofie var så full
med alla slags fördömda ideer, men hon skulle
väl snart lugna sig.

Sofie hade i början knapt tid att tänka.
Hon hade fått plats i en socken i mellersta Fin-
land, der de olika folkkaraktärerna bryta sig mot
hvarandra. Sex arbetstimmar om dagen. Lönen
600 mark i penningar, fria rum, ved, potatisland
och bete för en ko. Hon kom genast i farten,
fick riktigt ett arbetsraseri. Skolan var illa för-
sedd, inrättad i ett gammalt kök, der hällspiseln
ännu qvarstod; fönsterkarmarne voro spruckna,
en del golftiljor glappade. Det var småskola de
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första veckorna, och barnen voro grufligt okun-
niga, men Sofie bars framåt af en lycksalig bråd-
skande stämning. Hon luftade in den milda Sep-
temberluften. Hon sydde gardiner tili spiseln och
spikade taflor och bibelspråk på skolväggen. Hon
lekte sjelf med barnen under qvarterna och var
uttröttad om qvällen.

Alit var så lätt och nytt, tili och med att
straffa. Och Emma rycktes med. Hon skurade
kaffepannan och kastrullen solblanka alla dagar,
ehuru Sofie sade att det var onödigt. Sjelf du-
kade Sofie sitt middagsbord och funderade för
hvarje dag ut något nytt tili middagen. Hon för-
sökte äfven inlära Emma, skref etiketter på bur-
kar, krusade band och klipte ut papper tili hyl-
lorna.

Så kom storskolan, och det blef ännu intres-
santare att få lägga ut mera kraft. Hon kände
sig egentligen mera hemmastadd med äldre barn,
emedan hon haft sinä timmar på de högre klas-
serna i normalskolan. Under sommaren hade
hon uppgjort ett slags ny läseplan, som hon sjelf
uttänkt, och följde nu denna med brinnande nit.
Hon var visserligen fortfarande bunden vid läro-
kursen, men stälde sin undervisning så fritt hon
kunde inom de bestämda formerna.

Hvilken tid det tog! När alla förutsättningar
saknades och en lång tid åtgick, innan barnen
bragtes tili den punkt, livarihan man enligt kur-
sen borde utgå. Och sedän att tanka ut huru
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man med minsta möjliga svårighet skulle kunna
hålla 4 klasser i verksamhet samtidigt. Och de
ändlösa blå häftena, och handarbetena... med
märken efter små svarta fingrar, och fuktiga, rostiga
nålar. Gossarnes slöjd —ty det var en blandskola

gjorde henne otålig af idel oro, ty hon hade
aldrig förr handterat yxe eller hyfvel och måste
nu lära dem slöjdens abc.

Alit gick dock som på oljade hjul.
Frihet! Arbete!
När hon åt, skådade hon nöjd på sinä knif-

var, sinä koppar, siä bröd. Småningom hände
en och annan gång, att hon ej brydde sig om
middagen, utan drack kaffe i stället. Det var
tråkigt att laga mat åt sig ensam, och Emma
var omöjlig eller nastan omöjlig, det började hon
inse. För en och annan gång gjorde det ju in-
genting. Emma begynte äfven se långt efter ka-
strullen, om Sofie tog ned den tili begagnande.
Hon hade tröttnat att skura den hvarje dag.

Och penningarna voro märkvärdiga att smälta
ihop. Hon hade i eftermiddag suttit en half timme
med sinä beräkningar, utan att komma desto längre.

Hon blef afbruten af att Emma kom flåsande
in med tidningar och bref. Hon hade ändtligen
begynt minnas ibland att hon hvarje tisdag
skulle tili klockarens efter posten.

Sofie förde en tät korrespondens med bola-
gisterna och nu hade hon tre bref; från Henna,
Klara och Rosina.
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Henna skref;
Det var konstigt i början. Soin du vet,

bar jag bruksskola, 25 gossar och 30 flickor och
bara en gammal madam envis som arfsyndeu
• tili hjelp vid handarbetet. Men jag tänkte;

alltid går det på något sätt. Och så kommen-
derade jag och toppred madamen, tills hon blef
rasande af ilska och klagade på mig hos bruks-
patron. Men när jag fick honom sjelf ned i sko-
lan, gaf jag mig tili att gråta, och gret riktigt
tjöt och ulfvade och talade om metoder och vände
ut och in på gubben, tills hän var glad att få
„öfverlemna allt tili frökens godtfinnande“ och
jemka sig i väg. Det var just så jag ville ha det.
Nu går allt klappadt och klart. Inte vet jag om
haroen tycka om mig, ty jag ställer i knuten och
luggar på fri hand. Jag orkar inte med metoder
och sådant, det har aldrig värit min sak. Här
är annars ett muntert lif med bruksbokhållare, det
fins också några qvinliga, postmästarinnan och
landthandlarens. Patronens och några andra äro
högdjur, och det må de gerna vara för mig. —•

Men Enni, hon sitter riktigt som mösset i smör-
byttan, fick strax plats i Helsingfors med 1500
mark högre finsk folkskola. Du store Jehu,
hennes finska! Jag skulle betala 100 mark för
hvarje riktig sats. Och så ger hon privata tim-
mar i Hera förnäma familjer. Religion och ma-
tematik! Mins du, hur hon uppstälde sinä exem-
pel? Man kunde få ondt i magen af att se dem.
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Och hennes bibelkunskap var ej större, än att
hon nätt och jemt visste hvilka sora gingo i ar-
kea. Men hon har fint väderkorn, Enni, när det
gäller att slinta fram i verlden. Hon är också
svekoman nuförtiden, riktig „finländska“, både
gul och blå, och det kommer henne väl tili pass -
Klara hade mött henne • ljusbrun från topp
tili tå och hon hade jemt och nätt rört på ögon-
brynen tili helsning. Och handskar med 6 knäp-
pen 6 knäppen! Klara hade räknat dem. ■ —■Rosina, • stackars Rosina, hade fått en
skola på vestkusten. Hon hade 30 elever, gos-
sar och flickor, arbetade samvetsgrant och såg
allting i svart. Beklagade sig öfver att gossarne
ej lydde henne, och att skoldirektionen, som be-
stod af allmogemän, utom presten, yrkat att hon
skulle ha 6 arbetstimmar, „ty något skulle hon
göra för sin Stora lön.“ Presten var afvogt sin-
nad mot folkskolan och höh tai för henne hvarje
gång hon var på prestgården, om läskunnigheten
hos folket före folkskolans tider. Icke heller
kunde hon begripa huru hennes lön skulle räcka
tili, ty i kyrkbyn, der hon bodde, var allting dyrt,
och en del af hennes lön var i spannmål. Hur
skulle hon få ut den och sälja den? Och så hade
hon ledsamt, förfärligt ledsamt. Ingen, ingen, in-
gen att umgås med. Presten var ungkarl, och
länsmannens döttrar sågo henne öfver axeln.

Klara skref;
- Vet du, Sofie, jag är så nöjd och belåten.



I TÄXNANDE LED. 75

Min skola ligger en verst från hemmet, och jag
bor hemma. Pappa, som är ordförande i direk-
tionen, stälde om att skolhuset blef repareradt.
Du skulle se det nu; rödmåladt med gula fönster-
poster. Kring trappan bar jag satt humle, men
mamma sade att det var oklokt, ty burnien drar
ohyra tili sig. Trädgården är full med äpleträd,
och mamma besådde sängarne på våren. Nu
skördar jag ofta bönor och ärter, dem jag för
hem tili mamma. De komina nog väl tili pass.
Minä 20 flickor äro rätt snälla. Deras föräldrar
äro för det mesta förmögna bönder, ty de fattiga
räkna på att låta sinä barn vara borta hemifrån.
Derför äro minä flickor också så hyggliga du
skulle se dem bara och de flesta vilja sy ka-
neva arbeten, som jag tycker så mycket om.

Nyligen hade jag kaffe för dem i trädgården;
jag hade sjelf bakat pepparkakor, (du vet, det
der receptet med 3 ägg på qvarteret). Och tänk,
just då vi sprungo enklek, körde svåger Janne in
på gården. Svåger Janne blef enkling sistajulen,
som du mins, och kom nu hit för att förströ sig
litet hos oss. Hän är så treflig och munter.
Du vet väl, att Saarela redan flyttat? Snart ha
vi honom på inspektion.

Sofie uppsteg plötsligt och gick ut i trädgår-
den. -—■ Märkvärdigt, att luften derinne alltid var
så qvalmig och instängd.

Derute var det skumt. Ljuset i köksfönstret
fladdrade som en mattröd lefvande fluga. Blanka



76 I TÄTNANDE LED.

grå regnmoln på ljus botten fylde himlen med
besynnerliga figurer. Nu kom månen fram, blek
och naggad i kanten, plumsade ned i åns svarta
ljudiösa vatten och försvann åter. Några regn-
droppar folio från äpleträden ned på Sofies varma
ansigte.

Hän skulle komma hit. Hur skulle de mö-
tas? Hvad hade hän egentligen tänkt om henne?
Om hon blott hade fått förklara sig, skulle hän
ha förstått henne. Men hans tai kunde hon
kunde hon? • nej, hon kunde icke förlåta ho-
nora det icke ännu.

Om hon skulle vara utan tankar och grub-
bel! Hur bra hade icke Klara, Henna och Enni
det! Rosina var för samvetsgrann för att vara
lycklig.

Hon vandrade fram och tillbaka på sandgån-
gen, den enda i trädgården.

Nu kom månen fram på nytt, kopparröd och
rund med en ring omkring sig. Ljusa strålande
moln gledo som fläckar förbi honom i ilande fart.
Den lilla sluttningen åt åstranden lag ljus som
midt på dagen, men gräset såg hvitt ut i månske-
net. Träden stodo svarta och orörliga; mellan
löfven och längs stammarne glittrade svagt. I
mörkret under en rosenbuske glimmade med gul-
hvitt sken en liten lysmask.

Sofie stod tankfullt betraktande honom.
Jag ångrar ingenting, jag sade endast san-

mngen.



I TÄTNANDE LED. 77

Hon upprepade dessa ord med läpparne, tog
en handfull daggigt gräs och förde det tili sitt
ansigte, slog det mot kinderna, pannan och
munnen.

Men jag tror att kristendomens grundsan-
ningar tillåta frihet och utveckling. Och jag kan
lefva och dö på denna tro. Det är icke sant, att
vi skola sitta i mörkret, döfva och höra intet
bli rädda och ljusskygga. Nej, vi skola lysa som
lysm askar.

Hon tog masken i sin hand och satte honom
på sitt bröst. Hän höll sig först stilla, kröp se-
dän långsamt uppåt, bärande med sig sin lilla
svafvelgula lykta.

En gråhvit dimma rykte i småskogen vid
stranden. Månen gungade mörkgul och blank på
åvattnet och sköt in en bred väg mellan träden.
så att buskarne stodo som nedhukade troll i hvit
svepning.

Det var endast då hon fick bref, som hon
påminde sig sin Stora ensamhet. Tystnaden och
stillheten i denna halft skumma, halft månljusa
qväll förekom henne sorglig. Hon sträckte upp
armarne, hopknäpte sinä händer och slöt ögonen.
Länge stod hon så helt stilla, medan den lilla
masken långsamt kröp fram och åter, ner och
upp på hennes bröst, oförtrutet lysande.

En ensam, kali tår, som droppade ned på
kinden väckte henne, och hon gick hastigt in.
Lysmasken lade hon på samma ställe under ro-
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senbusken, och ännu då hon släckt ljuset såg hon
honom lysa i det tunga våta gräset.

Men länge, länge lag hon vaken och stirrade
på det Stora, dallrande fönster, som månen ritade
på golfvet.

YL

Sofie var i normalskolan van vid det ypper-
sta undervisningsmaterial, allting fullt upp, inför-
skrifvet från utlandet; glober, modeller tili teckning,
tyg tili handarbetena. Nu kände hon sig hand-
fallen utan dessa hjelptrupper, vände sig tili di-
rektionen, men fick nekande svar. Icke heller
ville hon få barnen att hemta nödiga böcker och
häften. Påminde hon strängare derom, uteblefvo
de från skolan. Eller kom en myndig värdinna
i grann kyrkduk och frågade hvarför hennes flicka
fått bannor. Hon hade förra året hjelpt sig utan
bok, och kunde väl göra det nu också. Sofie
var rådvill. Hennes omsorgsfullt utarbetade me-
toder ville alls icke duga, då så många nödiga
biomständigheter fattades. Och tiden sprang un-
dan. Hur skulle hon hinna med de bestämda
kurserna tili våren? Hon låg ofta vaken om nät-
terna af oro.

Såsom de flesta bildade flickor hade hon vä-

rit i högst obetydlig beröring med sjelfva folket,
men alltid tänkt sig besöken hos barnens föräldrar
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som en vigtig gren af sin verksamhet. När hon
begaf sig på sitt första besök klädde hon sig yt-
terst enkelt och medtog ett par småskrifter. Hon
hade ett otydligt minne af unga flickor i böcker,
som läste högt för fattiga mödrar, medan dessa
skötte sinä barn eller arbetade. Huru vaken och
lösryckt från allt drömlif hon än tyckte sig vara,
qvarsatt innerst hos henne stommen af det engel-
ska lärarinneidealet, som aldrig är trött, tviflande
eller liknöjd, som alltid är mild, englalikt tålig,
försakande, dyrkad af hela byn, alltid hvitklädd,
äfven i de mest kritiska ögonblick och öfverallt
uppträder som en tröstens engel.

Värdinnan sprang undan och kastade på sig
en annan kjol, då Sofie kom. Ett litet barn och
en gris skreko i kapp bredvid trappan. Ingen
annan var hemma, alla voro på skördeåkern, tili
och med de äldre barnen, hennes elever. Hon
ville sitta i hvardagsstugan, men blef med gästfritt
våld inknuffad i en liten kammare bredvid farstun
och lemnad ensam, medan kaffet förbereddes.
Så kom värdinnan in med den lille. Grisen klättrade
grymtande och brummande efter honom, men
blef tillbakahött af värdinnans knytnäfve. Kurn-
inet var hett, med stark lukt af yllekjolar och
filbunke. Sofie försökte sitt yttersta, men hon
märkte, att hon hade en nedlåtande ton, som
hon sjelf hatade. Hon kände på sig, att hon
steg ned flera pinnar på en osynlig stege, och
hon kände att äfven den fryntliga värdinnan
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märkte det. Det var en ansträngande sällskaps-
hållning.

Nu nu gör det nu tänkte hon för
hvarje gång värdinnan inkom. Men när hon ändt-
iigen bemannade sig ooh erbjöd sig att läsa högt,
medan värdinnan arbetade, hon hade en så bra
bok med sig, såg denna ytterst hapen ut.

Eihän nyt
Hon putsade gossens näsa, böjde sig ned tili

golfvet och snöt sig i förklädet, strök med han-
den öfver ansigtet och småskrattade.

Hon hade suitit i väfstolen hela dagen
och der hörde man då ingenting, fast sjelfvaste
presten skulle predika i stugan. Men ora fröken
ville det var nog få, soin brydde sig om att

komina så här och läsa för fattigt folk. Hon
fick fuktiga ögon, men antog slrax derefter en
smått stel uppsyn.

Visst hade de ju ändå värit i kyrkan si-
sta söndagen.

Sofie var osäker, men begynte dock läsa.
Hon uttalade orden så tydligt som möjligt och
begagnade ortens dialekt. Värdinnan satt på
sängkanten med stirrande ögon. Det pinade So-
fie, att hon icke hade något arbete. Nu gick ju
hennes tid förlorad. Hon ville dock ej säga nå-
gonting derom. Gossen blef otålig, sparkade i
sängen och halfgret. Modern sade mekaniskt: älä
■—• älähän älä tummade nyfiken på Sofies
klädning och atbröt naivt läsningen; kas vaan,
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det var ju hemmaväfdt. Sådant skulle aldrig deu
förra skolfröken nyttjat, hon gick bara i stadsty-
ger. Var fröken riktigt född herrskap?

Jo, svarade Sofie, men hon kände sig
plågad.

■— Jaså, ja, jag frågar för att det nu för
tiden fins så många låts herrskap, uppskolade
flickor från bondhem, som gå genom det der se-
minarium och så låtsar di vara herrskap.

Hon tog upp den lille på armen. Hän var
mycket oren om ansigte och händer, och på fo-
ten syntes utslag. Sofie hade på tungan att börja
tala om dagliga tvättningar med en grof hand-
duk, men hon blef afbruten af att gårdens kor
indrefvos på gården. Från ett annat håll kommo
fåren, ett par lösa hästar galopperade förvirrade
in på några svin, som skubbade sig mot den Stora
fiata stenen midt på gården, der kreaturen fingo
sait. Tre karlar, en halfvuxen tjensteflicka och
några barn hemkommo från åkern.

Sofie gick hem. Hur skulle denna mor hinna
tvätta sinä barn morgon och qväll, hon, som med
tillhjelp endast af en halfvuxen flicka under
bråd arbetstid alldeles ensam skötte hela sitt
Stora hushåll? Men måste det vara så? Var
det icke en orättvisa, att tusentals menniskor må-
ste arbeta så strängt, att de ej hunno taga vård
om sinä barn? Eller var det endast okunnighet,
som vållade det?

Och åter erfor hon den pinande, darrande
6
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längtan från forna dagar att taga uti, personligen,
och afhjelpa missförhållandena. Nu var hon ju
midt i ett sådant arbete, Hon började gå ofta
hos barnens föräldrar, och så länge hon kom en-
dast som gäst var hon välkommen. Men då hon
skulle närma sig dem, begick hon misstag på
misstag och sårade dem då hon minst anade det.
De missförstodo hennes bevekelsegrunder och
kunde icke begripa hvarför hon skulle blanda sig
i deras angelägenheter, deras sätt att sköta barn
och hushåll. Hvad visste hon derom, en ung
flicka, född herrskap, utan barn och jordbruk?

Socknens ståndspersoner såg hon säilän tili.
Skolan lag två mil från kyrkan, prestgården och
flertalet egendomar. Den var för ett år sedän
inrättad i en utkant af socknen. Hon hade en-
dast en gång besökt prestgården och kom genast
i spändt förhållande tili prosten tili följd af de
der fordringarna på skolmaterial. Herrskapet på
egendomarna hade en gång inspekterat skolan och
bjödo Sofie att besöka sig. Men hon for icke.
Den medlidsamma vänlighet och chablonmessiga
kritik som bestås folkskollärarinnorna af stånds-
personerna på landet, retade henne och kom
henne att vara kort och kärf. Hon kom snart i
ropet att vara „vigtig“, och socknens fruntimmer
klandrade hennes kortklipta hår och korta sätt
med herrar.

Folkskolan i kyrkbyn hade hon besökt en-
dast en gång. Också den var blandskola och
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hade för tillfället tjenstförrättande lärare. Hän
var student, och Sofie hade ett obehagligt minne
af hans försmädligt djupa bugning och stickande
blick.

Svårigheterna begynte trycka henne.
Från alla områden började hon draga sig

tillbaka inom sig sjelf. Hon kände trots mot de
bildade, trots mot folket. De förstodo ju henne
icke. Hennes rättframma anmärkningar upptogos
illa, de ansågo henne för högmodig. Sjelf fann
hon, att hennes råd och inblandningar voro för
hastiga och för litet öfvertänkta. Hon begynte
kanna den förbittring, som en sjunkande enthusiasm
medför.

Sedän denna tystnad och ensamhet.
I början hade hon ej kunnat få nog deraf,

hon insöp den som en törstande. Ty det var så
nytt. Och hon hade hittills egentligen aldrig vä-
rit allena. I synnerhet i seminarium hade hon
trånat efter ensamhet, Nu hade hon fått den.
Men det blef för mycket i längden att aldrig höra
sin egen röst tilltala en jemlike i ålder och bild-
ning, aldrig utbyta tankar med någon, endast
gifva, alltid gifva.

Den första jublande tiden hade hennes friska,
hårda natur liksom slagit ut med tusen knoppar.
Nu kände hon sig tillbakastött. Det var som
när glansen bortnötes från ett nytt kärl. Hon
kokade numera säilän någon mat, utan lefde på
kaffe, mjölk och bröd. Det var ju bara hon en-
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sam. Emma skurade icke heller kastrullen och
kaffepannan hvarje dag, och Sofie brydde sig ej
om att påminna henne.

Hon satt på lediga stunder och drömde i
gungstolen, som var låg, obeqväm, med skumpande
medar. An, hvars sällskapliga plaskande först
värit en daglig glädje, föreföll henne enformig,
Utsigten var så enahanda; syrenbuskarne framför
fönstren, den enda smala sandgången, de tre äple-
träden, gräsmattan med sinä svarta mullsängar.
Skulle hon sitta år från år och blicka ut genom
samma fönster på samma utsigt? Lefva samma
enformiga lif år ut och år in? Uppstiga samma
tid, läsa med barnen, korrigera häften, spatsera
längs åstranden, reparera sinä kläder?. .

Hon sjönk in i ett resigneradt, flitigt hvar-
dagslif. Alit gick efter klocka. Men om qväl-
larne fick hon för vana att ligga i sängen och
läsa berättelser, mest öfversättningar från en-
gelskan der folk få hvarandra och bli lyckliga.

m
Hösten led mot sitt slut. De gula åkerfälten

miste sinä skylar, hvilka bildat en rad af klum-
piga, på bredden utvuxna jättebuskar. Erosten
bet i potatisblasten, höstvinden bortref löfven från
träden. Om dagarne var luften mild och lätt, så
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lätt, sammansatt af höstens få men skarpa välluk-
ter. Nätterna voro kalla och lugna, och på mor-
gonen lag ett genomskinligt hvitt täcke blixtrande
i solskenet öfver fält och åkrar. Här och der be-
gynte jorden redan blifva sur och fuktig, men på
de torra skogsvägarne dånade marken ihåligt un-
der stegen.

Den varma doften från björk och barrträd
fans ej mera. Naturen blef nykter, stannade stilla
med en väntansfull aning om vintern. Ans vat-
ien var kalit och grått, upprördes i tunga, glas-
lika vågor soin böjde vassen ned tili tåspetsen
och prasslade tungsint natt och dag vid stranden.
Regnvattnet dref ihop de fallande löfven tili sam-
manhängande figurer på vägarne. När solskenet
torkat dem, strödde vinden ut dem på nytt, så
att de dallrade omkring på mossan. Jungfrubä-
ren, hvilkas starka ljusgröna rankor klättrade öf-
ver hvarje tufva, hade småningom undergått en
förvandling. Först fingo de blodröda strimmor i
det ljusgröna, så blefvo de större bladen mörk-
gröna, sedän lefverbruna och slutligen blefvo de
insprängda med gult. På våta ställen fortforo
svamparne ännu att spira upp. Tjocka smörsvam-
par och stadiga hårdhattar, riskor med långt Ijus-
rödt skägg eller små, skära soin silkesknappar.
Bjertgula kantareller med fina, naggade kanter
och fingersvampar med långa fuktiga fingrar, soin
petade sig in i mossan. Det surrande, qvittrande
lifvet i träd och buskar hade upphört; de ljud
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som hördes voro idoga och enformiga: från ria,
loge och yxe.

Barnen började komma tili skolan med våta
och rofvor i fickorna. Bänkarne blefvo tä-

tare besatta, ty nu behöfdes småfolket icke längre
så nödigt der hemma, när skörden var slutad. De
som kömmit tidigare, hade också hunnit vanja
sig vid skolan, och det var ett rörligt, bullersamt
lif på gården under qvarterna.

Dagar och veckor gingo. Stilla, omärkligt
gled lifvet fram för Sofie, tyst, ohörbart och lik-
väl snabt, såsom en lätt båt på en klar svart
skogsström med strömdrag på djupet. Den för-
sta tidens oro hade gifvit med sig. Hennes nå-
got exalterade begrepp om en lärarinnas pligter
hade svalnat, men endast såsom lavan den första
tiden efter en eruption; under en tunn, fast skorpa
flyter den glödande, brinnande strömmen. Hon
såg omkring sig lugn godmodighet, belåtenhet,
förnöjsamhet, ett torftighetens välstånd som till-
fredsstälde de knappa fordringarna. Ett idogt,
sträfsamt och jemnt hvardagsarbete, ett kretslopp
mellan sysslor inne och ute, på åker och äng. Den
likgiltighet för egna och andras lidanden, som ett
ihållande hårdt kroppsarbete och brödbekymmer
framkalla. En skenbar tillfredsställelse med för-
hållanden, hvilka icke tycktes behöfva någon
ändring. Och hon kände sig öfverlopps, blygdes
öfver sitt första öfversvallande nit, men tillika så
trött och tom. Hon hade längtat så brinnande
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efter en verksamhet för andra, men nu, när hon
fått den, var hon icke nöjd. Hon fann skoltim-
marne på en gång otillräckliga och ansträngande.
Hennes hunger tillfredsstäldes med idel bröd, godt,
stadigt bröd, utan saita, utan ombyte af annan
föda. Hon var på en gång mätt och hungrande.
Denna föda mättade, men skänkte ej tillräcklig
näring. Hon insåg allt mer, att lärotimmarne,
sjelfva undervisningen var endast en sida, den me-
kaniska, i hennes verksamhet. Detta medelbara
inflytande var henne ej nog och borde icke vara
henne nog. Hon trängtade efter att gifva mera
af sig sjelf, af sin tid och kärlek åt folket, för
hvilket hennes hjerta slog så varmt. Och ett
djupt vemod, ett innerligt medlidande med henne
sjelf fattade henne ofta. Allting föreföll att vara
så långt, långt borta.

En afton gret hon sig i sömn. Hon tyckte
sig sjelf vara bortglömd, förgäten.

Men följande morgon vaknade hon med en
sprittande kansia af nöje att lefva och af tacksam-
het för Guds godhet, som gifvit henne lif, ungdom
och helsa. ..

Sådana vexlingar förekomma ofta i ungdo-
men, ty alla möjligheter stå då så närä.

Denna sinnesstämning förekom henne som ett
förebud, då hon plötsligt under historietimmen såg
Saarela inträda, åtföljd af sin hustru och folkskol-
läraren i kyrkbyn.

Hon hade ofta tänkt sig deras möte, hade,
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då hon legat vaken om nätterna, sammansatt
långa dialoger hon förklarande, hän medgif-
vande eller motsägande. Men hon hade alltid
förestält sig, att de skulle mötas ensamraa. Nu
föreföll denna tanke henne så innerligt enfaldig,
att hon vredgades på sig sjelf. Det var ju intet
personligt förhållande rnellan dem två, en lära-
rinna och hennes skolinspektor!

Klassen uppsteg på en vink af henne. Hon
gick emot de främmande och bad dem vara väl-
komna i en underlig, lugn ton, som förundrade
henne sjelf. Hon hade med ens blifvit så torr
och sträf i haisen, rönte ett otydligt intryck af
att Saarela genast släpt hennes hand och att hans
följeslagare gjort en otymplig bugning, så att hå-
ret flög ned öfver pannan.

Sålunda skulle de då mötas!
Hennes röst darrade litet, då klassen åter

satte sig ned. Hvad, hvad skulle hon säga om
Xerxes’ tåg allt hvad hon förberedt, hade und-
fallit henne. Så skulle de då mötas! Dessa
ord malade om och om genom hennes hufvud,
som plötsligt tycktes alldeles tomt. Hennes egen
röst väckte henne slutligen, orden väckte tankarne,
och så tågade hon med Xerxes öfver Hellespon-
ten, stupade med Leonidas vid Thermopylä och
undanstökade sens moralen, hvilken barnen med
glänsande ögon och otåligt viftande händer täflade
att få utsäga. Det gick i öfrigt icke rätt väl.
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Barnen voro ovana vid åhörare och förhöllo sig
något oroligt; de bästa hade uteblifvit i dag.

Enligt bruket hade hon sändt läroboken, upp-
slagen vid dagens lexa, tili Saarela. Hän satt nu
med den framför sig, utan att dock tyckas varse-
blifva något, alldeles såsom förr i seminarium.
Medan Sofie talade, uppspirade inom henne tusen
minnen från dessa fyra år. De lindade sig alla
trångt kring hjertat.. . Så skulle de då mötas!

Vid timmens slut väntade hon att hän skulle
säga något, men hän talade blott fåordigt om
sin egen flyttning och några seminariinyheter, be-
gagnande finska, synbart för folkskollärarens skull.

Det var en misslyckad, tung stämning. Fru
Saarela såg sig omkring med naiv nyfikenhet. So-
len sken rakt in genom det obetäckta fönstret,
och luften var dålig, såsom alltid vid skolans slut.

Det var första gången Sofie mottog besökande
i sitt hem. Hon var förlägen och tankspridd,
ville fälla ned en rullgardin, men trasslade in snö-
ret och bråkade tills gardinen nedföll med en
smäll. Sedän bjöd hon dem in i sitt yttre rum,
men der var ännu mera soi, och hon var glad att
kunna skynda ut i köket för att bestyra om kaffet.

Emma låg uppsvullen och gret med en om-
bunden kind. Hon hade haft tandvärk i flera
dagar och icke ens kunnat vara i skolan. Intet
vatten i köket, kaffepannan sotig, kaffet omalet.
Sofie blef röd och varm och otålig af att ligga
på knä och blåsa på elden. Hon snäste tili
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Emma, som jemrande beskref sinä plågor, och
tyckte att allting var så upp och ned vändt och
ledsamt. Nu rökte det in från spiseln! En sadan
olycksdag!

Hon fick tårar i ögonen.
Nu, nu just i dag, när hän hade kömmit.

Och hon hade så gerna velat visa allt i sin bä-
sta ordning. Det hade beständigt hägrat för henne,
att hän skulle komina en thorsdag då hade
hon sinä intressantaste timmar hän skulle först
vara reserverad, men sedän uppsmälta vid bar-
nens utraärkta svar, ordningen i skolan... Hon
visste ju, att hän var ytterligt ordningsälskande.

Fru Saarela kom ut i köket.
Nej men, kara fröken åh för ali del,

besvära sig icke. Vi drucko alldeles nyss kaffe
på gästgifveriet.

Hon ville öfvertala Sofie att afstå från kok-
ningen, men denna var envis och hade kömmit
i en upphetsad sinnesstämning. Den andras ny-
fikna blickar, hennes förvånade beröm öfver ord-
ningen i det lilla köket retade Sofie. Och så
den der undergifna vänligheten! Men då frun
fick syn på Emma och med moderligt medlidande
begynte pyssla om hennne hon hade alltid
med sig tanddroppar, ty hon led sjelf ofta af
tandvärk då tyckte Sofie att hon blef outhärdlig.
Hennes barnsligt mjuka, långsamraa rörelser, de
små milda suckarne och de korta, beklagande,
halfbrutna meningarne förekommo Sofie som en
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förebråelse. Hon hade haft så brådt de sista da-
garne, värit i en sadan oro för kurserna de
förfärliga kurserna att hon ej gifvit sig tid att
pyssla om Emma. Hon hade aldrig sjelf haft
tandvärk och tänkte otåligt, att bondbarn voro
ovanligt pjunkiga. Emma hade bestämdt en
ovana att göra sig vigtig.

När hon åter kom in, satt fru Saarela och
beskref de underbara verkningarna af sinä tand-
droppar. Hon talade en något obildad karelsk
finska med förkortade ändelser men mycket mjuk
och vek, och hennes röst var så märkvärdigt
barnslig.

Sofie gick och dukade kaffebordet i en stilla
sjudande stämning. Hon var förtretad och miss-
belåten med allt.

Det tycktes som om hennes rent qvinliga
sysselsättning dragit Saarela tili henne, ty hän när-
made sig henne plötsligt. Det var blott en hvar-
daglig anmärkning hän yttrade, men rösten förvå-
nade henne. Hon stannade och såg upp tili ho-
nom, De fina mörka ögonbrynen förlorade sin
svårmodiga dragning, och en lätt rodnad öfverfor
skiftande hennes ansigte. En ny glädje genom-
bäfvade henne plötsligt och hon svarade med
sakta, vänlig röst. Ingendera hade vidrört deras
senaste skilsmessa, och ändå kände hon just nu,
att hän förlåtit henne. Hade hon förlåtit honom?
Hon visste det icke.

Hvarför har hän en sadan makt öfver
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mig? tänkte hon. När hän var tyst och
frånstötande, var jag ledsen. Nu, när hän när-
mar sig mig, är jag strax färdig att vara nöjd
och glad.

Hän frågade hur hon trifdes. Först svarade
hon med den vanliga osanna belåtenheten; åh
tack, mycket hra. Men så tyckte hon, att hon
var dåraktig som ej begagnade sig af tillfället.

Alit bröt så småningom fram, allt om tystna-
den, oron för lärokurserna, de många klasserna, en-
samheten och overksamheten. Hän lät henne som
vanligt tala tili slut och såg tillfredsstäld ut.

Ja, sade hän. De flesta unga lärarin-
nor börja med brinnande nit, de tro sig kallade att
utföra storverk. Ni begår samma misstag. Det är
icke meningen, att ni skall uppträda som folkupp-
lysningsapostel. Ni skall förhålla er tyst och stilla,
bara arbeta. Deruti ligger uppoffringen för er,
bildade fruntimmer, som egna er åt detta kali.
Att endast arbeta, icke göra buller af sig, icke
göra affär af uppoffringen. Men ni vilja ej för-
stå det. Ni vilja ej tro, att folkskolans lärare
egentligen borde vara folkets barn, ben af dess
ben och kött af dess kött. Ni envisas att vilja
besmitta det med edra moderna reformsträf-
vanden.

Hon tyckte att hän sade de sista orden med
en undertryckt, häftig fientlighet. Ater steg inom
henne den gamla aningen, att det hos honom fans
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något, sorti mot hans vilja stälde sig på hennes
sida.

• Således bara medelbart, sade hon med
osäker röst, genom skolkurserna, de döda
böckerna. Intet omedelbart inflytande på sjelfva
folket.

Folket är ni och jag, svarade hän
kärft. - Vi äro Folkets arbetare och skola ej
upphöja oss tili annat. Dock, hvarken manliga
eller qvinliga folkskollärare vilja veta deraf, an-
nat än som fras. Annars skulle de icke ropa på
högre löner och i allmänhet blanda sinä oroliga
hufvuden in i allting; i politiska och sociala frågor.

Det är endast etnedan de icke qvarstå på
katkesståndpunkten.

Sofie blickade förvånad på folkskolläraren.
Hän hade hittills suttit och klämt ihop kulor af
sitt kaffebröd. Saarelas ton blef genast lugnare
och raedvetet öfverlägsen.

Alldeles riktigt. Derför gunga de också
på ett villande haf såsom alla, för hvilka katkes-
ståndpunkten hör tili ett förflutet. Det heter,
i synnerhet inotn den finska pressen, att vårt
folk är ett troende folk. Det är sant, att folket
i sin helhet ännu tror, men dess lärare äro icke
troende. Den nationein rörelsen förenar dem
ännu med kyrkan, emedan presterne slutit sig tili
den förra, men det går en undervattensström af
klasshat och upproriskhet på bottnen af de finska
sträfvandena tillfördt dem af det nu växande
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slägtet, som diar otro ur vesterlandets store ma-
terialister och när denna frambryter och visar
öppet sitt ansigte, då skall kyrkan bryta med den
nationela rörelsen.

Och fåren skola ställas på den högra,
men getterna på den venstra sidan, slutade
folkskolläraren med försmädlig betoning.

Fru Saarelas ögon fyldes genast af tårar.
Saarela fixerade lugnt den unge mannen, tills
hän långsamt men trumpet vände bort sin blick.

-

...Och då skola folkskolans lärare skilja sig
från kyrkan för sin otros skull. Derför tillhör det
oss, som tro på kyrkans välsignelserika inflytande,
att arbeta för hennes fortfarande förening med
skolan.

Sofie blef förstummad, såsom alltid då hän
talade ur den kyrkliga tonen. Men hän upptog
sjelf samma ämne, då de senare blefvo ensamma
i skolsalen för att tala om lärokurserna.

Om jag kunde göra klar för er Guds me-
ning med er, sade hän och lade sin hand med
en stilla, fast tryckning på den uppslagna lärobo-
ken. Kan ni icke se det? Hän har satt er på
denna undangömda plats för att böja ert sjelfför-
tröstande, oroliga sinne. Ni fordrar för mycket
af er sjelf och detta är alltid ett bevis på andligt
högmod. Ni får icke höja er blick så vidt, håll
den stadigt riktad på edra enkla hvardagliga göro-
mål och förrätta dem i stilla trohet.

Jag kan icke, sade Sofie kort. Jag
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kan icke tro, att vi måste tvinga vår natur så
grymt, och skall alltid ha samvetsqval, när jag
icke tili det yttersta använder alla minä krafter.
Jag önskade som helt ung sade hon i ett plöts-
ligt förtroendeutbrott att bli rnissionär eller dia-
konissa eller något som skulle fordra en hei och
full uppoffring af mig sjelf. Likaså ville jag också
nu gifva mer än jag gör, åt andra. Jag skulle
ha mera att gifva, jag försäkrar er, att jag skulle
kunna gifva långt mer.

Det var något rörande i hennes försäkran.
Hon lade i sin ifver handen lätt på hans och såg
allvarsamt och vädjande på honom. Hän smålog
omärkligt, vemodigt, som om hän hört genljudet
af länge sedän glömda, tystnade röster. Hur kom
det sig, att denna flicka, så olik hvad hän ön-
skade och fordrade af en qvinna, ständigt tog tan-
kan ur hans egen själ? Stundom gamla, långt af-
lägsna, stundom direkte ur hans närvarande inre
lif, stundom födda inora honom i samma ögon-
blick hon uttalade dem.

Hän sköt plötsligt undan hennes hand och
sade bittert; alltid samma hemliga begär efter
en verksamhet som skulle tillfredsställa er sjelf.
Ni har fått gåfvor, men ni vill ha ännu mer. In-
ser ni ej, att denna oro har sin grund uti, att ni
ej står i rätt förhållande tili Gud?

Jo, sade Sofie sakta, och hennes ögon
fyldes plötsligt af tårar, så att hon måste slå ned
dem, det är just emedan jag ej kan begripa
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hvad Gud vill af mig, sora jag är orolig. Och
det är ej sant hon såg misstänksamt på honom

att bibeln uppmanar oss att qväfva och för-
trycka vår naturliga håg att arbeta för andra.

Hän skakade på hufvudet.
•—■ Nutidens qvinnor vilja deltaga i verldsför-

bättringsarbetet, derför få de ej någon frid i sinä
hjertan. Allting skall upplappas och förnyas i den
gamla jemmerdalen och qvinnorna rusa främst.
Men så tänge de göra det, få de aldrig smaka
det lugna samvetets frid. Tro icke de röster som
tillhviska er, att ni gifver för litet af ert arbete åt
andra. Det kan förefalla som dårskap, att jag
som vill ert bästa, uppmanar er tili overksamhet.
För er skall det bli tili välsignelse. Undvik i ert
närvarande kali allting, som stöter på verksam-
hetsbegär och nyhetslusta, allting, som ej hvarje
stilla ödmjuk qvinna kan tillåta sig. Vänd ert
ora från verldens oroliga röster, som i romaner,
tidskrifter och den dagliga pressen ropa att ni är

förtryckt och tillbakasatt, att edra krafter kunna
räcka tili utom hemmets trånga verld. De skola
blott locka er ut tili en bottenlös dy. Först då,
när ert hårda oroliga sinne slumrat in från verl-
den, men vakar i ödmjuk förbidan på Herrens
röst, först då skall ni finna frid i er själ.

Hän hade blifvit upprörd och gick hastigt
fram och åter i rummet.

Ni har er egen lilla tysta vrå. Jag be-
klagar, att våra nuvarande samhällsförhållanden
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hindra den ogifta qvinnan att fatta rot i hemmet
hos anförvandter, der vore hennes rätta plats,

men jag inser lyckan af att hon under sådana
omständigheter kan förskaffa sig ett hem eller er-
sättningen derför. Ett hem kan det icke blifva,
ty det saknar betingelserna; ömsesidig tjenande
kärlek mellan två eller flera familjemedlemmar.
Ni bar äfven nyttigt arbete för andra. Begär ej
meri Se ej framåt, grubbla ej öfver hvartill ni är
bestämd, hvartill ni skall använda edra anlag.
Då skall ni blifva lycklig.

Hän stod rörd framför henne och höll sin
hand utsträckt. Hän andades hastigt och betrak-
tade henne med ett oroligt, innerligt uttryck, som
hon aldrig förr märkt hos honom.

Jag ville att ni skulle bli lycklig, ni med
er rika själ. ..

Sofie var halft förblindad af tårar, hennes
bröst häfde sig. Hans röst hade fått en ny mild-
het, den vibrerade af en undertryckt känsla
hon kände, att hän förstod henne. Och så hade hon
ju tänkt allt, allt detta sjelf under långa ensliga
skymningsstunder och då hon vakade om nätterna.

Vid afskedet betraktade fru Saarela med
barnslig uppraärksamhet Sofies fösgråtna ögon och
suckade tillfredsstäld. Hon var alltid nöjd, när
hon såg att någon gråtit, ty hon tillskref det följ-
den af syndabekymmer. Också folkskolläraren såg
noga på Sofie, och hon tyckte att hans sneda
bugning var ironiskt lyckönskande.

7
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Hon låg i qväll igen vaken, följande med
trötta men sömnlösa ögon månljusets dallrande
skuggspel på väggar och golf. Hade hän rätt?
Sknlle hon få frid genom att instänga sinä tankar,
inskränka sin verksamhet? Gälde det då för qvin-
nan att visa sin kristendom i en passiv godhet?
Hon blef bitter när hon tänkte, att hän nog hela
tiden velat taga sin hustru tili exempel för henne,
Sofie. Men så påminde hon sig i det samma
Emma och fick ett stygn af samvetsförebråelse.
Hon uppsteg hastigt och sprang barfotad ut i kö-
ket. Emma låg vaken, men försäkrade tacksamt,
att värken var mindre. Hon var full af beröm
och förvåning öfver den goda främmande frun,
som värit så snäll mot henne, och mottog något
reserveradt Sofies små omsorger. Hon var ännu

litet sårad och skrämd efter Sofies häftighet på
förmiddagen.

VIII.

Sofie hade ett otydligt minne af folkskollä-
raren i kyrkbyn. Hon blef derför öfverraskad,
när hän en dag infann sig nnder sista timmen på
förmiddagen och granskade honom ofrivilligt Hie-

dan hän gick omkring och såg på elevernas häf-
ten de hade teckning.

Hän var en mager, bredaxlad yngling med
krokig näsa och djupt liggande ögon. Kläderna
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sutto vårdslöst, nien med en viss stil; gången var
ojemn, stegen kraftiga. Det låg något barnsligt
omoget öfver honom; det kantiga ansigtet, ha-
kans tvära rundning, den veka, ljuniga öfverläp-
pen, de Stora händerna och fötterna. Men der-
jemte en växande kraft, sorti engång skulle linna
väg ut. Ihland bet hän sig i läppen och smålog,

ehuru hän synbart bemödade sig att vara all-
varsam och värdig åt någon mindre vällyckad
figur.

När de sutto tillsammans efter timmens slut
var hon besvärad. Hans långa ben, hvilka hän
höll utsträckta, togo sig underliga ut i hennes lilla
rum.

De utbytte några fåordiga meningar om sko-
lan. Hän satt hopsjunken med hatten hopklämd
mellan knäna och såg ut att ha tråkigt. Sofie
undrade hvarför hän kömmit.

Hän satt bredvid hennes skrifbord och sträckte
plötsligt handen efter en bok, som låg frarame.

Fröken är således Stuart Mill varmt till-
gifven?

Hon drog lätt ihop ögonbrynen.
Ja, jag hörde det af ert tai der på semi-

narium.
Hon svarade icke.

Jag var närvarande vid examen ... Ni har
läst mycket af Stuart Mill?

Åh - ja.
Och Lassalles Macht und Recht och Die
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konventionelle Liigen och allt det der... eller
hur? Fruntimmer göra aldrig något tili hälften.

Hän såg på en gång föraktfull och belåten
ut och gned sinä händer mot hvarandra;—åhja,
jag har också haft min period —nu laser jag ej
mycket. Jag är heinma i vinter, emedan det är

så förbannadt dyrt vid universitetet. Men det är

ej så mycket förloradt med vara närvarande uni-
versitetsförhållanden

Hän ryckte på axlarna.
Min far är inspektor Wester hos baron

på Kantlax. Hän som är ordförande i skoldi-
rektionen, ni vet.

Hän sade delta med en viss utmanande barns-
lig uppriktighet. När Sofie endast böjde på huf-
vudet, såg hän ned, pressade åter sin mössa och
började tala med en hård, satirisk och ojemn röst,
afbröt ofta meningen och tog om från början.

Trifdes Sofie? Voro icke de bildade här
särdeles intelligenta? Och de obildade mottagliga
för bildning? Var icke presten en Guds man och
blåste det icke en frisk andlig vind genom alla
förhållanden? Förefans ej en stor gemenskap mel-
lan folket och de s. k. bildade?

Nu hade Sofie visserligen sjelf tänkt allt detta,
men hans förtroligt vädjande ton stämde henne
illa. Hon kände instinktlikt att hän af hennes tai
funnit sig föranlåten att behandla henne som sin
like och själsfrände. Då hän slutligen med arm-
bågen på bordet frågade; nå, men erkänn, att
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ni har det fördömdt tort här i socknen? såg
hon med sinä Stora bestämda ögon rakt in i hans
och sade kort; jag besvarar aldrig dylika frå-
gor af obekanta.

Armbågen flög ned från bordet, och hans
ställning blef ofrivilligt rakare. En halft förlägen
rodnad flög öfver hans ansigte, hän bet sig i läp-
pen och såg ut genom fönstret. Om en stund
steg hän upp och framtog ur fickan ett bref i stort
kuvert. Det var från haronen, och hans far, in-
spektoren, hade bedt honom hemta det, men det
skulle vara svar.

Vid afskedet hade hän samma kufvade min,
och Sofie lyckönskade sig deråt. Hon erfor ibland
vid åsynen af unge män en blind ovilja, som om
de personligen lillfogat henne en förolämpning el-
ler tagit brödet ur munnen på henne.

Hon var en stolt, ren natur, som dyrkade
och tilkka skydde kärleken; misstroende sin egen
förmåga att väcka honom, var hon på samma
gång rädd att blifva sviken. Derför kände hon
hat mot dem som neddrogo hennes ideal i smut-
sen. Hon var fri från den vedervilja för fallna
systrar, som är vanlig hos qvinnan; vid åsynen af
en sadan greps hon tvärtom af en häftig vrede
mot alla män. Mången gång hjelpte hon liksom
på trots qvinnor som sjelfva värit orsaken tili sin
olycka eller fortfarande lefde ett dåligt lif. Did-
rik och hon hade ofta drabbat ihop af denna an-
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ledning, ty hän var strängt pedantisk, när det
gälde den lösa befolkningen på egendomen.

Studentens besök var dock ett afbrott i hen-
nes enformiga lif, och hon ertappade sig sjelf med
att tanka på honom. Utan att hon visste det,
hade det gjort intryck på henne att hän påminde
sig hennes afskedstal.

När hän nasta gång kom med ett direktions-
bref, var hon mindre kantig. Hän såg äfven nu
ut att ha tråkigt, och det blef Stora luckor i kon-
versationen.

En gång lade hän hastigt handen på Uusi
Suometar och sade med ett slags dämpad vrede;

jaså, ni har den tidningen. Jag får den blott,
när kamraterne minnas att skicka mig den. Ty
det bladet får icke komma i min husbondes
väska.

När hän gick tog hän Sofie hårdt i handen.
På tröskeln vände hän sig halft om; kanske
jag bar mig illa åt sist. Men jag har aldrig förr
värit tillsammans med fruntimmer. Och så trodde
jag af ert tai, att ni var en af vara och icke så
nogräknad. Man tyckes aldrig veta hvar man har
er, qvinnor; än äro ni med, än emot oss.

Pian stängde dörren hårdt efter sig.
Det räckte icke länge förrän hän återkom.

Hän hade gått tili fots och var våt om fötterna,
men naivt meddelsam. Utan krus slog hän ned
på den mat Sofie i största hast framsatte åt ho-
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nom, åt länge och mycket och gestikulerade med
knifven, under det lian talade.

Hän roade Sofie. Det var så länge sedän
hon taiat med en jemnårig. Ett systerligt intresse
och medlidande fattade henne. Hän vidrörde öp-
pet sinä egna förhållanden med samma utma-
nande frimodighet, som hän visat vid sitt första
besök.

Haronen, hans fars husbonde, hade sändt
honom tili staden i skomakarlära.

Jag skulle nog kumia halfsula edra skor
.. . den här har jag lappat sjelf.

Hän framsträckte venstra foten och såg pa
henne pröfvande med en liten gäckande blixt i
ögat.

Vid lasten blef det honom i längden outhärd-
ligt, hän sträfvade och läste i hemlighet, tills hän
kunde taga inexamen tili lyceum.

Det vållade närä nog, att min far miste
sin plats, ty, ser ni, vår husbonde är motståndare
tili de lärda finska skolorna. Jag hade bordt qvar-
stanna vid min läst . .. och lian hade rätt. Hvar-
till ljena mig nu de åtta åren i lyceum? Jag
måste låta föda mig af andra, minst fyra år fram-
åt, innan jag kan få eget bröd. Det oaktadt har
jag tagit ingen dålig studentexamen. Den efter-
sträfvade, beprisade examen, efter hvilken alla
emanciperade qvinnor längta ni också.

Hän satt med handen mot kinden och såg
småleende på henne.
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I stället kunde jag nu vara en duktig sko-
makeriarbetare, som har råd att gifta sig och få
barn. Den lyckan kan icke en student, knapt nog
en »magister philosophiä" bestå sig.

Hvarför fortfar ni ej som folkskollärare?
Derför att jag ej vill lära folket krypa

och tigga om sinä rättigheter, sade hau hvasst.
Hvarför gör ni det då denna vinter?

• 0
rör att jag behöfver pengar. Attahundra

mark är godt att hafva; som ni vet har jag två-
hundra mark mer än ni. Jag är ju man.

Hans ton var näsvist utmanande.
Jag skulle visserligen också kunna bli

prest, det vore beqvämaste sättet att fort få bröd.
Men jag har ännu icke förlorat ali aktning för
mig sjelf.

Denna fras är alltför utsliten, att någon
mera skulle tänka henne, sade Sofie leende.

Verkligen? Låt mig då tänka den tili slut;
jag hatar kyrkan och presterne.

Sofie såg varnande på honom, ty Emmahade
inträdt. Hän stirrade naivt allvarlig på henne och
sade med eftertryck; bättre, tusen gångerbättre
att hon tviflar, än att hon tror blindt.

Sofie teg, men när flickan gått. sade hon med
blixtrande ögon: en gång för alla berjageratt
aldrig i detta barns närvaro yttra ord, som kunna
bli en eldbrand i hennes själ.

Hvad gör det, om hon förtäres af tvifvel?
Det är alla tänkande varelsers lott.
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■—• Hon är det icke vuxen.
Hvad ämnar ni då lära henne? Tror ni

kanske sjelf på en personlig Gud?
Jag afgifver icke min trosbekännelse för

hvem som helst.
Den vanliga undanflykten! Så säga qvin-

norna alltid.
Sofie blygdes. Hon insåg att hennes häftig-

het blott framkallade hans grofhet.
Säg mig uppriktigt, om ni verkligen tror

på en personlig Gud? sade hän allvarsamt.
Det gör jag.
Och på Frälsaren?

- Ja-
■—■ Ni tror verkligen? Af hela ert hjerta?

hän steg upp af förvåning.
• Då jag icke mera trodde detta, skullejag

ej längre kunna lefva.
Deras blickar möttes, hennes trotsiga, hans

spefulla.
Jag lyckönskar er. Ni måtte ha inga svå-

righeter som lärarinna, allraminst i biblisk hi-
storia.

Det är en annan sak.
Nej, det hör tillsammans. Om ni ej tror

blindt på bibeln . ..
Hvem kan tro blindt?
så skola edra timmar i biblisk historia

vara verkliga qval. Eller hör ni tili dem, som
oblidkeligt strängt dyrka en vacker religiositets- och
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dygdemall i helgdagslag, medan de under Vec-

kans möda och tunga handia efter en annan
måttstock? Det är väl icke en sadan mustlös ofrukt-
bar moral, som ni dyrkar?

Under ett genljud af smärtsam saknad tänkte
Soile på Saarela. Hon sade sakta och ofrivilligt:

kan ni ej föreställa er en tro, som karakteri-
seras af orden; en tro under beständiga tvifvel?

Hän såg stadigt på henne. Småningom för-
ändrades och mjuknade hans uttryck;

Skulle jag icke förstå tvifvel? Ser ni, så-
dana existenser som min, föda tviflaren. Yi äro
det negativa personilierade. Sådana som jag be-
gynna finnas många här hos oss. Hvem har ej
sett oss, desse bondaktige fennomanske studen-
ter, som utgöra lina fruntimmers fasa? Vi komma
ut ur lyceum med hufvudet fullt af filosofi och
latin, passa icke i vara hem, der man antingen
egnar oss en blind beundran, eller ock drifver
gäck med oss. Men ännu mindre passa vi i säll-
skapslifvet, der hvarje handelsexpedit reder sig
bättre än vi. Bland embetsmännen duga vi icke
för brushufvade, för ohyfsade. Yi passa ingenstä-
des det fins ej plats för oss och ändå ko-
kar det i hufvudet af planer. Isänmaa isän-
maan tähden

Hän hånskrattade kort, tystnade, stack hän-
derna i fickorna och gick tili fönstret.

Det hade blifvit skumt. Himlen hvälfde sig
halfmörk, med en och annan blek stjerna öfver
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den spetsiga svarta granskogen på andra sidan ån.
En båt gled långsarat på vattnet, stakad framåt
af en gammal hoptorkad fiskare. I grannarnes
fönster flammade redan skenet från spiselelden.

Från denna dag uppstod ett slags vänskapligt
förhållande mellan Sofie och Ilmari Vester. Hän
var fri från sång- och handarbetsundervisningen i
sin skola, den sköttes af prostens döttrar •
och var således ofta ledig, åhörde ibland i sko-
lan, men tyckte mest om att sitta i vrån bredvid
Sofies skrifbord i en vårdslös ställning och tala.
Det föreföll som om hän fått tala ut endast här,
ty hän hörde säilän på Sofie, talade blott sjelf.
Det fans i allmänhet hos honom en naiv sjelfvisk-
het, som retade och roade henne. Då hän skulle
läsa högt, for lian åstad som en hvirfvelvind,
sväljde orden och blef otålig, när hon bad honom
läsa om en mening. Hän frågade aldrig om hän
kom olägligt, om hon var trött, hur skolan gick.
Det syntes tydligt, att hän ansåg henne som en
tillflykt undan den dödande tråkigheten der
hemma.

Det framgick af hans egna berättelser, att mo-
dern passade upp honom och att fadern var sträng.
Det föraktfulla ignorerandet från socknens stånds-
personer gjorde honom trotsig och nedslagen. Det
regelbundna skolarbetet uttråkade honom. Att
hän nödgats tillgripa det för utkomstens skull så-
rade hans stolthet.

Som en frisk vind blåste hän in i Sofies hvar-
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dagslif. Hans buttra och djerfva förnekande af
allting, som hon trodde på, dref henne ur den
dåsighet, som fattat henne. Hans ogenerade kam-
ratlika sätt brydde, men slog an på hennes rätt-
framma natur. Hän tycktes ständigt misstänka
henne för hyckleri, beslog henne med inkonse-
qvens, anmärkte öfver hennes finska och lät henne
stående bjuda honom förfriskningar medan hän
sjelf satt. Aldrig tog hän upp någonting som hon
fält eller lyftade henne en stol.

Huru olika mot Saarela, som visade tili och
med sinä qvinliga elever en lugn, men alltid va-
ken uppmärksamhet. Hon måste ständigt vara
fullt rustad mot Ilmari. Men Saarelas besök hade
väckt hennes lust att åter meddela sig med andra.
Hennes kritik knuffades upp af Ilmaris paradoxer.
Hon drefs att disputera, försvara sig, jemföra. Hän
var egentligen mycket mindre sträng mot sig sjelf,
mindre tålig med henne, än Saarela. Hon sträf-
vade att klargöra för sig hvarderas åsigter. Saa-
rela visade hvarje qvinna en viss undfallande,
stundom nästan vördnadsfull vänlighet, ehuru hän
strängt höll på hennes underordnade ställning i
samhället. Ilmari deremot stälde qvinnofrågan på
sitt program, men hånade alltid qvinnorna; de
husliga aro gräsligt dumma och de emanciperade
äro vämjeliga.

Hän begagnade i allmänhet starka uttryck
och öste ofta en handfull krydder i sitt tai. Saa-
rela kunde hän icke lida. Hän kallade honom



I TÄTNANDE LED. 109

prelaten och påstod, att hän satt lågt nere i en
brunn och såg verlden genom brunnsöppningen.
Hän beskylde honom för att förqväfva och för-
neka sin natur och misstänkte Sofie för detsamma.

Hans åsigter jagade hennes tankar ut på ströf-
tåg och ibland, då hän gått, tänkte hon och tänkte
på det de taiat om, tills hon blef trött. Hän der-
emot kunde lugnt äta Stora portioner smörgås
och the vid hennes lilla qvällsvardsbord, strax ef-
ter det hän, blek af raseri, knutit händerna och
stormat ut mot öfverklassen och kapitalet.

Det var denna rent manliga egoism, som hon
icke förstod. Så snart hon upptäckt ett missför-
hållande, led hon sjelf djupt och upptog hela 11-
dandet med sin själ.

Men i ett sympatiserade de och det var i en
glödande fosterlandskärlek. När de tillsammans
läste Kalevala, tycktes luften susa och klinga af
underbara, herliga toner från forntiden. Visioner
ur framtiden sänkte sig ned tili dem, sköna
visioner om ett fritt, finskt, starkt folk hvars
lifsfrö, bevaradt under århundradens blodiga skif-
ten, skulle uppväxa tili ett herligt träd med gyllne
frukter hvars andliga herravälde, liksom en
gång det forna Hellas’, skulle sträcka sig långt
utöfver verlden.
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IX.

Sofie hade aislagit fostermoderns inbjudning
tili julhelgen, ehuru Didrik enträget skrifvit och
bedt henne. Hän skref annars ytterst ogerna, ty
ortografia var en af hans varsta stötestenar. Nu
gick hän missnöjd omkring der hemma på den
Stora vackra gården och småsvor öfver Sofies
ideer.

En sådan flicka! Att tanka sig hvilken
hustru hon kunde bli, men de der fördötnda fun-
deringarna, som hon alltid haft. . .

Hän hade roat sig med att sjelf göra de
vackraste julgransgrannlåter sådant intresserade
honom och nu var allting förgäfves.

Tili julklapp skickade hän henne Kalevala i
praktband. Det var en eftergift, ty sjelf brydde
hän sig hvarken om literatur eller språkfrågan.

Sofie hade afslagit bjudningen, emedan hon
längtade efter fyra veckors ostörd hvila. Denna
första termin, på hvilken hon nedlagt ett feberak-
tigt arbete, hade tröttat henne mer, än hon sjelf
visste. Dessutom hade hennes kassa smultit ihop

hon var så ovan att handtera penningar
och Ilmaris tätä besök hade äfven bidragit dertill.
De ökade portionerna smör, bröd och the gräfde
långsamt hål i hennes små förråder och hennes
gästfrihet förledde henne tili små extra tillägg för
hans räkning, Hon undrade i tysthet hur hän
hade råd tili att gå så väl klädd, så ofta komma
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åkande tili henne och röka ett obegränsadt an-
tal papyrosser. Dock klagade hän bittert öfver
folkskollärarnes små löner och öfver den långa
svåra tid under hvilken en bildad ung man må-
ste draga sig fram hur hän kan, tills hän fått en
slaftjenst vid senaten eller hofrätten med en lön
så stor, att den jemnt räcker tili papyrosser och
drickspengar.

Sofie räknade och summerade sinä utgifter
och kunde ej begripa hvart hennes lön försvann.
Från det öfriga bolaget kom samma klagovisa.

Henna skref;

—• Snart får jag börja att suga på ramarne
eller äta upp minä pulpeter. Patron utbetalar
min lön, punktlig som ett urverk, men hvad der-
utöfver är, det är af ondo. Nasta år tänker jag
pocka på, att hän höjer sitt privata bidrag, ty
staten kommer jag ju icke åt. Vi ha också „stats-
bidrag", ser du, Patronessan förmanar mig alltid
i förtäckta ordalag att vara sparsam, och enkel i
min klädsel. Det är vackert, när folkets lärare
föregå med godt exempel. Jag undrar, om ej
hon borde vara ett exempel för sinä pigor och
underhafvande. Men hon är uppstoppad med
pucklar, som en kamel, den gamla hönan, och
kråmar sig i toiletter precis efter Modenvelt. Och
så ser hon snedt på minä 75 pennis klädningar,
som jag sjelf trälar ihop sent på qvällarne. An-
nars är här rätt drägligt, och ett par af bruks-
bokhållarne äro riktigt triroliga menniskor.
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Rosinas bref voro nedstämda. Hennes helsa
ville icke stå ut i de kalla skolrummen. Det var
ett nytt hus, så fuktigt, att mögelfläckar uppstodo
öfverallt. Hon hade redan länge haft en envis
hosta, som hon ej kunde bli qvitt. Det brände
i strupen, långt nedåt bröstet och hon skulle gerna
ha rest tili läkare, men kassan kassan.

Kanske skulle jag kunna spara ännu mera,
men du vet, att jag har mamma hos mig, och
hennes pension är så liten, bara 200 mark. En-
samma fruntimmer behöfva så litet, men lefnads-
kostnaderna ha stigit öfver allt, också på landet.
Och sedän tager det så grymt på krafterna, både
de kroppsliga och andliga, att spara, alltid spara.
Det har för mig blifvit riktigt en fix ide. Det är

som en ljussläckare öfver allt hvad jag företager.
Ibland tänker jag, att det är ännu värre för oss,
nutidens qvinnor, än förut. Vi uppfostras icke tili
att förtjena vårt bröd, och ändå raaste vi göra
det. Eller när vi stundom få en uppfostran med
bestämdt mål, så gifver man oss en lön, med
hvilken lifvet blir en svältkur. När jag var liten,
bad jag minä fullvuxna systrar att de skulle lära
mig simma. De ville icke, men slutligen knuffade
de mig skrattande i vattnet och simmade ifrån
mig. Du ville ju lära dig. Detta är bästa sät-
tet. Och jag gret och slog omkring mig i vatt-
net med händer och fötter. Jag lärde mig simma,
men detta sätt har alltid förefallit mig grymt. Gör
man icke så med oss, qvinnor, när det gäller ar-
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bete för bröd åtminstone ibland? Den hjel-
pande handen räckes ofta ut för sent.

Sofie skref genast och bjöd Rosina tili sig,
men denna ville ej lemna modern under den långa
julferien. Dessutom hade hon ej råd, men tili
påsken skulle hon spara ihop penningar.

Klara var den enda af bolaget, som hade
det bra. Hon var också nöjd och tacksam, ehuru
hon skref säilän. Brefskrifning hade aldrig värit
hennes sak. Henna gaf äfven vinkar om, attsvå-
ger Janne, enklingen, icke för ro skull hängde
oupphörligt i Svenskis hem. Gamla Svenski skulle
nog innan kort säga farväl åt det sköna lärarinne-
kallet... men vänskapen förseglade hennes mun.

X.

Sofies umgänge i Saarelas familj blef glest,
ehuru både hän och hans hustru bedt henne komina.
Skjutsen kostade och hon hade kömmit i vana
att sitta hemma.

Dessutom visste hon aldrig hvad hon skulle
tala om med frun; Saarela sjelf var antingen på
resor eller satt på sitt rum. Stillhet, enslighet, en
vacker natur, det var så hän ville hafva det, ju
tystare, desto bättre. Hän fann sig oändligen väl
på sin nya plats. Resorna upplifvade honom och
den ordnande, styrande verksamheten passade ho-
nom. Hän fann tid tili långt mera arbete, än i

8
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seminarium: hvarje söndag då hän var hemma
höll hän bibelförklaring, deremellan skref hän ar-
tiklat tili skandinaviska kyrkliga tidskrifter, öfver-
flyttade religiösa verk tili finska och svenska, och
förberedde utgifvandet af en ny inhemsk teologisk
tidning. Största nöje skänkte honom aritmetik-
timmarne med hans lille son, hvilka hän ötver-
tagit sedän gossen icke mera gick i skolan.

Hans hustru trifdes deremot ej så väl, ty hon
saknade kyrkan hvarje söndag, och det mera in-
vecklade landthushållet gafhenne bekymmer. Tje-
narinnorna voro missnöjda på den nya orten och
höllo liksoin emot; intet gick för sig utan bråk.
Men hennes man påtog sig vänligt alla omsorger
som blefvo henne för tunga. Hän tycktes ha tid
öfrig för allting och hon anförtrodde med tårfylda
ögon sin mor, som var på besök, att hon aldrig
sett Herrens välsignelse rikare utgjuten öfver sin
man, än denna vinter.

Saarela tänkte stundom sedän hän tillträdt sin
nya plats, att hän kanske borde slå in på den
rent presterliga banan och söka ett pastorat, ty
hän var prestvigd. Flera af hans vänner hade
uppmanat honom dertill, på det hans Stora be-
gåfning som talare icke skulle gå förlorad. Men
hän hade skjutit denna tanke ifrån sig. Innersta
orsaken tili detta, var hans djupa, varma intresse
för lärarekallet och framför allt för seminarium. Så-
som skolinspektor skulle hän kunna följa med ut-
vecklingen hos en stor del af sinä forna elever och
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stå vid deras sida när de kommo i svårigheter.
Hela delta friska, sträfsamma arbete för kommande
generationer var honom kärt, och det skulle ha
värit en stor uppoffring för honom att nödgas öf-
vergifva det. Men hän hade fått en sadan vana
att raisstro sinä böjelser, att hän strängt nagelfor
med hvarje önskan, innan hän utsläpte den tili
tankarne. Derför hade hän hvarken för sig sjelf
eller andra yppat det egentliga motivet hvarför
hän ej sökt pastorat.

Det stilla hvardagslifvet på landet som säi-
län stördes af besökande, blef honom obeskrifligt
kärt, trots missljuden i hushållet. Det hade alltid
plågat honom att se sin hustru i sällskap med
personer, så vidt skilda från hennes uppfattning,
sätt och hela yttre menniska. I den lilla staden
förekom det väl icke ofta, men nog för att störa
honom; hän tyckte sig alltid tvungen tili jemfö-
relser mellan dem och henne. Men ju mer detta
var fallet med någon, desto oftare inbjöd hän
denna tili sitt hus, under en halft medveten ön-
skan att straffa sig sjelf för de reflexioner besö-
ken framkallade.

Detta hade isynnerhet inträffat med Sofie.
Men hän hade dock en annan bevekelsegrund
hvarför hän inbjöd henne. På samma gång hän
icke kunde förlåta henne det intresse hon ingaf
honom, önskade hän genom sitt eget och sitt
hems inflytande inverka på henne. Hon kom all-
tid emot honom som en personifiering af hans
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ungdoms innersta, bmsande, länge sedän qvästa
tankat och planer och dem ville hän döda
inom henne, såsom inom sig sjelf. Hän tyckte att
hon så obefogadt inkommit i hans lif, hän skulle
icke ha haft rum för det underliga, mäktiga del-
tagande hon från första stund ingifvit honom
honom, som redan hade så mycket, som fylde
hans lif. Derför kände hän ett begär att böja
henne och sålunda blifva herre öfver sitt förhål-
lande tili henne. Ty det kände hän; det var
hennes opposition, hennes tvifvel och famlande
efter sanningen som mest sysselsatte hans tankan

En lördagsqväll på nyåret var Sofie bjuden
tili dem. Saarela hade bibelförklaring och det
var tillika ett slags första bjudning för socken-
boarne, af hvilka en del voro inbjudna. En mängd
bondfolk hade infunnit sig och fylde förstugan,
trappan och salen.

Det var en rörd, varm stämning. Saarela ta-
lade med upplyftande kraft och vältalighet om en
kristens tysta själslif inför Gud. Hän var inspire-
rad och drog ut på sitt ämne, så att svärmodern
varnande skakade på hufvudet; maten skulle ju
alldeles torka bort.

Sofie betogs af en underlig rörelse vidljudet
af den välkända rösten. Nu som alltid var det i
hans föredrag en grundton af själsrenhet, en lugn
öfverenskommelse med verlden och alla jordiska
frestelser, ett innerligt samband med och ett hjer-
tats upphöjda hvila i Gud. Från en långt afläg-
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sen plats talade hän med ett oändligt vemod tili
alla som ej ännu tunnit denna hvila, med en
kärlekens stränghet som vet, att de måste genomgå
hvad hän sjelf genomgått, innan de kunna nå
hans säkra hamn. Nej, ännu icke säker, ty evig-
hetens mål lag ännu Ijerran för honom, liksom
för alla kristna.

Sofie tyckte sig vid hans hand åter böjas in-
för Guds vishet, införas i menniskotankens änd-
lösa rike. Vid hans hand lyste hon med en skarp
lykta på sig sjelf, alla menniskor, allt skapadt,
och fann allting ofullkomligt. En längtan efter
frid grep henne. Hvad var jordlifvet värdt, att
hon så skulle bekymra sig derom? Hon böjde
hufvudet och lade handen för ögonen. Men plöts-
ligt kom hon att tanka på elden i Mose’ brin-
nande buske. Och utan att hon visste hvarför,
måste hon tänka derpå. Bättre, bättre att förtä-
ras af en helig eld, än långsamt förtorka i det
dagliga lifvets mångahanda. Hvar fans den rätta
vägen? Hvad hade hon att göra?

Hon fäste med ångest sin blick på Saarela.
Hän hade taiat om en kristens tysta öfverlåtelse
tili Gud, hans ställning tili verlden och menni-
skorna. Hän hade vidrört mannens pligter och
talade nu om qvinnan; liksom ett svar på sin
outtalade fråga hörde hon dessa ord, som hon
allt för väl ihågkom: samhället ropar efter qvin-
nor som med kärlek hängifva sig åt sinä hem och
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förblifva i stillhet, tjenande Herren hvar och en
efter sin förmåga, men alltid i ödmjuk förbidau.

Flera af de närvarande betraktade med tyst
misstro den unga lärarinnan med det kortklipta
håret och det bestämda, vakna ansigtet. Men fru
Saarela såg tillfredsstäld att Sofies ögonburo spår
af tårar. Hon frågade efter Emma, och vågade
tili och med att gifva Sofie en liten mild klapp-
ning på axeln, när hon bjöd henne in tili supen.
Strax derpå såg hon ursäktande ut och suckade.

Äfven Saarela hade märkt Sofies rörelse.
Hän talade ovanligt mycket med henne ien mild,
vänlig ton. Det var blott ora skolkurserna och
andra praktiska saker, men rösten lugnade henne.

XI.

Sofie och Ilmari hade disputerat mer än van-
ligt på senare tid. Hän satt i sin vrå bredvid bok-
skåpet och slog i luften med linealen, i hvilken
hän genast vid ankomsten fick fatt.

Sofie ville inrätta en läsesal med bibliotek,
och Ilmari hade först understödt henne, men se-
dän plötsligt slagit om. Hon kunde ej tillbaka-
hålla misstanken att det var, emedan hän fruktade
det dermed förenade besväret, ty hän var lat när
det gälde att uträtta något.

Kan ni icke låta folket vara i fred? Nog
känner jag detta prat om kansa kansa isän-
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maa det låter mycket vackert. Sådant hade
vi nog af vid universitetet.

Det är ni, som vill låta det stanna vid
prat.

Emedan jag icke vill mata folket med
vackra sedolärande berättelser och „allmännyttiga
skrifter“. Kunna vi också få dit annat? Äh, hå-
hå, så oerfaren ni är! Ni och jag ha inga fyrkar att
släppa tili grundplåten och de som gifva dem,
skola äfven tillse att folket icke mätäs med an-
nat än harnvälling. Det kunde bli farligt för dem,
om folket en gång skulle lemna tandsprickningen
bakom sig. Låt folket arbeta vid plogen så att
svetten dryper! Det gör det godt. Det är nyt-
tigt, dugligt arbete. Alit det öfriga är idel prat

prat prat gnolade hän och slog takt med
linealen.

Sofie höll på att bli häftig, men hejdade sig.
Hän fortfor; ni har naturligtvis samvetsqval
öfver att ni, som står så högt, icke meddelar er
visdom åt det stackars råa, i okunnighet sjunkna
folket.

Hvarföll vill ni icke hjelpa mig? frå-
gade Sofie. Ni, som sjelf vuxit ur folket, och är
stolt deröfver, ni borde förstå mig. Jag högaktar
det flitiga kroppsarbetet, men har ingen ro förrän
det kommer tili sin hilla rätt och blir fullt upp-
skattadt af alla. Derför vill jag bidraga tili ar-
betarens höjande.

Då hon talade med denna ifriga darrande
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röst, teg hän alltid, men hon såg att hän ej tyckte
om uttrycket; ni som sjelf vuxit ur folket.

—• När jag tänker på de Stora sociala orätt-
visorna kan jag icke, som ni, sitta stilla i gung-
stolen, utan jag måste gå ut och vara vänlig mot
gamman som skurar skolsalen. När jag betänker
mitt eget köns ställning, när jag hör huru kar-
larne i byn komma druckne hem, slå sinä hust-
rur, jaga dem ur stugan . . .

Hon tystnade och iade handen för ögonen.
Gör då början med henne, sade Ilmari

tort och pekade mot köket der Emma, fri från
tandvärken, bullrade om med kokkärlen.

Hvad menar ni?
Ni emanciperade qvinnor äro er alla lika,

sade hän med ett kort skratt. Ni glömma
alltid erä egna pigor. Är det icke de, som koka
er mat, sy och städa, arbeta för er? De behöfva
emancipationen mer än ni, som bara prata.

Ni har rätt, men ni glömmer något. Ni
glömmer att de tili och med bli förförda i vårt
ställe.

Hennes anmärkning var så skarp, att den för
ett ögonblick afslet samtalets tråd. Hän blef blos-
sande röd, men fortfor att slå takt med linealen
och försökte se obesvärad ut.

Hvad veta ni om den tjenande qvinnan?
frågade Sofie mildare. Ni kanna snart sagdt en-
dast hennes lättsinne, ty ni närma er henne säilän
i god afsigt.
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Hvad göra då ni, bildade qvinnor, för att
skydda henne? inföll hän bittert. Ni aro
nöjda, blott ni få gömma er i erä egna hem,
hvilkas renhet ni dyrka som en afgud.

Det är sant. Men man har också lärt oss
att vi smutsa ned oss, om vi räcka ut handen tili
vara sjunkande systrar.

Hvarför böja ni er under dylika skran-
kor? Ni ha icke kraft att resa er, ty ni ha ingen
sammanhållning, ni äro delade i unga och gamla,
gifta och ogifta, matmödrar och pigor, hvilka alla
förtala oqh bekämpa hvarandra.

Ni män indela oss äfven i dessa kategorier
och behandla oss derefter. Tro mig, ni känner oss
litet, om ni tror, att bland oss icke finnas dem som
hysa ett innerligt medlidande, en verksam kärlek
för de eländigaste, djupast förvillade af oss.

Hän teg trumpet.
Då hon åter upptog frågan om läsesalen, värjde

hän den ifrån sig.
Hvem förmår alltid tala om idel mora-

liska och välgörande företag?
Vid afskedet sade Sofie uppriktigt:—ni raa-

ste ursäkta, om jag förifrat mig mot er. Jag blir
så lätt häftig när jag tänker på orättvisor.

Hän böjde sig djupt ned öfver hennes hand,
som om hän ämnat kyssa den, men släpte den
sedän hastigt.

Nasta söndag predikade Saarela i socknens
kyrka, såsom hän stundom brukade i de närlig-
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gande församlingarna. Sofie stod väntande vid
kyrkdörren efter gudstjenstens slut för att få träffa
honom, då Ilmari kom gående från gästgifveriet
i kyrkbyn och såg henne. Hän gick med ostadiga
steg fram tili henne, gjorde en djup bugning och
frågade hvad nytt hon hade lärt af dagens text.

Som en blixt träffade det henne att hän icke
var riktigt nykter. Hon rodnade, svarade icke och
såg med förfärade ögon på honom. Det var ovan-
ligt mycket ståndspersoner i kyrkan och flera
skulle fram att helsa på henne. När de fingo syn
på Ilmari, hejdade de sig och i synnerhet frun-
timren drogo sig hastigt tillbaka. Sofie märkte
att hpn småningom blef kringvärfd af blickar.

I samma ögonblick kom Saarela. Hän fixe-
rade Ilmari, vände sig sedän tili Sofie och frå-
gade henne vänligt med höjd röst, om hon icke
hade lust att följa med och helsa på hans hustru.
Ehuru hon strax genomskådade hans afsigt, an-
tog hon bjudningen. Hän hjelpte henne sjelf upp
i åkdonet och visade henne under hela vägen de
små lugna uppmärksamheter som voro beteck-
nande för honom. Men hän var ovanligt tyst,
och hon förstod att hän bjudit henne att följa
sig, för att skydda hennes rykte. När hon tidigt

följande morgon reste hem för att hinna tili sko-
lan i god tid, frågade hans hustru tvekande om
hon ej ville besöka dem oftare. Sofie var så en-
sam och utan sällskap och och folk kunde lätt
börja tala.
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Hon såg förskräckt ut och började stamma.
Sofie märkte att lexan var inlärd. Hän tyckte så-
ledes att hon värit oförsigtig, och att hon behöfde
deras beskydd!

Hon var uppfyld af häftig motvilja och vrede
mot Ilmari. Skulle hän mera våga komma tili
henne? Ehuru det smärtade henne att hän värit
svag, förvånade det henne icke så mycket, ty hän
hade aldrig dolt att hän icke var sträng mot sig
sjelf. Detta hade hon i början ej kunnat begripa.
Liksom alla rena, samvetsgranna naturer föraktade
hon dem som icke upptogo kampen mot sinä
egna svagheter och det förekom henne ofattligt,
att Ilmari, en frisk, stark yngling med framtiden
för sig, kunde stappla öfver något så lumpet som
en simpel njutningslystnad.

Men sjelfva händelsen upprörde henne mindre,
än den åsigt hon såg framträda i allas uppförande
mot henne. Skuggan föll knappast alls på honom,
utan på henne, blott för att hän närmat sig henne
i det olyckliga ögonblicket, för det hon, en
ensam ung flicka, låtit honom besöka sig och vä-

rit vänlig mot honom af medlidande och intresse
för hans afskilda ställning.

En kali dag, när Sofie hade tagit Emma in
tili sig, ty köket blef aldrig varmt, infann
sig Ilmari. Sofie rodnade af missnöje ochrynkade
ögonbrynen. Också hän rodnade, räckte henne
icke sin hand, utan bugade sig tyst och fumlade
något med sin stol innan hän satte sig.
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Hon såg allvarligt på honom, men sade in-
tet. Hän var förlägen och hon trodde att hän
ångrade sig djupt och hade kömmit för att för-
klara sig. Hans ensamma ställning kom för henne
och hon veknade, medan det medlidande hon all-
tid känt för honom, åter uppvaknade.

De samtalade fåordigt om likgiltiga ämnen,
tills Emma gått. Då blef hän lifligare, gick ora-
kring i rummet och talade muntert.

På en gång såg hän hennes häpna, gnistrande
blick.

Ni ser på mig som på ett vilddjur?
Jag väntar en förklaring.
Öfver hvad? Men hän förstod henne

genast och for upp.
Så? Verkligen? Der ha vi åter ett drag

af er, bildade, frisinnade qvinnor. Om alla icke
snöra in sig i ert andliga snörlif, blifva de för-
dömliga. Fortsätt dermed, och ni skall la ett
samhälle af hycklare. Men jag går aldrig in der-
på, aldrig. Om min natur fordrar något, så för-
sakar jag det icke. Jag skulle blifva galen om
jag nödgades föra ett snörrätt lif. Ni förstår det
icke, ni, som blott lefver i en konstgjord tanke-
verld och förqväfver er egen menskliga natur.

Hän hejdade sig, tog sin hatt och lemnade rum-
met med Stora steg.
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XII.
Det framskred temligen raskt med läsesalen.

Folkskolläraren, hvars tjenst Ilmari för tillfället
skötte, hade hopsamlat en liten grundpenning för
detta ändamål. Det var meningen att läsesalen
skulle hållas öppen hvarje söndagseftermiddag i
begge folkskolorna, men Ilmari höll sig osynlig,
och Sofie ville icke tränga sig på honom. Största
delen af arbetet föll derför på henne.

Ortens ståndspersoner gåfvo något reserve-
radt sinä bidrag, men voro öfverhufvud gynsamt
stämda mot företaget. Folkbibliotek med läsesal,
det var någonting så vanligt nu redan, och gaf
socknen godt anseende såsom framåtsträfvande
och bildningsälskande. Att Sofie på sätt och vis
stod i spetsen för det, var misskrediterande för
de fieste. Hon fick strida en oförskräckt, men
osynlig kamp mot den opinion som sköts fram
emot henne ur de bildades läger, allt sedän hän-
delsen vid kyrkdörren. Man tog reda på Ilmaris
tätä besök hos henne och gjorde sinä slutsatser;
att en brytning uppstått mellan dem, det visste
man icke. Deras namn fortforo att cirkulera i
förening med hvarandra.

Sofie kände verkningarna, men var för upp-
tagen af sinä nya intressen, för likgiltig för sitt
rykte, att egentligen lägga det på sinnet. Till-
rustningarna för läsesalen gåfvo henne anledning
att åter något mer närma sig folket. Hon hade
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blifvit varsammare i sitt umgänge. Det dagliga
samlifvet med barnen hade gifvit henne en liten
början tili erfarenhet. Hon hade skaffat sig ett
förråd af enkel, välgörande medioin, hvars bruk
hon kände, och fann, att några försigtigt gifna råd
om barnens skötsel mottogos välvilligare då de
åtföljdes af „droppar.“ Mödrarna vande sig att
komma tili henne då barnen blefvo sjuka, och
när en eller annan pä söndagsqvällen neg i hen-
nes kök, klappade hennes hjerta af glädje.

Sålunda fick hon osökt anledning att besöka
dem. Hon började finna att många frågor rörde
sig på djupet hos detta folk, hvars intressen hon
förgäfves sökt framtvinga i början af sin verksam-
het bland dem. Detta ingaf henne mera aktning
för dem och förbättrade hennes sätt.

Hon fick ny fart med skolan, ny vind i seg-
len. Barnen gåfvo henne lust att bli bekant med
föräldrarna, och desse stärkte hennes intresse för
barnen. Hon började inhosta en svag skörd af
tillgifvenhet för den möda hon nedlagt på sitt ar-
bete, och den första ljufva, förtröstansfulla entu-

siasmen återvände tili henne i spridda ögonblick
af ren, sann tillfredsställelse.

Tiden räckte tili så mycket. Emma och ett

par andra flickor hjelpte henne att ordna böckerna
för biblioteket; sjelf begynte hon dessutom förbe-
reda en nykterhetsförening på orten. Det hade
länge utgjort en bland hennes käraste framtids-
planer, men i nedslagenheten öfver sinä första
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misslyckade försök hade hon lemnat den. Nu
upptog hon den på nytt, ty hon hade funnit att
nykterhetsrörelsen omfattades med djupt, ehuru
tyst intresse. Frågan tycktes länge ha legat och
grott i stillhet, och Sofie hade många samtal derom
med långsamma betänkliga karlar, som med pipan
i munnen och händerna hopklämda mellan knäna,
framkommo med sinä betänkligheter.

Hon blef upplifvad genom sitt nya arbete.
Hennes hurtighet och modiga blick på lifvet, hvilka
så länge legat nedtryckta, reste på sig. Hon
skrattade och skämtade med Emma och rustade
med synbart nöje sitt hem i ordning tili Rosinas
mottagande. Mot våren ämnade hon halla ett
nykterhetsföredrag och förberedde sig med stor
ifver tili detta. Så var det utskrifning ur bokkata-
loger, bref att besvara, räkningar från bokhandeln
att betala, tidningsprenumeration och pappersom-
slag kring böckerna... Och denna ifriga verk-
samhet som gaf sitt skenbart öfverfylda innehåll
åt hvarje timme, var riktigt i hennes smak. Det
enda som ibland verkade dämmande på hennes
nya arbetslust, var tanken på Saarela. Hän var
på resor och hon kunde ej få rådgöra med ho-
nora, om hon också hade velat det.

XIII.

När Rosina skärthorsdagen anlände, blef So-
ile förskräckt öfver hennes förändrade utseende.
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Hon hade förut haft en frisk, blomstrande hy och
kamraterna beskylde henne i hemlighet för pjunk,
då hon hvilket säilän hände beklagade sig
öfver sin sjuklighet.

Nu var hon blek och hade insjunkna kinder.
Hennes blick var skarpare och äfven rösten var
förändrad. En kort, torr hosta skakade henne
med små afbrott och då tillslöt hon ögonen, lik-
soin af smärta.

Har du värit sjuk? frågade Sofie
oroligt.

Jag? Nej, visst icke.
Hon försökte skratta, men det skramlade så

besynnerligt i hennes strupe och hon brast plöt-
sligt i gråt.

Det är slut med mig. Ända sedän julen
har det blifvit värre. Hvarje morgon är jag så
hes, att jag kan få fram orden först sedän jag
druckit en rå äggula med socker. Mamma ville
att jag skulle taga vikarie, men jag har ej velat;
minä skulder från seminariitiden aro ju obetalade
och jag hoppades så innerligt att kunna lägga af
helst hundra mark i vår. Det är de fuktiga rum-
men som knäckt mig. Öfverallt hade vi fukt-
fläckar på väggarne och mest i sofrummet. Dess-
utom hade vi inga dubbelfönster i skolsalen och
det blåste rakt från fönstret på mig, när jag stod
i katedern.

Det är oförsvarligt, sade Sofie med
tårar i ögonen.
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Jag sade derom åt direktionen, men de
lato mig tydligt förstå, att vi seminarister aro så
krångliga och fordrande; vi vilja ha allting fullt
upp. På hitvägen var jag hos läkaren, och hän
förbjöd mig strax att fortfara med skolan, tili och
med att tala. Hän sade att jag borde tiga Hera
månader, men hur skulle jag ha råd tili det?

Sofie omfamnade henne ömt. Hon var gri-
pen af Rosinas sorgliga förändring och beslöt att
vårda henne på det omsorgsfullaste. Alla be-
qvämligheter hennes tarfliga hem erbjöd, måste
Rosina mottaga; det tillreddes åter kokt mat, och
Sofie passade upp henne och tvang henne att äta.

Sofie grubblade äfven på utväg att betala hennes
vikarie och räknade öfver om hon ej skulle komma
ut dermed; sommaren kostade ju ingenting för
henne. Hon skulle tillbringa den hos fostermo-
dern, det hade hon ändtligen fått lof att medgifva
åt Didrik. Påsken skulle visserligen göra ett hål
i hennes kassa, de voro ju två, och Rosina be-
höfde stärkande föda... Ack, att fattigdomen må-
ste göra oss beräknande äfven gent emot våra
vänner!

Följande dag mottog Sofie ett bref från Il-
mari, skrifvet med grof, hög stil och med spår af
påströdd tobak i stället för skrifsand. Hän frå-
gade om hän finge besöka henne någon dag, men
vidrörde icke det som senast passerat mellan dem.

Sofie ville ogerna. Hon svarade likväl ja-
kande och hoppades att hän icke skulle komma

9
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medan Rosina var qvar. Men hän kom redan
följande dag.

Tili sin förvåning såg hon att de voro be-
kanta och Rosina svarade på hennes undrande
blick, att de gått i skola i samma stad och bott
på samma ställe.

Ilmari var tyst och butter och sade knapt ett

ord; Soile undrade hvarför hän kömmit. Rosina
påminde honom blygt om några gemensamma
skolminnen, men hän svarade entonigt att hän
glömt dem.

När hän rest, frågade Sofie hvarför Rosina
aldrig omnämnt honom då de voro så gamla be-
kanta.

Ah, det är ju länge sedän och jag har
icke sett honom på Hera år, utom en skymt på
examen sista våren.

Hon låg på soffan med ansigtet vändt mot
väggen och Sofie tyckte att rösten Ijöd hes. När
hon frågade om hon var sämre, svarade Rosina
nej, men började i det samma att hosta våldsamt.
Hon vände dock icke på länge sitt ansigte mot
Sofie, ehuru denna kom med medicin och kuddar.

Sofie hoppades att Ilmari velat frarakomma
med en ursäkt, som hän icke ville att Rosina
skulle höra. Hon hade dock så mycket ar-
bete med biblioteket och läsesalen, som nu voro
öppna hvarje dag under helgen, att hon icke hade
tid att tanka på saken.

Eftermiddagen före Rosinas afresa satt hon
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ensam i sitt rum och rättade barnens ämnehäften.
Skolan skulle begynna följande morgon, men Ro-
sina hade fått ett dygns förlängd permission.

En kärra körde in på gården och Ilmari steg
ur. Sofie blef ledsen, ty Rosina hade gått att
spatsera och Emma var på ärende i byn. För
första gången var hon missnöjd med ensligheten
och tystnaden i sitt lilla hem och besvärad af att
vara allena med honom.

Hon framtog långsamt sitt sticktyg och sade
leende men temligen tvärt; ni kommer alls icke
lämpligt, ty Emma är ute och om jag skall koka
kaffe...

Jag kom icke för kaffets skull, svarade
hän tort.

Hän satte sig i gungstolen och envisades att
stanna der, ehuru Sofie anmärkte att ingen an-
nan begagnade den än hon, den var så lag och
obeqväm.

• Derför valde jag den, sade hän lugnt.
Hän satt något hopsjunken enligt sin vana,

och Sofie tyckte att hans ögon glimmade besyn-
nerligt fram ur den redan mörknande vrån. På
ett litet bord bredvid honom stodo småsaker af
ben och porslin, gåfvor af seminariikamrater tili
Sofie. Hän tog den ena efter den andra, betrak-
tade dem noga och stälde dem åter tillbaka.

Endast prasslet af strumpstickorna och den
gamla klockans knäppningar hördes i nummet;
för öfrigt var det beklämmande tyst. Eftermid-
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dagssolskenet smog färglöst in genom de många
små rutorna i fönstret och qvarhölls afblommorna
på fönsterbrädet. Det drog sig obeslutsamt emel-
lan dem, glimmade tili mot rutan, försvann på
några ögonblick och återvände strax derpå med
större klarhet.

Ilmari gungade sakta i den lilla knarrande
gungstolen och Sofie fortfor att sticka. Hon hade
ändtligen under alla dessa månader vant sig vid
ensamheten, så att hon hastigt försjönk i den
tystnad som så länge värit hennes dagliga sällskap.
Tankarne gingo hit och dit, förde henne med sig
tili kära områden, grepo hårdt om hjertat, tyngde,
men upplyftade äfven stundom.

Då hörde hon att Ilmari tilltalade henne och
såg upp. Hans ögon voro fästade på henne med
ett undrande, halit föraktligt och medlidsamt ut-
tryck.

Kallar ni detta att lefva?
Hon såg ovisst på honom. Hon hade tänkt

att lian hade kömmit för att ge henne någon för-
klaring, de skulle tala om saken och kanske
försonas...

Kallar ni detta att lefva? Ensam, gömd,
glömd, i en tystnad så stor, att gungstolens knar-
rande är det enda ljud som afbryter stillheten.
Skall ni sitta sålunda dagar, veckor, månader, år,
kanske tiotal år, hvem vet? och läsa samma
lexor, genomgå samma kurser, betrakta samma
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utsigt från fönstren och såsom vederqvickelse på
lediga stunder sticka strumpa!

Sofie hade upphört att arbeta. Ah, dessa
tankar, hur välbekanta de voro. De hade justått
att läsa på väggen i skolrummet, mellan kartorna
och den svarta taflan, hvilat med henne om nat-
ten, uppstigit med henne om morgonen. Men
hon hade afskedat dem. Den sista tidens bråd-
skande och dock tillfredsställande arbete hade
bragt dem i skuggan.

Hon såg på honom och skrattade med en
plötslig känsla af friskt lefnadsmod.

Hvad det låter beklagande! Hvad begär
ni egentligen af lifvet? Jag anser att det är ett
arbete, och tror att jag fått min del.

Hän lutade sig tillbaka och betraktade henne
med det tili hälften barnsliga, tili hälften cyniska
leende som var eget för honom.

Är ni säker att ni icke begär mera än ar-
bete? Någonting annat? För min del kommer
jag icke att vara nöjd dermed, jag vill ega annat
derjemte.

Det är ingenting nytt, att ni fordrar att
lifvet skall bjuda er mycket och godt.

Just det. Tili exempel kärlek.
Hän fortfor att se på henne, slog lätt med

handen mot knäet, i takt med gungstolens rörel-
ser, och gnolade sakta. Det var något retsamt i
hans ställning och hela sätt, men i ögonen lag ett
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obeskrifligt, sorgset längtande och bedjande uttryck
bakom det cyniska.

■— Kärlek begär jag af lifvet, upprepade hän.
Båda tego. Tystnaden var så hemmastadd i

rummet att hän ogerna lemnade det. Ater Ijödo
urets knäppningar, gungstolens knarrande och
skramlet af strumpstickorna. Solskenet hade vä-

rit borta, men glimmade nu klart mot rutan.
• Skola vi läsa någonting?
Tystnaden blef henne värre i hans sällskap

än i ensamheten. Deras samtal hade fått en rikt-
ning sora icke behagade henne, men hon ville
icke leda det på det ämne, som föreföll henne na-
turligast. Någonting i hans sätt gjorde det omöj-
ligt för henne att vara fullkomligt afvisande, det
bad så tydligt om hennes medlidande.

J o—■ Läsa något? Ah ja. Men ingenting tort
och nyttigt, utan någonting oförnuftigt, en kärleks-
historia af det rätta slaget, något om glödande
känslor och en passion som slutligen värmer den
kallaste.

Nu låg hän framåtlutad med hakan stödd
mot handen och samma underliga, mot orden
stridande uttryck i ögonen.

Sofie räckte honom leende en af Schillers
dramer, som hon nyligen läst med Rosina.

Nåväl, om ni vill läsa om kärlek, så må-
ste ni i denna få ert lystmäte.

Hän tog boken, bläddrade i den och slog
igen den.



I TÄTNANDE LED. 135

Gammal idealistisk mjölkmat, soin urvatt-
nar, i stället att glödga blodet.

Hän begynte gå af och an i rummet, stan-
nade framför skrifbordet och böjde sig ned öfver
en uppslagen bok.

Estetik. Laser ni estetik?
Hän såg afundsamt på hennes uppklarnade

ansigte.
Hvad gör ni med estetik? Det vore bättre

om ni lärde er att lefva. Ni kan juicke ens lefva,
ehuru ni är ung.

Hän bet sig i läppen, som darrade, och vände
sig bort.

Lef hellre!
Igen såg hän på henne, tvekade och fattade

sedän plötsligt hennes hand.
Kan då intet, intet intressera er utom sko-

lan och böckerna och folket? frågade hän i
hviskande ton med sänkt hufvud, nastan ödmjukt.

Sofie blef mycket blek. Hon kände sig plöt-
sligt rädd att vara ensam med honom. Då hör-
des en rörelse utanför dörren och Rosina inträdde.
Sofie blef strax lättare tili sinnes och sade i glädtig
ton, att hon nu ville gå att bestyra om the åt dem.

Jag koin lika litet för theets som för kaf-
fets skull, anmärkte Ilmari. Hän hade åter
kastat sig i gungstolen.

Sofie dröjde dock afsigtligt länge borta. Hon
hade tyckt sig stå på en fullt kamratlik fot med
Ilmari, anvisat honom en helt annan plats, än den
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hän oväntadt uppenbarat sig vilja innehafva. Hon
var orolig och harmsen. När hon inbar theet,
sutto Rosina och Ilmari precis som hon lemnat
dera, tysta och långt från hvarandra; hon hade
ej hört dem yttra ett ord.

Samtalet kom ingenstädes. Ilmari åt och
drack, men såg trumpen ut. Småningom började
hän haka sig fast vid allt som yttrades, förvrängde
det och missförstod det med afsigt.

Rosina skulle på sitt omständliga sätt heratta
ett resäfventyr och började; om ni föreställa
er att detta är gästgifveriet, härifrån kommer jag,
och derifrån värdinnan...

Hon stälde tankspridt en trådrulle och en fin-
gerborg midt emot hvarandra.

Och här kommer mamma
Hennes blick for frånvarande öfver föremålen

på bordet.
Och här kommer mamma, upprepade

Ilmari allvarsamt och räckte henne en pepparkaka.
Rosina mottog den och fortsatte sin berättelse,

men märkte plötsligt gäckeriet och lade rodnande
pepparkakan ifrån sig. Sofie gaf Ilmari en före-
brående blick, som hän besvarade med ett nastan
elakt ögonkast. Hän fortfor att behandla Rosina
föraktligt och hånfullt och Soile förstod, att hän
ville hämnas, emedan hon afbrutit deras tete-å-tete.

Aldrig hade hon så tydligt som i qväll märkt
hans råhet och trotsiga, obändiga lynne.

Rosina reste sig ändtligen för att gå in och
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fälde dervid ett bref ur sin ficka. Strax var Il-
mari som en pii på det. Hon bad allvarsamt att
återfå det, men hah nekade och stoppade det
skrattande på sig, tappade det i sin tur, båda lu-
tade sig ned och Ilmari hann först. Hän knuffade
undan henne och sprang in i skolsalen. Hon ef-
ter. Genom salen, förstugan, köket och in till-
baka. Då sjönk Rosina halit afsvimmad efter den
ovana rörelsen ned på en stol.

Förskräckt skyndade Soile att införa henne i
inre rummet och tillstänga dörren. Hon vågade
dock icke lemna Ilmari i besittning af brefvet,
utan återvände genast och fordrade det tillbaka.

Hän teg trotsigt och hopklämde pappret i sin
hand. Då hon gick närmare, vek hän undan.

Rör mig icke, frampressade hän med
en blick som förskräckte henne.

Men i detsamma hon drog sig tillbaka, ut-
sträckte hän sinä armar och tryckte henne så
våldsamt tili sitt bröst, att hon ej kunde andas.
Fläaitande ryckte hon sig lös. Då sjönk hän på
knä, gömde sitt ansigte i fållen af hennes kläd-
ning och brast i bitter gråt som ett barn. Det
sönderslitna brefvet föll ur hans hand.

Sofie stod darrande af en vrede som hon al-
drig förr känt, kunde ej tala, sköt blott undan
hans händer. Hän fortfor att trycka sitt ansigte
mot hennes kjolfåll och gret vildt, förtvifladt.
Ändtligen lick hon lös sin klädning från hans
grepp; då vände hän sig om, fortfarande på knä,
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lutade hufvudet mot en stol och fortfor att gråta.
Men nastan i samma ögonblick reste hän sig,
tog sin mössa och gick ur rummet utan ett ord
dll afsked.

Sofie darrade så att hon knapt kunde tala
några lugnande ord med Rosina.

Förolämpad! Förolämpad i sitt eget hem.
Några gånger under detta år hade hon erfarit

ensam stående qvinnors känsla af öfvergifvenhet och
hjelplöshet gent emot opinionen och denråa styr-
kan, men endast som en aning. Nu uppfyldes hon
af en stark afsky, blandad med medlidande. Hen-
nes motvilja för kärlek bemäktigade sig henne på
nytt hon hade icke på länge haft anledning
att tanka derpå allt sådant hade tyckts henne
så långt borta.

Och Ilmari hade hon aldrig tänkt sig i före-
ning med kärlek. Hän var så omogen, yngre än
hon, hela deras förhållande var bara disputer,
motsägelser och resonnementer.

Hon hade tyckt om det och hän hade på en
gång roat och intresserat henne. Nu var hon för-
närmad och upprörd, så besynnerligt upprörd,
mer än hon ville tilistä för sig sjelf.

Hon satte sig åter tili sinä häften och det
trägna arbetet lugnade henne; pannan jeranades
och munnen fick en bestämd arbetsmin. Men när
hon slutat och gick fram tili Rosina, såg hon att
denna ännu låg vaken med ansigtet vändt mot väg-
gen, medan hennes kropp skakades af snyftningar.
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Är du sämre ? frågade Sofie oroligt.
Hvad skola vi göra?

Intet intet
Ahjo, sade Sofie beslutsamt, ty hon

trodde att det var en yttring af Rosinas vanliga
tålighet.

Nej, intet, ingen kan hjelpa mig! Hon
gömde sitt uppsvälda, rödgråtna ansigte i kudden
och mumlade: du sade ...

En fin, rosig rodnad, olik de mörkröda flam-
mor gråten framkallat, färgade hennes kinder.

• Du sade en gång, att jag var lycklig soin

icke hade någon kärlekssorg. Allting annat än
ett krossadt hjerta, sade du, kunna vi qvinnor
bära. Ack Sofie, kara, kära Sofie, vi måste alla
kunna det, när det gäller.

Hon kastade sig tillbaka mot kudden.
Ser du, att nödgas lida, träla, släpa och

försaka räknar jag för intet mot detta.
Äter denna skära, blyga rodnad, denna tysta,

hjertslitande gråt.
Och ser du, det hjelper ju icke att tala

förnuft med hjertat.
Sofie qvarsatt orörlig på golfvet framför sän-

gen.
Jag är så förvånad. Du lät mig alltid tro

att det var ett svalg mellan dig och alla män.
Det var så, utom med en en enda.

Sofie strök henne öfver håret. Hon kunde
ej genast hysa medlidande med denna hjertesorg,



140 I TÄTNANDE LED.

snarare erfor hon en plötslig vrede. Kunde då in-
gen qvinna undgå att stranda på kärleken tili en
man ? Kunde ingen motstå denna mäktiga känsla ?

Med barnslig belåtenhet hade hon tänkt sig
Rosina såsom ett bevis att qvinnan kunde lefva
oberörd af kärleken. Hon hade visserligen haft
sorger, men af helt annat slag, och Sofie hade
alltid trott att bekymret för skolan, och moderns
och hennes egen utkomst, värit det enda som stått
i vägen för Rosinas lycka. Nu harmade det henne
att denna älsklingsteori fick en allvarsam stöt.
Och af Rosina! Rosina, som uppgick i böcker,
studier och ett träget arbete för brödet. Hela hen-
nes lif gick ju ut på andra, vidt skilda intressen,
än tomma kärleksdrömmar.

Sofies tystnad sårade Rosina. Hon vände
bort hufvudet och sade undvikande: ■— du kan
naturligtvis icke förstå mig, du sora aldrig. ..

Du som aldrig ... ?

Det gick ett stygn genom Sofie och hon er-
for ett plötsligt tomrum i sitt inre, der tan-
karne kommo och gingo under ett besynnerligt
eko. Hon blef upprörd och en tung, het tår
nedföll på Rosinas ansigte. Detta smälte köl-
den mellan dem; med armen hårdt lindad kring
Sofies hals hviskade Rosina sin historia, så gam-
mal, så utnött, att Sofie tyckte sig kunna före-
stafva orden.

Har du något skäl att
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Nej åh nej, naturligtvis icke! Vet du då
icke? Anar du ej redan?

Nej, svarade Sofie, men i det samma
visste hon det, och åter upptändes hon af en lif-
lig harm. Så mycken trohet, kärlek bortkastade

och på hvem!
• Hän är dig ju icke alls värdig! ■— ut-

brast hon.
Ja. .. vi kunna nog inse dåraktigheten i

vår känsla, men om kärleken kunde bortresonne-
ras, skulle hän icke vara så allsmäktig som hän är.

I sanning allsmäktig. Beherskade af honom
flöto orden lätt för den stackars Rosina, som an-
nars aldrig ville finna uttryck för sinä tankar.

Sofie stödde armbågen mot sängkanten.
Om vi qvinnor en gång kunde blifva her-

rar öfver vår arma fantasi, så skulle mycket bli
annorlunda. Hon skenar bort med oss innan vi
veta akta oss, och så äro vi förlorade. Hon är
så ouppfostrad och utan näring, derför är hon så
mottaglig för kärlek.

Nej, det är emedan hvarje qvinna, om
hon icke är egoist, känner behof af att uppoffra
sig i kärlek. Icke så mycket genora att förenas
med den hon älskar, men i sjelfva den känsla
hennes hjerta närer. At denna uppoffrar hon sig,
gifver hon det bästa, renaste, ädlaste af sig sjelf.

Sofie skakade på hufvudet.
Tror du, fortfor Rosina sakta att jag

skulle vilja mistä det, som haft blott sömnlösa
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nätter, tårar och qval för mig? Nej, det är mitt
dyrbaraste på jorden ... ser du, man kan icke ön-
ska att man ej längre skulle älska.

Ett oändligt vemod fattade Sofie. Denna
sjukliga, tafatta flicka, hvilken hon ansett stå utom
kärlekens trollcirkel, hon hade således älskat mera
blindt, omotiveradt, hängifvet, än de flesta andra.
När studier, strängt arbete och brödbekymmer icke
kunna skydda qvinnans hjerta, hvad kan då skydda
det? Skulle en högre utveckling blott gifvahenne
större förmåga tili individuel kärlek, större
qval och större sällhet, skapa höjder och djup i
hennes själslif, om hvilka hon förr icke hade en
aning?

Hon skyggade tillbaka för denna tanke så-
som för en fysisk smärta, hvilken hon i det läng-
sta ville undgå. Men hon kunde icke besluta sig
att för Rosina omnämna Ilmaris uppförande mot
henne. En trofast kärleks gloria skyddade ho-
nom hon ville icke sönderslita den.

XIV.

Våren blef tidig. Snödrifvorna gnagdes af en
osynlig mask, ett grått, fuktigt flor lag dagarne
igenom i luften och derunder arbetade dolda kraf-
ter, tills floret plötsligt höjde sig och visade natu-
ren i Ml, rasande vårfeber. Öfver allt sorlade,
prasslade, hviskade tusen stämmor i smältande
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bäckar och nakna, knoppande ungskogar. Ån
våndades under sitt grå, smutsiga istäcke, krökte
sig, bräckte isen och steg stolt öfver bräddarne.

Sofie tyckte sig stå midt i detta rastlösa ar-
bete och dock så långt, långt från den doftande

;

jublande våren. Alit sedän samtalet med Rosina
hade någonting grott och rört på sig inoni henne,
en kräfvande, fordrande längtan efter personlig
lycka. Tillika hade hon aldrig förr tyckt sig stå
så fjerran från alla personliga förhållanden, så full-
komligt införlifvad i arbetet för det allmänna.

Med fördubblad ifver kastade hon sig öfver
skolan, som också fordrade mer än vanligt kraf-
ter, ty storskolan led mot sitt slut och trots sin
motvilja för forcering, nödgades hon drifva på,
för att nå den bestämda punkten i lärokursen in-
nan examen. Hennes krafter voro något med-
tagna. Nykterhetsföreningen var så långt förbe-
redd, att det första mötet var utlyst tili andra dag
Pingst. Sofie fick besvara många frågor om sön-
dagarne i läsesalen. Denna var fortfarande glest
besökt, men hade en liten stamtrupp af några få,
hvilka tycktes hysa förtroende tili Sofie. Deras
antal växte långsamt. Hennes ensliga söndagar
hade tagit slut och hon saknade dem ibland. Men
det behöfdes blott att en kari, förläget tummande
om en bok, frågade, hvad som egentligen var
meningen med den nya föreningen, för att hon
skulle glömma ali trötthet.

Hon tyckte sig ändtligen ha funnit nyckeln



144 I TÄTNANDE LED.

tili folkets fbrtroende och bar på den med tacksam-
het och rörelse. Så var det. Genom dess egna
intressen, genom de frågor som det förstod och
som redan rörde sig inom det, skulle hon närma
sig folket. Icke påtruga det blindvis hvad hon
fann för godt att gifva det.

Hon hade länge väntat Saarela på inspektion
tili skolan; hän var fortfarande på resor och hon
hade ej hört något från honom. Ju längre det
led, desto oftare hemsöktes hon af en aningsfull
oro vid tanken på honom och sin verksamhet
utom skolan.

En qväll, när hon redan beslutit att ej mera
vänta honom, anlände hän. Vid hans åsyn slog
det henne genast att de dock ej sett hvarandra
på mycket länge. Deras helsning var å ömse si-
dor halft förlägen och hon påminde sig i det
samma, att det var första gången de träffades all-
deles ensamma.

De drucko the och spatserade i trädgården
tills en ljus, vårlig nymåne begynte glänsa mellan
träden. Hans sätt var friare än förut, hän ur-
säktade sig att ha kömmit på en så olämplig tid
och frågade småleende om hon kunde gifva ho-
nom nattherberge.

Sofie hade redan stält i ordning det yttre
rummet för hans räkning. Det var så märkvär-
digt att säga „godnatt“, i stället för „farväl.“ Hon
tänkte derpå ännu när hon låg i sin säng. Små-
ningom blef hon orolig medan hon kastade sig
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fram och åter, oförmögen att sofva. En underlig,
förskräckande oro, sadan man känner då man
icke får sömn och alla handlingar, äfven de min-
sta, antaga jätteproportioner i nattens tystnad.
Ändtligen utgöt sig oron i strida tårar, men hon
kunde icke säga sig sjelf hvarför hon gret. Hon
blygdes och log mellan tårarne; sedän kom åter
ett berg af tunga tankan

Hon steg tidigt upp. Ehuru hon vakat hela
natten, kände hon hvarken hunger eller trötthet,
blott en qväljande oro, som än gjorde hennes hän-
der kalla och darrande, än kommo kinderna att
blossa upp i varm glöd.

Hela den tid hon väntat Saarela, hade hon
dagligen städat i hvarje vrå. Hon förestälde sig
så tydligt hans blick fästad på en snedt hängande
karta eller en damtnig pulpet. Ehuru hon visste
att allt var på sin plats, gick hon äfven nu genom
köket ut i skolsalen för att kasta en sista blick
på den.

Det var varmt och något qvalmigt der inne.
Fönstren glimmade röda i morgonsolskenet som
inträngde ojemnt mellan de höga syrenbuskarne.
En sötaktig, kryddlik doft från enriskransen kring
spiseln blandade sig med den syrliga lukten från
taket som var nysslimmadt, såplukten, kritlukten
och dammet, skoldammet, som var bofast, och
afdelade rummet i grant skimrande, genomskinliga
väggar.

Sofie stötte upp ett fönster. Hennes ögon
10
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svedo och hon var tung i hufvudet, nästan yr, och
sedän detta beklämmande grepp kring hjertat.
Gråten svallade oupphörligt så högt, att den nä-
stan nådde ögonen. Det var hara för att hon
var litet nervös och orolig... Måtte inspek-
tionen försiggå utan olyckor, och måtte den för-
skräcklige Petter uteblifva från skolan i dag!

Ah friskt morgonsolsken, kylig vårluft,
smekande kyska vårdofter med löften, tusen löf-
ten på framtiden!

Ån plaskade sakta vid stranden, stilla nju-
tande sin nyss vunna frihet. Hän lyste så blå och
svartglänsande, gick i tröga, makliga bugter ge-
nom den surnpiga ängen, imder knoppande häg-
gar och videbuskar, som stodo silfverhvita med
fjuniga grenar. På trädgårdsgången framsipprade
fukten i glänsande ådror, som förenade sig i rännilar
och grafde sig väg fram tili ån. I holken, som
skolgossarne utsatt, sutto två starar, härmade
hvaije ljud omkring dem, tisslade och tasslade
och vredo hufvudena hit och dit.

Vårvinden spelade kring Sofies hufvud.
Vår! Herliga vår! Ungdomens och förhopp-

ningarnas årstid. Då lifvet lofvar så mycket, på-
trugar löften utan att man begär dem. Då man
slösar med känslor, entusiasm, fantasirikedomar,
sorglöst och med fulla händer, utan att spara,
utan att kunna spara. Då man med en fjerde-
del af sin tillvaro lefver i det närvarande och
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med tre fjerdedelar, med sinä rikaste, bästa tan-
kar i framtiden, och derför så lätt går förbi det
närvarandes svårigheter. Hvarför stod hon plöt-
sligt så närä denna vår, hvilken ännu i går tyck-
tes henne främmande? Nu var hän henne så
förtrolig, så välbekant, så närä beslägtad med
hennes allra innersta.

En lång darrande suck. Nya dofter, sam-
mansatta af okända vällukter, uppstego tili henne.
En ny vindpust strök henne smekande i ansigtet.

Hon hade begärt arbete af lifvet och fått det,
nu skulle hon vara nöjd. Ja, hon var nöjd, lyck-
lig och tacksam... Hon var blott litet trött och
nedslagen raen det var icke underligt efter
den långa vintern. Hon var lycklig, nöjd och
tacksam!

Med halföppna läppar insöp hon den fri-
ska, mäktiga vårluften och sjönk ned på en stol
med ansigtet i händerna. Hon gret och log på
en gång, hon kände sig så underbart lycklig, upp-
mjukad och vek, och likväl så outsägligt sorgsen!
Hvad var det? Hade hon ändtligen funnit jem-
vigten i sitt sinne, den varaktiga lyckan?

En rörelse i hennes yttre rum kom henne att
hastigt resa sig. Ett vaket, skarpt uttryck flög
öfver hennes ansigte och väckte det, men strax
derpå log hon.

Då hon slutat sinä morgongöromål, utträdde
Saarela ur sitt rum. Hon blef sjelf ond öfver den
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brinnande rodnad som vid hans anblick genast
färgade hennes kinder.

Hän helsade med en viss ovan hjertlighet.
Liksoin i går afton tyckte hon att hän var raera
vän, mindre lärare.

Barnen begynte komma; hon stängde dörren
tili skolsalen och bad honom tafatt sitta ned tili
frukosten. Också hän blef tvungen under denna
sammanvaro i det lilla trånga rummet, der hen-
nes handarbete, hennes säng, hennes sybord på-
minde om att det var ämnadt för en enda person.
Hon bad honom stammande att taga för sig, och
försökte gifva akt på om hän åt och hvad hän
åt, om hän kanske fann några brister. Hon kände
sig så besynnerligt osäker, tänkte också på mid-
dagen och om den skulle lyckas. Linsen visste
hon att hän tyckte om och hade derför skaffat
sig sådana; ett stycke färskt kött hade granngårds-
värdinnan lofvat henne. Biffstek med potatis och
linsen ... Om den blott blefve mör. Majsmjöls-
puddingen hade hon kokat sent i går afton, nu
var det bara att garnera den med sylt... Hvad
det var underligt, underligt, att sitta sålunda en-
samma med hvarandra! Hvad det var besynner-
ligt att slå i hans kopp och tanka på hans behof-
ver, hans trefnad!

Stararne puttrade och pratade så högt, att det
hördes ända in i rummet. Saarela hade några
gånger försökt att öppna ett samtal, Soile likaså,
men ingendera hade lyckats. Vid stararnes plad-
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der sågo de ovilkorligen på hvarandra och små-
logo. Hän sade något om att hon i dem hade
sällskap nti sin ensamhet och utsträckte handen
efter brödkorgen. Hän gjorde detsamma, deras
händer möttes, begge logo och kände sig plötsligt
befriade från den första tryckande förlägenheten.
De började samtala. En hemlig glädje tycktes
bära dem. De logo ofta, och Saarela föreföll
ibland att vara nästan upprymd. Hän bad om
en kopp kaffe och sade hastigt och förnöjdt;
kringlorna äro utmärkt goda. Har ni sjelf...

Men i detsamma rodnade hän. Också Sofie
roduade, och det uppstod en kort tystnad.

Sofie hade tänkt sig, att hans närvaro under
skoltimmarne skulle inverka hämmande och be-
svärande på henne. Men då hon gick fram och
höll bön, bars hon fortfarande af samma hemliga
glädje. Hennes bön blef en jublande tacksägelse,
en innerlig, ödmjuk lofsång öfver Guds gåfvor åt
menniskan; lifvet, det herliga lifvet, ungdom, helsa,
godhet och barmhertighet.. .

De första timmarne, geografi och aritmetik,
gingo pilsnabt; barnen rycktes med af hennes in-
spirerade sinnesstämning och svarade väl. Sofie
kände ingen trötthet eller oro. Hon stod framför
sitt bord, så underligt lugn och med en ljuf, öf-
verlåtande känsla i sitt inre. Saarela satt midt
emot henne i sin gamla välbekanta, ■— ack, så
välbekanta ställning från fordom; rak, orörlig,
med ena armen hvilande på stolkarmen. Mot
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andra timmens slut förde hän handen mot pan-
nan och satt länge så, som om hän velat skydda
ögonen mot det ljusa vårsolskenet.

De spatserade under mellantimmen i trädgår-
den och vid åstranden. Samtalet gick lifligt, men
afbrutet. Sofie erfor beständigt, att fullheten, öf-
vermåttet i det hon ville säga, hindrade henne att
tala. Den hemliga, undertryckta glädjen fortfor
att bära och lyfta så underbart. Och sedän denna
förhoppningsrika, friska unga vårluft, med helsa
och hopp, ljuft, smekande hopp i hvarje ande-
drag, som gick genom ungskogen, strök åns sol-
glittrande yta i vattrade ränder och böjde gräset
tili vänliga bugningar! Unga, friska, lifskraftiga
vår! Med dina tusende löften! Hvad lofvar du?
Hvarför fyller du hjertat med denna ljufva glädje?

Hennes ensamhet under den långa vintern
föreföll henne nu så litet betydande. Hon tili och
med skämtade derom med Saarela. Hon hade
ju så mycket, mycket att vara tacksam öfver, nu
kände hon det. Kände välsignelsen af sitt hem,
sin kara skola, barnen, arbetet. Hur lycklig hon
var mot många andra qvinnor! Och otacksam
hade hon värit.. . Om blott middagen skulle
lyckas. Hon hade oupphörligt smugit sig i köket
under qvarterna.

Hur lärkan jublade och drillade! O, du sa-
liga vår! Hvilken Guds nådegåfva du är.

Saarela gick tätt vid hennes sida. I går af-
ton hade hän hallit sig på andra sidan vägen; nu
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gick hän bredvid henne, stannade, när hon stan-
nade och bjöd henne handen, när de stego öfver
det breda diket i skogen. Ännu helt nyss, när
hon gått samma väg med Ilmari, hade hon väg-
rat att taga hans hand, hon hade alltid hait mot-
vilja för att låta hjelpa sig. Men nu lag hennes
hand i Saarelas, innan hon ens hunnit tänka deröfver.
Det föll alldeles af sig sjelf. Hon kunde ej låta
bli att lägga märke tili denna handtryckning. Så
fast, kraftig och stadig, slutande med en viss egande-
rätt kring hennes hand.

Ofrivilligt qvarlemnade hon den ett ögonblick
i hans, ett ögonblick. Hän släpte den ej hel-
ler, men vände sig om och mötte hennes blick.
Den slöja, som hvilat öfver hans klara, mörka
ögon, bortrycktes, och hän gick öfver tili andra
sidan af vägen.

Soile blef förvånad. Men hon var fortfarande
så lycklig öfver våren, öfver lifvet, sin verk-
samhet, öfver allt som omgaf henne. ..

Vid återkomsten funno de Ilmari i Sofies
yttre mm.

Saarela betraktade honom skarpt medan de
utbytte helsningar. Ilmari satte sig åter ned, med ett
ovant ödmjukt, afvaktande uttryck; det var som
om hän lurat, passat på Sofies alla rörelser. De
hade icke sett hvarandra sedän uppträdet med
brefvet, och Soile blef först ond när hon varseblef
honom. Sedän kände hon sig förskräckt vid tan-
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ken att hän skulle vara närvarande. Så gled äf-
ven denna tanke undan.

De sutto tysta en stund, men sedän började
Saarela tala på ett hastigt, forceradt sätt, tort och
kantigt, så olika mot nyss. Uppfostran nu för ti-
den denna hans stridshäst fick några kärfva,
stränga piskrapp. Hon dref barnen mot oriktiga
mål, öfver allt var feberaktig äflan, ingenstädes
fridsamt arbete i den rätta kristliga andan.

Det lät nastan som ett personligt utfall och
Sofie kände sig afkyld. Hän hade värit så mjuk
och sympatisk, nastan hjertlig. Nu var hän åter
hård, och det kom så plötsligt, så omotiveradt.

Religionsundervisningen i skolorna var en
död kult, likt kinesernas guldpappersbilder som
offras åt aflidna anförvandter. Barnen hade intet
varaktigt rättesnöre för sitt lif. Man tolkade bi-
beln efter godtycke, hvar och en efter sin uppfatt-
ning, utvalde och ratade resten gafs åt barnen.

Sofies ögon blefvo allt större medan hän ta-
lade, men hon sade intet, förnam blott otydligt
det orimliga uti att nu, just nu, när våren derute
log så ljuft öfver allt omkring dem, tala om dessa
tomma och abstrakta ämnen.

Ilmari fortfor att silta tyst och lura på henne.
Saarela ensam talade.

Skolan ville vara allt och man böjde sig
för hennes auktoritet. Och likväl borde man just
häruti strängt halla på kyrkans förmynderskap öf-
ver skolan, på det icke religionsundervisningen
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skulle gå under. Hvad återstod barnen som grund-
val för tron, om läraren utplockar det för den
menskliga svagheten behagliga ur bibeln?

Då hans ögon mötte Sofies, erfor hon en
plötslig, pinande smärta. Hon kände en riktig ,ve-
dervilja för hans ord de voro ju ej annat än
fraser och kunde blott stum lyssna tili dem.
Men hän tycktes återvinna sitt vanliga lugn ju
längre hän talade.

Hon gjorde en hastig ursäkt, gick in i sitt
inre rum, fuktade pannan med eau de cologne
och satt en stund alldeles stilla. Ännu egde hon
qvar en flik af den förra lycksaliga stämningen.
Och hon nändes ej släppa den.

Första timmen var religion, repetition af bib-
lisk historia. Sofie stod på sin plats. Ett ögon-
blick irrade hennes blick mellan de båda åhörarne
och hennes händer blefvo fuktiga af oro. Hon
famlade litet med boken, men slog plötsligt igen
den och höjde hufvudet. Sedän började hon be-
rättelsen om Syndafallet.

Det lag en underlig ångest i hennes ögon,
något bundet och qväfdt i rösten. Hon talade
som vanligt i korta, enkla satser och tillslöt läp-
parna tätt mellan hvarje paus. Men småningom
befriades rösten och blicken. Alit efter som be-
rättelsen framskred genom frågor, svar och för-
klaringar, steg den uråldriga handlingen klarare
fram ur bibelordens mystiska slöja. Hennes friska
unga röst uppbygde den stycke för stycke, tills
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den stod färdig för barnens uppfattning, hög, he-
lig och gripande, men så enkel, att hvarje enskild-
het måste qvarstanna i deras minne och intränga
i den mjuka, mottagliga själen. Tillika lag det
något vaket, friskt och skarpt i framställningen,

icke ett enda smekande eller känslofullt ut-
tryck. Hon bröt itu de långa bibelsatserna, ersatte
tunga, icke mera brukliga ord med bekanta sådana,
och afvek från texten, der den finska öfversättnin-
gen var omöjlig att förstås af barnen.

Vid timmens slut var hennes oro förbytt i ett
stilla väntansfullt lugn; hon hade ej sett omkring
sig sedän hon började.

Ilmari qvarsatt i sin förra ställning. Saarela
gick fram och drack ett glas vatten, sedän spat-
serade hän i hennes yttre mm. När klockan slog,
framtog hän sitt ur och sade kort tili Sofie;

var god och låt ringa.
De två återstående timmarne voro öfnings-

ämnen. Saarela gick ut strax i början och för-
blef borta. När barnen gått, ville Sofie för att
undgå Ilmari gå ut i köket, men hän tog hastigt
sin mössa och steg upp.

Ni behöfver icke så tydligt visa att ni för-
aktar och afskyr mig. Jag ser det utan edra an-
strängningar.

Hän talade med tjock, otydlig röst, men i
stället att gå, blef hän stående med ryggen vänd
åt henne och drog med fingret längs fönsterposten.
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Handen darrade och hon såg att hän flera gån-
ger öppnade munnen för att säga något.

Ett nytt medlidande, hvilket liksom förenade
honom med någonting inom henne, borttog hen-
nes vrede. Hon sade mildt: jag försöker att
glömma. Jag vill icke vara oförsonlig.

Nej, ni känner ett sådant djupt medli-
dande med mig, afbröt hän med ett högt, bru-
talt skratt. Jo, ni har medlidande med mig,
det tjenar tili ingenting att ni förnekar det. Jag
är en rå, förtappad drinkare och ni skulle vilja
omvända mig och stoppa in mig såsom den förste
i er nykterhetsförening. Er utmärkta förening,
som skall uträtta så mycket godt, uppfostra hyck-
lare och menedare... M har sjelf i dag gjort
en förträfflig början. En sadan religionstimme
måste tillfredställa sjelfve påfven ... Men qvin-
norna aro sig alltid lika. Deras bibelpermar äro
så elastiska. Inom dem sämjas mycket godt;
qvinnofrigörelse, nykterhetsrörelse, ateism, indivi-
dualism, socialism. Alit får rum mellan
bibelspråken, hara ni få tolka dem. Ni borde
allesamman bli prester.

Hur vågar ni säga att jag hycklat i dag?
Jo, ni har hycklat, ni har icke vågat vara

sann inför prelaten. Eller kan ni verkligen pasta
att ni värit sann?

Hän gick nastan hotande mot henne, men
hon ryggade tillbaka med en sadan motvilja, att

hän stannade. Det ödmjuka draget återkom i
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hans ansigte; hän kunde ej uthärda att se, att hän
väckte hennes afsmak. De veka, fjuniga läpparne
började skälfva och hän vände sig bort.

Säg mig, var ni verkligen sann i dag?
Men Sofie var så förbittrad att hon icke sva-

rade. Hän tog hårdt i hennes hand.
Kan ni icke svara mig? frågade hän

på en gång bönfallande och utmanande.
Sofie slet bort sin hand ■ under en pinsam

rodnad, ty Saarela hade inträdt och stannat på
tröskeln. Hän öfverfor dem med ett enda hastigt
ögonkast och kom sedän långsamt fram tili dem.

I händelse herr Vester begifver sig hem,
sade hän i tvungen, sträf ton, vill jag un-

derrätta, att jag denna gång icke .blir i tillfälle att
inspektera hos er.

Ilmari bugade sig, men såg oafvändt på So-
fie. Det kom något hvasst i hans ögon.

När hän rest, skyndade Sofie ut i köket.
Hvart hade hennes lycksaliga stämning tagit vägen?

XV.

Middagen hade lyckats öfver förväntan, men
Sofie tyckte att maten smakade henne som träd.
Saarela åt obetydligt och hon kunde ej förmå sig
att bjuda och truga.

Hon afdukade bordet och dröjde länge i kö-
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ket för att icke bli ensatn med honom. Men när

hon ändtligen beslöt sig för att åter gå in, slog
det henne, hur sjuk och blek hän såg ut. Han-
nes sympati flög honom tili mötes, men då frå-
gade hän plötsligt; har Vester besökt er ofta
på senare tid?

Strax derpå fortfor hän afvärjande: ja, det
var en obehörig fråga, men rykten om honom och
er äro i omlopp och jag ansåg det riktigt att un-
derrätta er. Ni är så ensam och förlåt mig
något obetänksam.

Jag har aldrig brytt mig om rykten ■—•
sade Sofie. Hans sätt pinade henne. Det var häf-
tigt och oroligt, så främmande. Hän gick med
Stora steg fram och åter i rummet.

Jag tänkte bedja om er kritik, • sade
hon med en lätt darrning på rösten, öfver min
religionstimme.

Det är just derom jag ämnade tala,
hän stod vid bordet och tömde hastigt ett glas
vatten. Ni har skyndat er att gå framåt i den
riktning ni började. Hela er religionsundervisning
vittnar derom.

Hvarom?
Om en dold otro

Hon nedslog ögonen med en känsla af för-
skräckelse. Så hade hän aldrig sett på henne.

Jag hade trott, att ni efter alla minä var-
ningar .. . Och dessutom vidrörde jag ännu denna
morgon frågan om religionsundervisningen.
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Hade jag då bordt hyckla?
Hän sraålog, en kali skugga af hans vanliga

leende.
Naturligtvis bar Iron redan blifvit hyckleri

för er. Kanske ni imiterar er van, vår unge skägg-
löse tviflare ex professo? Ni bar ju värit i tilkalle
att profitera af hans undervisning ... Således exi-
sterar för er ingenting mellan hyckleri och otro?
Ingen tro?

- Jo, sade Sofie med svag röst, jag
tror, och det jag tror, försöker jag att bibringa
barnen.

Det ni tror. En tydlig förklaring. Ni ut-

väljer ur bibeln hvad ert svaga förstånd fattat och
gifver det åt barnen. Aterstoden förstår ni icke,
tror ni icke, och förkastar det alltså. Erkänn det
öppet, göm er icke bakom undanflygter.

Jag vill icke gömma mig, utan vara sann,
nu, liksom under min timme. Ingenting, som rör

kristendomens grundsanningar, undanhåller jagbar-
nen; jag hvarken bortkastar eller utväljer någon-
ting af bibelns innehåll, hvad jag förändrar, rör
endast formen.

Det tillkommer er att lära enligt den be-
stämda läroboken, der bibelns ord troget följas.

Hans ton jagade henne ur den sorgsna matt-
heten in i det gamla trotset.

Ni har aldrig sjelf försökt att arbeta med
dessa tunga bibelsatser, på en finska som intet
barn förstår, att se deras intresse mattas, att se
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hur de, trots upprepade förklaringar, ha sinä egna
begrepp om de märkvärdiga meningarne. Ni vet
ej hvad det vill säga och derför dömer ni så
strängt.

Hän stannade framför henne och betraktade
henne pröfvande.

Vet ni hvarifrån alla erä svårigheter här-
flyta? Ur intet annat än en dold otro. Alit detta
ordande om formen syftar på att sönderrifva det
heliga dunkel sora bibelorden svepa kring de he-
liga handlingarna. Sedän detta en gång är bort-
slitet af profana händer, kommer ordningen tili
sjelfva handlingen som omarbetas, tills endast „en
vacker österländsk berättelse“ återstår ..

. Slutli-
gen förkastas också denna och djurfablerna till-
gripas, såsom man redan börjat göra i Tyskland

Med andra ord; religionen afsättes och mo-
ralen träder i stället.

Sofie flyttade nervöst på sig och plockade på
sitt förkläde. Hän hade sagt allt det der så ofta,
ofta förr, hon kunde det utantill.

Jag vill icke hafva moral utan religion,
sade hon. Barnen behöfva det gamla testamen-
tets stärkande föda. men i en form soin icke be-
tungar och förskräcker deras sinne.

Så snart ni börjar omarbeta bibeln bar ni
förlorat er tro på dess heliga ursprung. Derom
vittnade äfven ert framställningssätt för öfrigt.

Hurudant var det då? frågade hon kort.
Hän stannade åter framför henne.
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Skall jag säga er det? Nå ja, det var
formfulländadt, jag har säilän hört en sadan timme,

glänsande, om ni så vill. Men det var skarpt,
fint dissekerande, för objektivt att kunna härflyta
ur en troende uppfattning.

Finner ni verkligen mera smak i det sen-
timentalt sockrande sätt många lärarinnor begagna?

Utan tvifvel, så framt de hafva en ödmjuk,
varm tro på det de lära.

Sofie teg. Bon tyckte att hän var så orätt-
vis, så blind i sin ensidiga konservatism. Och så
greps hon af samma förtviflade känsla som ofta
förr, att hän alltid sköt målet längre undan.

Om ni dömer mig sålunda, hvad säger ni
då om Ilmari Vester? Ni har sjelf kallat honom
en tviflare.

Hän är en man och tviflet är förlåtligare
hos honom. Dessutom vill jag påminna om, att
hän blott har tillfällig anställning.

Men Sofie hade endast hört meningens förra
hälft.

Hän är man, sade hon bittert, och
jag är qvinna. Deruti ligger min dom.

Hän betraktade henne länge under tystnad.
Det arbetade i hans ansigte när hän i förändrad
ton åter började: en strid försiggår inom er,
ni lider. Kan ni icke låta Guds röst segra och
afkläda er denna oro, denna traktan efter verl-
dens mångahanda? Säg mig, har ni icke värit
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lyckligare under denna långa, tysta och skenbart
innehållslösa vinter, än någonsin förut?

En mild, öfvertalande vädjan låg i hans röst.
Den bar icke värit innehållslös för mig,

svarade hon hastigt. Jag bar ej på länge nöjt
mig med skoltimmarne. Vi ha fått tili stånd en
läsesal med bibliotek och nästa vecka skall jag
halla ett nykterhetsföredrag.

En vredesrodnad flög öfver hans panna.
Det kan icke vara sant, sade hankort

och aflägsnade sig från henne som om hennes
närhet uppretat honom. Jag har hört rykten

fula rykten men jag kunde ej tro dem.
Hvad har man sagt?
Ni vet sjelf hvad följden blir, då en qvinna

genombryter det fina, ömtåliga nät traditionen och
den kristliga seden bildat kring henne. Man har
forskat i ert förflutna och stannat vid er sista
handling i seminarium. Ni mins att jag varnade
er. Ni vann ert syfte, men sjelfva handlingen
qvarstår vittnande mot er nu och framdeles.

Hän talade skarpt och tillrättavisande med
en för honom främmande oro.

Sofie deremot tyckte sig stelna bort i ett säll-
samt lugn. Hon måste oupphörligt tanka; var
hän sann? Mot sig sjelf och henne?

Hvad tror ni då för ondt om mig?
Ingenting i den mening ryktet påstår. Der-

emot säger mig allt att ni, som jag förutsett, är
en farlig lärarinna. Ni sträfvar tili inflytande och

il
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vidsträckt verksamhet och ni skall få det, ty ni
är energisk och drifves af en inre röst som är vilse-
förd från Gud och derför aldrig skall tröttna att
ropa och klaga, och ni skall söka tillfredsställa
henne med jordiska mål i stället för det himmel-
ska hon trånar efter.

Sofie bleknade.
Ni bringar mig tili förtviflan. Det låter

så förfärligt, så profetiskt. Hvadvill jag då?
Hvad har jag förbrutit? Jag har bedt Gud, men
ändå icke kunnat öfvervinna min längtan efter
arbete för den mensklighet som jag älskar så out-
sägligt. Neka mig det icke! Låt mig vara ett
blåsväder utan ro eller hvila, en brinnande eld
som förstör sig sjelf, ett rotlöst frö fördt af vin-
den... hvad som helst, men instäng mig icke i
denna trångt utmätta verksamhet. Jag qväfs i den.

Hän skakade på hufvudet utan att se på
henne.

Jag är kanske olik andra qvinnor, fort-
for hon med en plötslig ödmjukhet i rösten, —-

hvad rår jag för det? Ni sade sjelf attnibehöfde
mera och omvexlande arbete än i seminarium,
att ni hinner med så mycket mera i ert nya kali

Låt mig erfara samma ljufva tillfredsställelse!
Erä ord visa blott att ni ej vill förstå

Guds mening.
Hvarför skall jag böja mig, försaka och

afstå, mer än ni?
Ett häftigt svar sväfvade på hans tunga, men
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hän beherskade sig och yttrade med djupt allvar;
det fins intet skönare och större, än då en

qvinna nedlägger sin rika begåfning för Herrens
fötter. Hon är då större än vi män, som arbeta
i vårt anletes svett med att göra våra gåfvor frukt-
bärande i denna arma jemmerdal.

Hon svarade icke. Hvad skulle hon säga?
Hän motade henne öfver allt med detta oupphin-
neliga döda ideal som hon aldrig ville eller
kunde nå.

Och hvad tror ni er vinna med allt ert
jägtande? fortfor hän. Tror ni, att ert nyk-
terhetsarbete kan vinna en enda själ för Guds
rike? Ni begår ett farligt misstag, då ni upphöjer
en mensklig dygd på den plats gudsfruktan en-
sam bör intaga. Tidens otro vill stifta föreningar
för skilda laster, ty för henne gäller icke det sa-
liga budskapet att Guds Sons blod renar oss från
alla synder. Vilja vi borttvå dem med mensklig
hjelp blir det oss en qvarnsten om vår hals.

Också ni också ni sade Sofie blott.
o
Ah, hvad det kändes trångt och tungt i rummet.

Hän närmade sig henne med plötslig mildhet.
—Ni lider, ni är ej lycklig. Om jag kunde

förmå er att mottaga den bättre lott jagbjuder er.
Jag kan icke mottaga den.
Ni vill ej. Hvad tror ni er kunna uträtta,

ni, en ensam, svag qvinna? Hvart vill ni komma
med allt ert samhällsarbete? Och hvad nykter-
hetsrörelsen beträffar ... Låt historien lära er att
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allt ifrande mot rusdryckerna värit en svag vind-
pust som blåst några år och sedän dött. Endast
en genomgripande andlig väckelse har kunnat bort-
rensa detta, liksom allt annat själens ogräs, och
göra ett samballe nyktert. Blif en Guds tjenarinna
och lär andra vägen tili Honom genom exempel
och ödmjukt stilla arbete. Annars gifver ni fol-
ket stenar i stället för bröd.

Det är ni, som bjuder mig en sten, när jag
hungrar efter bröd.

Häftigheten och oron hade lemnat honom.
Hans klara bleka hy tycktes blodlös och orden
framkommo ansträngdt. Hän lade sin hand på
Sofres uppslagna bibel.

Detta bröd bjuder jag er, men ni vill ej
förstå mig. Hela ert själslif är rotadt i den för-
dolda otro som sätter sin ära i tviflet och icke
vill korsfästa sin egen syndfulla natur med alla
dess köttsliga begär.

Sofie satt tyst och såg ned framför sig.
Ert outsläckliga begär efter verksamhet,

hela tonen i er undervisning visar, att ni är

oförmögen att fylla uppfostrarens första vilkor ;

ingifva barnen gudsfruktan. Ytliga granskare skola
beundra er och ni skall måhända komma att
jntaga ett bemärkt rum, om> vår finska skola
skall framgå på den väg hon hotar att inslå.
Men jag inser faran af ert inflytande och skall
icke sky att göra min pligt.

Hon såg upp med en trött, frågande blick
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En outhärdlig smärta satt som en hvass pii i
hennes själ.

Jag menar att min pligt vore den än
aldrig sä tung är att vaka öfver skolan och
aflägsna från henne hvarje depraverande element.

Sofie flög upp från sin plats. Hon såg med
förfäran på honom, gick fram några steg, men
satte sig åter, steg igen upp och stödde sig mot
andra ändan af skrifbordet. De stodo nu midt
emot hvarandra.

Slutligen utbrast hon halfhögt; således all-
tid det sammal Förut räknades jag bland odå-
gorna. Nu utkastar man mig bland gudsförnekarne.

Saarela sade långsamt med en darrande mild-
het i rösten; jag sträcker tvärt om min hand
emot er, men ni vill icke taga den.

Nej, det gör ni icke. Det är någonting
hos mig som ni hatar, jag vet ej hvarför. Ni vill
qväsa det, straffa det... hon talade dämpadt,
men hårdt. Jag vet icke hvarför, men ni vill
straffa det, kanske kanske för att ni innerst
inom er måste ge mig rätt.

En sista flamma af hans tidigare oroliga häf-
tighet steg upp i hans ansigte, men den slocknade
genast. Hän skakade blott på hufvudet.

Ni frågade hvarför jag ej mottager er hjel-
pande hand. Fråga hellre, hvarför jag ej rifver
ut mitt samvete och trampar derpå.

Barn, barn, ni hädar Gud.
Hon knäpte åter sinä darrande händer. Hen-
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nes ögon med det underliga, djupa i uttrycket tyck-
tes se förbi honom, långt utom det lilla trånga
rummet.

Gör jag det? Gud, som jag tror på, som
jag vill tjena, låt kommande tider dömma mel-
lan oss två.

Saarela gick plötsligt ifrån henne. Tystnaden
kom och återtog sitt gamla herravälde i rummet
och skymningen, ljus och vårlig, väfde lätta skug-
gor i vråarne.

Saarela framtog sitt ur och yttrade kort och
affärsmessigt att hau måste resa. Sofie gick och
tillsade Emma att säga åt drängen; sedän satt hon
i sitt inre rum tills hästen stod vid trappan. Då
gick hon ut tili Saarela, som var resfärdig och
väntade på henne, och frågade honom lugnt när
det var lämpligast att hon inlemnade sin afskeds-
ansökan.

Hän ryckte tili och sade med ovanlig ifver;

förhasta er icke. Betänk er! Vexlingar i
menskosjälen försiggå ibland så hastigt... kanske
kan ni...

Nej, svarade hon nastan föraktligt,
jag kan icke.

Betänk er åtminstone tili hösten. För min
skull för den långa tid ni... vi värit ■— vi
känt hvarandra.

Hans röst blef ostadig.
Så här ... i afskedets stund .

Hon såg upp. Hans ansigte tycktes förstel-
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nadt och ögonen hade ett lidande uttryck. Men
hän återfick hastigt sin röst.

Ni har slägtingar? Eller ni kommer
ni blir icke i ekonomiskt betryck?

Då hon ej svarade sade hän; om niskulle
vilja halla tili godo med ett anspråkslöst hem .. ?

Hän sträckte ovilkorligt ut sin hand, men hon
vek undan och de sågo på hvarandra med en
blick, hvaruti de mätte hvarandras styrka.

Naturligtvis som gäst... blott för en tid.
Men hän kunde ej uthärda hennes ögon.

Farväl då.
Hän vände om i dörren, tvekade, gick åter

fram tili henne och sade med klar, stadig röst,
lärarens röst, i hvilken ovilkorligt lag någonting
docerande; ni dömer mig hårdt, men jag har
ej kunnat handia annorlunda. Så snart ni fattat
ert beslut, så låt mig veta det.

Då hon allt ännu teg, stod hän väntande fram-
för henne. Småningom fick hans ansigte ett liflöst
uttryck, blicken var slocknad och ett outhärdligt
qval tycktes pressa hans läppar tillsamman, så att
hän endast kunde framstöta några ord.

Farväl. Ni har värit för mig en kär lär-
junge. Det har ej fallit sig lätt för mig att handia
efter mitt samvete denna gång.

Sofie svarade intet, såg blott på honom med
en trotsig, qvalfull glöd i blicken. Strax derpå
hörde hon kärrhjulen skramlande rulla öfver den
steniga gården.
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XVI.

Det hade nu smält för gamla Svenski,
skref Henna. Hon hade under påskferien förlofvat
sig med svåger Janne, enklingen, som under hela
enklingsåret haft oupphörliga „affärsresor“ tili svär-
far. Klara var strålande lycklig, och bröllopet skulle
stå mot hösten, men så tidigt, att Henna finge
vara en tid hos henne, Svenski, på den präktiga
egendomen, innan skolan började. Så hade Sven-
ski beramat. Sofie skulle få se de förlofvade, ty
Klara ämnade under pingsthelgen resa tili sin fäst-
mans hem med sin mor och på återvägen skulle
de besöka slägtingar i samma socken der Sofie
bodde.

Sofie såg dem äfven genast, då hon andra
dag pingst långsamt banade sig väg genom den
trångt packade sockenstugan. Klara, glad och
rodnande, i ny, modern resdrägt, nickade och vin-
kade åt henne. Bredvid henne satt en medelål-
ders man med godt, landtligt utseende och på
andra sidan denne Sofie kunde knapt tro sinä
ögon syntes lektor Ambrosius. Nu kände hon
också igen hans fru, som satt bredvid Klara.

Sofie blef obehagligt berörd af denna anblick,
men stundens vigt strök genast ut detta intryck,
och hon begynte sitt föredrag.

Socknens ståndspersoner voro alla närvarande
och sutto i främsta raden; Sofie hade deras kri-
tiska, reserverade blickar som en spjutrad framför
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sig. Längre bort stod folket tätt packadt, och på
dem höll hon sin blick fästad, ty för dem talade
hon, bland dem igenkände hon flera af sinä vänner.

Vid föredragets början steg Ambrosius upp
och gick med hårda steg fram tili prosten, bred-
vid hvilken hän satte sig.

I början talade Sofie icke väl, och föredraget
var ojemnt. Men ju mer hon gick på djupet af
sitt ämne, desto mer steg hennes inspiration. I
röst och blick framträngde hennes medlidande, hen-
nes outsägliga önskan att lindra de olyckor som
likt en pestsmitta lågo utbredda öfver hela verl-
den. Hon talade i allmänhet bättre än hon skref,
och den brinnande kärlek tili menskligheten, som
fans innerst hos henne, gjorde henne skildt lämplig
att väcka intresse för samhällsolyckorna.

Det oaktadt började spjutraden framför henne
att röra sig och stämningen blef allt dofvare.
Man hviskade och blickade mot en bestämd punkt.

Ilmari hade inkommit under föredraget och
småningom närmat sig Sofie, tills hän med kors-
lagda armar stannade vid det bord, på hvilket en
lista var lagd för dem, som redan i dag ville in-
skrifva sig i föreningen. Hans uppsyn var dystert
uppmärksam med en liten hånfull dragning kring
munnen. När hän såg att allas ögon riktades
mot honom, satte hän ut ena foten och såg öf-
ver de närvarande med en stickande, lugnt för-
smädlig blick.

Då Sofie nedsteg från talarestolen, varseblef
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hon Ilmari och stod tvekande ett ögonblick, men
hän gjorde icke min af att lemna sin plats. Då
gick hon fram tili bordet.

Hon såg lektor Ambrosius stå samtalande
med prosten. Hans röda, släta ansigte uttryckte
förargelse och hän kastade vreda blickar på Sofie
medan hän snöt sig oupphörligt i en stor näsduk.
Ringen omkring dem tätnade. Fruntimren stodo
i små grupper och talade sakta; allmogenböljade
i orolig rörelse. De, som stodo bakom, knuffade
tili de främsta och ville fram, men de främsta
höllo emot och försökte lyssna tili prostens och
Ambrosius’ samtal. Två äldre husbönder, hvilka
ofta besökt läsesalen och taiat med Sofie, gingo
nu fram tili bordet, men anhöllos på vägen af
prosten, som klappade den ene på axeln.

Nå, Juntti-far, skall också ni gå ifrån det
ärliga och bepröfvade gamla, och löpa efter ny-
modigt kram som påtrugas er af skägglösa pro-
feter och profetissor? Tro mig, de lefva ej alltid
såsom de lära.

Hans ord hördes tydligt i hela rummet, ty
tystnaden var andlös. De båda karlarne stannade
tvekande och vredo om sinä mössor. Den ene
försökte säga något, men afbröt sig, spottade för-
läget och skrattade. Prosten småskrattade också
och slog honom på axeln.

Gå ni hem, godt folk, och kommen nasta
söndag i kyrkan. Der få ni veta hvad ni behöfva



I TÄTNANDE LED. 171

lör er själs salighet. Vi ha haft nog nu, tycker
jag, af det här.

Grupperna drogo sig ännu oroligt hit och dit,
men började småningom stimma mot dörrarne.
Prosten och Ambrosius gingo tätt förbi Soile,, den
förre helsade med öfverdrifven artighet, den senare
såg i luften. Mindre och större grupper följde.

Klara stod i ifrigt samtal med sin fästman
;

som allvarsam och missnöjd tycktes öfvertala henne
tili något. Hon var röd i ansigtet och såg ledsen
ut. Slutligen lade haa småleende hennes arm un-
der sin och gick mot en dörr midt emot den,
vid hvilken bordet med listan stod. Men då ka-
stade Klara en hastig blick omkring sig, slet sig
lös och sprang tili Soile.

Jag är så ledsen, sade hon gråtfärdig.
Kan du tänka dig, den otäcke Ambrosius är

barndomsvän med min fästman. Och Janne säger
att vi buro oss mycket barnsligt och orimligt åt,
då, du vet. Jag har riktigt grälat med Janne.
Men nu har Ambrosius hän är slägt med pro-
sten, som är Jannes farbror - berättat de förfär-
ligaste saker om dig. Ack, jag är så ledsen! Och
hans fru har riktigt målat ut dig. Men sota Soile,
du har också värit oförsigtig, hon drog Soile
åt sidan och såg skygt på Ilmari, de säga att
åu låtit honom bli så intim med dig. Och hän
skall dricka och lefva förfärligt, sade fru Ambro-
sius ... Jag är så ledsen, så ledsen ... Men nu
måste jag gå, min fästman väntar. Kära, älskade
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Sofie, du kommer naturligtvis på mitt bröllop?
Jo, du måste. Om jag bara hade tid, skulle jag
komma tili dig, men vi skola tili prostens i qväll,
och fara sedän genast hem. Jag måste ju vara
i skolan i morgon bittida. Nå, snart är det släp-
lifvet förbi!

Låt mig se, sade Ilmari med hård,
spefull röst och tog i listan hur många namu
ni fått? Så många! Hvad ni skall verka godt
genom dem!

Hän tog sin mössa och gick mot dörren, men
vände om, fattade hennes båda händer och kyste
dem vildt, passioneradt.

—r Förlora icke helt och hållet tron på mig,
sade hän med bruten röst. Ty då förlorar

jag den sjelf.

XVII.

Sofie! ropade gamla fru Gyllengreen
nere vid vindstrappan. Jag börjar rensningen nu.

Sedän gick hon in i den svala, rymliga mat-
salen och satte sig att rensa spenat tili torkning.
Didrik tyckte mycket om spenat och fru Gyllen-
green öfverlemnade aldrig spenatrensningen åt hus-
hållerskan.

Jag skulle godt hinna med det ensam,
fortsatte hon i förtrolig ton tili sonen, men jag
har minä tankar för mig. Det står icke rätt tili
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med Sofie allt sedän hon kom hem, hon behöf-
ver förströs. Sanna minä ord, att hon är hemligt
förlofvad.

Denna misstanke uttalade hon kanskeförtionde
gången sedän Sofies hemkomst.

Prat, mamma! sade Didrik, men blef
röd öfver hela ansigtet. Sedän gick hän tili fön-
stret, blossade på sin papyross och såg olycklig ut.

Det var hans oföränderliga sätt att besvara
denna förmodan.

Fru Gyllengreens mest utmärkande drag var
godlynthet och en fullkomlig brist på skarpsinne
gent emot allting abstrakt. Derför gjorde hon
oupphörligt de mest grundlösa upptäckter angående
Sofie, sonen, umgängesvänner och tjenare.

Hon hade värit månskensprinsessan i sin fa-
milj, men blef som gift en utmärkt husmor, driftig
och duglig, som steg upp klockan fyra och vakade
hela natten med folket i tvättstugan, då kläderna
skulle baddas. Hon talade med stolthet om sin
romantiska period och förevisade belåten verser,
dem hon förgätit, och böcker på främmande språk,
hvilka hon ej mera förstod. Allting som ej hän-
förde sig tili det rent praktiska och nyttiga, räk-
nades af henne för onyttigt skräp.

Sådant hade jag nog af på min tid,
sade hon.

Sonen liknade sin far, var envis, trögtänkt
och godmodig, men hon sade alltid att hän lik-
nade henne.
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Fin och subtil såsom jag i min ungdom.
Didrik fortfor ännu att stå vid fönstret.

Med hvem skulle hon kunna vara förlof-
vad? Der funnos inga ungkarlar i socknen, inga
som det är värdt att tala om.

Min kare gosse, kloka flickor taga alltid
de odugligaste karlarne. Slå henne ur hågen, du
får henne aldrig, jag har minä aningar. Dessutom
vet jag icke om hon passar på vår Stora egen-
dom, så mycket tjenstefolk och bråk som här är.
Men det är då visst, att flickor få lof att förändra
sig när de bli gifta.

Det var också Didriks innersta hopp, och
derför vände hän sig om med uppklarnadt ansigte
när Sofie strax derpå kom in.

Hon var klädd i en ljus sommarklädning, nå-
got urvuxen i lifvet, men hennes viga, smidiga
gestalt såg derför nästan barnslig ut. Hon hade
såsom vanligt genast vid ankomsten sökt fram
sinä gåmla kara sommarklädningar och nyttjade
dem denna gång med en nästan sjuklig förkärlek.
Hon drog också fram gamla böcker och ämnehäf-
ten och dagböcker, och satt ofta fördjupad i dem.
Men allt från senare tid sköt hon åt sidan och
om den sista vintern talade hon synbart ogerna.
Fostermodern ville veta om hennes hushåll, mid-
dagar, med hvilka hon umgåtts, och menade att
det var intet nöje att ha fått henne hem, när hon
ingenting berättade.
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Och Sofie log, men sjönk åter tillbaka i sin
tystnad.

Hon var ovanligt stilla och hennes ögon voro
så mörka och djupa, att Didrik rent höll på att
drunkna i dem, hara hän såg ditåt. Hon var
mildare och såg yngre ut, tyckte hän, och aldrig
hade hon förefallit honom så herlig och eftersträf-
vansvärd. Hän var så ohjelpligt förälskad, att
hän alls icke kunde dölja det, utan visade det tu-
sen gånger om dagen.

Hän hade sjelf farit efter henne tili skolan
och det gick strax som en blixt i honom, när
hon kom emot honom så stel och mild och hign.

Hon hade tröttnat och nu skulle hon låta
tala förnuft med sig!

Och det gick hän sedän och upprepade hela
tiden för sig sjelf och modern.

Hon hade tröttnat! Hän hade ju alltid
spått det.

Så kom modern med sin dumma misstanke,
men det var omöjligt. Hän såg ingenting och
ville ingenting se. Hän gick blott oförtrutet på
och friade, ärligt och på fullt allvar. Stärkta hvita
rockar, som annars voro hans fasa, kommo på
hvarje dag, hän rakade sig ideligen och gjorde
trädgårdsmästaren stursk genom sinä oupphörliga
förfrågningar efter buketter. I hans vänliga, in-
skränkta hufvud steg aldrig ett tvifvel att icke So-
fie skulle gifva med sig. Hän var ju en hederlig
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Kari med egendom, och hon en fattig flicka med
trälarbete vid folkskolan i perspektiv.

Ibland fick lian en svag misstanke att hon
på intelligensens vägnar stod öfver honom, men
då drog hän sig tili minnes att hon egentligen icke
var vacker och att hon aldrig värit mycket upp-
märksammad af karlar. Det var också sant att
hon var fan så besynnerlig ibland. Men det skulle
gifva sig bara hon väl blef gift. Gud vet hvad
hän fann på henne, som gjorde att hän var så
galen i henne, men henne och ingen annan skulle
hän hafva. Det satt uti honom redan från goss-
åren.

Ehuru hän beundrade henne mycket och hy-
ste en viss rädsla för hennes klara förstånd, kände
hän en otydlig tillfredsställelse med sitt eget ädel-
mod att upphöja henne tili sin hustru. En fattig
folkskollärarinna!

Hän spottade föraktligt när hän var ensam
och rynkade ögonbrynen.

Fan så tarfiigt sällskap, de der folkskol-
lärarinnorna!

Fru Gyllengreen tyckte också, att Sofie var
förändrad tili sin fördel, men hon hade fått i sitt
hufvud att systerdottern var hemligt förlofvad med
folkskolläraren i socknen der hon vistats, allt se-
dän hon lockat ur Sofie att der fans en sådan.
Hon skulle helst sett att sonen tagit en förmögen
hustru af adlig börd, ty hos henne qvarsatt en
oskyldig qvarlefva af tavastländskt adelshögmod.
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Hon och systern hade sjelfva tillhört en adlig fa-
milj och systerns giftermål med en ofrälse hade
på sin tid väckt grämelse inom slägten. Det var
icke utan att fru Gyllengreen ännu hade detta i
minnet.

Alit sedän de båda bamen blefvo fnllvuxna,
stred hon mellan en svartsjuk förhoppning att
Sofie icke skulle gifta sig med sonen och ett lifligt
hopp att denne ändå slutligen skulle öfvervinna
flickans motstånd. Men hennes godhjertade lynne
hindrade henne att vara ond på Sofie. Det me-
sta hon sade var: en sadan flicka! Hvarifrån
har hon sinä ideer? Att behandla min gosse så der!

Det var hennes värsta ogillande, men då skulle
också Didrik vara ovanligt nedslagen öfver Sofies
halsstarrighet för att framkalla det.

Nu hade hon fått en fix ide att Sofie borde
förströs för att icke hinna tanka på sin hemliga
förlofning, och derför låtsade hon ofta behöfva
henne i hushållet.

■—• Kara Sofie, sade hon medan de sutto
rensande den friska ny-zeelandsspenaten, sora träd-
gårdspojken aflevererade i köket, • det är rik-
tigt lyckligt att du orkar hjelpa tili, I ett stort
hushåll som vårt, fins alltid ett och hvarje att
springa med nycklarne, och sedän är du så snäll
som hjelper mejerskan med de välsignade 60-kan-
nors ostarne, som Didrik envisas med, allt sedän
hän sist var i Sverge. Mejerskan har ju dejan
men de äro i en sadan fiendskap för inspektorens

12
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skull, att det är jemna klagomål, och Didrik är
uppledsen på dem.

Hjelper Sofie tili i mejeriet? Det tycker
jag alls icke om, hon kunde juförsträcka sinä ar-
mar, sade Didrik. Men hans blick dröjde dock
i smyg med förtjusning vid hennes händer, som
syntes under den uppskjutna ärmen, solbrända,
men små och rörliga.

o oAh, mejerskan ser nog tili att det ej får
ske. Hon är riktigt kär i Sofie. Jag tyckte att
fröken var så karlavulen förut, sade hon, ja,
du får ursäkta, kara Sofie, men nu är hon så
förändrad, riktigt söt.. . Och jag törs ej säga
hvad hon vidare sade.

Didrik satt tyst och slog askan från sin pa-
pyross, men hans hjerta klappade, så att det ville
sprängas.

Sofie skrattade, ett plötsligt, oemotståndligt
skratt. Sedän böjde hon sig ned och upptog en
ny knippe spenat ur korgen. I förbifarten gaf
hon fostermodern en liten kärleksfull klapp på
handen och sade vårdslöst; —lilla moster mamma,
hvem bryr sig om sådant prat! Jag tror att me-
jerskan icke är att lita på, hon smilar så mycket
för oss alla.

En svag rodnad färgade likväl hennes kinder.
Nu rider jag efter posten, sade Didrik

och steg hastigt upp. Hat du ej lust att följa
med, Sofie?

Hän kunde icke sitta så der och bara se på
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henne timme efter timme, när hän längtade så för-
färligt efter att få säga henne allt hvad soin lag
honom på hjertat.

Men Sofie ville icke rida i dag, det var
så varmt, och hän vågade icke vara envis.
Så var det alla dagar. Hän föreslog ridt och åk-
ning, roddturer, spatserfärder, for och jagadefrån
det ena tili det andra, hara för att den der oron
satt nti honom. Hän ville icke heller deltaga i
höbergningen på de mera aflägsna ängarne, hvil-
ken hän alltid förr värit så angelägen att sjelf öf-
vervaka. Hän hade då nödgats afsäga sig hen-
nes åsyn för en hei dag.

Sofie satt qvar hos fostermodern och lyssnade
tili henne. Det var en hvila, ja, en hvila liksom
hela detta hem. De rymliga svala rummen fylda
med frisk sommarluft, de gamla mjuka möblerna
som erbjödo hvila i de angenämaste, mest ovän-
tade vråar. De skuggrika verandorna. Den gamla
trädgården med sinä invecklade gångar och sin skog
af fruktträd, som blomningstiden utsändevarma tunga
vällukter ända in i rummen. Från förmaksfönstren
syntes glimten af en sjö. Tidigt på våren såg man
henne från fönstren ligga så rosenröd och blank
hvarje qväll, men så snart löfven sprucko ut skymde
de henne och lemnade blott en blå strimma syn-
lig. Väplingen växte frodigt på de vida ängarne
och gammalmodiga, rikblommande växter i träd-
gården. Akrarne böljade som gröna haf. Glän-
sande kreatur med den fredliga, makliga hållning
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som tyder på god skötsel, kommo hemåt om
qvällarne och uppfylde bakgården. Välfödda tje-
nare, grånande i tjensten, gingo omkring med en
viss värdighet. Alit gick sin jemnt utstakade gång
under ett idogt, friskt, sundt arbete ute i naturen,
följande hennes kretslopp mellan sommar, vinter,
vår och höst.

Alit så lugnt och fridfullt, utan brådska och
ett hetsande hjernarbete. Så svalkande, så till-
räckligt med luit ute och inne. Ständig verksam-
het, men dock trefnad och ro. Inga ekonomiska
bekymmer; anseende, aktning från alla håll, till-
räckligt med tjenare, goda rikliga måltider.

Hon märkte att hon satte värde på dem, nu,
då hon fann kontrasten mellan dem å ena sidan,
och portörmaten under seminariitiden, de vårds-
lösade målen i skolan å andra sidan.

Aldrig förr hade hon betraktat detta gamla
hus med en sådan öm tillgifvenhet som nu, aldrig
påmint sig så lifligt, klängt sig så ängsligt vid tan-
ken att det ända tills helt nyss värit hennes
enda hem.

Hon kunde sitta hera timmar å rad i förma-
ket och njuta af ett stilla välbehag. Inga bullrande
barn eller häften att korrigera —■ eller arbeten
att sprätta intet buller från köket. .. Emma
hade ett underbart sätt att bullra med pannor och
grytor... I denna omgifning lockades det för-
flutna fram och hon ville helst tanka på det
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förflutna, icke på det närvarande. Nej, icke på
det närvarande.

Seså, sade fostermodern, nu ha vi
gjort undan för i dag. Innan vi börja med tork-
ningen, tager jag fram duktyget, som du lofvade
hjelpa mig att stoppa, min flicka. Och sedän ser
du tili, att vi få in kaffet när Didrik kommer med
posten. Vili du ge ut skorpkorgen åt Fina, och
taga fram pepparkakor af de bruna ur glasbur-
ken tili venster. Dem tycker Didrik så mycket
om. Se här är nu duken äkta dukatmön-
ster. Men det här är rosenmönster. Det väfde
en gammal väfvare på minä föräldrars egendom,
ja, din mor fick nog dylikt tili sitt utstyre. Hvar
aro servietterna? Jo, se här ... du skall stoppa
med linnetråd, vet du väl. . . Jag fick tre dus-
sin damastdrällsservietter, men sex af träd- och
gåsögonmönstren. Detsamma fick din mor.

Hon suckade lätt och sköt upp glasögonen
i pannan.

Din mamma var lugn, som jag, men det
var icke din pappa.. . Ser du, här är min allra
bästa duk; Rosenborgs slott! Jag mins som igår
när jag fick den jag nästan gret, så glad blef
jag. Men dina föräldrar hade sin första oenighet
i anledning af den, vi voro förlofvade samti-
digt, som du vet. Din pappa var en sådan der
revolutionsman och upprorsmakare. När hau såg
duken med slottsmönstret, for hän ut mot kungar
och kejserliga och höll en lång straffpredikan om
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deras skamliga lyx och sade att den tärde på na-
tionalkassan. Min syster blef så stött, att hon gick
ut och gret • hennes vackra duk, åt hvilken hon
så gladt sig! och sedän voro de ovänner i flera
dagar. Svåger var riktigt olycklig, tills jag hittade
på att bedja honom köpa åt henne en krage med
perlbroderier, de hade just kömmit på modet, och
hon hade länge önskat sig en dylik. Sedän blefvo
de försonade. - Ja, ja, tiden går .. . Du är så
lik din far, Sofie, både tili yttre och inre. Jag
säger det nu Gud bevars i ingen dålig mening,
kan du väl förstå. Hän var också annars en gen-
til kari, ståtlig och städad, och jag höll rätt myc-
ket af honom, fast hän hade sinä sidor .. .

Hon suckade åter och mumlade något, me-
dan hon böjde sig ned och undersökte nummern
på ett dussin servietter. Sofie satt tyst vid sitt ar-
bete. Hon hade hört denna historia med samma
kommentar flera gånger förut.

När Didrik återkom med posten, frågade hon
småleende och varm hon hade stått vid ugnen
och torkat , spenat om hon skulle slå i kaffe
åt honom. Men då hon kastat en hastig blick
på det bref hän räckte henne, blef hon allvarsam
och gick genast tili hans Stora bedröfvelse upp
tili sitt rura.

Du skall få se, att det var från fästman-
nen, sade modern. Nu var hon viss på sin sak.

Didrik gick och plågade sig hela dagen med
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denna moderns misstanke, hvilken satt i honom
som ett hvasst törne.

Den fördömde folkskolläraren! Hän boo
kade ju som en häst, och dessutom en folkskol-
lärare ■—• puh! Nej, det var omöjligt.

När Sofie ej syntes tili förrän vid middagen,
blef hän mer och mer orolig. På eftermiddagen
gick hon ensam ut och dröjde länge borta.

Efter theet gick modern in och ut mellan kö-
ket och matsalen med de sista spenatspjellen. Did-
rik spatserade utan rast eller ro i salen. Hans
tidningar lågo orörda på bordet framför gungsto-
len, i den vanliga vrån, der hän brukade sitta och
röka efter theet. Ett enda ljus var tändt i kro-
nan, men blott för syns skull, ty den ljusa som-
marqvällen såg in från öppna fönster och dörrar.
Hän vandrade omkring på de mjuka mattorna,
försökte den ena platsen efter den andra, utan att
få ro. Hvad var allt detta värdt, när hon ej de-
lade det med honom? Att få sitta ensam med
henne denna halfskumma sommarqväll i hans
gamla tysta hem ett hem, som vore deras ge-
mensamt..!

Nedslagen stoppade hän på nytt sin pipa och
stannade vid tidningspacken, vände på den, läste
några landtbruksannonser och suckade.

Det är alldeles förbannadt! tänkte hän,
ref sig i håret och stack händerna i fickorna.
Jag vet inte hvarför jag skall gå och pina mig
dag ut och dag in, när jag kan fråga henne. Nu
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söker jag upp henne, hon är bestämdt i trädgår-
den och jag vill vara hvad som helst, om jag
ej taiat ut innan qvällen.

Sofie hade gått ut ensam och vandrat länge
omkring i skogen. Det var första gången på hela
sommaren, hon hade hittills icke vågat vara myc-
ket ensam, allra minst i skogen. Nu dref henne
en ny smärtsam bedröfvelse ut. Brefvet var från
Rosina. Sofie hade vid deras afsked påsktiden
lanat henne hundra mark för betalande af vika-
rie tili terminens slut. Äfven detta försigtighets-
mått kom för sent. Sjukdomen förvärrades, och
det onda hade tagit en sådan fart, att läkaren i den
lilla staden bestämdt förordade en resa tili Hel-
singfors tili någon skicklig specialist.

Rosinas bref var tåligt och resigneradt som
vanligt. Hon hade något af ett lastdjurs trötta tå-
lamod och detta hade ofta förtretat Sofie, men
denna gång rörde det henne djupt.

Jag ser nog, att läkaren anser det lifsfar-
ligt, men huru skulle jag hafva råd tili en half-
års vistelse i hufvudstaden? Jag har icke ens kun-
nat betala minä skulder. Det är nog en pligt att
vårda helsan, men jag kan det icke, jag ser in-
gen utväg. Jag har lagt min sak i Guds hand
och tänker nu blott arbeta så länge krafterna stå
bi. Det enda jag hoppas och beder är, att de ej
måtte öfvergifva mig förrän helt närä slutet. Jag
skulle ej vilja ligga andra tili last. Blott jag kunde
dö på min post, vore jag nöjd.
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Sofie räknade och räknade efter om hon ej
skulle kunna hjelpa Rosina. Det var omöjligt.
Denna ena hundra mark, som hon lanat, hade
redan värit en känbar förlust, Dessutom var det
ovisst, om hon genast skulle få plats i höst, nu
när hon ämnade lägga in om afsked från folk-
skolan ... Nej, hon sköt undan dessa tankar.
Så hade hon gjort under hela sommaren. Hen-
nes tanke blef styf och stel hvarje gång hän leh-
des på detta ämne, och hon orkade ej besegra
honom.

Hon höll sig blott tili ett; hon hade förlorat
något, mot hvilket allting annat var intet värdt
intet. Det hade värit en sadan pina att höra ho-
nom tvinga sig tili denna dom öfver henne, •
och på hvilka skäl? Med hjelp af dessa fraser ...

nej, hän kunde ej sjelf tro på dem.
Och att se honom vara osann mot sig sjelf. ..

ty det hade hän värit. Hän ville ej erkänna att
en röst i hans inre höll med henne... Nej, hon
orkade ej tanka mer .

. .

Hon vandrade omkring hela eftermiddagen,
följde än den ena, än den andra skogsvägen, satt
stilla under träden med blottadt hufvud och slutna
ögon och tänkte. Hon vågade sig icke ännu på
någon uppgörelse med framtiden, utan höll sig
blott tili hvarje dag. Äfven nu, när hon grubblade
på någon utväg att hjelpa Rosina, sköt hon un-
dan allt annat, än just denna fråga. Allting an-
nat liksom brände vid vidrörande och hon hade
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behof af lugn o, hvilket behof af lugn. Då
hon tänkte tillbaka på vintern, men i synnerhet
på den sista månaden vid skolan, kände hon sig
dödstrött. Hon orkade ej halla emot, hon sjönk
ihop inför karnpen. Hvarför skulle hon ej lemna
den? Tusenden, tusenden lefde förutan den, nöjda
och lyckliga. Ooh Gud skulle icke fördöma dem,
ty de förstodo ej att handia annorlunda.

Men djupt inom henne hviskade det; de
handia efter sitt samvete, handia du efter ditt •
och det befaller dig, att icke gifva upp striden.

Nej, nej, hon ville ej tanka derpå. Icke
nu. Hon orkade ej.

Hufvudet sjönk med en trött rörelse ned på
mossan. Sålunda låg hon stilla, utan tankar. Se-
dän kom åter oron för Rosina. Hvarför kunde
hon icke bedja Didrik om hjelp? Nej,hän föraktade
Rosina och taite henne icke. Men hän skulle göra
hvad som helst för Sofies skull. Hvad som helst.

En rodnad flög som en varm flägt öfver hen-
nes ansigte med de slutna ögonen, och hon fam-
lade med handen halft utsträckt på mossan som
för att mottaga någonting. Något som legat fär-
digt, som väntat på henne i flera år. Hvarför
kunde hon ej mottaga det? Det skulle kanske
ändå bli hennes lott kanske.

För första gången erfor hon denna rent qvin-
liga känsla af passivitet, af trött undergifvenhet och
motståndslöshet gent emot någonting motbjudande,
men oundvikligt.



I TÄTNANDE LED. 187

Hennes 10tt... ty hon orkade icke längre strida
och handia. Hon var så trött och denna out-
härdliga hvassa pii i hjertat! Uttröttad som hon
var af ett skenbart tacklöst, illa aflönadt arbete, som
icke gaf henne någon ställning i samhället, utan

någon förtrolig vän, som delat dagens arbete, sor-
ger och fröjder, långt från vänner, med tungt ar-
bete, ensamhet, dålig föda och instängda små mm.
Kanske förestod henne i framtiden Rosinas lott.

Och ett innerligt medlidande med henne sjelf
grep henne åter, liksom förut i hennes första tid
vid skolan. Den förskräckelse för ensamhet, som
bor djupt i hvarje menniskas bröst, hur dold den
än må vara, bröt plötsligt ut hos henne• denna
försmak af den ändliga själens fasa för den Stora
Ensamheten döden. Hon tyckte att intet skulle
vara ljufvare, än att bo i ett riktigt hein, omhul-
dad och omgifven af älskande anhöriga'—etthem,
som ej skulle sakna ett hems betingelser.

—■ Älskad älskad!
Och i den ljusa, varma sommarqvällen, der

hvarje susande löf, hvarje dallrande solstråle tycktes
smeka henne, sträckte sig hennes själ med en
plötslig, underlig längtan efter tanken att blifva äl-
skad. Der lag framför henne någonting färdigt
efter skolans tunga arbete ett hein, en väntande
kärlek, en öppen fanin ... Hvarför kunde hon
icke mottaga dem? Lifvet var kort och i dö-
dens stund gälde endast ett älskande hjerta.

Men hvartill tjenade att tänka härpå?
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Hon ville ej tanka, blott hvila. När hon gick
hem, kände hon likväl, som om hon gick mot
något oundvikligt, färdigt och afgjordt. Skug-
gorna kastade rörliga fläckar på hennes ljusa
barnsliga klädning, när hon gick genom trädgår-
den med sin vanliga hastiga gång. Hon hörde
att fostermodern och Didrik sutto vid thebordet,
men då hon icke var hungrig, gick hon in i för-
maket och satte sig i det öppna fönstret. Bakom
henne lag, inhöljdt i lätta skuggor, det gamlarum-
met med sin svaga, uråldriga rosendoft. Fram-
för henne andades sommarqvällen i tyst, leende
slummer. Dofter, enstaka svaga ljud, en kringir-
rande vindflägt vaggade in tili henne. Den öppna
fönsterhalfvan speglade henne sjelf, hvarje träd
och buske, och nymånens bleka kant, som höjde
sig öfver den lilla utsigten åt sjön.

Hon satt tankfull och tyst, med händerna inom
hvarandra, i en underlig trög väntan. Hon hörde
att Didrik och fostermodern samtalade i salen,
sedän att Didrik ensam vandrade omkring och
slutligen gick ut. Hon visste, att hän skulle upp-
söka henne och kände en trött nyfikenhet vid
tanken på hvad hän skulle säga och göra. Nå-
got afgörande måste det blifva.

Der kom hän framåt gången. Hon kunde se
hans hvita rock, de raka, runda benen och krop-
pens godmodiga, litet tunga hållning.

o
Ah, Sofie! Jaså, du är der. —'Hvar-
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för i ali verlden? Hvad är im det der för
ideer? Jag har sökt dig öfverallt.

Hän antog plötsligt den ton, som alltid kom
honom i munnen gent emot hennes „ ideerlitet
myndig och rättfram. Den gjorde tienne så godt,
påminde om barndomstiden, om att det fans nå-
gon, som ansåg sig ha rätt att förebrå och se
tili henne. Hon sträckte sig litet fram, smålog
och sade med plötslig impuls: så vänligt af
dig att söka raig, käre, gamle gosse.

Då förändrades hans hållning. Hän stod ett
ögonblick och såg på henne, der hon satt inom
ramen af det öppna fönstret. Sedän vände hän
henne ryggen, sprang med två steg upp för trap-
pan tili verandan och inträdde genom salen i för-
maket.

Hon vände hufvudet mot honom, men log
icke längre. En underlig halft likgiltig, halft vän-
tansfull högtidlighet betog henne vid åsynen af
hans upprörda ansigte.

—■ Sofie! stammade hän.
Hon satt stilla och förde blott med ena han-

den den öppna fönsterhalfvan af och an. Hon
såg den spegla henne sjelf, de lummiga fruktträden,
den milda nymånen och der bakom henne det i
häftig rörelse kämpande, trofasta ansigtet. Och
hon tyckte åter att lifvet var så kort och att det
enda goda, sora det kunde bjuda, var ett älskande
hjerta. Allting annat var så kalit, tort och tungt.

Ja, sade hon.
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Du vet du vet ■—•
Ja, jag vet, svarade hon stilla med en

underlig ödmjukhet, en försmak af att hän gaf
och hon tog emot. Sedän lade hon sin hand i
hans utsträckta och såg upp tili honom. Då hän
stammande, rodnande och i hänryckt sinnesrö-
relse lutade sig ned tili henne, sköt hon honom
sakta undan och sade halft qväfdt, nastan med
rädsla; nej, icke nu, icke ännu. Sedän
sedän.

Innan hän sjelf egentligen visste hur det gått
tili, befann hän sig ute ur rummet, halfdrucken
af sällhet och dock med en besynnerlig känsla af
missräkning. Resten af qvällen dref hän omkring
ute och inne, grälade på stalldrängen för att hän
fört hästarne tili en orätt äng, men gaf honom
strax derpå pengar tili litet tobak „för att hän
annars skötte kräken så ordentligt.“

Innan hän somnade erfor hän plötsligt en lif-
lig känsla af missnöje med sitt frieri. Kunde
det ens kallas så? Hän hade ju alls icke friat
ordentligt och icke fått kyssa henne. Men
Sofie var ju aldrig som andra hän blef förtre-
tad på henne i detta ögonblick, ■—■ alltid hade
hon sinä ideer. Nå, hon hade i alla fall sagt ja.

Blodet stelnade plötsligt hos honom och hän
satte sig upp i sängen. Hon hade ju icke ens
riktigt sagt ja! Ingenting gälde ju egentligen utan
ja-ordet. Men så lade hän sig åter lugnad ned.
Hon hade nog menat det i alla fall. Det var
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som hän hade förutsagt; hon hade tröttnat, och
nu var hon hans. Med en triumferande känsla
mot modern insomnade hän. Genast i morgon
bittida ville hän framträda tili henne med Sofie
vid armen och presentera henne såsom sin fästmö.
Delta lilla straff kunde hon förtjena för att så
länge ha plågat honom med sinä misstankar om
den der folkskolläraren.

Folkskolläraren puh!

xvm.
Det hade värit bedrägligt vårväder, när Saa-

rela for från Sofie; en pinande blåst och deremel-
lan brännande vårsolsken. När hän koin hem
var hän stelfrusen, och hans hustru blef förskräckt
öfver hans lidande ansigtsuttryck. Men då hän
ovanligt sträft och kort tillsade henne att icke
vara orolig, blef hon lugn. Hon var så van vid
att hän förstod allting bäst. Hans korta sätt så-
rade henne dock, ty hän var annars aldrig ovän-
lig mot henne. Derför hade hon en något reser-
verad och tillika förvånad min, när hon bar kaf-
fet in tili honom, för alt hän skulle få värma sig
vid det och en nyss uppgjord brasa.

Under det hon på sitt stilla barnsliga sätt
sysslade i rummet och ibland vände det milda
ansigtet mot honom, för att se om hän behöfde
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något, följde hän henne med blicken. Slutligen
nämnde hän henne vid namn och kallade henne
tili sig. När hon kom, lade hän sin arm om-
kring henne och började vänligt fråga henne om
hennes helsa, om barnen och hushållet, som
fortfarande gaf henne bekymmer. Hän strök
henne också öfver hufvudet och klappade hennes
hand.

Hon satt halft förlägen på karmen af soffan.
De brukade säilän smekningar emellan sig, ty in-
gendera hade i hemraet blifvit van dervid. Hans
sätt var så ovanligt mildt och afbedjande och der-
jemte såg hän så tankfullt och medlidsamt på
henne. Hon kände åter en plötslig fruktan, att
hän skulle bli sjuk, och hennes ögon fyldes med
tårar. Men hon ville icke uttala sin farhåga, då
hän förklarat den vara utan grund.

Under de följande veckorna var hän tyst
och fåordig, och det lidande, stelnade draget i
hans ansigte lemnade honom ej. Hän höll sig
ofta Hera dagar aflägsnad från henne och barnen,
emedan hän ej uthärdade deras buller; hän hade
beständigt hufvudvärk. Sedän kunde hän igen
under flera dagar oupphörligt komma in tili henne,
sitta ned och tala några vänliga ord och syssel-
sätta sig med barnen.

Hän arbetade rastlöst under denna tid. Hans
sätt mot henne var fortfarande mycket mildt och
ett undfallande medlidande röjde sig ibland i hans
ton och blickar. Hon var dock icke längre oro-
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lig, hon visste ju, att hän bäst förstod sjelf hvad
som var rätt, och hän sade att hän ej var sjuk.

Om några veckor insjuknade hän, icke
farligt sade hän sjelf, och hans hustru trodde ho-
noin. Men då läkaren efterskickades sade hän,
att det var en långvarig, smygande feber, som
länge grott inom den sjuke.

Det blef en lång svår tid för omgifningen,
isynnerhet för hans hustru, som aldrig sett honom
ligga sjuk, ty hän hade hittills värit ovanligt frisk.
Hon tyckte sig krossad under Guds hand och
gick omkring med ett par stora förskrämda ögon,
förtärd af oro att ensam nödgas bestämma öfver
allt. Hon hade ju alltid behöft hans råd, dagli-
gen och stundligen. Nu tycktes hushållet gunga
i spridda vrak på ett stormigt haf, allt var i upp-
lösning och två af pigorna sade upp, ehuru de
redan lofvat att stanna. Der gick hon och bar
och kämpade ensam under oro och stum förtviflan,
och de enda lugna ögonblick hon hade, voro böne-
stunderna inför Gud vid mannens sjuksäng. Men
icke ens de voro lika tröstande som vanligt, ty
förskräckelsen för de jordiska angelägenheterna
stod i vägen för henne.

När ändtligen lifsfaran var öfver, kunde hon
knapt känna sig tacksam, ty i den mon, som oron
för hennes man blef mindre, intogo också de dag-
liga bekymren större mm. Hon var matt, och yr i
hufvudet, och läkaren varnade henne för att öfver-
anstränga sig. Sjelf begynte Saarela blifva orolig för

i3
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henne, så snart hän blef nog redig att kunna tanka.
Det var hans första tanke. Äfven i yrseln oroade
honom hennes bleka ansigte, och hän fantiserade
mycket deröfver. Hvad som dock mest förvånade
läkaren och hans hustru, voro de hjertslitande bö-
ner om förlåtelse hän bad under yrseln de
voro egentligen de enda bevisen på att hän verk-
ligen yrade. Hän var annars så stilla och lugn.

Hän var tålig och litet fordrande, så snart
hän blef redig. Men blott hans hustru kom in,
blef hän orolig, och följde henne rned blicken.
Hän kunde så väl föreställa sig hennes bekym-
mer, hän visste ju huru ovan hon var att reda
sig utan honom.

Om blott sonen hade värit äldre, helst några
år, så att hän kunnat vara ett stöd för henne!

Sedän, litet längre fram, började tankarne
att småningom arbeta och bygga broar tili tiden
före hans sjukdom.

Hvad den blef honom lång, lång! Dessa
ändlösa konvalescenstimmar, då hän endast kunde
ligga stilla på täcket, så stilla, att en höjning på
ögonlocken, en lyftning på handen voro om-
vexlingar.

Hans organism tycktes sofva i tung dvala.
Endast fantasia var vaken och jagade från det
ena tili det andra. Ah, denna stillhet och tyst-
nad! De endast underblåste inbillningens vilda
flygt.

Hän låg en eftermiddag ensam som vanligt.
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Bakom den stängda dörren satt hans hustru och
söfde det minsta barnet. Så entonigt och släpande
hon sjöng, och alltid, alltid samma visa! Hon
skulle aldrig hafva sjungit den annorlunda. El-
ler sjungit en annan visa. Det var alltid den
samma, med en liten dragning på det tredje, näst
sista vyss.

Barnet gret och jemrade sig. Hän vred sig
oroligt på bädden. Hvarför voro deras barn all-
tid sjuka och skrikande? Antingen sjuka eller
på bättring, så att de måste få sin vilja fram.
Det var aldrig någon fred för dem. Öfverallt
lågo deras leksaker kringströdda, öfverallt drogo
de fram, med förkläden som luktade barnkam-
raare, och händer som lemnade märken efter fem
små fuktiga fingrar. Alltid stötte de sig, alltid
voro de missnöjda, greto och klagade på hvar-
andra.

Bland dem gick hans hustru omkring, tung
och trött, med duk på hufvudet, blek, utvakad,
uttröttad, plockade litet om, stökade och stälde
med bekymmerfull min, utan rast eller ro, utan
pian. Utan pian, ja, deri låg det. Eller var det
kanske icke så?

Hän vred sig åter på bädden och lyftade
Hera gånger handen, lät henne nedfalla och höjde
henne åter. Denna lilla yttring af kroppslig styrka
var en lättnad, hon afledde hans tankar, men de
återkommo snart.

Huru skulle en qvinna af annan natur än
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Mia bära allt hvad hans hustru måste bära? Skulle
hon icke knota och pocka på bättre dagar, flera
tjenare, mera penningar, beklaga sig öfver barnens
och sin egen sjuklighet, öfver att icke hafva nå-
gon tid öfrig för intellektuel sysselsättning. Mia
knotade eller pockade aldrig. Nej, aldrig.

Ett halft småleende flög öfver hans ansigte.
Mia pocka!
Men hän blef åter orolig. Mera penningar . ..

och flera tjenare ... kunde hon knapt fordra. De
hade flera, och hushållet kostade förfärligt. Igen
kastade hän sig af och an. Ah, denna vaggsång
och detta „vyss, vyss, vy-yss, vyss!“ Skulle den
ej sluta snart? Hän reste sig på armbågen och
drack litet saft och vatten ur glaset bredvid hans
säng. Det gled så svalkande genom hans torra,
brännande hals.

Mia trifdes hemma, hon beklagade sig
aldrig, offrade sig helt och hållet, tyst, utan knot,
det låg i hennes natur. En qvinna, hvars person-
lighet vore utvecklad tili något jemnlikt hans,
skulle icke trifvas i dylika förhållanden. Men om
det var natur hos Mia, så var det ju ingen egent-
lig förtjenst. . ? Skulle en annan icke trifvas i
dylika törhållanden? Men kanske hon iså fa 11...
skulle omskapa ... dem. Kunde de då omskapas?

Samhället ropar efter mödrar som med
kärlek hängifva sig åt sinä hem.

Dessa ord klingade i dag såbesynnerligt tomma
och utan genljud.
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Men det var omöjligt. En qvinna nied andra
intressen qväfd i dessa dagliga småbestyr, barn-
skrik, kink för tänder, vidbränd stek, uppstudsiga
tjenare? Hur koni hän på denna tanke?

Hän rörde hufvudet af och an mot kudden,
det kändes tungt och hett. Resande sig på arm-
bågen hur den darrade! Ah, hän var svag
ännu! vände hän mödosamt på kudden. Nu
var det svalare. Den rena friska linnelukten
verkade lugnande på hans nerver och hän lag en
stund utan tankar. Så återkommo de igen.

Mia trifdes i sitt hem, men hon skulle trifvas
hvar som helst med hvem som helst blott
hon hade man, barn och hem.

En obekant kansia, som hän aldrig erfarit,
brände plötsligt hans kinder.

Det är i grunden likgiltigt om jag eller
någon annan är barnens far.

Så kom hän med ett stygn af samvetsföre-
bråelse i håg deras förlofning. Huru hon utan
ett ord af förebråelse genast förlåtit honom, då
hän bekände för henne sin kärlek tili en annan,
och tillät fadern att förena deras händer. Men i
stället att, som alltid förr, stämma honom mildt
och vekt mot henne, upprörde detta minne ho-
nom i dag på ett skildt sätt och gjorde honom
hård mot henne i sitt sinne. Hon skulle handlat
så gent emot hvarje annan. Ah gjorde hän
henne icke nu orätt?

Mödrar, som med kärlek trifvas i sinä hem.
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Dessa hans älsklingsord, hvilka hän upprepat
för sinä elever, på sinä andliga uppbyggelsestun-
der, i förtroliga samtal och inför sig sjelf, tills de
sjelfmant kommo honom i munnen, de pinade
honom nu. De tycktes passa på, medan hans
hjerna ännu var svag efter sjukdomen, och tvinga
honom att utreda och förklara, hvad hän egent-
ligen menade med dem. Under det hän kastade
hufvudet af och an, kände hän dunkelt, att dessa
slagord i den bemärkelse hän yttrat dem voro en-
dast en fras. Samhället behöfde mödrar, det ro-
pade efter dem. Det visade sinä illaluktande,
vidriga sår, hvilka nedsmittade tusenden och åter
tusenden af kommande slägten, endast emedan
det icke fans mödrar, som med kloka, ömma
händer skulle hafva vårdat dem. Men hade hän
icke alltid tänkt, då hän uttalade sin älsklingssats,
att dessa mödrar borde vara sådana som Mia?
Tyst, blindt undergifna, tyst, blindt, reflektionslöst
uppoffrande, af instinkt och af öfvertygelse skyende
hvarje intresse, som icke omedelbart rörde hem-
met. Ville hän icke drifva qvinnan tillbaka? Hän
brukade begagna detta uttryck, utan att förrän
nu märkä, att hän derigenom sjelf uttalade för-
kastelsedomen öfver sin egen teori, ty ett tillbaka-
gående är och förblir ett tillbakagående, icke ett
framsteg. Ville hän icke anvisa henne samma
plats som i äldre tider? Var det icke i sådana hän-
der som Mias, hän ville lägga omdanandet af hem-
men? Var det icke de, som skulle rädda samhället ?
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Hau grep girigt efter denna fråga. Var icke
Mia en sann moder, sjelfuppoffrande, älskande,
försakande? Det var hon. Hän kunde dock ej
förmå sig att tänka ut hvad som föresväfvade ho-
nom, förrän den besynnerliga bittra känslan dref
ut tanken. Hvad voro dessa mödrar annat än
barnaföderskor? De voro mödrar af instinkt.
Med en instinktlik lugn tålighet buro de moder-
skapets tunga, för dem var svaghet, vissnande
krafter, förlusten af ungdom och yttre behag in-
gen uppoffring. Derför framkallade barnen icke
heller den innerliga, outsägliga kärlek som hvarje
sann uppoffring fostrar gent emot sitt föremål.
Ingen stark individuel kärlek. För dem var det
verldens gång att gifta sig med någon och få
barn. Hvem de än gifte sig med, älskade de
med denna kärleksfulla pligttrogenhet en vana,
som fått namn af kärlek. Men de kunna icke
älska i egentlig mening, emedan de icke ega in-
dividualitet.

Jo, de älska, visserligen älska de. Hän ha-
kade sig ångestfullt vid detta argument, påmin-
nande sig de otaliga tillfällen hvarje dag, då mo-
derns sjelfuppoffrande ömhet kom i dagen hos
Mia. Som för att stärka honom i dessa tankar,
hördes bakom den stängda dörren barnets gråt

det hade vaknat •—• och åter sjöng modern
sitt entoniga, litet släpande

„vyss, vyss, vy-yss, vyss ...“

Satt hon icke timme efter timme tåligt sjun-
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gande? Yar det icke en yttring af sann moders-
kärlek, denna uppoffring af livila, tid och tankar>

Tänkte hon då något? Behöfde hon offra
några tankar? Var det en nödvändig uppoffring?

Ett uttryck af läkaren föresväfvade honom
plötsligt —en varning, „att icke längre söfva den
store gossen i vagga. Hans hufvud taide det
skildt icke.“

Hän kände ett underligt begär att se henne
i detta ögonblick, sadan hon satt der bakom den
stängda dörren. Ovilkorligt lyftade sig hans svaga,,
af febern matta hand mot dörrlåset. Den sjönk
åter ned och hän vände sig med ansträngning på
andra sidan. Blygdes hän icke att hysa sådana
tankar om sin egen hustru?

Igen låg hän i samma tunga dvala som nyss.
Från den öppna ventilen kom stundom en svag
flägt af frisk luft, hvilken hans fantasi småningom
omskapade tili skogsluft, barrdoft och svedjerök,
milda blomsterångor och svala vindar på sjön.
Hur vågorna gingo, än stilla, än högt, med skum
på de krökta ryggarne i rad, i rad! Hur det
gungade ute i båten ljufiigt och söfvande! Vatt-
net plaskade kring kölen, och det lät så muntert,
så förhoppningsfullt. Nu låg hän i den soliga bug-
ten med sandbotten, i barndomshemmet. Hu. .

_

det gick först en kali rysning genom honom, när
lian steg i vattnet, men så snart det nådde hai-
sen blef det varniare, så ljumt och svalkande til-
kka! Halft kittlande smog det kring hans heta
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lemmar, uppbar dem och förde honom med sig.
Så lätt, så lätt hän flöt! Och vattnet svallade
lent kylande kring honom, som en mjuk, sval
qvinnohand. Hän låg stilla på rygg och såg utåt
sjön längs den solglittrande vattenytan, glänsande,
som om den värit oljad. Der borta närä hol-
marne låg ett varmt töcken i luften... så varmt...
och solen sken igenom det, Kanske det var...
svedjeröken från talludden . . . der ra an brukade
svedja.. . Det var så varmt, detta töcken, det
blef allt varmare, kom närmare honom, och värmde
vattnet, som begynte plåga honom med sin tunga,
fuktiga värme. Det tryckte hans bröst.

Hän ville resa sig, men så kom en af de
friska lifsflägtarne från skogen, och vattnet blef
sv alt. Ah svalt och lätt! Alldeles som en
mjuk sval qvinnohand, som smeker en feberhet
panna. Och der genom det varma töcknet lyste
det så märkvärdigt. Der syntes två streck, raka
och bestämda, så fina, med en anstrykning af
oändlig sorgsenhet. Och derunder två mörka
ögon med denna stolta, vemodiga blick. Nu
smulto de i ömhet o, hvilken ömhet! De
kommo närmare. AU stolthet och trots voro
försvunna, tårar, ljulva tårar folio som majregn
öfver hans hufvud och händer och den svala han-
den strök lent öfver pannan.

Men hvarför blicka ni så sorgset, mörka ögon
älskade ögon? Hvarför hafva ni detta före-

brående uttryck? Nej - nej nej, icke detta
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uttryck! Icke denna tysta sorg, detta stumma
qval. Hvad bar man gjort er? Förlåten för-
låten! Blicken blott icke så, mörka ögon äl-
skade ögon! Om man bar plågat och smärtat
er, så förlåten! Kanske bar hän, som bringat er
qval, sjelf lidit. Kanske skulle hän vilja gifva
sitt lif för att bespara er smärta, men hän kan
det icke. Hän kan icke. Hvarför ären I så
sorgsna, mörka ögon, älskade ögon? Förlå-
ten o förlåten!

Och trotset bortsmälter under tårarnes maj-
regn, under det den lena banden stryker lätt öf-
ver pannan, och mot läpparne trycka sig, friska
och ljufva, två andra läppar, förr så trotsiga, nu
så ömma ..

.

Hän sträckte ut armarne och vaknade, för-
blindad af tårar, dem hän fält i sömnen.

Hans hustru stod vid sängen med lille Erik
på armen. Hon såg trött ut och hade en stor
mörk ylleduk knuten kring hufvudet. Mungiporna
voro lätt neddragna såsom af missmod. Hon
betraktade mannen med en orolig, bekymmersam
blick och lutade sig med gossen ned tili honom.
Då hän uppslog ögonen, lag hennes hand på
hans panna, medan barnets små mjuka händer
oroliga trefvade öfver kinderna och munnen.

—Du har klagat i sömnen. Är du sämre?
Hän vände sig med ansträngning mot väg-

gen. Hela hans kropp darrade af mattighet.
■— Nej. Har du. .. värit länge här inne?
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■—• Jag kom alldeles nyss.
Talade jag?
Nej, du klagade blott.

Hon suckade tungt och satte sig ned på sto-

len vid sänggalveln. Gossen halfgret och ville tili
fadern, men hau sköt honom omildt undan. Då
tog modern barnet i knäet, i det hon sakta vag-
gade af och an på kroppen. Slutligen steg hon upp.

Din soppa är färdig. Skall jag hemta
den nu?

Ja, gör det, svarade hän ansträngdt.
Derpå med plötslig ömhet; du är visst bra
trött, du har sjungit så länge för gossen. Gif
honom åt mig så länge. Hän kan sitta i sän-
gen vid fotändan.

När hän första gången efter sitt tillfrisknande
fick gå ut, ville lian ha sin hustru och alla bar-
nen, tili och med lille Erik med.

Jag vill riktigt omgifva mig med er,
sade hän med ett vemodigt leende.

Hans hustru ville icke neka, när hän önskade
det, men det passade skildt olägligt i dag, ty hon
hade syltning Hera sorter. Hon gick dock
med. Hän ville också leda henne och var så
god och vänlig, nästan ödmjuk i sitt sätt mot
henne och så mildt faderlig mot barnen.

Med tårar i ögonen mottog hon hans omsor-
ger, hans stöd. Hur skulle hon någonsin kuuna
undvara dem?
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XIX.

Fru Gyllengreen blef öfverraskad och rörd
öfver sonens förlofning; hon hade värit så viss på
sin sak angående folkskolläraren. Didrik och
hon höllo förtjusta på med detta skämt, tills det
riktigt pinade Sofie. Derjemte kände fostermo-
dern samma tysta missräkning som alltid förr, då
hon tänkt sig denna förlofning som en möjlighet.
Sonen hade kunnat få hvilken rik och adlig flicka
som helst. Men när hän nu bestämdt ville ha
Sofie, och så känslig som hän var, skulle hän
aldrig ha kunnat glömma henne. . . Dessutom
var hon en frisk och välväxt flicka, hvarken ko-
kett eller tafatt, och fostermodern unnade henne
gerna hennes lycka. Sofie var ju hennes köttsliga
systerdotter. Om hon hade värit sjuklig och för-
läst, skulle fru Gyllengreen ej stått att hejda, ty
sjukliga hustrur voro hennes fasa. Som det nu
var, med sonens glädjestrålande ansigte för ögo-
nen, lät hon udda vara jemnt och deltog nöjd
och glad i hans fröjd.

Hvarken hon eller sonen förstodo sig dock
riktigt på Sofie efter förlofningen. Fru Gyllen-
green trodde nu, att hennes ovanliga stillhet och
stelhet hade håirledt sig från kärlek tili Didrik och
hon sade det högt både åt denne och Sofie. Di-
drik rodnade förtvifladt och skrattade, men Sofie
var fortfarande så lugn och tyst, utom då hon
var munter och dref på med att hjelpa i hushål-
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let, ehuru Didrik ej tyckte om det, och foster-
modern bad henne hvila sig.

Din tur kommer nog, min flicka, då du
skall behöfva dina krafter, ej ensamt tili hushål-
let, utan tili mycket annat. En flicka vet aldrig
hvilken allvarsam lek äktenskapet är.

De ville eklatera förlofningen och ställa tili
en stor bjudning för slägten och sockenboarne,
men Sofie satte sig emot det. Icke ens tjenarne
borde få veta af något, sade hon.

Men, sota vän, det är omöjligt. De ha
redan länge haft ögonen öppna, och du hörde
sjelf att mejerskan .

. .

Hän afbröt sig förlägen, ty hän ville ej be-
känna, att hän efteråt bedt modern heratta hvad
mejerskan sagt.

Soile ville ej heller insända sin afskedsansö-
kan, och deröfver var Didrik så allvarsamt ond
på henne, som hau öfverhufvud kunde vara det
denna öfversvallande lycksaliga tid. Hän bad
och besvor henne, grälade och var missnöjd, men
allt förgäfves. Hän kunde icke begripa hvarför
hon ej gjorde honom tili viljes, ty hon hade ju
lofvat honom att icke mer återvända tili skolan.
Men hon blef alltid plågad och orolig, när hän
ansatte henne med denna fråga.

Låt mig vara! Låt mig sjelf bestämma
när jag gör det!

Hon visste icke riktigt sjelf hvarför hon så hai-
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starrigt vidblef detta beslut, men hon klängde sig
fast vid det med en instinktlik kansia af trygghet.

Hän måste nedslagen gifva vika, och tyckte
att hän ej var viss på henne, så länge hon ej
var fri från skolan. Ibland svor hän i tysthet öf-
ver hennes ideer, som ännu i sista stunden skulle
göra honom förtret, men så tröstade hän sig med,
att hän ju dock hade vunnit seger öfver henne,
och bara hon väl blef gift, skulle hon nog
lugna sig.

Så sade också modern; hon lade ej på sin-
net Sofies stela, tillbakadragna sätt så mycket som
Didrik, Hon ansåg det vara följder af brudsor-
gen och förmanade sonen.

Det är då icke att undra, om hon har
bekymmer. Att komma utan utstyre, fattig som
en skåpråtta, tili ett sådant hus som vårt. Ser
du, hon har litet af sin fars stolthet. Du bör vara
glad, att hon icke är lika kärlig som andra fäst-
mör. Hvart skulle vi då taga vägen, när hon
nu tili en början måste bo i samma hus som du?
Folk skall fästa sig mindre vid det, när hon hål-
ler sig så allvarsam och stadig.

Didrik brann af begär att få tala med henne
om hennes utstyrsel och bedja henne låta hans
mor ombesörja det, att försäkra henne att hon var
honom dyrbarare än hela verldens skatter nå-
got dylikt uttryck föresväfvade honom. Hän ville
också tala med henne om bröllopet de hade
ju ingenting i verlden att vänta på och råd-
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föra sig med henne angående en pian, som mo-
dern och hän hade; hon skulle fara tili hans fa-
ster, som bodde på en egendom i nästa socken.
Det var endast två mil från Karlvik och Didrik
skulle ofta kunna besöka henne, och längre än
två månader ville hän rakt icke lofva att vänta.

Hän försökte förgäfves få tilkalle dertill, ty
hon undvek honom, var så förändrad, omgaf sig
med en sadan otillgänglighet efter deras förlofning,
att hän ej vågade tränga sig på henne.

Det kan min själ ha sinä sidor att vara
lästman, om det skall fortgå på detta sätt, tänkte
hän modfäld och förtrytsam mot slutet af första
veckan.

Ändtligen en dag gingo de förbi hvarandra
i vindstrappan, hän hade ämnat sig upp tili hen-
nes rum för att afhemta henne tili en promenad.
Då såg hän att hon hade förgråtna ögon.

Sofie, kära, älskade Sofie
Hän följde henne oroligt ned i verandan och

in i salen. Der var ingen.
Hans vänliga, oroliga röst uppmjukade henne.

Hon började i halft brutna tonfall att heratta om
Rosinas sjukdom och sin sorg att icke kunna
hjelpa henne. I det samma såg hon upp på
hans uppklarnade ansigte och sade tvärt;

Nu tror du, att jag taiat om detta för att
begära hjelp af dig, men då misstager du dig.
Jag skulle aldrig kunna mottaga något af dig för
hennes räkning, ty du kan ju icke tåla henne.
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Seså Sofie, afbröt hän i sin myndiga,
rättframma ton från fordom och rynkade ögon-
brynen, hvad är det för dumheter? Du vet
nog att jag blott var svartsjuk på henne, raen nu
när du är ..

. när jag ej mera ... hän rodnade
och började trassla in sig. Om du bara för
en gång skulle vilja vara som andra förnuftiga
menniskor, Sofie, om du skulle tillåta mig...

Jag vill icke göra minä vänner tili ett på-
häng för dig, sade hon med handen för ögonen.

Om du för en gång ville höra förnuft och
låta tala med dig. Och kara, älskade Sofie, du
vet att dina vänner nu också äro minä, att
att min högsta glädje vore om du redan nu
skulle förfoga öfver mig.

Hon skakade på hufvudet. Men hän kände
sig modigare, när hon ej såg på honom, och fort-
for att öfvertala henne. Det gälde ju för honom
att utplåna hennes missnöje öfver hans ovänlig-
het mot Rosina.

Den kärlek som röjde sig i hans sinnesrö-
relse och ifver att behaga henne, grep henne djupt.

Du ger så mycket och jag kan gifva så
litet. Jag är en egoist, som bara mottager och
sjelf gifver intet.

Du låter mig således öfvertaga saken?
Hon såg allvarsamt på honom med sinä

förgråtna ögon och sade sakta; ja för
hennes skull... och för din Stora kärleks skull,
som jag så litet förtjenar.
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Aldrig hade hon värit så mild mot honom.
Hän fick en förtviflad längtan att taga henne i
famn och kyssa henne, att tala ut allt som lag
honom om hjertat: om bröllopet, utstyrseln, hen-
nes vistelse hos fastern. Men modern kom in
och strax efter henne gamla Fina med kaffebric-
kan, och det utmärkta tillfället hade gått honom
nr händerna.

De hade aldrig kyst hvarandra. De hade
blifvit förda tillsammans i den ålder då man
icke tycker om smekningar, och efter förlofnin-
gen tycktes Sofies förändrade vasen snarare ha
gjort honom skyggare. Hon kände det, men
undvek likväl med förskräckelse att blifva en-
sam med honom. Hon såg att lian led af att
ej få rå om henne, att aldrig komma henne
närä, och om qvällarne innan hon lade sig,
gjorde hon honom afbön inom sig. Följande
dag skulle hon blifva annorlunda. Men då hon
såg honom blifva tankspridd och rodnande när
de blefvo allena, då hans ärliga ögon bådo
henne om tillstånd att nalkas, kände hon en obe-
tvinglig afsky och fruktan. Med ett kort skämt
förjagade hon den tillfälliga erotiska stämningen,
förskansade sig bakom seminariihistorier eller en
tidning och gick, så snart hon fann en förevänd-
ning, ur rummet.

Dagen efter deras sista samtal hade Didrik
tidigt på morgonen farit tili en aflägsen skog, der
eld utbrutit under natten. När Sofie utträdde ur
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sitt rum, öfverraskades hon af en biljett soin ned-
föll ur dörrspringan.

Didrik underrättade henne deri om sin afresa
och bad henne vara litet vänlig mot honom när
hän middagstiden skulle återvända. Hon var så
isande kali och främmande mot honom, att hän
ej kunde uthärda det längre, hän, som älskade
henne så innerligt och ömt.

Biljetten vimlade som vanligt af staf-fel.
Sofie gick tillbaka tili sitt rum och brände

upp den. En brinnande blygselrodnad färgade
hennes kinder, men hon förebrådde sig den häf-
tigt: en felaktig ortografi var intet karaktärsfel,
Didriks uppfostran var skuld tili att hän icke
kunde handtera pennan, hela hans verksamhet
var ju uteslutande riktad åt det praktiska.

Men samma brinnande blygselkänsla återkom
beständigt. Och ett eko Ijöd i hennes inre; den
sanna kärleken kan icke blygas öfver den älskade.

Hon föresatte sig att skämta med Didrik om
hans stafning, men visste sig icke ega mod der-
till, emedan hon blygdes så djupt öfver honom.
Blygdes? Hvarför blygdes hon? Var icke denna
orätt stafvade biljett med sitt varma, älskande
innehåll värd mera än det korrektaste bref?

Nej, ju mer hon försökte göra det passerade
tili en obetydlighet, desto mer förbittrad blef hon
på Didrik, på sig sjelf. Att hon ville urskulda
och ansåg sig tvungen att urskulda, gjorde henne
förbittrad. Hon hade hittills mottagit otaliga orätt
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stafvade biljetter och bref af Didrik, skrattat åt
dem och glömt dem. Nu förorsakade henne dessa
få rader bittra qval. De tycktes henne vara en
försmak af hennes framtida lif vid hanssida; hon
skulle beständigt öfverskyla, upphjelpa, göra sig
sjelf mindre för att ej synas större än hän. Hon
hatade sinä egna tankar för att de förde henne
tili delta område. Var hon bättre än hän, der-
för att hon, men icke hän, kunde skrifva ett bref?
I äktenskapet gälde ju intet annat än två hjer-
tans tillgifvenhet och sympati. Men tankarne gingo
åter envist tillbaka tili det fruktade ämnet;

hoplappa, upphjelpa sin lycka. Andas, lefva blott
tili hälften. Arbeta på sin egen innersta naturs
omskapande för att bättre passa in i hans verld.

Hon satt hopsjunken, betraktande med stir-
rande ögon de svarta dallrande lemningarna af
det uppbrända pappret.

Nå godt. Hade hon en gång valt, så skulle
hon halla ut. Lifvet var ingen evighet. Hvad
betydde fyratio eller femtio år, om de också icke
voro lyckliga? Femtio tili tjugutvå sjuttiotvå
år. Sjuttiotvå år! Hon skulle säkert lefva länge,
hon var så frisk och stark. Femtio år på Karl-
vik femtio år på Karlvik! Isen skulle gå
upp och åter lägga sig femtio gånger. Snön
skulle femtio gånger betäcka fält och kullar. Trä-
den skulle med sinä nyspruckna löf femtio gån-
ger skymma utsigten från förmaksfönstren. De
unga äppelträden, som nu voro späda telningar,
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skulle blifva gamla och mossbevuxna. Akrarne
skulle plöjas och besås, ängarne mejas, unga tje-
nare gråna, de gamla ersättas af nya, allting gå
sin gilla gång under femtio år. Och derun-
der skulle hon sitta som husmoder på Karlvik.
Aktad, älskad, bestämmande, den axel, kring
hvilken arbetet vände sig. I dessa gamla rum
med deras uråldriga svaga rosendoft skulle hon
åldras, hand i hand med sin man. De två, en-
samma med hvarandra. Nej, kanske icke en-
samma...

Hon tryckte händerna raot sitt bröst och höll
in andedrägten, seende på en punkt framför sig,
tills ögonen vidgades som af fruktan.

Kanske icke ensamma.
Alit var så tyst omkring henne. Endast lin-

darnes grenar med de välluktfylda blomklasarne
knackade sakta mot rutan och insände en frisk
löfdoft genom den öppna fönsterhalfvan. Svalorna
qvittrade doft och aflägset under den gamla sten-
ladugårdens takås. Sakta och taktmessigt Ijöd
trädgårdsmästarens krattande från gårdsplanen.

Ett fridfullt, lugnt och dock arbetsamt landt-
lif. Ett nyttigt, välsignadt lif i naturen, ansigte
mot ansigte med henne. Hon skulle åldras i hen-
nes sköte och dock bevara evig ungdom na-
turens odödliga ungdom. Lemna bakom sig ali
feberaktig brådska, sträfvan, oroliga, sjudande frå-
gor, och blott taga lifvet ur denna lugnt nyttiga
synpunkt.
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Sofie! ropade fostermodern från mat-
salen.

Sofie ryckte tili, tryckte händerna mot ansig-
tet, men lät dem åter falla och skyndade tili mat-
salen. Sommarens friska, milda vällukter från
blommor och daggbestänkt gräs tycktes flägta i
det gamla ärevördiga rummet, kring de skinande
hvita skåpen, pinnsofforna, stolarne med tjocka
fötter och gästfria sitsar. Frukostbordet stod du-
kadt med sin blanka kaffepanna och de i landt-
lig riklighet fylda faten. Fönstren voro öppna.
Framför verandadörren spatserade en stor grå
höna med sinä kycklingar och skrockade väntans-
fullt med hufvudet på sned och försigtigt och
långsamt höjda fötter. Gamla fru Gyllengreen
satt vid bordet och stickade, följande hönans rö-
relser med spänd uppmärksamhet och vänliga,
smekande tillrop.

Seså, Grållan lilla! Nenej, Grållan, inte
så. Hvad tänker du på, hjertandes? Sparkar
upp sand på dina barn! Seså, seså ja, Grållan.
Så der. Bara hon vänlar tills matmor dricker
kaffe, skall hon nog få sinä små smulor som van-
ligt. Så der, så der ja.

De nyvärpta äggen, den hvita bordduken,
som morgonvinden lekfullt flägtade af och an,
fostermoderns hvita morgonmössa med den yfviga
rosetten under hakan, alla tycktes härstammafrån
samma milda svalkande kalla. Alit så rent, hvitt,
svalt. Borta, långt borta från oro, id och äflan.
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Nej, hon hade valt och hon skulle halla ut.
Didrik var ädelmodig och tänkte lägt om sig
sjelf. Hän led af hennes kallsinnighet, af att hon
höll honom på afstånd. En annan skulle länge-
sedan tagit sinä rättigheter, ulan att fästa sig vid
hennes köld. Hon ville blifva annorlunda mot
honom, hon ville och måste förändra sitt sätt.

Men då hon satt väntande på honom med
det fasta beslutet att skynda honom tili mötes
och gifva honom tillfälle tili en varmare helsning,
darrade hon så att hon knapt kunde sitta stilla.
Alla detaljer vid detta möte framstälde sig för
henne; hvarje ögonblick tyckte hon sig höra bull-
ret af annalkande åkdon eller en grind som slogs
igen. Hon hade dragit sig undan tili en veranda,
hvarifrån man kunde öfverblicka ett stycke at
landsvägen och dit en genväg ledde från en port
i trädgårdsplanket. Hon ville underlätta det
svåra för sig sjelf genom att mottaga honom en-
sam, och hon var säker att hän skulle stiga ur
då hän skulle varseblifva henne.

Så het du är, och så kalla händer! Ja
ja, då är hjertat yarmt.

Fostermodern böjde sig fryntligt öfver henne
och klappade henne.

Jag har riktigt tyckt synd om dig i dag,
du har saknat Didrik så grufligt. Det måste jag
heratta för honom.

Då ljudet af den hemkommandes åkdon be-
gynte höras, klappade hennes hjerta så häftigt,
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att det tycktes öfverrösta alla andra ljud. Nu
syntes hästens hufvud under den lummiga rön-
nen i kröken der syntes hän sjelf de kommo
närmare nu såg hän henne

Det svindlade för henne, då hau hoppadened
och öppnade porten, men så rätade hon på sig.

Jag är oförnuftig som upprör mig sjelf för
ingenting, alls ingenting.

Och ännu en gång försökte hon att försvara
sig inför sig sjelf;

Hän har värit som min bror. Bröder
bruka ju alltid .. . Och hvarför skulle jag ej gerna
tillåta det?

De möttes i accaciahäckens välluktande skym-
mng.

Så vänligt af dig, Sofie!
Hän stod framför henne, dammig; med upp-

ritven halsduk, oordnadt hår och sotfläckar på
Wäderna, upphettad, med oroligt längtansfulla ögon.

Ja, det har värit ett hårdt stycke arbete;
jag har hvarken hunnit äta eller dricka på hela
dagen. Och sedän har jag har jag längtat
så obeskrifligt. Sofie!

Hon tyckte, att hän aldrig förefallit henne
så manligt kraftig och så vek på en gång. Hän
stod ännu med hennes hand i sin. Uppmuntrad
af hennes tystnad och nedslagna blick lade hän
med tafatt ömhet sin arm omkring henne, drog
henne tili sig och böjde hennes hufvud uppåt.
Hans ärliga ögon sågo afbedjande in i hennes,
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sedän kände hon en häftig kyss på sinä läp-
par. En mild rodnad färgade hennes kinder
och hon tillslöt ögonen. Att vara älskad var
dock ljuft. Att slutas i en älskande famn, berö-
ras af hängifna läppar .. .

Nästa minut hade hon ryckt sig lös och skju-
tit honom ifrån sig.

Gå ej, Sofie! Gå ej ännu. Jag har ju
icke fått se dig på hela dagen . ..

Men hon drog bort sin hand som om hän
bränt henne och skyndade ut ur verandan. Inne
i sitt eget rum kastade hon sig på sängen och
tryckte sinä läppar hårdt mot kudden med en
otydlig känsla af att vilja aftvå dem hansberöring.
Förtviflade, tårlösa snyftningar skakade henne.

Ett blekt, färglöst ansigte, liksoin förstenadt
i smärta, tycktes förebrående blicka på henne. Två
klara, mörka ögon med detta besynnerliga lidande
uttryck, som var henne så bekant, följde henne.
Hennes läppar rörde sig ovilkorligt tili förklaring,
ursäkter, en afbön.

Jag visste icke... visste icke... visste icke...
Utan att hon märkte det, framkommo dessa

ord hörbart öfver hennes läppar i en ängsligt af-
bedjande ton. Då blossade hon plötsligt upp i
varm glöd, tryckte händerna mot ögonen, mot
kinderna, tinningarna, som för att gömma sig.
Sedän blef hon mycket blek och en förfäran kom
öfver henne. Hon dignade under vissheten... men
det var ingen visshet, nej, det var ingen visshet!
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Handling hade alltid legat henne närmast och hon
störtade plötsligt upp och fram tili tvättkommo-
den, sköljde ansigtet och baddade i brådskande
hast sinä ögon. Ned, bort, ut, hvart som helst

men icke längre här, ensam med tankarne.
Hon for med kämmen öfver håret, utan att se
sig i spegeln, det var hon rädd för. Blicken drogs
likväl oemotståndligt ditåt, och då hän en gång
såg dit, fastnade hän der. Hon sjelf betraktade
icke sitt ansigte, nej, det var med en annans ögon
hon gjorde det, och i ett nu låg kämmen på
golfvet, och hon gömde åter ansigtet i händerna

hon hade ett sådant behof af att gömma sig,
och vacklade tili sängen. Men det var intet

nnder om hon ville gömma sig för dessa ögon,
som följde henne, detta ansigte förstenadt i smärta...

Fall ned, himmel, öfver olycka, förtviflan
och smärta, en smärta hvars rotärisynd. Hvars
enda lindring är glömska enda räddning är
glömska. Såret måste du dölja äfven för dig
sjelf. Vidrör du det och sköter det med milda
händer, skall det blott vidga sig. Din endarädd-
ning är glömska din enda lindring är glömska.

Hon låg stilla och mumlade tyst för sig. Det
var ett mäktigt, förtvifladt behof att försvara sig.
Denna visshet var så tung att bära nej, nej,
det var ingen visshet; hon sköt undan med hän-
derna någonting osynligt, förfärligt, hvarje gång
ordet visshet kom på hennes läppar. Det var
ingen visshet, hur kunde det vara? Det var en
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omöjlighet, blott ett förfärligt misstag af
hennes egna känslor.

o
Ater den glödande rodnaden, som brände

het på kinderna och tillslöt ögonen. Och midt
mider de känslor, hvilka sieto och ryckte kring
hennes hjertrötter, kom hon i håg ett skämt af
Ilmari: kärlek är intet annat än svartsjuka.
Ovilkorligt sträckte hon ut händerna efter denna
tanke som för att qvarhålla honom, tvingade sig
att tänka på henne, den andra, hennes utseende,
sätt, den något släpande gången, det milda, vackra
ansigtet. Och hon gled ned från sängen på knä,
med hufvudet djupt böjdt, nastan mot golfvet,
och brast i bitter gråt. Hon albad sin skuld in-
för henne, den andra. Ungdomens hela rikedom
på tårar stod henne tili buds och hon hängaf sig
deråt med en ojemn, häftig gråt såsom de gråta,
hvilka säilä fälla tårar. Önskan att gömma sig
dref henne att trycka ansigtet så hårdt mot hän-
derna, att hon ofta måste borttaga dem för att
gifva sig luft att andas.

Plötsligt blefvo tårarne slut. Hon reste sig
sakta och svindlande, såg frånvarande ut genom
fönstret och sedän omkring sig i rummet. Hur
länge hon måste hafva värit här inne! Middags-
solskenet fylde hvitt och starkt hela trädgården.
Skarpa svarta skuggor lågo på lur bakom träd
och buskar. De enskilda vällukterna, hvilka om
qvällen tydligt kändes in tili henne, hade dött i
hettan, endast en allmän varm, frisk doft, stundom
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något qväljande, trängde in. Trädgårdsmästaren
sköt långsamt en gnisslande skottkärra längs sand-
gången; en barhufvad tjensteflicka plockade grön-
saker, skyddande sinä ögon med ena handen; hön-
sen kröpo in genom spjelorna i grinden, men mo-
tades af trädgårdspojken, som med synbar lätt-
nad afbröt sin rensning för att med krattan i hög-
sta hugg nisä emot dem. Detta upprepades gång
på gång, tills pojken hade vunnit en viss färdig-
het i att låta dem komina långt ut på sandgån-
gen och sedän i blinken nisä upp och jaga dem
tillbaka.

Sofies ögon följde det soliga, rörliga lifvet
derute med den trötthet en långvarig gråt fram-
kallar. Hon steg upp, satte sig åter, uppsteg igen.

Tonit och öde. Torat och öde.
Hvarifrån dessa ord kommo, visste hon ej,

men hon upprepade dem. Hon satt länge stilla.
Tankarne mjuknade och drogo allt fastare och
fastare kring hjertat, tills det tycktes brista.

Igen dessa slocknande, afbedjande blickar
denna långa handtryckning nu förstod hon
sin egen sorg. Den hade gält hela hennes åter-
stående lif. Aldrig mer skulle de se hvarandra
- aldrig, aldrig, aldrig.

Tunga tårar begynte droppa ned, men nu
voro de så besynnerligt heta och uppmjukande.
Hvar och en af dem tog med sig litet af smär-
tan. Slutligen knäpte hon händerna och en lugn
ljus rodnad uppsteg långsamt i hennes ansigte.
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Från att vara misstanke blef det en visshet, men
vissheten blef henne plötsligt dyrbarare, än allting
annat på hela jorden. Hon hade gifvit sig åt
kärleken med full visshet att nödgas upptagakam-
pen med honom, och likväl med sällhet midt un-
der qvalen.

XX.

Det gick några dagar innan hon kom tili
klarhet inför sig sjelf. I första ögonblicket gret
och ropade hennes ungdom, hennes hjerta på
ömhet, familjeband, kärlek, smekningar, kräfde nå-
gonting personligt att lefva för. De sköto trot-
sigt undan tanken på arbete, studier och nyttig
verksamhet. Den tillgifvenhet som bjöds henne
i hennes gamla hem lockade och vinkade henne.
Hon förestälde sig så tydligt sitt lif flytande fram
bekymmerfritt och sorglöst. Men tillika vände
hon sig strax med afsky för sinä egna tankar bort
från denna föreställning. Hon varpå ett villande haf.

Smärtan och förödmjukelsen öfver upptäckten
i hennes inre klöf som ett skarpt svärd den fal-
ska trögheten och lefnadslikgiltigheten från det
friska, obrutna i hennes natur.

Hon började återfinna sig sjelf, blygdes att
ha ryggat tillbaka för striden, att ha dukat un-
der för frestelsen att göra sitt lif glatt och jemnt.
Att ha velat binda sin ungdomskraft.
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Hon gick tili doms med sig sjelf och gjorde
upp med det förflutna och med framtiden.

Upptäckten att hon älskade, gaf lif åt tusen
frön inom henne, bragte otaliga tankar tili blom-
ning. Kärleken, ehuru hopplös, krossade henne
icke, utan upplyftade och stärkte henne. Ur det
bittra hjerteqvalet uppstod hennes gamla kärlek
tili menskligheten förnyad och renad från sjelf-
viskhet. Hennes ungdom, hennes själs spänstig-
het reste på sig och sträckte sig åter med mod
och ifver mot lifvet som dock var så rikt och
bjöd så mycket. Hon kände att hennes dolda
kärlek skulle halla en lefvande ådra afmennisko-
kärlek öppen inom henne, ■— blifva ett språkrör,
genom hvilket hon kunde förstå det menskliga
lidandet. Och under sömnlösa nätter, tårar och
oro steg vissheten upp inom henne en visshet
under brinnande tacksamhet att denna person-
liga kärlek, så osalig, förtviflad, ja, syndig, hän
först förefallit henne, blifvit nedlagd i hennes hjerta
tili ett band mellan henne och menskligheten.
Hän skulle hindra henne att hårdna, att blifva
handtverkare i sitt kali.

Tillbaka tili sin plats i ledet skulle hon. Der
måste hon stå, arbeta, falla eller segra.

Nu, när hon kände lidandet, skulle hennes
plats mer än någonsin vara bland de fattiga, ringa
och okunniga.

Nu, när hon blifvit förödmjukad genom sig
sjelf, skulle det vara feghet att undvika kampen.
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Det räckte länge innan hon kunde besluta
sig för att återvända tili sin tysta, undanskymda
plats och sitt tunga, men rika arbete. Ännu längre,
förrän hon kunde besluta sig att återvända tili
just den skola hon lemnat. Tanken på ett fort-
satt återseende af himoni förfärade henne, och
hon vred sig under föreställningen att åter upp-
taga striden med honom. Hon visste att hän ej
skulle uppgifva den, utan fortsätta hvar hän slu-
tat. Hon gjorde sig inga illusioner om deras fram-
tida förhållande, kunde ej längre frukta honom,
ty kärleken hade utdrifvit hennes fruktan, erfor
blott en orubblig, men sorgsen tillit, att hän skulle
handia mot henne endast som hans samvete bjöd.

Kärleken hade gifvit henne en klarare syn
på hans inre lif. Med ett oändligt sorgset vemod,
sådant, med hvilket man tänker på en länge se-
dän afliden, tänkte hon på honom, på den strid
hän stred mot något inom honom som stod på
hennes sida, förstod henne, sympatiserade med
henne, lefde med henne... Ty ett sådant något
fans hos honom. Med kärlekens instinkt hade
hon länge anat det. Nu, när hon genom sinä
egna klarnade känslor blickade tillbaka på deras
afsked, visste hon det, visste också, att hän
blott skulle blifva strängare och hårdare mot sig
sjelf och henne i den mon dessa inre röster skulle
blifva starkare.

Nej, hon måste tillbaka tili sin plats, just tili
den, och bygga vidare utan rast eller ro på det
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första årets ojemna, otillfredsställande arbete. Der
var hon redan känd, der hade hon med sin för-
sta lifsvarma entusiasm utsått frön tili den kärlek
och det förtroende i hvilkas hägn hon ville arbeta.

Ingen fruktan eller feghet fick fiunas hos
henne. Hon var en arbeterska, en kämpe i le-
det och fick ej sky fara eller möda.

Under dessa långa sommardagar som tyck-
tes evighetslånga, dessa ljusa, doftande sommar-
nätter begrof hon sin kärlekssorg, men icke sin
kärlek. Hän var beslägtad med det eviga, oänd-
liga, hän kunde icke dö. Och som ett fjerran
eko Ijöd för henne ett gammalt ord ur hennes
mors bönbok: vara handlingar kunna vi beherska,
men icke vara känslor.

XXI.

Det var svårt, nastan omöjligt för Didrik att
förstå, att Sofie verkligen ville bryta förlofningen.
Hän satt en hei eftermiddag ensam med henne
och ville ändå ej få det i sitt hufvud. Att falla
ned, när hän ändtligen trott sig stå på sin sällhets-
höjd! Hän blef slutligen så slö och förbittrad af
idel sorg, att hän hvarken förstod eller ville höra
på henne.

För honom hade alla flickor hittills värit in-
delade i två kategorier: koketter och präktiga flic-



224 I TÄTNANDE LED.

kor. Att Sofie, som hau obetingadt räknat tili de
senare, nu skulle visa sig så ombytlig och bedräg-
lig, det var för mycket. Hermes ideer hade ra-
dan värit illa nog. Nu kom ännu detta!

Jag kan ej begripa hvad som fattas dig.
Aldrig trodde jag om dig, att du skulle locka
mig närmare och sedän afskeda mig som en hund.

Tala icke så, bad hon innerligt och
fattade hans hand. Förebrå mig, jag förtjenar
det, förebrå mig hårdt, men tro ej att jag med
afsigt velat bedraga dig. Jag försökte älska dig,
jag ville älska dig. Jagvar sjelfvisk och din trogna
kärlek frestade mig. Jag har värit egoist, men
aldrig, aldrig bedräglig med afsigt. Tro mig, tro
mig, minä samvetsqval äro uthärdliga, endast eme-
dan jag vet, att det var min ärliga mening att,
kosta hvad det ville, arbeta mig tili att kunna
göra dig lycklig.

Jag har ingen nytta af dina försäkringar
när du uppgaf din första afsigt, sade hän trum-
pet. Hvarför fullföljer du den icke?

Emedan jag fått visshet om att jag ej
skulle kunna det.

Denna visshet har kömmit plötsligt,
anmärkte hän misstänksamt, ty moderns antydan
om folkskolläraren uppdök åter för honom.

Ja, plötsligt, erkände hon under en
lätt blekhet, Men du har känt mig så länge,
Didrik, och du vet att jag alltid försökt vara upp-
riktig och ärlig mot dig. Tro mig derför! Jag
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vågar ej ännu bedja dig förlåta och glömma, lofva
mig blott att du i framtiden skall försöka göra
det och åter blifva min broder som förr.

Det kan jag icke lofva, —■ svarade hän
med samma trumpna missnöje och lät sin hand
ligga löst i hennes, medan hän misstroget såg på
hennes upprörda, af tårar fuktade ansigte.

Deras samtal slutade utan resultat och hau
gick ned, uppfyld af hämndlystnad mot hennes
ideer, på hvilka hans lycka ändå sist och slutli-
gen hade strandat. Ty någonting i hennes milda,
upprörda och ödmjuka sätt i dag så olikt hen-
nes vanliga hade öfvertygat honom att alla öf-
vertalningar och böner nu vore förgäfves.

Hän trodde fullt och fast att den der folkskol-
läraren var skulden tili allt och gick omkring
med tyst raseri. Allt hvad hän egde af glöd och
passion hade denna sommar koncentrerat sig i
hans känsla för Sofie. Nu blef hän så tom, när
hän med ens måste utkasta allt. Och förbittrin-
gen koin honom att strax göra det. Skulle hän
ha förstått henne, så hade hän ej värit så förbitt-
rad, men nu gick hän och grubblade öfver hvar-
för hon egentligen afskedat honom. Som en
hund, småsvor hän för sig sjelf medan tårarne
stego honom i ögonen. Ett sådant sorgfritt
lif som hän hade kunnat bjuda henne! Och nu
skulle hon återvända tili det gamla släplifvet vid
folkskolan. Sofie hade strax efter sitt samtal med
honom förklarat, att hon ville resa tili Rosina och
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stanna hos henne tills skolan började. Under de
få dagarne före hennes afresa afhöll hän sig från
att taga ringaste notis om henne. Hän bad blott
modern säga, att hän aldrig återtog sinä löften
och att hän derför skulle försträcka Rosina den
öfverenskomna summan. Sofie svarade, att hon
mottog anbudet för väninnans skull, men blott som
lån. Tili detta svarade Didrik endast med en
förargad axelryckning, när modern framförde
helsningen.

Men hän skulle ej för något pris ha velat
afstå från sin föresats, ty honom sjelf ovetande
hakade hän sig fast vid denna sista gemenskap
med Sofie som ett minne, ett sista aflägset hopp,
en sista önskan att få hennes förlåtelse för att
hän en gång visat ovänlighet mot hennes väninna.

Modern var rödögd och gret alla tider på
dagen. Hon förebrådde Sofie oupphörligt, men
beklagade henne tillika hjertligt. Också hon
trodde att Sofie af kärlek tili folkskolläraren bru-
tit med sonen, och fann det så hjertinnerligt sorg-
ligt att systerdottern skulle byta sin lyckliga lott
som en förmögen, ansedd fru mot att bli hustru
åt en fattig folkskollärare. Det var som hon all-
tid hade sagt, att Sofie bråddes på sin far; just
sådan hade hän värit, full med extravaganser
och besynnerligheter. Hon var ibland stel mot
Sofie, men omfamnade henne strax derpå gråtande
och vaggade fram och åter med henne i sinä armar.

Det var en tidig, sval julimorgon, när Sofie
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lemnade det hem hon så länge kallat sitt. Fo-
stermodern smalt i tårar. Didrik var tyst och
tvungen, men när åkdonet med Sofie försvunnit
mellan de gamla träden i allen, der de så ofta
spatserat tillsammans, lade hän med en kort snyft-
ning händerna för ansigtet och gick in i sitt rum.
Der satt hän med hennes porträtt framför sig två
timmar å rad.

Sofie var sorgsen, men lugn vid afskedet.
Hon visste att detta hem, åtminstone en lång tid
framåt, skulle blifva stängdt för henne, att hon
för lång tid, kanske för alltid, brutit med sinä
äldsta vänner. Men under det outsägliga vemod
som denna visshet framkallade, låg frisk och obru-
ten ett okufligt, ståndaktigt hopp på lifvet, på
Guds godhet och rättvisa, på hennes egen fram-
tid. I dimman af de tårar hon fälde, då hästen
muntert trafvade med ett skarpt, ihåligt ljud på
den hårda släta vägen i allen, såg hon framtiden
uppstiga allvarlig, men tröstande under sin hem-
lighetsfulla slöja.

Och hon tänkte, tänkte så mycket, medan
hästens snabba lopp förde henne allt längre från
kända, kära trakter mot ett okändt fjerran. Se-
dän hon värit närä att öfvergifva sin plats, för-
stod hon bättre hur kär den var henne. Hon
kände att hon nalkades den tid, då hos hvarje
menniska, som icke är egoist, en önskan vaknar
att arbeta för ett kommande slägte. Hon längtade
att åter stå inför sin klass och genom den höra
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pulsarne slå i mensklighetens Stora organism,
att återfå sitt arbete utom skolan och att derun-
der längta tillbaka tili barnen, att erfara denna
förunderliga vexelverkan.

Qvinnor sådana som jag, tänkte hon,
hårda och med verksamhetsbegär, blefvo fordom
tyranniska, gräliga husmödrar eller trätte bort sitt
lif hos bröder och svägerskor eller hårdnade en-
samma i ett tacklöst, förbisedt yrke. Det fans
ej plats för dem. Nu ja, nu? Hvem vågar
säga hvad de nu göra, hvad deämnagöra? De-
ras leder tätna, ty ju flera personligheter uppstå
bland oss, desto flera från den vanliga qvinnotypen
afvikande skall det finnas. Och samhället behöf-
ver oss alla, om det blott lär sig att icke som hit-
tills mottaga vår hjelp med bortvändt ansigte.

Jag tänker på mitt lif med glädje, ty det bju-
der mig en sparsam, men ren lycka. Och få vi
begära mer af lifvet? Jag närmar mig den ål-
der, då jag skall finna min bästa tillfredsställelse
i ett arbete för andra, för en nyare tid, för den
mensklighet, hvilken inger mig en brinnande kär-
lek. Jag skall gifva allt mer af mig sjelf och få
allt mera i utbyte, och jag skall bli allt mindre
inför mig sjelf, när jag ser hur oändligt litet jag
kan gifva mot hvad jag vill gifva... Ja, mitt lif
skall blifva ett arbete, men ett arbete som icke
hårdnar, utan uppmjukar mig.
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