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En skapelsehistoria.

Enligt en gammal sägen hade gudarne skapat
jorden ooh allt, som finnes i dess inre ooh på dess
yta. Tili sist skapade den högste guden människan,
skapelsens ädlaste ooh härligaste vasen. Hän gaf
henne sinnen ooh lämmar, konstfulla händer, som
kunna utföra det gröfsta ooh finaste arbete. „Nu
skall jag förläna henne ännu en härlig gåfva, som
skall gifva henne makt öfver alla djur ooh göra
henne tili skapelsens herre“, så sade den högste
guden ooh skänkte människan förståndets gåfva.
Ooh alla gudar beundrade henne.

Då framträdde en gud, som såg dyster ooh all-
varlig ut. „Du har rikt utrustat människan11

, sade
hän, „men skall hon också verkligen använda sinä
gåfvor? Hästen ooh åsnan stå stilla ooh komma icke
längre, om man ej drifver dem med piska ooh spor-
rar; äfven människan skall med alla sinä härliga
gåfvor icke komma längre, om man icke drifver



2

henne framåt. Låt mig drifva henne. Jag är Nöden
minä fiender kalla mig Eläude, men det namnet

förtjänar jag ioke. Drifven af mig, skall människan
blifva så klok ooh ifrig, att hon ej mera känner nå-
got elände“.

Nöden steg ned på jorden. Då förändrades
jorden helt och hållet. Markeu frambragte icke mera
af sig själf säd ooh frukter, djuren lato ej mer fånga
sig af människorna, utan angrepo dem.

Yintrarna voro kalla, somrarne brännande beta.
Men genom allt detta, tvungen af Nöden, lärde män-
niskan sig nu hundrade saker, som hon icke annars
hade lärt sig. Hennes händer blefvo allt konstfär-
digare, hennes aude allt skarpare. Nöden lärde henne
att bygga hyddor, först alldeles klumpiga, men små-
ningom ändarnålsenligare; hän lärde henne att för-
färdiga vapen tili försvar mot vilda djur; hän lärde
henne plöja och så, lärde henne att göra kläder,
först af djurhudar, senare af konstfullt väfd ull.
Den högste guden såg allt detta med välbehag och
sade: „Det är sant, genom Nöden har människan
blifvit ännu mycket skickligare“.

Då trädde en annan gud framför hans tron.
Hän såg mycket dystrare ooh förskräokligare ut än
Nöden. Hän hette Själfviskhet. „Låt mig stiga ned
tili jorden och drifva människan", sade hän, „om
jag drifver henne, skall hennes ande blifva ännu
mycket skarpare".

Själfviskheten steg ned ooh se, hän gjorde
människorna ännu klokare och uppfinningsrikare.
Hän lärde dem att slipa pilar och svärd lavassa och
skarpa icke för att bekämpa de vilda djuren, utan



3

deras egna medmänniskor. Hän lärde människan
att bereda gift ur växter, för atfc därmed bestryka
vapnen ooh därigenom göra dem ännu farligare.
Alit lät ban henne uppfinna: krut ooh skjutvapen,
för att bekämpa sinä bröder, samt andra ännu för-
skräckligare förstörelseredskap. Hän undervisade
henne äfven i allehanda lister ooh knep, lärde henne
förfalska lifsmedel, efterapa guld ooh silfver, lärde
henne lögn ooh bedrägeri.

När den högste guden såg allt detta, blef hän
bedröfvad ooh de andra gudarne gräto alla. Hå
sade den högste guden: „Människan har blifvit ett
odjur, hennes ande har blifvit henne tili förbannelse.
Jag skall åter taga ifrån henne anden, som gör henne
farligare än ett rofdjur“. Men då trädde en ny
gudomlighet tili hans tron ooh fattade bönfallande
hans hand. Hon var härlig att åse klar ooh ren
såsom en solstråle. Kärlek var hennes namn.

„Tillintetgör icke anden, o herre!“ bönföll hon.
„Hennes ande är ooh förblifver en härlig gåfva, den
har endast genom Själfviskheten blifvit förd på
en irrväg. Låt mig styra den, jag skall åter göra
allt väl“.

„Huru kan du det?“ sade den högste guden.
„TDet skedda kan du dock icke göra oskedt! Kan
du lära henne glömma, huru hon har siipat stålet,
blandat giftet ooh tillverkat det förstörande krutet“ ?

Men kärleken svarade full af tillförsikt: „Alit
kan jag leda tili det bästa“.

Ooh se, där hon ledde människan, blef allting
bättre ooh människans ande utvecklade sig härligare
än någonsin förut. Kärleken lärde henne att slipa
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stålet ännu hvassare, men under hennes ledning blef
det i människaus kunniga hand ett medel att rädda
lifvet. Hon lärde människan att ännu konstrikare
framställa gift, men gifvet af henne blef det ett
läkemedel. Hon lärde henne att bereda smärtstil-
lande dryoker ooh sårläkande balsamer. Då hon var
närvarande, förintade människan icke mera med kru-
tet sinä bröder och deras egendom, utan lät spränga
berg därmed. Så öppnade sig nya vägar, som för-
minskade afståndet mellan människorna och knöt
broderbandet fastare.

Då hon hade härskat en tid, blef det härligt
på jorden.

„Nu ser jag, att anden dock är en kostlig gåfva,
om blott du leder den“, sade den högste guden.
„0, gör det vidare, gör det alltid!“

Och hon gjorde hvad hon kunde, men det var
icke alltid lätt, ty Själfviskheten fanns ännu, den
lät icke genast undantränga sig, Men öfverallt, där
Kärleken fördref den, där Kärleken ledde anden,
blef denne tili rik välsignelse.

Ack, att vi alla ville låta vår ande ledas af
kärleken, då skall den bringa oss sin rika välsignelse!

(S. Mees).



Paradiset.
I forna tider lefde i Österlandet en konunga-

son, som hade allt hvad hans hjärta begärde. Då
hän ville rida at, stod genast den vaokraste hästen
betslad ooh färdig för honom, då hän var hungrig,
serverades honom de härligaste rätter i gyllene skä-
lar. Men likväl såg hau ioke lycklig ut. Hän var
van vid ali denna härlighet ooh betraktade den ioke
vidare.

Då läste hän en gång i en bok om paradisets
trädgård, från hvilken människorna blefvo fördrifna.
„Trädgården måste ännu finnas“, tänkte hän, „hvar
kan den väl vara?"

Hän lät de visaste män sammankomma vid sitt
hof ooh frågade dem, om de visste något därom.
„Ja“, sade de, „ingenstädes står det skrifvet, att pa-
radiset skulle ha blifvit förintadt, blott, att de första
människorna ha blifvit fördrifna därifrån, någonstä-
des på den vida jorden måste det alltså ännu stå
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att firma." Sedän den tiden hade prinsen hvarken
rast eller ro; paradiset ville lian linna.

„I hvilken riktning skall jag först fara“? frå-
gade hän, ooh den äldste af de vise sade: „Far först
åt Öster, åt den sidan, där solen går upp, där måste
säkert paradiset ligga“.

Nu utrustades en stor karavan. Inga kostnader
sparades. De kraftigaste djur samlades, de mest
erfarna förare uppbådades. Färden åt Öster begynte.
Man drog öfver bergpass, floder genomvadades; mån-
gen slaf störtade i afgrunden, medan hän jämnade
stigen för sin herre; månget lastdjur omkorn. Prin-
sen bekymrade sig icke därom, hän tänkte endast
på paradiset. Hän kom tili härliga trakter, där käl-
lorna voro klarare, blommorna mera doftande än i
hans egen hemtrakt; hän kom tili ett land, där ro-
senbuskarna voro så höga sora träden i hans rike
ooh där dalarna ooh bergsluttningarna voro hvita
ooh rosenröda af blommor. „Här är väl paradiset",
sade en af hans följe; men prinsen såg människorna
siitä ut sig såsom hos honom, mänga med ett miss-
nöjdt uttryck i ansiktet. „Nej“, sade hän, „para-
diset kan icke vara här; där måste man känna sig
mycket lyckligare."

Hän återvände tili sitt rike, men tanken på
paradiset gaf honom ingen ro, ooh om våren for
hän åter at på resa, denna gång åt väster. Ater
drogo slafvar framför honom ooh dignade ned, me-
dan de banade väg för honom. Hän drog vidare,
tills hän kom tili ett stort haf. Solen gick just ned
ooh kastade sitt gyllene skimmer öfver vattnet; nå-
gonting skönare hade hän aldrig sett. „Här måste
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paradiset vara", sade åter en af hans tjänare, men
prinsen såg huru Askarena med bekymmerfullt an-
sikte gingo tili fisket. De guld- och parpurfärgade
moinen profeterade, enligt deras mening, ingenting
godt, och på kyrkogården vid stranden läste hän
namnen på de många, som aldrig hade återvändt.
Nej, paradiset kunde icke heller vara här.

Hän drog nu åt norr ända tili den trakt, där
snön aldrig smälter, där allt glänser såsom diamant
i det blåaktiga månljuset. Präktigt var det här,
men isande kalit! Prinsen kände det knappt. Hän
låg under täcken och fjäderdynor, men många af
hans tjänare, som ej hade så mycket skydd mot
kölden, fröso ihjäl.

Hän drog söderut och kom tili heta länder,
tili brännande öknar. Hans tjänare sprungo miltal
för att skaffa honom en bägare vatten och störtade
ned döda, sedän de hade räckt honom det. Slut-
ligen kom hän tili en oas, där det växte härliga pal-
mer. Här tycktes paradiset vara, men under natten
dogo två af hans tjänare och tre kameler af trött-
het; nej, paradiset var icke heller här.

„Hvar kan det då vara? Det måste dock fin-
nas“, sade prinsen, när hän hade återvändt tili sitt
rike. „Har jag kanske dragit förbi det? Har jag
icke märkt det? Men huru kan man gå förbi pa-
radiset? Det är ju dock omöjligt."

„Ja, det är omöjligt", sade en af de vise, „pa-
radiset är såsom en blomma; liksom man känner
igen en blomma på hennes doft, förrän man ser
henne, så måste man känna igen paradiset på en
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outsägligt härlig känsla, som genomströmmar hjärtat,
då man närmar sig det“. Hvar låg det således?

En tid härefter hade prinsen under en jakt
skiljt sig från sitt följe ooh förirrat sig. Natten föll
på. Hvar skulle hän få tak öfver hufvudet? Dåpå-
träffade hän en torftig hydda. Taket var söndrigt.
dörren hängde på sinä gångjärn. „Här skalljagväl
finna någon, som jag kan befalla att söka mitt följe",
tänkte hän ooh trädde in. Där såg hän en blek ooh
aftärd kvinna ligga på en hög af torkade löf på
golfvet. En flicka knäböjde bredvid henne ooh präs-
sade ut en frukt i en sprucken skål. Det var ingen
saftig frukt, utan en skrynklig ooh torkad. Skörden
hade detta år slagit fel, ooh folket led fattigdom
ooh hunger; prinsen hade hört därom, men ioke
mera tänkt därpå. Yid lägrets fotända stod en lång
ooh smärt gosse om ungefär 15 år. „Låt mig gå,
mor„, sade hän, „det är verkligen det bästa. Eemtio
guldstyoken betalas för en flink, ung slaf; af fem-
tio guldstyoken kan du lefva längre än ett år. Ooh
jag är snabb ooh kraftig ooh känner öfverallt vägen
i bergen. Jag är säkert värd femtio guldstyoken".

„Men din frihet, min gosse", sade modern, „du
blir en slaf, ioke bättre än ett lastdjur. Tror du.
att jag med lugnt hjärta hunde lefva af de pennin-
gar, som ha kostat dig din frihet ooh din lycka?"

„Min frihet kanhända", sade gossen ooh det
strålade en underbar glans ur hans ögon, „men ioke
min lycka! O, känner du ioke, att jag skulle vilja
gifva dig ännu mera än min frihet ooh att jag aldriy
kan vara olycklig, då jag vet, att jag bevarar dig
för nöd!“
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Aldrig olycklig! Hvem kunde uttala dessa ord
med sådan öfvertygelse? „Endast en paradisinvå-
nare“, tänkte prinsen; ooh stod där icke frarnför
honom en fattig gosse, i begrepp att sälja sig såsom
slaf? Hän kunde icke vända ögonen från honom,
ooh lian såg slutligen icke mera lumporna, som be-
täokte honom, utan endast uttrycket i hans ansikte,
som syntes stråla af kärlek, den fuktiga, lina glan-
sen uti hans ögon ooh då tänkte hän: „ Ja, så måste
en paradisinvånare se ut!“ En underbar kansia ge-
nombäfvade honom. Hän tog den tunga guldkeden
från sin hals ooh ref de gyllene spännena från sin
kappa: „Se här, tag dessa“, ropade hän ooh kastade
dem åt gossen. Hän bredde mildt sin kappa öfver
den sjuka; tog en flaska vin från sin gördel och
förde den tili kvinnans läppar. „Hurn skola vi tacka
Eder?“ stammade kvinnan, men prinsen sade: „Tacka
icke mig; jag har er att tacka! Jag har sökt para-
diset och jag ser, att I besitten det och att I bebon
det. Grifve Gud, att jag ookså en gäng får be-
träda det!“

De förstode honom icke, men prinsen lade af
äfven sinä öfriga kläder för att göra den sjukas
läger mjukare. Endast en tunn underklädnad be-
höll hän. Den natten sof hän under bar himmel.
Man hade bedt honom komma in, men hän ville det
icke. „Jag är icke värd det“, sade hän, och åter
förstodo de honom icke.

Eöljande morgon vaknade hän tili följd af
kölden. Den kalla daggen låg på fälten; marken,
på hvilken hän hade legat, var hård, men en härlig
kansia genomströmmade honom, såsom hän aldrig
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förut hade erfarit den. Hän hjälpte barnen att
samla ved för att göra upp eld, hän sökte vilda bär
för den sjuka, hän öste vatten ur kallan.

Middagstiden kom ett tåg af tjänare från sko-
gen. Det var prinsens tjänare, som öfverallt hade
sökt honom. En af de vise befann sig i följet.
„Huru har Ni kömmit hit tili denna eländiga trakt?“
sade hau ooh visade på den förfallna hyddan. Men
prinsen sade: „Tyst, tala ioke om elände! Här i
denna hydda har jag funnit paradiset.“

Ett år hade förflutit. Prinsen reste icke mera,
åtminstone icke mera i utlandet, men väl genom
städerna och byarna i sitt rike. Hans följe var icke
mera på långt när så stort, hans kläder icke mera
på långt när så dyrbara som förr. Men i hans an-
sikte låg ett uttryok af frid ooh glädje. Paradiset
sökte hän icke mera; hän hade funnit det i sitt
eget hjärta!

Ett rent och godt hjärta gör hvarje ställe på
jorden tili ett paradis!

(S. Mees).



Eväs olika barn.
Då Adam ooh Eva hade blifvit fördrifna från

paradiset, måste de bygga sig ett hus på ofruktbar
mark ooh äta sitt bröd i sitt anletes svett. Adam
hackade fältet och Eva spann ull. Eva födde hvarje
år ett barn tili världen, men barnen voro olika, nå-
gra vackra, andra fula.

Sedän en lång tid hade förflutit, sände Gud en
ängel tili de båda och lät meddela dem, att Hän
ville komma och bese deras hushåll. Eva, glad att
Herren var så nådig, rengjorde flitigt deras hus,
smyckade det med blommor och strödde löf på golf-
vet. Därpå kallade hon fram sinä barn, men endast
de vackra. Hon tvättade och badade dem, kam-
made deras hår, klädde dem i rena kläder och för-
manade dem att i Herrens närvaro uppföra sig an-
ständigt och vackert. De skulle vackert buga sig
för honom, räcka honom handen och svara blygsamt
och förståndigt på hans frågor.
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Men de andra barnen ville hon icke visa för Herren.
Defc första gömde hon på höskullen, det andra på
viuden, det tredje i vedlidret, det fjärde i ugnen,
det femte i källaren, det sjätte under en så, det
sjunde i skafferiet, det åttonde under hennes gamla
päls. det nionde och tionde under det kläde, afhvil-
ket hon brukade göra kläder åt dem, och det elfte
och tolfte under det läder, af hvilket Adam gjorde
deras skor.

Hon hade just blifvit färdig, då det bultade
på husdörren. Adam tittade ut genom en springa
och såg att det var Herren. Vördnadsfullt öppnade
hän ooh den himmelske Fadern trädde in. Där stodo
de vackra barnen i en rad, bugade sig, och sträckte
fram händerna mot Honom och knäböjde. Ooh Her-
ren välsignade dem, lade sinä händer på den första
och sade: „du skall blifva en mäktig konung“, likaså
tili den andra: „du en furste“, tili den tredje: „du
en grefve“, tili den fjärde: „du en riddare", tili
den femte: „du en adelsman“, tili den sjätte: „du
en borgare", tili den sjunde: „du en kopinan", tili
den åttonde: „du en lärd man“. Hän gaf alltså dem
alla sin rika välsignelse.

Då Eva såg, att Herren var så mild och nådig,
tänkte hon: „Jag vill också föra fram minä andra
barn, kanske Herren äfven gifver dem sin välsig-
nelse“. Hon sprang alltså och hämtade fram dem
från höskullen, vinden, vedlidret, ugnen eller hvar
de än voro gömda. Där kom nu hela den grofva,
srautsiga och sotiga skaran.

Herren log, betraktade dem alla ooh sade: «Äf-
ven dessa vill jag välsigna“. Hän lade sinä händer
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på den första och sade tili honom: „du skall blifva
en bonde“, tili den andra: „du en fiskare“, tili den
tredje: „du en smed“, tili den fjärde: „du en garf-
vare“, tili den femte: „du en snickare", tili den
sjätte; „da en skomakare“, tili den sjunde: „du en
skräddare“, tili den åttonde: „du en krukmakare“,
tili den nionde: „du en forman“, tili den tionde:
„du en skeppare", tili den elfte: „du en budbärare“,
tili den tolfte; „du en dräng i hela ditt lif“.

Då Eva hade hört allt detta, sade hon: „Herre,
huru ojämnt delar Du icke Din välsignelse! De aro
dock alla minä barn. Vili Du, Herre, ioke gifva
dem alla lika nåd ooh lika välsignelse!“

Men Glud log så mildt och sade; „Låt dig noja
med min nåd, ty dm är stor äfven öfver dem, som
du anser ringa. Du förstår ioke allt. Om alla dina
barn blefve furstar och herrar, hvem skulle då odla
säd, tröska, mala och baka, hvem skulle smida, snickra,
timra, bygga, gräfva, klippa och sy? Ooh huru tror
du, att dina barn skulle kunna lefva på jorden, om
ingen arbetade? Låt dig därför noja med min
nåd!11

Vid dessa Herrens ord blef Eva myoket för-
lägen och sade: „Herre, förlåt mig, att jag var så
korttänkt! Nu börjar jag förstå de orden:

Om hvar och en sin syssla slcöter,
Så går allt väl, ehvad oss möter“.

(Efter Bröder Grimm.)



Den Högstes namn.

Konung Alexander den store, som eröfrat många
länder ooh folkslag, kom en gång tili Babylon. Bär
lät hän kalla tili sig en präst från hvart ooh ett
af de land ooh folkslag, som hän hade lagt under
sig, och församlade dem alla nti ett ståtligt palats.
Sålunda hade dit samlats en stor mängd präster af
mångahanda folk ooh tungomål. Då satte sig ko-
nungen på sin tron och sade: „Yälan, sägen mig,
om I erkännen och dyrken ett högsta, osynligt vä-
sendeV“ Då bugade sig alla prästerna på en gång
ooh sade: „Ja!“

Och konungen frågade vidare; „Med hvilket
namn kalien I detta väsende?" Då svarade prästen
från Indien: „Vi kalla det Brama, hvilket betyder
den Store. Prästen från Persien sade: „Yi kalla det
Ormuz, som betyder Urljuset". Prästen från Judeen
sade: Yi kalla det Jehova Adonai, Herren, som är
och som var ooh som förblifver. Och så hade hvar
och en präst ett särskildt namn för det högsta vä.
sendet.

Då blef konungen vred ooh sade: „I hafven
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endast en konung ooh härskare. Så skolen I ock
härefter bafva endast en Griid. Hans namn är Zeus“.

Då blefvo prästerna mycket bedröfvade öfver
konungens tai ooh de sade: „Med de olika namn,
som vi bar bafva sagt, kalla våra folk allt sedän
ungdomen det högsta väsendet. Huru skola vi kunna
ändra det!“

Häröfver vardt konungen ännu mera vred. Då
framträdde inför konungen en gammal vis med grå-
nadt hufvud, en bramin, som bade följt konungen
tili Babylon, ocb hän sade: „Min Herre ooh Konung!
Tillåt mig att yttra några ord tili de församlade!"

Därpå vände hän sig tili prästerna ocb frågade:
„Skiner bos eder alla dagens himmelska stjärna, det
jordiska ljusets källa?“ Prästerna bugade sig alle-
samman ocb sade: „Ja!“

Då frågade braminen dem, en efter annan: Huru
kalien I densamma? Ocb hvar ooh en kallade den
med sitt lands ooh sitt folks olika namn. Då sade
braminen tili konungen: „Skola de icke härefter
äfven kalla dageus stora stjärna med samma namn?
Helios är dess namn“.

Vid dessa ord blef konungen mycket förlägen
ooh sade: „ Jag inser nu väl, att olika namn icke göra
något tili saken, ty namnet är icke själfva väsendet.
Låten därför bvar ocb en använda sin benämning!“

Med hvilket namn enlivar än ma den Högsle kalla,
Vi inför Honom städs ha felat alla, alla.
O, mä hvar mänsklig tro förgäta skilda namn
Ooh söka samma näd i samma Faders famn!
Allsmäktige, för Dig försvinna folk och troner;
Tillbedja Dig det är den högsta bland religioner!

(Efter Z. T.)



Jul.

Uppe i himmelen satt Herren Gud på sin heliga
stol. Bredvid honom stod hans ende Son. Honom
hade hän mycket kär, emedan Hän var lika from
och god som Herren Gud själf. Men Gud Fader
såg ned på jorden och gaf akt på människorna,
hvad de sysslade med och hvad de gjorde. De ut-
rättade mycket, men säilän någonting godt. Där
var icke en enda, öfver hvilken Herren Gud hade
kunnat glädja sig af hjärtat.

Gud Fader hlef mycket bedröfvad däröfver, att
hans barn alla hade blifvit så syndiga. Och Hän
talade tili sin ende Son: „Min kare Son! Betrakta
människorna där nere! Jag har skapat dem alla
fromma ooh rena, men ingen enda har förblifvit
god. Jag har gjort mig mycken möda att bättra
dem. Jag har själf taiat med dem. Jag har skickab
minä änglar ned tili dem, jag har sändt profeter tili
dem, jag har gjort dem lyckliga och jag har gjort
dem olyckliga, men de ha icke låtit bättra sig. De
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ha ständigt blifvit gudlösare, ooh af mig, deras Fa-
der i himmelen, vilja de nästan ingenting mera veta.
Om de så fortfara, kan ingen enda komina tili oss
i himmelen. Ooh det gör mig så ondt, att de alla
skola gå föriorade! Om de också ha öfvergifvit mig )
deras Fader, så äro de dock alltid minä barn, och
jag älskar dem allt ännu.

Hör därför, min kare Son, hvad jag har be-
slutit inom mig: Stig du ned tili jorden tili de
gudlösa barnen och säg dem noggrannt, huru jag
vill ha det, och huru de kunna komma in i him-
melen. Blif en människa såsom de! Vandra om-
kring ibland dem några år och visa dem, huru man
måste lefva för att en gång blifva salig! Om de se
det af dig, skall det bli dem lättare att göra efter.
När du har utfört ditt verk, då vill jag åter upp-
taga dig, min kare Son, tili mig i himmelen, och
sedän skall du alltid sitta på min högra sida.“

Så talade Gud Fader, och Sonen svarade: „Fa-
der, hvad Du vill, det vill äfven jag. Afven jag
känner medlidande rned de stackars människorna,
emedan de icke kunna linna vägen tili himmelen.
Ooh ehuru de ha syndat mycket, så älskar jag dem
likväl, ty de äro minä bröder och systrar. Därför
vill jag stiga ned tili jorden, vill bli en människa
såsom de, vill besöka dem i deras hus och i deras
tempel, vill mången gång församla dem omkrlng
mig, såsom hönan församlar sinä kycklingar om-
kring sig, och vill göra allt, på det de må kunna
komma in i himmelen. Ja, jag vill tili och med dö
för dem, på det de må kunna blifva saliga“.

•>
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Så talade Guds helige Son, lämnade den sköna
himmelen ooh steg ned tili jorden tili syndarna.
Ooh den dag, då kan kom hit ned, Hra vi hvarje
år. Då den dagen åter kommer, säga vi: „Nu är
det jul!u

Vällcommen öfver stad och land
Och mo och slcär och sund,
Du fridens fest på jordens Strand,
Du barnens högtids stund!

Tänä dina tusen jubelljus
I rymdens tempoi opp,
Att vi må se frän jordens grus
Tili himmelen med hopp!



Indiske konungens bibliotek.
För mycket, mycket länge sedän härskade i

Indien en mäktig konung. Hans rike var ett af de
största på jorden. Hän regerade öfver många mil-
lioner människor och hade många ståtliga palats ooh
tusental tjänare, som tjänade honom dag och natt.

Henne konung hade också ett bibliotek, nti
hvilket förvarades en stor myokenhet af böoker.
Hetta bibliotek var så stort, att det upptog många
byggnader med Stora salar, hvilka alla voro från golf
tili tak uppfyllda med böoker. Här funnos skrifter, äl-
dre och nyare, bättre och sämre och dit samlades
ständigt mera. 100 braminer hade arbete med att
hålla dem i ordning, ooh då konungen stundom ville
föra sitt bibliotek med sig på sinä resor för att hans
trogna undersåtar i skilda delar af riket skulle blifva
i tillfälle att se och beundra det, behöfde hän 3,000
kameler för att bära alla dessa böoker.

Konungen hade likväl icke tid ooh ioke heller
lust att läsa alla dessa böoker. Ju äldre hän blef,
desto mindre hopp fanns det om att hän mera kunde
hinna läsa ens det viktigaste af allt, hvad de inne-
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höllo. Hän befallde dä,rför braminerna att utvälja
det bästa ooh nyttigaste ur dessa böcker.

Hans rikes lärdaste män började då med den
största fl.it arbeta på den uppgift, som konungen
hade gifvit dem. Många af de ifrigaste braminerna
voro så flitiga, att de äfven om nätterna sutto uppe
i biblioteksrummen för att utföra sinä göromål.

Efter 20 års förlopp hade de ändtligen slutfört
sitt arbete. De hade då utdragit det bästa ooh nyt-
tigaste ur alla dessa böcker och skrifvit det in uti
nya böcker, som nu voro färdiga att öfverlämnas åt
konungen. Den äldste af braminerna trädde då fram
inför konungen och sade: „Herre konung! AU den
visdom, som vi hafva funnit uti dit Stora bibliotek,
ha vi saralat i 2,000 böcker, hvilka 80 kameler lätt
kunna bära“.

Konungen hade emellertid under de många
årens förlopp blifvit svagare och tröttare än hän
var förr, ooh hän svarade:. „Tvåtusen böcker! Det
är ännu för mycket!“

Braminerna började åter arbeta. De valde yt-
terligare det allra bästa de kunde Anna och sam-
manfattade uti några få ord det, som förut hade
upptagit hela sidor. På detta sätt lyckades det dem
att sammantränga det allra viktigaste af allt, hvad
konungens bibliotek innehöll, först tili 15, sedän tili
10, sedän tili 5, sedän tili 2 kamelbördor, och slut-
ligen blef det så litet, att en enda mulåsna för-
mådde bära det med lätthet.

Under denna tid hade konungen emellertid re-
dan blifvit gammal och svag, och då braminerna
åter trädde inför honom och sade: „Herre konung!
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Dessa få skrifter innehålla hela världens visdom“,
svarade konungen: „Jag har knappt så många dagar
att lefva, som edra skrifter nu äro. Gån bortl Edert
arbete har värit fåfängt!“

Då trädde konungens förste minister, en gam-
mal, vis gråhårsman, fram inför konungen och sade:
„Herre konungl Tillåt mig att säga några ordl

De förnämsta männen i ditt rike halva arbetat länge
och flitigt på den stora uppgift, som du, herre ko-
nung, har förelagt dem. Detta arbete hafva de ut-
fört med så stor vishet, att de blifvit namnkunniga
äfven i de aflägsnaste länder på jorden. Jag, gamle
man, känner endast litet af den visdom, som dessa
tusende och åter tusende böcker innehålla. Likväl,
om du, herre konung, tillåter det, ville jag säga
hvad jag så ofta tänkt!“

Konungen nicka.de vänligt sitt bifall därtill.
Då tog den gamle ministern ett palmblad ooh skref
därpå med gyllene skrift:

„Mänga böcker innehålla lärdom och vishet-
Tusende andra innehålla litet eller kanske intet nyttigt.

Penningar, makt och ära, som människor efter-
fi-ka, hringa säilän någon verklig lycka, ly det finnes
ingen lycka utan dygd och ingen dygd utan knrlek, li-
kasom det icke finnes någon soi utan ljus och utan värme.

I konungar och folk! Låien kärleken regera
Edra sinnen, så skall jorden ännu blifva ett paradis!

Vai måste tider växla om med tider , men öfver
alla tider råder Evighetens kärleksfulle Oud!



Själfuppoffring.

Professor Grace Preenwood i Quebek omtalade
vid ett tillfälle följande händelse:

På en af de västliga sjöarna i Nordamerika for
ett ångfartyg, som hade mycket passagerare ombord;
män, kvinnor och barn. Midt ute på den stora,
öppna sjön inträffade tili allas förskräckelse att far-
tyget råkade i brand. Att få branden släokt visade
sig omöjligt, ehuru alla ansträngningar gjordes där-
för. Att uppnå land med det brinnande fartyget
var lika omöjligt. Man kan tanka sig de ombord
varandes nöd. För dem återstod intet annat än att
i hast skaffa sig något lätt flytande föremål i hän-
derna från det brinnande fartyget och sedän kasta
sig i sjön och sålunda försöka rädda sig genom sim-
ning, tili dess möjligen hjälp hann anlända. Emel-
lertid kunde icke alla finna tag nti något sådant
räddningsmedel, utan måste kasta sig i sjön utan
vidare ooh söka simma så väl de kunde och hålla
ut därmed sålänge de nägonsin förmådde.

Bland andra passagerare på det brinnande far-
tyget var där en moder med sinä två barn. Det
hade lyckats henne att rädda sinä båda barn på en
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flytande länstol, som jämt och nätt kunde bära upp
de båda barnen, men intet vidare. Modern höll sig
simmande på vattnet så godt hon kunde sarat lug-
nade ocb uppmuntrade de förskräckta och bäfvande
små barnen i flere timmar tili dess hjälp slutligen
anlände ooh räddade dem.

Senare berättade den räddade frun för profes-
sor Preenwood, att en gång, då hon dref bredvid
det brinnande vraket där ute på sjön, en man kom
simmande emot hennes barn, synbarligen alldeles
utmattad ooh förtviflad. Seende att mannen var i
beråd att fatta tag i baruens stol, ropade hon åt
honom: „0, tag den icke, tag den icke af minä
staokars. stackars barn!“

I ett sådant ögonblick, då det gäller lifvet,
hade tusende ooh åter tusende andra icke haft något
förbarmande, utan blott sökt rädda sig själfva, utan
att bry sig om andra. Men mannen svarade icke
ett ord. Moderns bönfallande hade ioke förfelat sin
verkan, ty vid skenet från det brinnande fartyget
såg hon af mannens krampaktigt rörda anletsdrag,
att i hans inre försiggick en kamp om hvad hän
skulle göra: rädda sig eller visa manlig ädelhet emot
de stackars barnen.

Men det räckte endast ett ögonblick! Med en
djup suck lyfte hän sinä armar upp mot höjden och

sjönk ned i djupet!
„Mer är lefva, fann jag, var att älska,
Mer an älska är att dö som denne.u

(J. L. n.)

*



Herdegossen.

En mäktig konung begaf sig en gång med sinä
hofmän på en jaktfärd. I skogen såg konungen en
ung herdegosse, som vaktade sin boskap. Konungen
giok tili herden, talade med honom ooh blef så för-
tjust öfver gossens svar, att hän slutligen sade åt
honom: Om du vill komma tili mitt hof, så skall
jag låta uppfostra dig, ooh om du är ärlig ooh fli-
tig, så skall du med tiden få ett högt ämbete i mitt
rike. Ack, min Herre, sade gossen, jag älskar så
mycket min gamle fader ooh min unga syster samt
dessa skogar ooh betesmarker. Låt mig därför stauna
kvar bar! Men konungen sade: Jag skall nog hafva
din gamle fader ooh hans unga dotter i minne, så
att de icke lida någon nöd, om du skulle komma i
min tjänst.

Herdegossen kom så tili konungens hof. Med
glädje såg konungen, huru gossens goda anlag ut-
vecklade sig, ooh småningom blef konungen så för-
tjust uti den växande ynglingen, att hän slutligen,
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sedän ynglingen blifvit en man, gjorde houom tili
sitt rikes skattmästare.

Men de andra hofmännen sågo med afund att
Benhadad skattmästaren småningom vann allt
större förtroende hos konungen. De försökte där-
för göra honom misstänkt och talade ofta illa om
honom för konungen. Först satte konungen ingen
tro tili deras ord, utan blef ledsen öfver deras onda
tai, men småningom började misstänksamhetens frön
gro i hans sinne.

En gång, då hofmännen åter berättade för
konungen, huru Benhadad från rikets skattkam-
mare samlade dyrbarheter tili sitt hem, fordrade
hän därför att Benhadad genast skulle afgifva re-
dovisning öfver skattkammarens förvaltning. Men
skattkammaren med alla dess rikedomar, dess guld
och silfver och andra dyrbarheter befanns uti all-
deles ypperligt skick. Och Benhadads boning, dit
konungen därefter begaf sig med sinä hofmän, var
mycket enkelt inredd. Men slutligen, medan de där
besågo ett och annat och förgäfves sökte efter dyr-
barheter, varseblef konungen en liten tillstängd järn-
dörr uti en vägg. Hvad finnes där, frågade hän
genast och fordrade att dörren skulle öppnas. Men
Benhadad sade; Min Herre och Konung! Allt, hvad
du ser här är ditt, men det, som finnes här inne, är
mitt. Fordra därför icke att blifva insläppt dit, min
Herre!

Öfver dessa Benhadads ord blef konungen
mycket vred och trodde nu, att allt var sant, hvad
hans hofmän så ofta hade berättat för honom. Hän
begärde därför nyckeln tili dörren och gick in. Men
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huru förvånad blef hän ioke, då hän där inne fann
endast nakna väggar, ett gammalt bord, på hvilket
lågo en herdeflöjt ooh en staf, samt på väggen hän-
gande en sliten herdedräkt. Alla tego. Slutligen
sade Benhadad: „Min Herre! Dessa voro minä enda
tillhörigheter, då jag ännu var hemma hos min fader
ooh vallade boskapen nti mitt hemlands skogar ooh
på dess betesmarker. Hvarje dag sitter jag här en
kort stuud ensam. Då jag ser dessa saker framför
mig här, minues jag alltid med glädje mitt fattiga
barndomshem ooh min födelsebygd med dess låga
kojor. Då jag ser ut genom detta fönster öfver byg-
den där borta i fjärran, minnes jag alltid min hem-
bygds skogar ooh bärg. Dessa minnen gläda mitt
hjärta. Här sitter jag stundom ooh blåser på denna
herdeflöjt de sånger, hyilka jag förr såsom herde
brukade sjunga i skogen. Dit tili min hembygds
stilla frid längtar jag åter!“

Benhadad tystnade. Men i konuugens öga syn-
tes en tår. Hän fattade Benhadad i handen ooh
satte, tili ett uttryck af sin högaktning ooh taok-
samhet, sin egen dyrbara ring på Benhadads finger
ooh sade:

Troluet är merä ån guld värd.



Bröderna.
Det var en gång två gossar. De voro bröder

ooh hette Karl ooh Vilhelm. Deras föräldrar voro
alldeles fattiga. Vilhelm var mycket sparsam, ty
hans fader hade sagt åt honom: „Man måste spara
så läuge man är ung, så att man har någonting på
ålderdomen".

Då Vilhelm fick någon slant, antingen genom
arbete eller tili skänks, satte hän den genast i sin
sparbössa. Behöfde hän kläder eller böoker, så öpp-
nade hän sin sparbössa ooh gaf åt sin fader något
för detta ändamål,

Det, vid hvilket hän hade vant sig såsom barn,
fortsatte hän, då hän blef stor. Hän förslösade al-
drig något onödigt. Förlnstelser som kostade myc-
ket penningar, lämnade hän och tänkte: „Det är
endast för rika mänuiskor“. Men hän var likväl
ioke girig ej heller obarmhärtig mot fattiga män-
niskor.

Men Karl handlade annorlunda. Om lian den
ena stunden fick en slant, så hade hän den andra
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stunden redan förbrukat penningarna tili sötsaker.
Au hade hau pepparkakor, än en kringla, än kara-
meller, än en bakelse i handen.

Hans fader sade ofta tili honom: „Karl, läoker-
gom leder tili tiggarstaf!“ Men Karl glömde det
snart och tänkte endast: „Äck hvad det smakar
godt!“

Äfven då hän blef stor, kunde hän icke halla
några penningar i sin ficka. Alit måste förstöras.
Om söndagarna satt hän långt in på aftonen
skam att säga vid ölglaset. Begagnades spetsiga
hattar, genast måste hän ha en spetsig hatt. När
åter breda voro på modet, måste lian ha en bred.
Om det var dans eller konsert eller teaterföreställ-
ning eller någonting sällsjmt att se, så måste Karl
vara närvarande, äfven om hän därför utgaf sinä
sista penningar.

Karl blef äldre och äldre. Nu kunde hän icke
mera arbeta raskt, och fördenskull förtjänade hari
numera endast litet. Men därigenom råkade hän
småningom i nöd och elände.

Vilhelm hade fortsatt att spara. Hau hade
köpt sig ett litet hus. I detta bodde hän med sin
hustru och sinä barn lyckligt ooh utan sorger. Då
bultade det en dag på hans dörr. Hans äldste gosse
sprang ut, Snart koin hän åter och sade: „Pappa,
därute är en fattig, gammal rnan, som ber om ett
stycke bröd. Gif honom ett.rätt stort stycke! Den
gamle mannen måste vara i stor nöd. Hän går klädd
i trasor. Tårna titta fram ur hans stöflar. Ack!
Hän fryser säkert. Hans ansikte ser så eländigt ut.
Sannolikt plågar också hungern honom. Och det före-
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föll mig, såsom om hän haft tårar i ögonen, Ack!
lian måtte vara mycket olycklig!“

Fader Vilhelm steg upp och gick själf ut för
att se den gamle tiggaren. Men huru förskräcktes
hän icke, då hän såg honom! Det var hans egen
broder Karl!

Vilhelm var ej sen att hjälpa sin olycklige
broder, som genom sinä från barndomen öfvade ova-
nor hade råkat i elände, men Vilhelm kunde sedän
aldrig glömma den lärdom hän en gång hade fått
af sin fader, som sagt åt honom:

„Hvarmed någon syndar,
därmed hlir hän straffad‘: .

(Efter F. Wiedemann.)



Alice och Eleonora.

Det var en gång en konung och en drottning,
hvilka bodde nti ett ståtligt slott. De •voro visa och
goda. Deras enda baru voro Alice och Eleonora.
Dessa tlickor voro mycket olika. Eleonora var lif-
lig och vacker, men Alice var ful och saktlig.

Konungeus slott besöktes ofta af förnäma gäster.
Eleonora var alltid i sällskap med gästerna, och alla
blefvo mycket förtjusta öfver den vackra ooh lifliga
Hiekan. Men Alice ansågo alla för något enfaldig.
Alit detta verkade att Eleonora småningom blef
egenkär. Men den fromma Alice blef däremot allt
mera ödmjuk i sitt stilla sinne. Eleonoraa ständigt
stigande egenkärlek och högmod bedröfvade emeller-
tid konungen och drottningen.

Flickorna hade en ganmial gudmor. En dag
kom hou på besök tili slottet. „Kära barn“, sade
hon åt flickorna, „I växen snarb Stora, ooh jag hop-
pas att I blifven båda visa och fromma. Här gifver
jag åt eder hvardera en ring. Uti hvardera ringen
är infattad en mycket sällsynt, arabisk sten. Nu äro
steuarna bländande klara ock de förblifva sådana så
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länge edra sinnen ooh hjärban aro rena. Men så
snart I blifven egenkära tili siimes ellei- edra hjär-
tan blifva befläckade, förlorar sienen sin klara glans
ooh blir ej klar förrän edra hjärtan ooh sinnen blifva
rena på nytt.“

Alices rena hjärta började klappa af fruktan,
ooh hon sade: „Ack, min snälla gudmor, jag fruk-
tar att sienen på min ring snart blir dunkel, ty mitt
bjärta är ingalunda alltid rent“. Men Eleonora tänkte:
„Denna skänk är hvarken så dyrbar eller vaoker,
som jag hade hoppats, men emedan det icke är ar-
tigt att säga åt gudmor, hvad jag tänker, så taokar
jag blott. „Tack, snälla gudmor11

, sade Eleonora»
„ringen med sin dyrbara sten passar utmärkt väl på
min vackra hand“. Men i detsamma hon sade detta,
märkte hon att stenen blef dunkel.

Tiden förled ooh stenen i Eleonoras ring blef
allt mera dunkel ooh fick många mörka fläckar. Slut-
ligen blef Eleonora riktigt sorgsen, ty hon trodde
att andra mäuniskor äfven kände tili stenens under-
liga egenskap. Hon sof dåligt om nätterna ooh hen-
nes vaokra kinder började blekna. Men stenen i
Alices ring förblef fortfarande lika klar ooh strålande
ooh Alice själf lika saktlig ooh from som förut.

En gång, då Eleonora åter såg Alices ring med
dess vackra, klara sten, sade hon åt Alice: „Kära
syster, hjälp mig att jag rnåtta blifva lika ren tili
hjärtat som du är! Jag är alltid så egenkär ooh
ond, men du är så god ooh from“. Och då hon
så talade tili sin syster, grät hon. Men då föll en
tår på stenen i hennes ring, och se, då ångrens tår
hade träffab stenen, vardt den åter klar ooh glänsande!



Plogkarlen.

I närheten af en konungs sommarresidens plöjde
en tili åren kommen man på en åker. En dag rå-
kade konnngen, som var ute på en ridtur, rida där
förbi ooh såg mannen, som plöjde rättflitigt. „Så
flitig“, ropade den vängälle konnngen tili honom.
„Är det din egen åker, som du plöjer så flitigt?“
„Nej, herre,“ svarade mannen, som icke kände ko-
nungen, „jag är endast en dagsverkare.“ „Och
kuru mycket får du för ditt arbete?“ Mannen
uppgaf sin dagspenning, som i vårt mynt utgjorde
omkring 80 penni. „Hvartill använder du dina
penningar?“ fortfor konungen. „20 penni behöfva
min hustru och jag att lefva af, med 20 penni afbe-
talar jag minä skulder, 20 penni lägger jag af på
en förhoppning ooh 20 penni skänker jag bort.“

Konungen, som icke rätt förstod mannens svar,
bad om en närmare förklaring. Mannen sade då;

„Där hemma bar jag ännu i lifvet minä föräldrar,
som äro mycket gamla och svaga; emedan de i minä
unga dagar ha underhållit och uppfostrat mig, så är
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Nu gick Alvin i skola. De första åren var
hän en fiitig och duktig lärjunge. Afven hemma
visade hän sig anspråkslös, tjänstaktig, lydig och
kärleksrik. Angeln gladde sig öfver honom, såsom
om hän vore hans eget barn, ooh bad ofta i stillhet,
att hän måtte förblifva sadan.

Men då Alvin var tio år gammal, vande hän
sig illa nog att ljuga. Af Ijugandet uppstodo
många andra fel och synder, ooh sedän blef hän en
ohöflig, lat och otacksam gosse.

Angeln hoppades dag efter dag, att Alvin skulle
bättra sig, men Alvin visade ingen förbättring. Då
lämnade ängeln honom.

Då ängeln redan sväfvade högt på himmelen,
såg hän ännu en gång ned på gossen och grät öfver
honom. Det gjorde honom ondt att se Alvin gå sin
olycka tili mötes.

Så stod nu Alvin allena. Nej, en ond ängel
trädde tili honom ooh förde honom helt och hållet
i fördärfvet. Hän blef en olycklig människa och
dog sedän en svår död.

Öfvergif iclce din goda ängel, så slcall hän iclce
öfvergifva dig!

(Efter F. Wiedeniann.)

3



Tidens värde.
Två unga flickor, sora lärt sig sy, fingo hvar-

dera en dag af sin mormor tili skänks ett styoke
tyg, Hvardera tygstyckena voro lika stora.

„Nå, låten mig nu se, hvad i kannen göra af
dessa tygbitar, hvartdera stycket innehåller tillräok-
ligt tyg tili ett förkläde“, sade mormodern.

Efter en tid hade hvardera flickorna sinä nätta
förkläden färdiga, men den ena af dem hade has-
hållat så väl med det erhållna tyget, att hon, sedän
förklädet var färdigt, anna hade så myoket tyg öf-
rigt, att hon däraf sytt en arbetsväska, en näsdaks-
ficka åt sin lilla bror, en dockhatt åt sin lilla sy-
ster, samt af de minsta bitarna den allra sötaste
lilla nåldyna.

Det såg nastan at, som hennes tygstycke skalle
värit dabbelt så stort som kasinens, ooh likväl var
det icke så. Hon hade endast användt sitt tyg med
största omtanke ooh icke låtit någon bit gå förlorad.

Na är det emellertid så, att alla människor på
jorden hvarje dag få en skänk ett styoke Nå-
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gonting, sora vi icke kanna se. Alla dessa stycken
aro lika Stora.

„Nå, låten nu se, hvad I kannen göra af dessa
stycken11

, säger den allgode Fadern i himmelen.
Likasom det gick för de båda flickorna, kan

den ena göra mycket af sin skänk, den andra litet.
Ja, skillnaden är så stor, att man knappast kan
tanka sig, att allas stycken från början värit lika
stora, och likväl ha de värit det, ty den skänk, som
Gud hvarje dag gifver oss, är ett styoke tid!

Tid hvad är det egentligen? Ja, det kauna
vi svårligen säga, men det veta vi, att det styoke
tid vi hvarje dag få, har sin bestämda längd.

En penning kan man länge spara, och om man
förlorar den, kan man möjligen återfinna den. Men
tiden kan man icke sätta på kistbottnen, ooh den
tid, som man förlorat, får man aldrig, aldrig åter.
Finnen I icke häraf, att man därför bör använda
hvarje stund väl?

Men att kanna använda den framåt ilande tiden
rätt, att kanna draga den största nytta af hvarje
småstund, det är en konst. Låtom oss se, om vi
kunde lära oss litet af denna konst!

En och annan bland Eder har troligen någon
gång tecknat en bild eller ritat en karta. Hvar och
en, som vill göra ett sådant arbete någorlunda väl,
uppdrager först på pappret vissa hjälplinier. Däri-
genom blir arbetet lättare. Genom dessa hjälplinier
indelas pappret nti särskilda mindre fält, uti hvilka
man har att upprita här den ena, där den andra de-
len, hvilka sedän tillsammans bilda ett helt.
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Sådana hjälplinier har människan också dragit
genom tiden, som ilar framåt. Genom dessa hjälp-
linier ha vi tiden indelad i år, månader ooh dagar,
ooh hvarje däg vidare i timmar ooh minuter. Däraf
ha vi en stor hjälp, som underlättar vårt arbete, om
vi blott förstå konsten att ifylla det hela. Yi kumia
nu bestämma, hvad vi böra utföra den ena ooh den
andra dagen, den ena ooh den andra timmen. Rätta
vi oss noggrannt efter de linier, som indela tiden,
hinna vi utföra myoket mera arbete än eljest.

Hufvudsaken är nu, att icke förlora dessa linier
ur sikte.

Men emedan detta så lätt inträffar, ha männi-
skorna allt sedän forntiden uttänkt allehanda medel
att påminna sig om dessa hjälplinier. Så har jag
läst, att de konungar, som för årtusenden tillbaka
regerade i det gamla Egypten, alltid af en stjärn-
tydare blefvo påminda om, när det var tid att ar-
beta, att spisa, att offra ooh att hvila.

I vår tid är det emellertid nödigt icke blott för
en konung utan äfven för hvarje människa att blifva
påmind om den framåtilande tiden. Därför har man
nu i hvarje stad ooh äfven på många andra ställen
en väktare, hvilken i likhet med de egyptiska stjärn-
tydarne påminner om, när tiden är inne för det ena
ooh för det andra. Denna väktare är det Stora torn-
uret. Men emedan alla icke kunde höra dess ma-
nande ljud, blef det med tiden nödvändigt att skaffa
allt flere väktare icke allenast på gatorna, utan
äfven i husen. Uti en stor stad finnes det en hei
mängd sådana. Där finnes knappast en gata, där
man icke hör en klocka slå eller icke ser hvad tiden
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lider. Alla dessa ur påminna antingen högt eller
sakta hvad hvar och en för hvarje stund har att göra.

Så är hvarje dag, likasom pappret på hvilket
vi upprita våra kartor, indelad i särskilda mindre
delar. Hufvudsaken härvid är, att hvarje del verk-
ligen blir ifylld. Vid uppritandet af en karta glöm-
mer man det ioke lätt, ty där ser man snart, om
arbetet är färdigt eller icke. Men annorlunda är
det, då det blir fråga om tid. Då märker man ofta
först när det är för sent för sent att man
glömt att ifylla alla delar.

Två tvillingsbröder besökte tillsammans en skola.
Yid slntet af skolåret fingo de sinä betyg, och på
hvarderas betyg stod, utom annat: „försummat 0
timmar“. Bägge voro för öfrigt lika begåfvade.
Emellertid blef den ene uppflyttad, medan den andre
däremot kvarstannade. Skoltiden för den af brö-
derna, som kvarstannade, var nog lika väl indelad
i läse-, skrif- och räknetimmar, som hans broders,
men hari tänkte aldrig på att verkligen ifylla hvarje
del, hän förstod icke att draga nytta af hvarje fiy-
ende minut. Hän hade visserligen alltid värit när-
varande i skolan, men hans eget tankearbete där var
ofta borta, och därför stannade lian kvar.

Förstån I huru detta kunde vara möjligt?
Om man af ett tyg tillklipper en klädning eller

ett förkläde, återstä alltid små rester eller lappar.
På samma sätt är det med tiden. Af hvarje dag blir
det öfrigt någon småstuud, som icke är upptagen i
skolan eller vid matbordet eller som hvilotid. Kun-
non I tänka eder, att det finnes en likhet inellan
öfverblifna tygbitar och öfverblifna småstunder?
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Af hvardera kan man göra trefliga, nätta små-
saker, bereda åt mången en liten nytta eller glädje,
som man förr ioke tänkt på. Men man måste för-
stå konsten att af små bitar göra nyttiga saker,
likasom hiekan, om hvilkeu jag här berättat.

I kannen kanske någon, som gör det, någon
som under en ledig stund, hvilken en annan obeak-
tadt låter gå förbi, läser några sidor i en god bok,
öfvar sig i en liten, nätt sång eller planterar en
växt o. s. v. På det sättet hinna de med ganska
mycket under sinä lediga stunder. Däraf kommer
det sig också, att de veta mycket, som en annan ej
ens tänkt på. De kurina framvisa vaokra handarbe-
ten, sjunga och spela nätta småstycken eller lia en
liten trädgård framför sitt fönster.

Jag börde en gång berättas om en flicka, som
samlade alla små lappar, hvilka hon fann, ooh af
dem gjorde ett stort lapptäoke. Jag har också hört
berättas om store män, hvilka i sinä unga år fiitigt
begagnat sitt hufvud och sinä händer under „lediga
stunder" ooh sålunda åstadkommit så mycket, att
eftervärlden förvånats öfver det de hunnit uträtta.

„Men hvarför skall man arbeta så mycket? I
morgon är ju åter en ny dag. Man behöfver ju
också någon ledig stund!“

Så hör man ofta sägas. Men veten I, hvilka
de äro, som så säga? De aro de håglösa, de likgil-
tiga, de lata. Veten I, hvad det blir af dem? I
kunneu kanske gissa det!

Men veten I väl, hvem det är, som aldrig tän-
ker så? Jo, det är Hän, som ensam har rätt att
göra det Grud I Ty ser du, ali tid är Guds, och
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dock står hans stora verkstad aldrig stilla, aldrig
går där en sekund förlorad. Utan uppehåll röra sig
himlakropparna i sinä banor, utstrålar solen sitt ljus
ooh sin värme. Medan vi soiva, ilyter flodernas
vatten tili hafvet, knopparna på träden spricka ut,
säden gror i åkern; alltid, alltid verkar den evige
Allfadern.

Mera än 18 århundraden ha redan förfiutit sedän
här lefde En, som gaf akt på allt detta, ooh de upp-
spirande blommorna, de mognande frukterna, den sig
städse föryngrande jorden tillhviskade honom den för-
maningen: „Din himmelske Fader arbetar alltid.
Också du bör vara flitigt i verksamhet ooh icke låta
någon dag, ej ens en minut gå förlorad".

Hän följde i sitt lif denna maning ooh utförde
under de stunder, som tillsammantagna bilda ett
människolif, ett så stort och härligt verk, att de
som kommo efter honom sade: „Något härligare har
aldrig blifvit utfördt under tidernas förlopp, därför
vilja vi från Hans födelsestund börja en ny tidräk-
ning“.

Vi alla kunna bilda något nyttigt, något skönt,
om vi blott försöka rätt använda den osynliga, un.
derbara gåfva, som vi hvarje dag erhålla ooh som
vi kalla tid.

Kommen, vi skola försöka det redan i dag!
(Efter S. Mees.)



Tili en fågel.

Säg mig, du lilla fågel,
Där mella.n björkens blad,
Hur kan du ständigt sjunga,
Ooh ständigt vara glad?
Jag hör din röst hvar morgon,
Jag hör den hvarje kväll,
Och lika ren är stämman
Ooh tonen lika säll.

Ditt förråd är så ringa,
Din boning är så trång,
Dook ser du mot din hydda,
O eli sjunger hvarje gång.
Du samlar inga skördar,
Ooh inga kan du så,
Du vet ej morgondagen
Och är så nöjd ändå.

Hur ges det ioke mångeu,
Som gods och håfvor fått,
Som land och riken äger,
Ooh bor i gyllne slott;
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Men hälsar dock med suckar
Och tårbegjuteu blick
Den soi, hvars uppgångstimma
Nu nyss din lofsång fiok!

Hur skulle icke män’skan
Din ringa lott försmå,
Och hon, den otacksamma,
Är mindre nöjd ändå.
Ditt späda hjärta krossa,
Det stode henne fritt;
Dock prisar du ditt öde
Och hon förbannar sitt.

Hvi blickar hon mot höjden
Så knotande, så kalit?
Hvad ägde hon att fordra,
Då Skaparen gaf allt?
Då jordens glädje Hgger
För hennes fötter ner,
Hvi ser hon stolt på slafven
Och suckar efter mer!

Nej, isjung du, lilla fågel,
Om njutning hvarje gång,
Och aldrig skall jag blanda
En klagan med din sång.
Koin bygg ditt bo hvar sommar
Invid mitt tjäll ännu,
Och lär mig kväll och morgon
Att vara sali som du!

(J. L. Runeberg.)



Hjälpsamhet.

Karl fick hvarje eftermiddag en smörgås. såsom
man säger, tili mellanmål. Hän nöjde sig därmed
och begärde i regeln icke mera.

Men sedän någon tid sprang hän alla dagar
bort med sin smörgås, kom efter en liten stund åter
ooh begärde af modern ännu ett stycke torrt bröd.
I början fäste sig modern icke därvid, gaf åt honom,
hvad hän önskade, och tänkte: „Karl tyckes nu ha
god aptit.“

Men då hän ständigt så gjorde, ådrog det sig
slutligen hennes uppmärksamhet, och hon gaf en
dag akt på, hvart hän sprang med sin smörgås. Dä
märkte hon, att lian begaf sig tili granuens stuga.
Hon såg genom fönstret och märkte i stugan en sjuk
gosse, på hvars säng Karl lade sin smörgås. Där-
efter sprang hän snabbt bort, utan att höra på den
lilles tacksägelse.

Huru gladde sig icke modern öfver sonens med-
lidsamma hjärta! „Däraf alltså“, tänkte hon, „kom-
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mer hans goda aptit! Därför åtnöjer hän sig med
torrfc bröd!“

Modern gick, för att icke bli bemärkt af Karl,
snabbt hem ooh beslöt att ställa Karl på prof. Då
hän kom ooh som vanligt begärde ännu ett stycke
torrt bröd, förställde hon sig ooh sade hårdt; „Gå
din väg, Karl! Du får ingenting mera. Hvem skall
vara så anspråksfull ooh fordra allt dubbelt!“

Karl vände sig tigande mot dörren för att af-
lägsna sig. Men nu kunde hennes modershjärta icke
längre behärska sig.

„Karl“, ropade den rörda modern, „Karl, kom
hit ooh omfamna mig, du är min käre, snälle son,
du skall få bröd, så mycket du vill“.

Karl var mycket förvånad, men då hän hörde,
att modern kände tili hans välgörenhet, blygdes hän.

„Blygs icke“, sade modern, „du behöfver ej
göra det! Men hvarför berättade du icke, åt hvem
du förde din smörgås?“ „Vår gode lärare“, sade
Karl, „har sagt mig, att man ej bör låta den vän-
stra handen veta, hvad den högra gör. Därför sade
jag intet."

Karl gick ut på gatan tili sinä lekkamrater,
modern åter nedkallade Guds välsignelse öfver ho-
nom ooh utropade; „I sanning, ett godt barn är
faderns ära och moderns glädje!“

Man sörjde härefter för den lilla sjuke, och
Karl förtärde hädanefter sin smörgås nöjdare än nå-
gonsin.

(F. Hofmann.)



Hämnden.

Ernst var en obeskedlig gosse ooh kunde icke
komma väl öfverens med sin kamrat Ludvig, ty
Ludvig, som var flitig. ordentlig ooh uppmärksam,
tillrättavisade honom ofta för hans fula vanarter.

En dag gjorde Ernst något, som hän icke bort
göra. Hän tog utan lof ärter från en trädgård.
Ludvig såg det, giok tili honom ooh sade; „Ernst,
om du icke genast för de där ärterna tillbaka tili
trädgårdens ägare, så anmäler jag saken för honom,
ooh du kommer att blifva bestraffad.“ Ernst, som
fruktade straffet, måste lyda ooh förde ärterna till-
baka åt ägaren. Men Ernst blef däröfver ledsen,
hotade Ludvig, grälade på honom och sade: „Jag
skall nog veta att hämnas; akta dig!“

Ludvig skrattade åt hans hotelser ooh gick
lugnt hem.

Men då hän följande dag kom tili skolan, mot-
tog honom hans lärare, som annars alltid tyckte
mycket om honom, med ett allvarsamt ansikte och
gaf honom icke handen såsom vanligt. „Ludvig“,
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sade hau, „du har begått en dålig handling; du har
olofligt tagit ärter från en trädgård. Därför måste
du bli bestraffad“.

•Ludvig ville försvara sig. „Yar tyst“, sade
läraren, „och förneka icke! Ernst har fråntagit dig
ärterna ooh burit dem tili ägaren. Jag har själf
gått tili denne ooh vet allt.“

Ludvig blef straffad ocdi fördrog straffet tåligt,
ehuru hän, såsom vi veta, måste lida oskyldig. Straf-
fet bekymrade honom föga, rnen att hans lärare var
ledsen på honom, det smärtade honom djupt.

Efter skoltimmarnas slut gick hän tili läraren
ooh bad att få tala med honom. Hän berättade allt
sanningsenligt.

Ernst inkallades, ville i början hjälpa sig med
osanning, men måste slutligen erkänna, att hän af
hämnd hade förtalat Ludvig. Läraren ville bestraffa
honom strängt, men Ludvig sade: „Förlåt honom
för min skull, herr lärare, det skall vara min hämnd.
Säkert skall Ernst bättra sig ooh icke mera vara
så elak.“

Läraren förlät, emedan Ludvigs ädelmod rörde
honom. Men Ernst gick tili sig själf, bad Ludvig
om förlåtelse ooh bättrade sig. Af alla sinä lekkam-
rater älskade Ernst därefter Ludvig mest.

Min van! Hvilkenderas hämd var den hästa?

(F. Hoffmanin.)



Arbetet.
Julius var sedän barndomen vresig och retlig.

Hän hade icke lust tili någonting, hade alltid myc-
ket tråkigt, gick hela dagen brummande och grä-
lande omkring i huset och plågade alla människor.
Hans föräldrar, hvars enda barn lian var, skänkte
honom leksaker ooh bilderböcker. Men Julius såg
icke ens på dem. Hans informator bad honom sys-
selsätta sig, men Julius skydde allt arbete och sade:
„Min far är rik och våra betjänter säga, att jag icke
behöfver lära mig något“ och lian lärde sig in-
genting.

Då sade en dag informatorn åt honom: „ Julius,
kom med mig, vi vilja företaga en spatserfärd!“

Julius tog sömnigt sin mössa och spatserade
med informatorn ut i det fria.

Det var om sommaren vid skördetiden. Solen
höll redan på att gå ned, och landtmännen kommo
från fältarbetet ooh gingo sjungande och med glada
ansikten tili sinä hem i byn. Julius och hans hem-
lärare kommo tili en äng, på hvilken drängar och
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pigor raski svängde sinä liar ooh afmejade gräset.
De stannade och åsågo det hurtiga arbetet. Efter
få minuter var det afslutadt, skördefolket församlade
sig, tog fram sin kvällsmat från fickan, förtärde den
och skrattade, sjöng och skämtade därvid af hjär-
tans lust. Slatligen lägrade de sig på det doftande
gräset, en af dem berättade en historia, och de öfriga
lyssnade med nöje på hans ord.

Julius betraktade allt detta med förvåning och
utropade: „Huru kommer det sig, att dessa fattiga
människor kunna vara så förnöjda? Deägajuintet
måste lefva bekymraerfullt ooh hjälpa sig fram under
stora umbäranden; och jag, som är så rik, kan aldrig
vara så förnöjd."

»Jag vill säga dig, Julius, hvaraf detta kom-
mer sig“, sade informatorn allvarligt. „Dessa män-
niskor äro fattiga, men-de äro också flitiga och efter
det arbete, som de utföra, är det ljuft att hvila.
När de hela dagen ha gjort sin plikt, så är om af-
tonen deras hjärta gladt och vid godt mod. Grör
såsom de, och du skall blifva lika glad som de!“

Julius gick hem eftertänksara. Pöljande mor-
gon sökte hän fram sinä böcker och bad informa-
torn uudervisa honom. Med glädje skred denne tili
verket, och se, de timrnar, hvilka föreföllo den late
Julius så långa, flydde för den flitige Julius såsom
ögonblick. Om kvällen var lian nöjd och glad och
sade åt siu informator: „Jag tror du har rätt
endast efter arbete är godt att hvila!“

Så blef Julius en fiitig och duktig gosse, som
alla människor tyckte om.

(F. Hofmann.)



Barnets ängel.

Då ett barn kommer tili världen, sänder Her-
ren Glud alltid äfven ned en liten ängel, soni skall
beskydda baruet ooh föra det rätt lyckligt genom
lifvet. Barnet får visserligen aldrig se ängeln, men
det må akta sig att göra något ondt, annars flyr
ängeln ooh lämnar barnet allena, och då får det se,
burn det går med det.

Uti en enkel vagga lag en gång en liten gosse,
som hette Alvin. Hans ängel höll dag och natt tro-
get vakt öfver honom. Då den lille Alvin sof, visade
ängeln för honom i drömmen många vackra bilder
ooh berättade för honom älskliga sägner.

Alvin blef större. Snart lämnade hän vaggan,
lärde sig sitta, stå, springa ooh tala. Ängeln vek
icke från honom. Då Alvin en gång föll, så att
människorna trodde, att lian skulle krossa hufvudet
eller bryta nacke och ben af sig, strax höll ängeln
sinä händer under, ooh den lille gossen led iugen
skada.
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Då lät läraren en morgon kalla Max och Karl
tili sig ooh sade åt dem; „Kära barn, hvarpå beror
det väl, att I alltid sen så bleka ut, i stället för att
vara friska och rödbrusiga såsom edra kamrater?
Jag vill säga er det: de många bakelserna och soc-
kerbröden aro skulden därtill. Bedjen eder fader,
att hän i deras ställe gifver er ett stycke groft bröd
och god mjölk, äten ooh drioken däraf morgon och
afton, lämnen bort sötsakerna, och I skolen få se,
att I blifven friska och kraftiga“.

Max tänkte: jag vill akta mig att äta det gamla
grofva brödet, då jag kan få söt kaka. Men Karl
trodde sin gode lärares ord och gaf sig själf löfte
att följa hans råd, äfven om det i början skulle vara
honom svårt. Annu samma dag gick hän tili sin
fader och bad att få endast bröd och mjölk. Fadern
lät gifva honom det, och Karl åt.det grofva brödet,
ehuru det icke smakade honom. Följande dag gjorde
hän likaså; snart glömde hän alla sötsaker, och innan
ett halft år hade förgått, blefvo hans kinder röda,
hans ögon lifliga och glada, och slutligen visste hän
icke mera, hvad sjukdom var. Det var lönen för
hans återhållsamhet.

Max däremot förblef sjuklig och dog tidigt.

4



Syskonen.

Gretas och Annas föräldrar bodde i en by.
Emedan de voro fattiga människor, måste de genom
strängt arbete förtjäna sitt uppehälle. De kunde
endast litet sköta om sinä små barn. Ty om
våren ooh sommaren gingo de alla dagar tidigt på
morgonen ut på fältet för att arbeta. Om hösten
ooh vintern åter hjälpte fadern de rika bönderna att
tröska spannmål, medan modern vid den surrande
spinnrocken spaun garn fråu tidigt på morgonen tili
sent på aftonen.

Därför var det en stor lycka, att Greta var en
klok ooh ditig flicka. Eedan från sitt femte år för-
stod hon, att här ooh där hjälpa modern i hushållet.
I sitt lilla ämbare hämtade hon vatten från brun-
nen ooh bar det in i köket. Sedän hämtade hon ved
från lidret åt modern för att bespara henne möda
ooh tid. Därpå sopade hon stugan ooh torkade or-
dentligt bord ooh bänkar. Sedän väckte hon sin sy-
ster Anna, tvättade hennes ansikte ooh klädde på
henne.
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Ofta då modern steg upp, fann hon redan allfc
i ordning och sade rätt ofta; „Yår Greta har redan
förtjänat sin frukost ooh har värit ett flitigt barn.“
Då smakade groft bröd och mjölk Greta bättre, än
choklad och hvetebröd smaka många andra barn.

Då Greta blef större, behöfde modern alls ioke
inera bekymra sig om hushållet, utan kunde lugnt
spinna eller arbeta ute på fältet. Det lilla huset
var rent och snyggt öfverallt.

Medan Greta så flitigt styrde och ställde i hu-
set, var Anna lat och trög och rörde hvarken hand
eller fot. Hon bekymrade sig icke om något. Om
sommaren giok hon ub i trädgården, lade sig under
det stora trädet och gäspade. Först då mattiden
närmade sig, kom hon åter in. Om vintern satte
hon sig bakom ugnen och gjorde ingenting. För-
maningar och böner hjälpte alls icke, ty alltid sade
hon; „Greta gör ju allt, låt mig vara i fred!“

Men hvad hände?
En vinterdag for en präktig vagn förbi huset.

Ett hjul stötte mot en sten, det gick sönder och
vagnen föll omkull. En skön dam steg ur, och Mä
Gretas föräldra.rs hus låg närmast, gick hon in där

;

medan tjänarna reparerade vagnen. Modern mottog
damen vänligt, flyttade en stol bredvid ugnen och
bad henne sitta ned och varma sig, ty det var kalit
ute. Damen gladde sig öfver ordningen och renlig-
heten i stugan. Hon frågade: „Hvem putsar och
skurar allting här så blankt?“ „Min Greta 11

, sade
modern. „Hvem håller fönstren så snygga och
genomskinliga?“ „Min Greta 11

. Hvem kokar åt

er soppa i köket ooh gör upp eld i spiseln?"
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„Min goda Greta.“ Kort sagdt, på allt hvad damen
frågade, svarade modern: „Greta“ ooh åter „Greta“.

„Jag skulle. gärna vilja se Greta“, sade damen.
Greta kom in, hennes ansikte såg friskt ooh

gladt ut ooh hon hälsade vänligt. Bon behagade
damen mycket.

„Greta lilla, du måste fara med mig tili mitt
slott," sade damen. „Jag har äfven en liten flicka,
som är lika stor som du, med henne skall du leka."

Modern ville först icke tillåta det, men då da-
men sade, att hon var prinsessa ooh ville låta gifva
Greta en god ooh from uppfostran tillät hon det
dock slutligen. Greta lefde sedän i prinsessana präk-
tiga slott ooh hade detjmycket hra. Men Anna rnå-
ste nu hemma utföra allt arbete, ooh det blef henne
mycket svårt, emedan hon tidigare alltid hade värit
så lat.

(F. Hofmann.)



Ärlighet.

Georg var son tili mycket fattiga, men ärliga
föräldrar. Såsom helt ung kom hän tili en köpman
i tjänst. Där måste hän från tidigt på morgonen
tili långt in på natten vara rätt fiitig ooh arbeta
mycket. Georg gjorde gärna allt, hvad man bad
honom, ooh skydde icke arbete. Alltid tänkte hän
på sin herres fördel ooh blef därigenom för honom
mycket kär. I synnerhet gladde sig köpmanneu öf-
ver Georgs ärlighet. Då gossen hittade en knapp-
nål, tog han| upp den ooh lade den i en ask, ooh
samlade sålunda en hei mängd däraf. Sedän förde
hanfdem åt sin herre ooh gladde sig, då denne be-
römde honom ooh vänligt strök honom på hufvudet.
Med andra saker gjorde Georg på samma sätt. Intet
snöre, ingen papperslapp lät hän gå förlorad, utan
förvarade omsorgsfullt hvarje småsak.

Då Georg blef större, var hän skicklig i alla
affärsgöromål, ooh hans herre beslöt att sända honom
på resor, där hari skulle få lära sig ännu mera ooh
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se Stora städers och länders märkvärdigheter. Lik-
väl ville hän dessförinnan ännu en gång ställa hans
ärlighet på prof.

En dag kallade köprnannen Georg in i sin kam-
mare och sade åt honom, att hän själf måste före-
taga en resa, från hvilken hän först efter några da-
gar skulle återkomma. Georg skulle under tiden
gifva noga akt på allt i kuset. Georg lofvade det
och hans herre afreste.

Knappt var hän borta, innan Georg upptäokte
något glänsande föremål under en soffa. Hän tog
upp det, och se, det var ett guldmynt. Mången an-
nan hade säkert tänkt: „Min herre är rik, hän kan
vai undvara guldmyntet och kommer aiIs icke att
sakna det.“ Men då hade hän begått en stor dum-
het! Georg tänkte icke så, utan sade: „Guldmyntet
tillhör min gode herre, jag vill förvara det, tills hän
återkommer, och sedän gifva det åt honom.“

Det var att tala som en ärlig man, och det
medförde stor nytta åt Georg. Ty då hans herre
återvände ooh fick guldmyntet af den trogne Georg,
omfamnade hau honom under glädjetårar och utro-
pade; „Du gode, ärlige gosse, du skall för framtiden
vara min son och arfvinge!“

Och så skedde det. Georg lefde lyckligt, och
hans herre älskade honom såsom sitt eget barn.

(F. Hofmann.)



Den HHe välgöraren.

Det var en sträng vinter. En fattig, gammal
kvinna gick, stödd på sin staf, mödosamt fram längs
gatan. Hon dari’ade af köld, ty hon hade endast
tunna kläder, hennes ansikte var förgråtet ooh jäm-
merligt att åse. En mycket fint klädd dam gick
förbi. Den fattiga såg vemodigfc på henne, men den
fina damens hjärta rördes icke, ntan hon gick vidare
med snabba steg. Detta såg en gosse, som var iklädd
en dålig rock. Hän talade sakta med sin syster ooh
tog ett papper från fiokan, vecklade upp det, sprang
fram tili den fattiga kvinnan ooh tryckte hastigt
några silfverslantar i hennes hand. Samtidigt när-
made sig en präst. Hän gladde sig öfver gossen
och ropade honom tili sig. Gossen kom, men vände
förläget sitt ansikte åt sidau. Predikanten sade:
„Kära barn, hvarför ser du mig icke i ögonenV Du
har ju icke gjort någonting orätt. Du behöfver icke
skämmas. Hvad har du gifvit den fattiga kvinnan?“

„Ack!“ svarade gossen, „endast en mark. Jag
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hade ej mera.“ Prästen sade: „Det var bra, kara
gosse, och på det du må se, att denna välgärning
behagar Gud ooh mäaniskor, så vill jag återgifva
dig dina pemiingar. Du behöfver dem säkert.“ Där-
på gaf hän gossen två mark. Gossen ville alls icke
mottaga dem. Slutligen tog hän dem dock, sedän
predikanten länge öfvertalat honom, ooh skyndade
bort. Med innerlig glädje såg den gode herrn efter
gossen och bad Gud välsigna honom. Men gossen
sprang åter tili den den fattiga, gamla kvinnan och
gaf henne de penningar, som hän hade fått af prä-
sten. Därpå skyndade hän bort, allt hvad hän för-
mådde, på det att predikanten icke mera skulle kan-
na ropa honom tillbaka.



Ett fel.
Wilhelm var en älskvärd, flitig gosse, ooh ingen

människa kunde klaga öfver honom. Hela dagen
satt hän och läste i sinä böcker. Hän skref, hän
läste, hän hörde uppmärksamt på lärarens ord
och likväl ville det icke gå riktigt framåt för honom.
Hän blef trots sin Uit efter sinä kamrater, och dessa
visste nastan alla mer än hän. Detta förorsakade
den stackars Wilhelm mycket bekymmer,

En dag, då hän var mycket bedröfvad där-
öfver, sade hän: „Jag vill yppa mitt bekymmer för
min fader, kanske hau kan hjälpa mig.“

Hän gick tili fadern och utgöt hela sitt hjärta.
~Börj icke, Wilhelm! 11 sade fadern, „du kan

snart bli hjälpt, om du blott vill!“
„Jag vill, jag vill allt!“ utropade Wilhelm.

„Säg mig blott, bästa fader, huru jag skall börja.“
„Ser du“, fortfor fadern, „du har ett fel du

är en sjusofvare! Om morgonen, då dina syskon
för länge sedän äro påklädda och muntert springa
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omkring, ligger du ännu i sängen ooh snarkar. Ofta
stiger du upp först klookan åtta ooh är sedän hela
morgonen sömnig ooh vid dåligt lynne. Men den
som ioke går rask ooh raunter tili arbetet, honom
gagnar arbetet ioke mycket. Följ en gång mitt råd:
stig upp tidigt på morgonen, kläd raskt på dig

;

tvätta dig helt ooh hållet med friskt vatten ooh sätt
dig sedän tili dina böcker. Yi få snart se, hvad
som blir följden, ifall du är ihärdig ooh ståndaktig
ooh lämnar bort din ovana att sofva länge om morg-
narna.“

„Jag skall lyda, fader“, sade Wilhelm ooh sprang
gladt därifrån.

Wilhelm höll ord. Bittida på morgonen vak-
nade hän, skakade bort ali sömnaktighet, tvättade
sig, kastade sig i sinä kläder ooh flög tili böckerna-
Huru raskt giok ioke arbetet undan för honom!
Hela dagen var hän frisk ooh glad, ooh världen
tycktes honom vara dubbelt skönare än förut.

Innan ett halft år var tili ända, hade hau hun-
nit fast sinä kamrater ooh visste lika mycket som
de, ooh efter ett år var hän den klokaste af alla.

Full af glädje sade hän en gång åt sin fader:
»Fader, du hade rätt, ditt medel har hjälpt mig!“

„Jag tror det väl“, sade fadern leende, „ty ett
gammalt ordspråk säger; „morgonstund har guld i
mundl“ Glöm det icke!“

Wilhelm glömde det ioke ooh blef med tiden
en framstående man.

(F. Hoffmann.)
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Negerslafven.
En neger i Yästindien hade genom sitt krist-

liga uppförande förvärfvat sin herres förtroende.
Då denne en gång behöfde nya slafvar, tog hän ho-
nom med på slafmarknaden och bad honom utvälja
dem, soin hän ansåg vara de bästa. Negern hade
utvalt dem. Då såg hän ännu en ntlefvad gammal
man. „Herre“, sade hän, „denne måste Ni ännu
taga med på köpet!“ „Hvarför?“ frågade herrn.
„0, herre“, svarade negern, „Ni måste hafva ho-
nom!“ Slafhandlaren, som väl annars ej hade kun-
nat förtjäua mycket på den gamle, samtyckte.

Den stackars gamle mannen hade icke länge
tillhört den nya herrn, innan hän blef mycket sjuk.
Den fromma negern vårdade honom, gaf honom mat

och visade honom den största uppmärksamhet, hvil-
ket omöjligen kunde undgå hans herre. „Hvarför
skänker du den gamle mannen en så öm omvård-
nad“, frågade herrn. „Är hän kanhända din fader?“

„Nej, herre“, sade slafven, „han är icke min fa-
der.“ „Eller en af dina anförvandter?“ „Nej,
herre“, hän är icke släkt med mig.“ „Ar hän då
din vän?“ „Nej, herre, hän är icke heller min
vän,“ „Hvad då?“ frågade herrn. „Han är
min fiende, herre! Denne man har röfvat bort mig
från min fader och moder, då jag ännu var ett litet
baru, och sålt mig såsom slaf. Men i G-uds ord har
jag läst: „Om din ovän är hungrig, så gif honom
mat, om hän är törstig så gif honom att dricka!“

Du som laser detta, gå du och gör sammalunda!
(F. Schwerin-)



Lifvets vatten.

Konung Salomo satt på sin fäderneärfda tron,
hans tjänare stodo framför honom, ooh sändebud
från alla kringliggaride folk böjde sig för honom i
beundran af hans vishet och makt. Hän har blifvit
högt prisad af sin egen saxntid och af eftervärlden
såsom en lycklig konung.

Men stundom, då hän satt på sin tron eller då
hän från sitt palats skådade ut öfver det rika Jeru-
salem och öfver det stora rike, som hän behärskade,
riktades hans tankar ofta på döden. Hän sörjde
öfver att hän måste lämna allt det, som hän med
flit och möda hade samlat, och hän klagade öfver
människans öde, att hon så tidigt måste vissna och
dö. I sitt hjärtas bitterhet klagade hän och sade:
„Allt är fåfänglighet.l Människans lif är fullt af
möda, och hon har intet för allt sitt besvär. Den
rättfärdiga dör såväl som alla andra.“

Då Salomo en dag åter hade klagat så, och
under det hän ännu var tnng tili mods och sänkte
sin bedröfvade bliok mot jorden, träffades hans öga
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af ett ovanligt strålande ljus. En ängel sväfvade
ned tili det palmträd, under hvilket lian satt. An-
gelns klädnad liade himmelens färg, hans vingar voro
hvitare än någonting annat ooh i hans hand glänste
en gyllene skål. Sadan stod hän framför den sör-
jande konungen ooh sade:

„Jag kommer från den Eviges tron. Gud har
hört din klagan ooh sändt mig hit ner att bringa åt
dig lifvets vatien. Den som dricker däraf skall
aldrig dö. Du kan väljä mellan lifvet ooh döden.
Handia nu efter den visdom, som blifvit dig gifven!“

Då ängeln hade sagt detta, satte hän den gyl-
lene skålen vid palmträdets stam ooh vände tillbaka
tili himmelen.

Salomo utsträckte redan sin hand för att gripa
den gyllene skålen med dess himmelska vatten. Men
hän betänkte sig först, ty den sora en gång druckit
därur, hän måste lefva ooh kunde icke dö, om hän
än ville.

Då Salomo sålunda var tveksam ooh icke kunde
fatta något beslut, ehuru hän gärna hade önskat
lefva tili evig tid, men på samma gång fruktade för
följderna däraf, lät hän sammankalla sinä
berättade dem hvad som händt ooh frågade dem om
deras mening.

Man kan lätt tänka sig hvad de rådde honom
tili. Hvem skulle icke önska en god ooh vis ko-
nung att blifva odödlig. De tillrådde honom såle-
des att drioka af lifvets vatten ooh därigenom skaffä
sig jordens glädje tili evig tid. Emellertid var en
medlem af rådet borta. Hän var en af de visaste
ooh mest erfarna af dem alla, likasom hän äfven
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var den äldste; hän tyokte icke om att smickra nå-
gon, och äfven emot konungen var hän uppriktig
och sann.

„Men hvar är Butimar, Assans son, mitt ljus
och min ledstjärna?“ frågade konungen.

Då svarade rådgifvarne, att Butimar låg sjuk
och icke kunde resa sig från sitt läger. Men ko-
nungen sände sinä tjänare tili honom; de togo hans
säng på sinä axlar och buro honom tili konungen.
Då hau hade anländt, berättade konungen för honom,
hvad som händt och begäi'de hans råd. Då reste
sig Butimar tili hälften upp från sitt läger och sade;

„Du visaste af konungar, är det också andra
förunnadt att dricka af detta vatten?“

„Eudast tili mig,“ svarade konungen, „har Gud
sändt det.“

„När du dricker däraf,“ fortfor den vise Buti-
mar, „skola således åren tili evig tid försvinna för
dig. Dina vänner och dina tjänare skola dö. Du
kommer att bära din maka och dina baru tili graf-
ven, och förgäfves kommer du att längta efter dem.
Nu står du likasom Libanons oedrar i ali din här-
lighet och utbreder dina grenar mot himmelen, och
ditt folk vandrar gladt i din skugga, men för hvarje
år förlorar du dina grenar, som blifva allt färre,
och tili slut blir det tomt omkring dig likasom kring
den förtorkade stam, som blifvit stående ensam i
öknen.“

Då böjde Salomo sin spira mot honom och
sade: „Du har taiat rätt. Jorden är förgänglighetens
boning. Solen går upp och går åter ned. Så är
det också med människan. Ooh liksom solen, efter
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att hafva sjunkit i natten, står upp igen med ny
härlighet, så skall ookså människan uppstå ur graf-
vens natt ooh börja ett nytt och skönare lefnadslopp.“

Därefter begaf hän sig åter tili palmträdet, och
se vattnet i skålen var uttorkadt. Då knäböjde
konungen och sade:

„0 Horre, förlåt min dårskap och min Iclagan!
Endast hos Dig finnes visdomens fullhet. Därför till-
kommer det människan att foga sig efter Din vilja
och ujuta af Dina gåfvor så länge Du tillstädjer det
och därefter utanknot lämna dem åter i Dina händer.“



Sötsakerna.

Herr Schmidt var en mycket rik man, som hade
så mycket penningar, att han icke kunde räkna dem.
Han bodde i ett stort, präktigt hus. Hans rum glän-
ste af guld och silfver, och vackra taflor hängde
där på väggarna.

Likväl var herr Schmidt icke lycklig. Han
hade två söner: den ene hette Max, och den andre
Karl. Båda voro de kara och goda barn, men ack,
de sågo så svaga och bleka ut, och om en kali vind-
fläkt träffade dem, blefvo de genast sjuka, så att de
måste lägga sig tili sängs och intaga läkemedel.
Detta gjorde herr Schmidt mycket bedröfvad, ty
han älskade sinä barn af alit hjärta.

Då de blefvo större, började de gå i skola.
Deras lärare märkte snart, hvarför de båda gossarne
sågo så sjukliga ut, ty alltid då de kommo tili sko-
lan, hade de fickorna fulla med sockerbröd och ba-
kelser och suaskade hela dagen.
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jag ju nu skyldig att uppehålla dem, och denna
skuld afbetalar jag hvarje dag med 20 penni. De
följande 20 penni, som jag lägger af på en förhopp.
ning, använder jag tili undervisning och uppfostran
för minä barn, om hvilka jag hoppas att de en gång,
då jag icke mera förmår arbeta, skola underhålla
mig. Med de 20 penni, hvilka jag skänker bort,
uppehåller jag af broderlig kärlek minä två sjukliga
systrar, som icke förmå arbeta, och de sista 20 penn i
behöfver jag för min hustrus och mitt uppehälle."

Konungen blef mycket rörd, då han hörde, att
mamien så väl använde sin lilla dagspenning och
skänkte åt honom en så stor summa penningar, att
denne nu blef en välbärgad man. Mannen gladde
sig högeligen och tackade Gud för att han nu kunde
göra mera för sinä föräldrar, sinä barn och sinä sjuk-
liga systrar.

(F. Schw&rin.)



Hvetekornen.
Om man från den egyptiska hafvudstaden Kairo

reser långs Nilfloden uppåt, kommer man tili det
gamla Tebes ruiner. Icke långt från denna stad, i
de västra bergstrakterna, befinna sig de gamla egyp-
ternas grifter. De konstfullaste bland dessa aro de
tebanska konungagrafvarna. hvilka med otrolig möda
blifvit inhuggna i de hårda klipporna. Där bar man
raejslat in i bergsväggarna praktfulla rum och grot-
tor, hvilka på en del ställen sträcka sig mer än 100
meter djupt. Där finner man en rnängd gallerier,
kamrar och salar, alla praktfullt uthuggna i berget.
I en af de förnämsta salama belinner sig det ko-
nuhgsliga liket i en kista af alabaster eller granit.
Liket där är genom egypternas konst att balsarnera,
mycket väl bibehållet, ehuru det redan legat där i
många årtusenden. I de andra gemaken hvila män
ur den aflidne konungens närmaste omgifning.

Många af dessa dödens boningar ha under ti-
dernas lopp blifvit öppnade och de balsamerade liken

mumierna förda tili de stora museerna i Paris,
London och andra städer. Dessa mumier äro alla
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3000 å 4000 år gamla, och dock aro de så väl bibe-
hållna med sinä målningar och inskrifter, som om
dessa blifvib utförda för några dagar sedän.

Alit detta är myoket märkvärdigt, men det är
ännn icke allt. Man har nämligen här och där i
mumiernas händer funnit gamla hvetekorn, som för
4,000 år tillbaka ha gifvits dem för att de vid siu
uppståndelse skulle ha något att så och sålunda
kunna lifnära sig.

Yanligen brukar säd förlora sin groningsför-
måga, som ju är en lifskraft, efter några få års för-
lopp. Emellertid har man, på försök, tagit af mu-
miernas hvetekorn och lagt dem i jorden, och se,
inom kort tid har där uppstått en saftig, grön och
växtkraftig brodd, hvilken vidare utvecklat sig tili
dess den gått i ax och frambragt säd. Och nu-
mera finnes det hela fält, på hvilka det växer skönt
„mumiehvete“. Hvilken lifskraft måste det icke ha
funnits i dessa små hvetekorn, som i dödens bonin-
gar kunnat bibehålla sin grobarhet i 4000 år!

En god lärdom, en kärleksfull förmaning, ett
godt råd äro äfven att förlikna vid hvetekorn. Ett
sådant hvetekorn kan stundom falla uti ett männi-
skohjärta, som liknar en förtorkad mumiehand, samt
ligga där liksom begrafvet i långa år, ja i årtionden.
Men efter långa tider kan det hända, att en mild
dagg faller från himmelen, solen sänder sinä varma
strålar, ooh se frökornet börjar växa och bära
mångfaldig frukt, ty

det godas maJct dör aldrig ut!
(Efter F. Schwerin■)



Vedergällningen.

En dag kom Sofie, hvars föräldrar voro rika,
tili sin moder och sade: „Kära moder, den fattige
mannen, som bor bredvid oss, är mycket sjuk och
kan icke hålla sig någon läkare, ej heller har hän
bröd att gifva åt sinä barn. Det gör mig myoket
ondt. Tillåt mig dock att hvarje vecka skänka ho-
nom minä fickpenningar!“

Den goda flickans bön uppfyllde modern med
glädje, och Sofie gick nu dagligen tili de fattiga
människorua och förde alltid åt dem något, än en
stärkande soppa, än en flaska vin, än sinä fiokpen-
ningar.

Det fattiga folket kallade henne därför sin lilla
ängel.

Mannen blef nu, då lian genom Sofies hjälp
kunde få ordentlig vård, snart frisk och kunde åter
arbeta och skaffa föda åt sig och sin familj.

Några är förflöto. Då drabbades Sofies för-
äldrar af en stor olycka. De förlorade alla sina-
rikedomar och blefvo fattiga, alldeles utfattiga. För-
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äldrarna dogo af grämelse och bekymmer, och Sofie
stod nu allena i världen, utan vänner och utan stöd.
Den rika Sofie hade alla smickrat, men om den fat-
tiga Sofie bekymrade sig ingen människa.

Så satt hon en dag sorgsen och grät. Då öpp-
nades dörren, och en man trädde in, tog henne i
handen och sade: „Yar lugn, kara barn! Jag vill
hädanefter vara din fader och vedergälla det, som
du en gång bevisade mig.“

Det var samme man, som Sofie hade understödt
ooh vårdat under hans sjukdom. Gud hade välsig-
nat hans flit, ooh hän hade blifvit en välmående
man. Sofie rönte i hans hus det kärleksfullaste mot-
tagande och blef mycket lycklig.

Så belönar Herren Gud alla barn, som göra de
fattiga godt, och skänker dem sin välsiguelse.

(F. Hoffmann.)



Förbannelsen.
För många, många år tillbaka påträffade pöli-

sen i London en i trasor höljd vansinnig man. Hän
blef tagen omhänder af pölisen och, emedan haa var
vansinnig, fördes hän tili ett dårhus.

Där visade det sig, att hän led af en mycket
besynnerlig dårskap. Hän trodde sid ständigt vara
förföljd. Ingen människa gjorde honom något
och ändook påstod hän ständigt, att någon kastade
stenar på honom. Hän grep sig hvarje minut i ryg-
gen, jämrade sig och försäkrade, att lian kände smärta
i ryggen efter en sten, som någon just kastat på
honom.

Läkarne voro högst intresserade af att studera
detta besynnerliga vansinne och iakttogo därför nog-
grannt mannens beteende. De frågade efter hans
namn, men lian vägrade envist att uppgifva det.
Icke heller fann man hos honom något prästbetyg
eller andra papper, af hvilka man kunnat få reda
på hvad hän hette.

Äfven under sömnen oroades mannan af den
inbillade stenkastningen, och dessutom pratade hän
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då också om någon trumma. Man ställde därför
hvarje natt, efter det mannen insomnat, vid hans
bädd en väktare, som uppmärksamt lyssnade tili
hvad mannen pratade i sömnen, för att därigenom
möjligen få några upplysningar om honom.

En natt, då väktaren efter vanligheten vakade
vid den vansinniges läger, hörde hän honom i söm-
nen säga: „Gör inte det där igen, Tom! Kasta inte
alitid stenar på mig; Hör du hvad jag säger, Tom
Huskinson? Trummar du nu igen i diu graf?
Jaså, du söker åter efter en sten att kasta på mig •

Jag har ju ångrat hvad jag gjort. Fördömda
Bombay!“

Så pratade den vansinnige i sömnen. Men väk-
taren, som hörde allt detta och annat dylikt prat
af den sjuke, upptecknade det på ett papper och
underrättade följande dag sjukafdelningens läkare
om saken och gaf pappret åt denne.

Längre fram på dagen kom läkaren in tili den
sjuke, frågade huru hän nu mådde och sade sedän:
„Under natten har Ni i sömnen talet om Tom Hus-
kinson, som har värit Er vän, men som nu hvilar i
grafven. Ni sade, att hän trummade i grafven och
ville kasta stenar på Er. Yidare har Ni pratat om
Bombay. Hvad betyder allt detta?“

Den vansinnige tycktes blifva mycket hapen
öfver denna fräga och kunde icke dölja sitt upp-
rörda sinne och sin ångest. Men hän kunde icke
på något sätt förmås att lämna några upplysningar,
utan teg envist.

Läkaren började småningom misstänka, att nå-
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gon hemlighetsfull förbrytelse kunde vara orsaken tili
mannens vansinne.

Snart härefter angreps den vansinnige af
ett svårt raseri, så att man måste ikläda lionom
tvångströja och insätta honom nti en särskild cell.

Man underrättade därefter militärmyndigheterna
om saken för att med deras tillhjälp möjligen kunna
få upplysningar om mannen. Efter någon tid fick
man på detta sätt veta, att för tre år tillbaka en
trumslagare Tom Huskinson hade tjänat vid ett re-
gemente i Bombay i Indien. Denne hade emellertid
för något år sedän blifvit afskedad såsom invalid,
men uppbar äunu en liten pension samt bodde nu i
Guildford, icke långt ifrån London.

Tom Huskinson kallades nu tili London och
fördes tili det ifrågavarande dårhuset. Geuom ett
titthål i dörren fick hau nu se den vansinnige.
Hän blef djupt gripen, då hän såg dåren och sade:
„Den mannen känner jag mycket väl. Hän heter
Bill Graham och hän var förr min tjänstekamrat
och gode vän i Bombay tili dess den onde förledde
honom. Hän tror säkerligen, att hän har mördat
mig, och det är kanske därför som hän blifvit tokig.“

På tillfrågan redogjorde Tom Huskinson för
sakförhållandet på följande sätt: „För några år sedän
hade jag tillfälligtvis lyekan att i närheten af Bom-
bay rädda en rik parsers lilla sondotter, som var
närä att drunkna. Tili belöning därför skänkte mig
den gamle parsern tusen rupier. Henna skatt för-
bländade min vän Bill Graham och dref honom tili
en nedrig handling. Då jag dagen därpå spatserade
med honom närä staden, stötte hän lömskt ned mig,
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röfvade penningarna ifrån mig ooh flydde. Liggande
blödande på marken, förbannade jag honom ooh
kastade en sten, som träfFade honom i ryggen. Se-
dän svimmade jag. Några medlidsamma infödingar
funno mig ooh förde mig tili militärhospitalet. Där
blef jag visserligen efter några veokor någorlunda
återställd, men mäste dock såsom invalid afskedas
från militärtjänsten. Graham hade emellertid rymt>
man visste icke hvart, ty alla ifriga efterforskningar
aflöpte utan framgång. Nu återser jag honom ändt-
ligen här såsom vansinnig, Det är miu förbannelse,
som förföljer honom."

„Så torde det väl vara", sade läkaren nickande
på hufvudet. „Sammanhanget är mycket märkvär-
digt. Men nu tror jag mamien kan botas, ehuru
hän redan ausågs obotlig. Naturligtvis måste hän
då stå tili svars inför brottmålsdomstolen på grund
af det mordförsök, som hän begått i Indien."

Läkaren gick med Tom Huskinson in tili Gra-
ham i cellen.

„Här är Tom Huskinson, som Ni tror Er ha
mördat", sade läkaren.

„Toms ande," ropade förskräckt den vansinige.
„Nej, det är jag lifslefvande," försäkrade den

forne trumslagaren. „Du stötte då visserligen ned
mig ooh rånade mig skändligt, men jag kom med
lifvet därifrån."

Då började Graham bittert gråta och bad för-
krossad Huskinson om förlåtelse. Den hemska, dy-
stra villan hade vikit från honom. Hän hörde icke
mera, hvarken i vakande tillstånd eller i sömnen det
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spöklika trummandet och plågades och förföljdes
icke mera af inbillade stenkastningar.

Hän blef fullständigt botad ooh kunde utskrif-
vas från dårhuset, men fördes därpå genast i ran-
sakningsfängelset för sitt öfverfall mot Tom Hus-
kinson. Den omständigheten, att hän nu hölls fängs-
lad, tyoktes icke det minsta bekymra honom. Tvärt-
om kände hän sig mycket lyoklig, sedän hans själ
blifvit befriad från det svåra vansinnet.

Domstolen dömde honom att deporteras tili
Australien. Där återfick hän visserligen efter många
år sin frihet, men återvände icke mera tili England,
utan stannade kvar i Australien. Hän begaf sig tili
ett guldgräfvaredistrikt, hade där stor lycka och blef
småningom en rik man. Nu försonade hän äfven
med penningar sitt' brott, i det hän sände sin förre
vän ooh kamrat Tom Huskinson i Gruildford tre tu-
sen pund sterling, motsvarande omkring 76000 mark.

Det ofvanstående har verkligen inträlfat på
1830-talet, och den här ifrågavarande mannens efter-
kommande lefde åtminstone ännu för några år till-
baka i Australien.

Se här ett drag af Guds rättvisa!

-tf



Människan.
Bland allt det mäktiga här på jord
Från brännande solig öcken
Tili vårlös bygd, soin i Thules nord
Omhöljes af natt ooh töcken,
I tid som är, ooh i tid, som var,
Ooh i ali kommande framtids dar
Sig högrest människan höjer
Me'st mäktig ooh underbar.

Se, skogens vilddjur dem tämjer hän,
Ooh luftens vingade skaror
Hän fånga lärt, den förslagne man,
Med konstigt tvinnade suaror;
Ooh jorden kufvar hän år från år,
Där fram hans kretsande plogbill går,
Med närande, rika skördar
Uppväxande i dess spår.

Ooh språket fann hän, som taukens flykt
Ger stadga, vidgar ooh leder;
Hän riken grundat, ooh städer byggt,
Hän lagar skapat ooh seder;
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Hän läkdom funnit raot sjukdomsnöd
Och skydd aiot kölden ooh liettans glöd,
Ooh rådlös hän endast möter
Den alla bestämda död.

Ibland ett värn för sitt folk och land,
Dess lagars skydd och dess heder,
Ibland hän sorg med törmäten hand
Kring leende dalar breder.
Hän älska kan ooh hän liata kan,
Men alltid mäktig jag honom fann;
Att skapa och att förstöra
Hvem äger väl kraft som lian?

En gåtfull blandning af ondt och godt
Hän är för sig själf ett under,
Ooh minst af allt hän sig själf förstått
I lifvets växlande stunder.
Ibland förmätet, ibland förstämdt,
Hans hjärta klappar i oro jämt,
Dess önskningar och dess tankar
Hvem räknat dem har och nämnt?

Hän, drifven fram af en sällsam lust,
Sitt välde alltjämt föröker,
Hän rastlös irrar från kust tili kust
Och städs hän spanar och söker;
Hän hinner fjällarnes högsta topp,
Hansakar stjäniornas fjärran lopp,
Och schakternas hemligheter
Hän hämtar i dagen opp.
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Hän vinkas bort af det nya land,
Hän anar där bortom hafven,
Fast vore också dess öde strand
Af polens isar begrafven;
Ooh, liksom vore den intet värd,
Hän hemmets värmande, säkra härd
Med jublande fröjd förbyter
Mot faror i okänd värld.

Hän storm beräknar, där fram den far
På oceanernas vågor,
Ooh trotsigt tvingar hän fram ett svar
Af flammande norrskenslågor,
Hän leder blixten frän himlens sky,
Hän följer världar som redan fly,
Ooh spejar mot nya världar,
Som knappast i fjärran gry.

Ooh folkens lif i den svunna dag,
Som seklernas grus betäoker,
För själens blick i dess forna drag
Hän åter ur grafven väcker;
Hän spörjer ödet, som dem har ledt
Ooh undergång eller seger gett,
Ooh utan fruktan kan spanar
I hjärtat ooh samvetet.

Så har hän sökt i de år, som gått,
Hur än hans krafter förrunnit,
Men städs ett mål för hans blickar stått.
Ett nytt, som hän än ej hunnit,
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Och dit lian dignande styrt sin stig,
Ty allt som rymderna yidgat sig,
Dess mera hans längtan vuxit,
Okuflig, oändelig.

Ja, steg ur skimrande västersjö,
Ur djupens fördolda rike,
På nytt Atlantis’ försjunkna ö
I härlighet utan liite;
Det hem, så solljust och varmt och tryggt,
Som seklers dröm på dess kulle byggt,
Det hade ej makt att stanna
Hans sökande andes flykt.

Och dock hän langtar alltjämt tili ro
Från lifvets och tankens strider
Och bygger hoppfull ett fridens bo
I kommande, bättre tider;
Men fast sitt bidade lugn hän får,
Månn’ då förnöjsamt hans hjärta slår,
Och månne hän ville hejda
Den lyckliga stund, som går?

Jag såg en prisad och ädel man,
Af rikedom höljd och ära,
Och hvarje kommande dag jag fann
Ny lycka åt honom bära;
Men hur hans lefnad i glädje flytt
Och sorg hans boning på afstånd skytt,
Hän hade ej velat börja
Sitt ändande lif på nytt.
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Jag såg en usling vid tiggarstaf,
Hvars gård var grusad och öde,
Och ali hans åtrå var blott en graf
Och glömska ibland de döde;
Men när det kom, som lian väntat bäst,
Den död, på hvilken sitt hopp han fäst,
Han ryggade skygg tillbaka,
Som fruktade hän den mest.

O dunkla öde, o mänskolott,
Du bittra, du underbara,
Hvar är den vise, som har förmått
Din hemlighet att förklara?
Med häpnad såg hän hur människan
Tili lifvet föddes, ooh knappt lion haun
Sin hydda för dagen bygga,
Förrn bort hon igen försvann.

Ooh dock, hvad ryms ej af hat ooh kif,
Af hopp, som hjärtlöst bedårar,
Hvad rymmes ej i ett mänskolif
Af synder, sorger ooh tårar!
Ja, hela släkten från jorden gått,
Som ej en smula af glädje fått,
Från fäderna intill barnen
De möttes af jämmer blott.

Men fast hon dignat med brustet mod
För dödar förut ej sedde,
Ja, om än strömmar af gjutet blod
Kring hennes dalar sig bredde;
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Knappt ofärd saktat sitt vilda lopp,
Med samma längtan och samma hopp
Som förr sig människan höjde
Ur blodade vågor opp.

Hon är den Phoenix, som oförbränd
Ur tidernas bål sig svingar,
Som lyfter, ständigt mot höjden vänd,
Alit högre sin anings vingar;
Och mål som sveptes i går af natt,
I dag hon hinuer med jubel gladt,
1 morgon förbi hon ilat
Den gräns, som i dag är satt.

Och aldrig varnad af tid som flytt,
Hon vill sitt välde betrygga
Och på den ramlade grund på nytt
En fastare lycka bygga;
I dödens sköflade, öde trakt
Sig städse resa i högre prakt,
Och djupare plöjes tegen,
Som härjelsen ödelagt

Så har det värit, hur år på år
Och sekler hvarandra följa,
Hur folk på folk tili det tysta går
Och slukas af tidens bölja;
På brustna spillror från svunna dar
Stod alltid segrande mänskan kvar,
Mer mäktig än förr hon värit,
Mer gåtfull och underbar.

(Gabr. Lagus.)














