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Fiskargossen

Det var en stilla sommarafton. Hafvet låg lugnt
som en spegel och återkastade de sista reflexerna af
solnedgången. På den klippiga stranden gick en gosse
på omkring tio år och blickade bedröfvad utåt hafvet.
I närheten gingo några rnagra får och afbetade det
sparsamma gräsct. Dem skulle hän snart drifva hein,
ty om (de ej voro lieminä förrän bröderna kommo från
iisket, så fick hän väl stryk igen. Ja, sådant fick hän
nu nastan hvarje dag sedän fadren dnmknat der ute.
Vid denna tanke stego tårarna upp i gossens ögon.
Hvarför skulle hans fader gifva honom en så elak styf-
mor, som dessutom hade två elaka pojkar, båda äldre
än hän.

Bittert gråtande satte sig Janne ned på en stor
sten vid stranden och snyftade:

»Far, far, kan du inte mera hjelpa mig, som du
gjorde förr?»

I detsamma hördes ett brus ute på fjärden, och
då hau såg upp varseblef hau on väldig våg, soin

dånande rullade in mot stranden på den för öfrigt
lugna hafsytan. Förskräckt hoppade Janne upp och
sprang högre upp på stranden, för att ej blifva öfver-
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sköljd af vågen. Då denna hunnit tili stranden tuli
den tillbaka och derur steg en inan insvopt i en vid
mantcl. Gossen uppgaf vid manneria åsyn ett glädje-
rop, ty hän igenkände genast sin far oaktadt den
främmande dräkten.

»Stackars Janne», sade maurien mildt tili honom,
»du lär allt hafva det hra svårt der borta, men jag
kommer nu för att hjelpa dig. Der nere i hafvet ha
alla drunknade menniskor bildat ett stort rike. I detta
rike har jag blifvit en ganska, hög embetsman, så att
jag nu har makt att hjelpa dig. Här skall jag gifva
dig tre ting, soin kumia vara dig tili nytta i lifvet».

Och vid dessa ord framtog hän under mäntein
först en tingest, som såg ut soin en promenadkäpp,
skrufvade lös dess doppsko och visade huru man kunde
draga ut den tili ett metspö, som hade både ref och
krok.

»Ser du min gosse, på denna krok behöfver du
oj ens sätta något hete, utan blott kasta ut och önska
dig, något slags fisk, så nappar det genast och du drager
upp just en sådan fisk, som du önskat».

»Och se här vidarc», fortsatte fadren framtagande
en liten gryta med lock, »denna gryta kokar utan eld,
om man blott vrider på den här lilla skrufven. Den
kommer du nog att behöfva».

Och tili sist fick Janne en liten kvarn, som såg
ut som en kaffekvarn och malade det allra finaste mjöl,
utan att man behöfde göra annat än vrida omkring
den lilla vefven. Sitt bröd kunde lian sedän grädda
i grytan; hän skulle blott sätta brödet dit och vrida
på skrufven.
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»Var försiktig med denna kvarn, att ej andra få
tag i den, ty den gör sarama nytta at alla menniskor,
men de öfriga sakerna kumia endast vara nyttiga för
dig. Men nu måste vi skiljas. Man väntar på mig
der nere. Ora du någon gång kommer i stor nöd,
behöfver du blott kasta någon af dessa saker i hafvet,
så skall jag komma ooh hjelpa dig».

Sedän hän sagt detta, omfamnade hän ännu en
gång sin son och försvann derpå i hafvet.

Janne, som hela tiden värit så hapen, att hän
knapt kömmit sig för att säga något, stirrade ännu en
stund efter den försvunne, men koin snart att tanka
på att det nu var nästan alldeles mörkt och att man
säkert väntade honom der herama. Hau görade derför
de dyrbara gåfvorna vid stranden och skyndade hem
med fåren.

»Der ha vi äntligen den oduglingen» ropade styf-
modren, då lian koin in, och gaf honom ett slag i
ansiktet, »dina bröder få skaffa mat åt dig, och du din
odåga kan ej ens vara punktlig, då det gäller att äta
den. I morgon skall du få sorja för att det hus fisk
tili middagen, så får du se hur lätt det är».

Vid dessa styfmodrens ord grinade de två grof-
lemmade bröderna hånfullt åt Janne, som tyst åt litet
oeb derefter gick tili sängs, tänkande för sig sjelf:

Nog skola ni bli liata i morgon.
Följande morgon skulle Janne således skickas ut

att (iskä. J)e andra ville gifva honom något slags
fiskbragder med på färden, men Janne sade att han
ej behöfde dem, lian bade nog egna. Då skrattade de
åter åt lionom oeh styfmodren sade:
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»Men om du kommer hem litan fisk, får du med
mig att göra!»

Men huru förvånade blefvo de ej, då Janne efter
knappt en timme koin och bad dem hjelpa lionom att
bära upp fiskarna. Bröderna gingo misstrogna med
Janne tili stranden, men der blefvo de tili siu häpnad
varse en stor hög af de största tiskar de någonsin sett.
De kommo sig ej ens för att säga de vanliga glåporden
åt lionom, litan burn skamsna upp fiskarna tili styf-
modren, sora blof lika hapen som de sjelfva.

Nu blef det en lyckligare tid för Janne, llvar-
annan gang var det lian som skullo skaffa fisk oeh
hvarannan gång bröderna. Fastän de för skams skull
gjorde sitt bästa, fick lian dock alitid mera lisk iin de,
tack väre sitt trollspö.

Men en dag sade den äldre brodern Pelle tili
den yngre:

»Hör du Kalle, nog måste det vara något liokus
pokus med Jannes fiskande. Lite kunde lian cljes ta
mer lisk än vi två tillsammans, och into har hau hvar-
ken nät eller ryssjor, som jag vet åtminstone».

»Ja», sade Kalle, »det har jag också länge tänkt.
Låt oss taga reda på saken».

Och när Janne kom hem med så mycket fisk
lian kunde bära, frågade de honom i hotande ton, hur
hau hade fått den. Janne ville först icke svara, men
då hotade de att köra bort honom hemifrån, om lian ej
svarade, och så måste hän borätta dem om sitt trollspö.

»Hä» sade Pelle nu, »hvad är det då för en konst;
tag hit spöet hara, så skall jag nog fiska lika bra
som du».
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Och Janne måste gifva spöet at Pelle, som genast
gick ned tili stranden för att försöka det. Hän kastade
ut och önskade sig en väldig gädda. Genast nappade
det också, men när Pelle drog upp, böjde sig spöet
först i en båge och rätade sig sedän ut som en stål-
fjäder, kastande gäddan rakt mot Pelles näsa, hvarefter
den lossade från kroken och försvann. Pelles näsa var
närä att börja blöda. Men lian bemannade sig, tän-
kande:

Jag bar mig visst dumt åt, jag måste försöka en
gång tili.

Men hur hari än bar sig åt, fick lian alltid fisken
mot näsan, hvarefter den plumsade tillbaka i vattnet.
Hän måste då uppgifva försöket och gick hein mcd
näsan svullen och blödande.

»Nå hur gick det», ropade Kalle redan på
långt håll.

Pelle försökte svälja sin förargelse och berättade
att lian hade fallit och stött sig, när hän koin tili stran-
den, så att lian ej kunnat försöka spöet.

»Tag hit det då», sade Kalle och skyndade tili
stranden med det farliga spöet. Men det gick honom
ej en hit bättre än det gått Pelle.

lian koni upp alldeles rasande, kastade spöet åt
.lanne mcd on hotelse oeh skyndado in Idi sin mor
för att berätta hvad soin. händt.

När lian koin in, ropade niodren:
»Hvad i ali verlden, du ser ju ut alldeles nom

Pelle, hvad hai händt?»
Då berättade Kalle och Pelle om Jannes spö och

burn det gått med dem.
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»Vänta, din odåga», sade modren åt Janne, som
nu äfven kömmit in, »du skall nog få sota för detta.
Eftersom du hän skaffa så mycket fisk kan du väl
också sjelf få den kokt åt dig; du vet ju att vi audra
hafva fullt arbeto att samla ved, här soin är så fattigt
på skog. Seså gå nu ut ooh sök ved åt dig. Du får
laga åt dig en spis derute och här har du en lerkruka
att koka i».

När Janne hörde denna grymma befallning, blef
hän mycket bestört, ty hän tänkte på huru svårt det
skulle vara att få uågon ved här i denna ödsliga trakt,
der det mellan klipporna endast växte några af stor-
raen förvridua tallar. AH drifved brukade bröderna
samla ihop, ty det var den ända användbara ved som
fanns. Hän gick sorgsen ut, tagaude lerkrukan med
sig. Men när hän kömmit ut och såg hafvet ligga
lugnt som en spegel, kom lian ihåg de gåfvor hans far
hade gifvit honom. Hän hade ju nästau glömt deu
lilla grytan, som just nu kunde komina väl tili pass.

Glad skyndade hau ned tili straudeu, raedtagande
en af de fiskar hau nyss fångat. Hau sökte upp den
lilla grytan, fylde den med vatten och stäldo deu på
en klipphäll. Sedän hau satt fisken i grytan, vred hau
på den lilla skrufven och snart puttrade och sjöng det
så hemtrefligt nti den.

Då maten var färdig, vred hau tillbaka skrufven,
och genast upphörde vattnet att koka. Nu tog hau
också fram en kaka bröd, som hau hade fått med sig
och hegynte äta. Hän tyckte att maten aldrig smakat
så hra soin nu, och tänkte:
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Nog lär det sknlle förarga dem derinne, om de
vissto huru bra jag bar det.

Sålunda luule ett år förgått. Janne blef tili styf-
modrens förvåning allt kraftigare och såg ut att blifva
en vacker och duktig pojke.

»Det var märkvärdigt», sade hon en dag tili sinä
söner, »hvad den råa lisken bekommer Janne väl. Det
liär kan aldrig hänga rätt ihop, Ni rnåste taga reda
på, huru det förhåller sig».

Pelle och Kalle lato ej säga sig detta två gånger,
När Janne nasta gång gick bort för att laga sin inat,
smögo de sig efter och åsågo, görada hakoin en sten, huru
hän kokade fisk i sin gryta. De skyndade sig nu att
underrätta sin mor om hvad de sett, och hon befallde dem
att hemta upp den förtröllade grytan. De rusade genast
ned tili Janne, som just slutat sin måltid, togo ifrån
honora grytan, och förde den i triumf tili sin mor.

»Här har du trolltyget mor, låt se nu hvad det
duger tili».

»Det få vi nog genast», sade denna, stäldo grytan
på den kalla hallen, satte dit vatten och lisk samtvred
på skrufven. De iakttogo med förnöjelse, huru vattnet
blef allt varmare, men knapt luule det börjat koka,
förrän det fräsande och skuramande rann öfver bräd-
darna, kastande hskarna kring golfvet och sprutande
kokande vatton öfver modrens händer. Om få sekun-
der var den toin. Det blef en förfärlig uppståndelse.
Modren skrek och jemrade sig, och de andra ville gerna
hjelpa. Kalle tog försiktigt den farliga grytan och
kastade ut den genom dörren åt Janne, som skyndsamt
förde den tili dess gamla gömställe.
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När hän åter kom in, utfor styfmodren i hotelser
emot honom och sade tili sist:

»Nog skall jag veta tukta dig, härefter får du ej
en bit bröd mera af mig».

Henna botelse gjorde dock ej någon synnerlig
verkan på Janne. Hän koin genast ihåg den lilla
kvarnen, som hän fått af sin far. lian gick ned tili
stranden, sökte upp den från dess gömställe och började
mala. Om en stund var den lilla lådan i kvarnen full
af det allra finaste mjöl. Glad började Janne nu göra
sig en deg, bvilken hän sedän efter fadrons beskrifning
gräddade i sin gryta. När det sedän var färdigt, tyckte
hän att hän aldrig i sitt lif ätit så godt bröd, och lian
undrade hvad styfmodren skulle säga, om lian bjödc
henne en bit.

Ett år hade åter förflutit. Då sade styfmodren
åter en dag tili Pelle och Kalle:

»Jag kan inte förstå mig på den der Janne. Hän
får ej en bit bröd och ändå ser hän raskast ut af er
allibop. Hän bar ju vuxit så, att lian är nastan lika
lång som Pelle, fastän lian är hara 13 år gammal».

»Ja, det är väl intet under», sade Kalle, »jag
såg honom just sitta på stranden och äta på en stor
brödbit».

»Hvad pratar du pojke», skrek gumman, »inte
bar lian kunnat komma åt brödet, jag bar ju det alltid
inläst. Gån genast ned tili stranden och tagen reda
på, burn det förbåller sig».

Pelle och Kalle sprungo genast ned tili stranden.
Der satt Janne verkligen på en klippa, som stupade
brant ned i hafvet, och åt på en bit bröd.
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De rusade fram tili honom och ropade:
»Om du inte säger, hvarifrån du fått brödet, så

kasta vi dig i sjön».
Janne hade nu ingen annan råd än att heratta

om kvarnen.
»Tag hit den», sade hans plågoandar, »eljes få

vi se, hur hra du kan simma».
Nu måste Janne säga, hvar kvarnen fanns, ocli

bröderna Eörde den genast tili styfmodren, som sade:
»Försök du mi mala på den Pelle så få vi se».
»Nej jag tackar», svarade Pelle, »jag har Eått

aog af Jannes trolltyg. Kallo kau ju lörsöka».
Men icke heller Kalle hade någön lust dertill.
Då sade styfmodren: »jag ser nog, att vi ej längre

kumia halva Janne här. Man har väl sålt sig åt den
onde. Det är nog bäst, att vi föra honom ooh allt
hans otyg tili skäret der ute än i denua dag».

»Ja nog lär det väl vara bäst», instämde Pelle
och Kalle, »om lian inte kommer bort härifrån, ställer
hän tili någon olycka, och då är det för sent att
ångra sig».

»Men», fortfor Pelle, som dock i grunden var
godhjertad, »nog måste vi väl gifva honom åtminstone
en bössa med, så att lian kan skaffa sälskinn åt sig».

»Nå ja», svarade styfmodren, »eftersom du vill
det, så kan hau ju taga någon af sin fars gamla bössor.
Sådana ha vi ju nog».

Och nu begynte en rådplägning om bästa sättet
att få Janne ut tili skäret. Man ansåg, att hän ej god-
villigt skulle följa med, hvarför det beslöts att Pelle
och Kalle skulle med våld föra honom med sig.
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Knapt hade man blifvit ense härom, förrän Janne
inträdde. Hän hann icke tro steg inåt rummet, förrän
Pelle och Kalle kastade sig öfver honom, slogo honom
omkull och höllo i honom, raadan styfmodren hand
honom tili händer och fötter.

»Hvad skall det här nu igen betyda?» ropade
Janne, men de lato honom ej tala tili slut, utan stop-
pade en näsduk i raunnen på honom.

Derpå släpade de honom aed tili stranden och
lade honom i båten. Sodan buro de <lit, äfven on bössa
jemte krut ooh kulor, on yxe och några andra verktyg
samt fadrens tre gåfvor.

Nu hissades det lilla seglet, ooh efter fcvå timmars
Eärd var man framme vid skäret. Sakerna buros nu
i land ooh derefter Janne sjelf. Man löste hastigt bana
hand ooh skyndade tillbaka tili båten. Innan Janne
hann resa sig, var båten redan ett stycke från stranden.
Ooh mi var lian ensam, ja, onsam på ett öde skiir
bevuxel hioit ai' mossa ooh kråkris samt några låga,
krokiga tallar. Vid denna tanke kunde Janne ej åter-
halla sinä tårär. lian satte sig förtviflad på cu sten
ooh stirrade efter de bortseglande bröderna. Vinden
var gynsam och efter on timme hade han förlorat den
lilla haton ur sikte.

I)å vaknade hän upp ur sin hedöfning och såg
sig omkring. Hans blick föll härvid pa de qvarlem-
nade sakerna och vid deras åsyn koni det öfver honom
en känsla af mod och hopp. Hän torkade sinä tårar
och begynte öfvertänka sin belägenhet. Fadrens gåfvor
skulle ju förse honom med ali den föda hän behöfde,
och så kunde lian skjuta sälar och göra sig kläder af
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deras hudar. Det var ju ännu midt i sommaren, så
att han nog tili vintern haun göra åt sig en koja.

Dessa tankar tröstade Janne fullkomligt, oc;l 1 hau
kände mi af att han var hungrig. Han Eångade Dågra
flskar ooh kokade dem. Sodan han ätit, lado han sig
ned på mossan i en bergsskrefva att sofva; ty det var
rodan sent.

Följande morgon väcktes Janne af att solen skon
honom i ansiktet. Hän reste sig hastigt upp och såg
sig omkring. Hän ville lära kanna den plats, der hän
nu inåste tillbringa kanske hela sitt lif. För att bättre
kuuna se, gick hän upp på högsta delen af skäret.
Hau såg nu att detta var så litet, att det knapt skulle
taga on lialf tiinme att vandra omkring det. Från en
udde af detsarama, sträckte sig milslångt utåt hafvet
en bred rand af skummande bränningar, ur hvilka
liär och der svarta, kantiga klippspetsar höjde sig. At
motsatta hållet syntes fastlandet långt borta soin en
hlånande rand.

Nu såg hän sig om ofter en passande plats för
sin koja. Snart fann lian en för vindarna väl skyd-
dad klyfta, der naturen redan gjort två väggar. Hän
gaf sig knappast tid att äta, så ifrig var lian med att
bygga sin koja. Hän började genast rulla stora ste-
nar tili platsen samt samla raossa ocli drifved. Efter
några dagar var den också färdig. Väggarne voro af
data stenar, radade på hvarandra med raossa emellan.
Taket bestod af bräder, sora hän hittat på stranden,
betäckta af ett tjockt lager af raossa.

Sommaren gick under ständigt arbete. Hau gjorde
af drifveden enkla möbler åt sig samt fångade och
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torkade fisk, så att han ej sknllo behöfva gå att fiska
under de kallaste tiderna af vintern.

Och så koin vintern. Det var en ledsam tid för
Janne. Men han liöll gladt ut och bjöd tili att linna,
sysselsättning. lian sköt sälar och Eörsökte göra kläder
af deras hudar. Icke blefvo hans kläder synnerligen
vackra, då han aldrig sytt förut, men li vai I brydde han
sig om det, hlott de voro varma. För att kuuna, ar-
beta om i|vallarna, hade han gjort sig en lampa af ett
snäckskal, fullt af sältran, med en trasa tili veke. Den
osade nog och lyste dåligt, men han redde sig ändå.

Så blef det åter sommar. En morgon när Janne
gick rundt omkring skäret för att söka drifved, faun
hau en liten båt, soin drifvit i land. Hans glädje öf-
ver detta fynd var obeskriflig. Snart hade hau gjort
sig ett par årar, och kunde nn ro omkring i närheten
af skäret. Tili fastlandet vågade lian sig icke med en
så liten båt, och hvad skulle lian väl också göra der.

Under sinä båtfärder lärde lian sig noga kanna
grunden i närheten af skäfet. Han kände tili alin de
ställen, der maD kunde siippa fram mellan de Earliga
ref, soin sträckte sig från ön utåt hafvet.

Sålunda lefde han på skärel i tre iii' utan att se
någon annan menniska. Också fartygen imdveko denna
Earliga trakt af hafvet.

En höstafton, just som solen höll på att gå ned,
varseblef lian masttopparna af ett fartyg, Hans hjerta
började häftigt klappa, dock ej af glädje utan af fruk-
tan. Hvart skulle det styra kosan? Huru skulle det
gå, om det ämnade sig denna väg? Snart skulle mörk-
ret inbryta, och då måste det ofelbart förlisa på refven.
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Viinien koin just Erån det luulet, så att tiet bog skulle
komina ined god Eart. Ja, verkligon, masterna hade
redan betydligt höjt sig. [ngen tid var mera att för
lora. lian störtade ncd tili båten, sköt ui den oeli
rodde alit hvad lian orka.de utåt hafvet mot skeppet.
Vinden friskade i alli mer, så alt lian endast långsamt
kunde arbeta sig Eram med den lilla båten.

Nu kade solen redan gått aed, och skeppet, soin

tändt sinä. lantemor, närmade sig mer ocb mer de
Earliga refven. Janne ansträngde alla sinä krafter. Vk-
gorna hötade redan att uppsluka den lilla båten, d;l,

lian äntligen koin sa, närä, att lian kunde göra sig hörd.
Men del var nu för sent för Eartyget att vända om.
Janne skrek ai' alla krafter, alt de skulle kasta on lina
åt lionom, ocli tili ali lycka blef lian hörd. Just soin
Eartyget brusade Eörbi, Eattade lian i linan och äntrade
upp. lian gaf sig ej lid att säga ett ord tili den )'<ti-

vånade besättningen, utan rusade tili aktern och rykte
rodrel ur slvrinannens hand. Del var också hög lid,
ty i detsamma hördes bruset at bränningarna, Först
Eörut, men snart pä, hvardera sidan om Eartyget. Vid
wtjernornas sken sågo de Eörskräckta sjömännen öfver-
allt hvita, skummande bränningar. Fartyget flög Eram
niellan de livassa kli])|is|ielsarna, emot hvilku vågorna
fräsande och dånande bröto si,»-. Snart Ijöd Jannes
kraftiga stämma: > klart att vända», och en kvart timme
deretler gled skeppet i lä om skåret, der ankarel fäldes.

Nu, då faran var öfver, kommo alla fram för att
trycka Jannes händer. Kapteneu tackade honom med
tårar i ögonen och sade: »du vet väl in te, min gosse,
hvad för en hjeltedat du gjort. Hvad betyda väl rnitt
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och dessa mäns lii', raon vi hafva ombord on mäktig
konung ocli hans enda dotter. De sknlle besöka detta
lands konung, ocli jag kände ej så noga tili farvattnet.
»Men» afbröt hän sig, »du är visst trött min gosse.
Gå nu och lägg dig. I morgon vill väl konungen
tala med dig.»

Derpå tryckte han åter Jannes hand och befalde.
on mau af besättningea att anvisa lumoin en koj.

Janno var alldeles yr i hufvudet af alit det nya
lian I'iitt se. Aldrig hade han sett ett så stort fartyg . . . .
och så fint der var sodan. Ooh i morgon skulle lian
la so en kung. Hans far hade emellanåt berättat för
lionom om kungar, kronor, spiror ooh sådant, men
Janne hade aldrig riktigt fattat alit detta. Men i mor-
gon skulle han ju få se. Hade han ej värit så nttröt-
tad, så skulle han vål ej ha somnat denna natt, men
nu tog naturen snart ut sin rätt.

Tidigt följande morgon vaknade hän och gick upp
på däck. Der fans blott stvrmannen och några ma-
troser, tili hvilka hän sällade sig. De berättade honom
raycket om konungen och hans vackra 14 åriga dotter.

Medan de talade, koni Janne att vända sig om,
och hans blick mötte dervid ett par stora, mörka tiick-
ögon, som betraktade honom med förvåning. Aldrig
hade Janne kunnat tanka sig något så vackert som
denna flicka. Hän stirrade lika förvånad på henne
som hon på honom. Det måste visst vara prinsessan.
Ja, det var det nog också, det såg lian af de andras
vördnadsfulla helsningar.

»Jaså», sade hon tili styrmannen, »är det der hän
som har räddat fartygot?»
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»Ja, ers höghet», svarade derme.
Prinsessan lycktos ej kunna se sig mätt på Janne

och lian var väl också någöt alldeles nvtt för henne.
lian var en vacker, kraftig yngling med blå ögon och
Ijnsa lockar, soin föllo ned på axlarna. Men dräkten
såg besynnerlig ut. Den bestod ju af ogarfvade säl-
hudar och var så klumpigt gjord, att prinsessan knapl
kunde låta bli att skratta,

Hon gick dock vänligt fram tili Janne oeli bör-
jade samtala med honom. lian vai- Eörst mycket tafatt;
men prinsessana vänlighel gjorde honom mera med-
delsam och hau måste berätta oin sitt lif på skäret.

Slutligen utropade prinsessan: »se, der kommer
pappa».

Och der kom verkligen on gamma] man, insvept
i en mantel och med krona på huivudet. Hari hade
ett långt, grått skägg och ett allvarligt strängt ansigto.

Janne tyckte, alt lian lielst ville vara långt derifrån,
meri kungen belsade så vänligt på honom och berömde
bonom För hana mod, att lian snart blef lugn igeri.
Snart derpå aflägsnade sig kungen åter.

Tre dagar låg skeppet k var vid skäret och hela
tiden var Janne ombord. Hän samtalade mest med
prinsessan och de blefvo rätt goda vänner. Hon ville
så gerna höra honom tala om sinä säljakter, om sitt
förtrollade metspö, o. s. v.

Slutligen skulle skeppet segla. Då kallade ko-
nungen Janne tili sig och sade: »nu, min gosse, vill
jag helona dig; säg blott hvad du vill ha och du
skall få det».
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Janne funderade litet och sade derpå: »ers ina-

jestät, der på skäret behöfver jag just ingenting. Men
om ni vill ge mig en liten båt i stället för min, Soin
dref bort när jag klef upp på fartyget, så är jag
mycket tacksam».

Konungen svarade skrattande: »det är ju ingen
belöning, ntan bara ersättning Eör hvad du Eörlorat.
Se här, tag denna ring, som du kan visa Eör mig, mu
vi ännu en gång rakas. Då skall jag uppfylla en ön-
skan åt dig; kanske du tili dess hunnit få någon».

Och konungen räckte åt Janne en guldring, som
gnistrade af ädelstenar. Derpå Eortfor lian: »Skepps
jollen har jag befalt, alt man skall göra i ordning åt
dig i stiillet för din båt, som dref bort. Och im Ear-
väl, min gosse».

Janne tackade ödmjukt för gåfvorna ooh gjorde
sig i ordning att stiga ned i jollen, som låg vid Ear-
tygets sida. Då kom äfven prinsessan Erarri Eör ali
säga Earväl. Ilon såg bedröfvad nt, och Janne tyckte
sig märkä att lion hade gråtit. Då hon räckte honom
handen tili afsked, byiskade hon sakta: »kom snart
och sök npp mig, Janne!»

Janne kysste hennes hand, men vågade ej svara
aågot.

Sedän lian skakat hand mcd kaptepen och besätt-
ningcn, hoppade lian ned i jollen och lade nt. I dot-
sainnui drogs ankaret upp och skeppai gled Eör en
frisk hris utåt bafvet.

Ännu i närä tre år lefde Janne på skäret. Men
en dag såg hän en båt komma roendo från fasta lan-
det. Då den kom närmare igenkände lian Polle och
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Kalle. De tycktes också hafva varseblifvit honom och
svängde hvita dukar i händerna. När båten kömmit
i land, skyndade de fram tili honom och hådo honom
om förlåtelse för hvad de gjort honom. Derpå herat-
tade de, att de bittert hade ångrat sitt handlingssätt
emot honom, fastän de ej förrän nu hade kunnat öf-
vertala raodren att låta dem hemta honom hem igen.
Men nu hade hon måst gifva efter, ty det hade börjat
gå så illa för dem, att ,de nurnera hade hvarken mat
eller ved tillräckligt.

Janne förlät gerna sinä bröder och de återvände
nu alla tili det gamla hemmet.

Det kändes underligt för Jarme att mi, efter 6 års
Eörlopp, återse sitt iadernehem. lian I'ann styfmodren
bruten af ålder och bekymmer. Aiven hon bad honom
gråtande ora förlåtelse öch berättade honom huru Eat-
tigt de luulo det. Janne I'örsökte trösta henno och
lofvade att det nog härefter sknllo blifva bättre.

Och hän hade taiat sanning. Det var ju en smä-
sak för honom att med tillhjelp af fadrens tre gåfvor
försörja dem allesamraan. De lefde lugna och lyckliga
en tid framåt, hvarunder välståndet hastigt ökades.
Janne ensam kände sig dock ej riktigt lycklig. Hän
kunde ej glömma den vackra prinsessan och längtade
efter att få söka upp henne.

En dag insjuknade styfmodren häftigt och dog
kort derpå. Hon blef begrafven på kyrkogården i
närmaste by. När de sörjande sönerna återvände tili
det toma Iniset, tyckte de att der skulle blifva för
ödsligt nu, då ingen kvinna skötte om hushållet, och
beslöto att begifva sig ut i verldeu åt hvar sitt hali
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för att söka sin lyeka. De gingo in i luiset, delade
allt det som kunde vara dom nyttigt på färden och
sade derpå farväl åt hvarandra.

Janne vandrade bort med metspöet som van-
driugsstaf samt grytan och kvarnen på ryggen för att
söka prinsessan.

.lanne hade vandrat ett hell ar från det ena ko-
Duugariket tili det andra, ulan att linna det lian stfktc.

Va\ het sommardag koni lian gående längs en

dammig väg, soin slingrade sig utmed hafskusten. Det
var en vacker trakt med bördiga åkerfält på ena «idän
Vägen och en väldig ekskog på den andra. I fjärran
syntes kyrktornen I'rån aågen stor stad.

Plötsligt hörde lian bullret af vagnshjul. Hän
vek åt sidan för att låta vagnen passera och såg nu,
att den var förspänd med fyra hästar och prydd med
ett kungligt vapen. Kusken ocli betjenten, som stod
bakpå, buro granna livreer, så att allt tydde på att
det var en kunglig vagn. Janne ansträngde sig att
se, hvem det var som satt i vagnen, men den var täckt
och gardinerna voro fördragna. Men i detsamma öpp-
nades vagnsfönstret och ett svartlockigt flickhufvud
visade sig. Janne var närä att skrika högt af glädje,
men prinsessan lade fingret på munnen tili tecken att
hän skulle vara tyst, och vagnen rullade åter bort.

Janne var så glad, att hän glömde både hetta och
trötthet. Det var jn naturligt, att hon blott var ute
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på en åktur och att hon bodde i den stad hän såg
framför sig. Hän fortsatte vägen sjungande och med
lätta steg.

Men han mäski göra upp en pian att kunna
närma sig lienne och snart hade han också planen Eärdig.

Han gick ned tili stranden ett stycke från staden
och gömde der grytan och kvarnen. Sedän Eångade
han några väldiga Sskar och gick såiri i staden. Bär
Erågade han efter kungliga slottet och mau visade för
honom ett högt torn, som höjde sig öfver alla andra
byggnader i staden.

Alla menniskor, som hap mötte, betraktade med
Eörvåning de väldiga fiskarna, bvilka den kraftiga
ynglingen med möda släpade Eramåt.

Slutligen uppnådde han slottet. Detta låg på en
hallu, som upptogs af slottspaxken ocb trädgården och
som skildes från staden at' en bög mur. Vid porten
stodo soldater på vakt, men då de sågo livad .lanne
bado för ärende, släpte, de honom fram och visade ho-
aom, hura han skulle gå Eör att komma tili köket.

Janne betraktade med beundran det vackra slot-
tet, som låg der vid hafsstranden. Hän hade nog under
sinä vandringar sett många vackra slott, men hän
tyckte att intet dock kunde jemföras med detta. Kan-
ske föreföll det honom så vackert derför, att hän visste
hvem som bodde der.

Han gick Eram tili den flygel, der mau sagt ho-
noin att köket fanns, och Erågade en grant klädd betjent
om luin kunde få tala med mästerkocken.

»Vänta litet» sade betjenten ocli gick in. Kort
derpå visade sig en Eet herre med ett jovialisktansigte



på tröskeln. Då han fick syn på Jannes fiskar, utro-
pade han »hvar i ali veflden har ni I'ått siulana fiskar,
unge man? Oin ni viii sälja dem åt mig, skall ni la
mycket pengär för dem».

»Det är just derför jag kömmit hit», svarade
.lanne, inen ellersom ni är så nöjd med minä Oskar,
ville jag gerna göra er ett Eörslag».

»Och hvad skulle det vara då» Erågade master
kocken nytiket.

»Jo», svarade Janne, »om ni viii taga mig lill
rioffiskare, så åtager jag mig att hvarje dag skaffa er
hvad sla'gs lisk ni viii och huru mycket soin helst».

Det var mig en baddare att lofva rundt», sade
mästerkocken skrattande. «Ora ni kan göra det som
ui säger, skall jag nog skaffa er platsen och med en
lön soin förslår. Var så god och stig in här; jag
skall gå och taia litet med hofmästaren».

\'id dessa ord Eörde han Janne tili ett litet rum
och bad hononi sitta ned, hvarpå han skyndade bort.

Det var mig en glad gubbe, tänkte Janne, med
hononi kommer jag aog öfverens.

Han satte sig ned att vänta på mästerkocken och
snarl infann sig denne öckså med strålande uppsyn.

»Hofmästaren säger, att jag natnrligtvis skall taga
er i tjenst, eftersom ni loivat skaffa ali den fisk som
behöfs. Vi hafva haft åtskilliga hoffiskare lorut, men
de hafva aldrig kunnat få tillräckligt fisk. Nn är det
väl bäst, att vi skaffa er en nnifonn, ty håde hofjägare
och hoffiskare hafva lika vackra uniformer som sol-
dater. Koin nu, så skall jag föra er tili skräddaren.
Den här vägen, stig på hara!»
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»Fins det någon färdig hoffiskanmiform?» frågade
mästerkocken.

»Ja bevars, en hei mängd», sade hofskräddaren.
»Är det den der lierren som skall hafva den? Var
då så god ooh stig lut in, så kan ni försöka en».

Janne infördes nu åter i ett litet rura ocb inan

hemtade åt bonom en hei mängd granna uniformer.
lian försökte hera, tills lian fann en soin passade.

När hän åter kom ut tili mästerkocken, utropade
denne förvånad: »nå raen kors i alla dar, jag tror rakt
att ni är den stiligaste karien i hela riket. Nu är det
allt bäst att flickorna akta sig». Ocb så klappade lian
Janne godmodigt på axeln.

»Hvad befaller ni nu, att jag skall hemta för
lisk i morgon», frågade Janne.

»Om ni kimde hemta en gädda på ett par lispuud
så vore det bra» svarade kocken, »jag bar tänkt hafva
ugnstokt gädda tili middagen. Men ni behöfver väl
något tili lifs. Jag skall skicka en betjent att anvisa
åt er ett rum och skicka åt er mat dit; ty ser ni en
hoffiskare är en så stor herre, att hän får äta ensam
på sitt rum.

En betjent följde nu Janne upp tili ett litet, nätt
möbleradt rum och snart derefter kom en kockspojke
med maton.

Janne åt med god aptit, ty lian hade ej smakat
en bit på hela dagen; så ifrig hade lian värit med sinä
planer. Sedän lian stillat sin hunger, kastade lian sig
på sängen och var snart försjunken i djup sömn.

Tidigt följande morgon stog lian upp, tog på sig
sin nya uniform och vandrade ned med metspöet i



handen. Alla soldater ooh officerare, som hän mötte,
betraktade honom med beundran och afund, hoftär-
uorna slogo blygt ned ögonen och rodnade, ingen hade
sett en så vacker yngling lorut. Mon Janne gick helt
lugnt ned på gården, sökte upp on liten handkärra
och vandrade ned genom parken tili stranden. Här
lemnade hän kärran och begynte genomströfva parken.
Det var ja ingen brådska med gäddan, deu kunde hän
tanga när som helst.

Nar lian hade genomströfvat hela parken, satte
hän sig på en undangömd bänk och väntade att det
akulle blifva tid att föra hem gäddan. Plötsligt såg
hau ett rödt parasoll skymta fram meihin träden, och
strax derpå syntes prinsessan, åtföljd af en kammar-
jungfru. Janne reste sig hastigt upp från bänken och
helsade vördnadsfullt.

Då prinsessan fick se honom, öfvergjötos hennes
kinder af en glödande rodnad och hon skyndade gladt
emot honom.

Hvad hon var vacker! Janne skulle velat sjunka
tili hennes fötter och kyssa fållen af hennes klftdning.
Men hon räckte honom frimodigt handen och sade
småleende: »Hvad det var roligt att träffa er här; så
kan man få underrättelse från det fria lifvet der uppe
i norden igen. Och ni tyckes hafva blifvit hoffiskare
ser jag. Det skall bli roligt att se er meta. Sätt
or nu här och berätta, Imru det gått för er sedän
ni räddade vårt skepp. Du Helen, sade hon derpå
tili kammarfungfrun, »kan gå ned tili bäcken och
plocka förgätmigej åt mig».
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Kammarfungfrun aflägsnade sig, och do satte sig
bredvid hvarandra på bänken. Janne måste nu utför-
ligt heratta om allt hvad hän upplefvat, sedän de
skildes.

Xiir lian slutat sade prinsessan: »lät. oss nn gå
att försöka eft metspö».

Och de gingo nod tili siranden, åtföljda af kam-
marjungfrun, som kömmit med blommorna.

»Nu skall ni l'å, se, ers höghet» sade Janne,
»mästerkocken har befalt mig fånga on två lispunds
gädda».

lian kastade ut kroken och det nappade genast.
När Janne drog upp böjde sig sp(Jet Eörst, men rätade
derefter ut sig och kastade upp på stranden en väl-
dig lisk.

Prinsessan gaf tili ett utrop af förskräckelse.
»Det var ett Eörfärligt odjur», sade hon, »skola

vi äta upp den der besten?»
»Ja, ers höghet sade Janne», meri den kominer

nog att se hyggligare ut, sedän mästerkocken haft den
oin hand». Och lian kaslade gäddan på liandkarran.
som lian haft med sig.

»Nu måste ni visst gå upp med fisken» sade
prinsessan, »men ni kommer väl i morgon hit igen».

»Ja ers höghet» sade Janne och helsade åter
vördnadsfullt. Derpå började hän skjuta kärran upp
mot slottet. Hän var alldeles yr i hufvudet af lycka.
Huru vänlig hade hon ej värit emot honom. Och i
morgon skulle hän åter få se henne. Hän vaknade ej
ur sinä drömmerier, förrän hari hunnit fram tili slotts-
trappan. I detsamma koin mästerkocken, som sett
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houoni från fönstret, utskyndande och ropade: »har
ni också någon gädda, herr hoffiskaro, elje.s är jag
förlorad».

Då hau fick syn på gäddan, som låg på kärran
och gapade, ryggade lian förskräckt tili haka och ut-
ropade: »hvad för slag, ser en två lispunds gädda så
der förfärlig ut, huru skall man ia en sadan der på
bordet».

»Ja», sade Janne skrattande, »när man engångbar
bestält något, så får man väl vara nöjd med det».
»Ja, ja», svarade koeken, soin nu återfått sitt goda
lynne, »nog är jag också nöjd, jag blef hara litet rädd
i början. Ni skall få se burn vaekert jag skall steka
det der odjnret. Men ni är ju en riktig trollkarl, det
måtte jag säga». Och ban gick förnöjd in för att gifva
order om rensningen.

Hvilken lycklig tid blef det ej för Janne. Hvarje
dag träffade hän prinsessan i parken. För hvarje gång
strålade de mörka ögonen varmare emot honom, for
hvarje gång blefvo hennes ord och bandtryckningar
iunerligare, och snart förstodo de båda litan förklarin-
gar, att de älskade hvarandra.

Men midt under ali denna lycka bade ban stundom
anfall af förtviflan. Hvartill skulle allt detta leda, icke
kunde ban ju blifva gift med en prinsessa och ban
ville ej beller blifva orsak tili bedröfvelse för benne.
Kanske vore det bäst, att ban begåfve sig bort, så blefve
allt nog hra igen. Men när ban åter träffade benne,
försvunno alla dessa mörka tankar, och lian bängaf sig
ånyo åt ögonblickets glädje.



Imi morgon, då Janne som vanligl vänlade på
prinsessan, såg lian henne komina ulan den trogna
tystlåtna kammarjungfrun, som annärs brukade åtfölja
henno.

Då lion koni närmare, riiekte lion honom handcn
med ctl Eörtrollande leende och sade: »jag viii i dag
prata med ci- riktigt i fred, derför lemnade jag Helen
lieminä. Koni nu så skola vi gä liität».

Och hon Eörde honom tili den aflägsnare delen
af parken och pratade hela tiden muntert med honom.
Slutligen sade lion: »tror ni inte, att en prinsessa kan
gifta sig med någon af sinä undcrsätai'».

»Nej», syarade Janne sorgset, »det tror jag inte».
Ilon Eunderade ett ögonblick, derpå sade lion

plötsligt: »nien du måste blifva min, Janne, fastän hela
verlden sknlle sätta sig deremot».

Hon slog armarna om hans hals och tryckte en

häftig kyss på hana läppar, Innan Janne, liann hesinna
sig, hade lion skyndal bort och försvunnit bland par-
kcns träd. Imi underbar kansia a! sällhet genomström-
made liononi. lian kande på sig, att lian gerna sknlle
gifva sitt lii' för henne, lian sknlle försöka alit för att
vinna hennes hand.

Han vandrade ännu längo omkring i parken un-
der sådana tankar, tills han snafvade öfver den lilla
kärran, som han lenmat på en gångstig. Då koni lian
ihåg kockens fiskar öch skynidade sig att Fånga dera och
föra dem upp. När han kom tili slottet, ropade kocken
emot honom: »hnrn kommer ni så sent med flskarna
i dag? .... och niinsann tror jag into, ali ni liar
lagit er cli ms, så. ser ni ut åtminsfone»!
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Följande morgon väntade lian med ängslan att
få se prinsessan. Hvad skulle hon väl säga, ooh hvad
skulle hän säga! Den ena minuten efter den andra
försvann, men hän kunde ej upptäcka det röda para-
sollet. Nu var det ju redan tid att gå att fiska. Manne
hon hade blifvit sjuk eller hvad hade händt?

I detsamma lades en hand tungt på hans skuldra,
och då hän vände sig om, såg hän framför sig en af
konungens lifdrabanter.

»Konungen bar befalt mig att arrestera er och
genast föra er upp tili slottet» sade drabanten hög-
tidligt.

Aha, tänkte Janne, nu förstår jag, hvarför into
prinsessan kömmit. Någon måste ha sett oss tillsam-
mans i går.

Och lian följde ntan motstånd efter drabanten,
som förde honom tili konungens mottagningsrum. Der
satt den gamle konungen och väntade. Hans ansikte
såg mörkt och hotfullt nt. Hän vinkade åt drabanten
att aflägsna sig, mönstrade Janne I'rån hufvud tili fot
och sade.

»Hvem ftr du unge man, som tränger dig in här
för att förleda min dotter?»

»Ers majestät», sade Janne ödmjukt, »jag bar inte
trängt mig in här, och det bar aldrig värit min afsigt
att förleda prinsessan».

»Tig* röt konungen, »jag frågar hvem du är;
hvad du gjort veta ,vi nog».

»Om ers majestät viti betrakta denna ring, skall
ni kanske känna igon mig» sade Janne och räckte
konungen den ring lian fått, då lian hade räddat far-



tyget. När hän såg, att konungen kände igen den
fortfor hän: »Jag skulle få framställa en önskan, då
jag förevisade denna ring. Nu önskar jag att få er
dotter tili niaka».

Konungen blef blek af vrede, då lian hörde dessa
ord; men hän beherskade sig och svarade: »Jag kan
ej bortskänka min dotter åt en sådan som du, utan
hennes samtycke. Låt oss först höra, hvad hon bar
att säga».

lian ringde, och då kammartjenaren inträdde,
sade han: »kalla hit prinsessan».

Kammartjenaren bugade sig och gick.
Efter en kort stund inträdde prinsessan blek och

med förgråtna ögon.
»Denne fräcke yngling har vågat anhålla om

din hand», sade konungen, »livad svar viii du gifva
bonom».

Prinsessan gick raski, Eram tili Janne och, fattande
hans hand, sade lion med East rust: »Alt jag viii lefva
och dö med bonom».

»Nåväl» utropadc konungen, »du skall få båda
delarna. Ett kungsord måste hållas, derför skola ni
också genast blifva vigda, men om tre dagar skola ni
båda dö».

Vid dessa konungens ord blef Janne blek som
döden. Han böjde knä för kcmungen och sade: »Mitt
hufvud rnå ai gerna taga, men jag viii ej blifva skul-
(len tili prinsessana död. Jag återtager derför min
begäran».

»Nej, ncj», utropade prinsessan häftigt, »jag kan
ej lefva utan dig, Janne. Hellre dessa, tre dagar af

29



30

lycka oeh sedän döden, iin eli liell lii' ulan dig». Och
lion tryckte sig ångestfullt ihtill honom.

Då rätade .lanne stolt upp sig i hela sin längd
oeh sade kort: »ers majestät, jag står åter fast vid niin
begäran».

Den gamle konungen, hvars stränga ansigto något
veknat under denna scen, sade nu i mildare ton:
»Nåväl, jag skänker eder båda I i fvet, om Janne kan
visa sig värdig en krona genoin att auskaffa tre ting.
lian skall få tre dagar för hvart och ett, men om hän
ej inom dessa tre dagar anskaffat dem, skolen i dö.
Men nu skola vi låta viga er. Låt oss gå».

Hän befalde dem att gå förut tili slottskapollet,
medan hän sjelf utdelado några befallningar. De af-
lägsnade sig hand i hand.

»Var icke orolig» hviskade Janne tili prinsessan
under vägen, »min far skall nog hjelpa mig att auskaffa
de saker, som konungen vill hafva».

Snart hade de uppnått det lilla kapellet oeh vän-
tade der under tystnad på hvad som komma skulle.

Efter en kvart tiinme inträdde den gamle vörd-
nadsvärde slottspresten saml konungen «cli drottnin-
gen. Den senare bittert gråtande.

Presten gick upp tili altaret och sammanvigde
de båda unga. Derpå omfamnade drottningen dem
båda och sade: »minä stackars barn, kommen nu så
skall jag visa er, hvar ni skolen bo».

»Gråt inte mamma» sade prinsessan tröstando,
»allt skall nog bli bra».

Drottningen smålog sorgset, men svarade ingen-
ting för att ej störa de ungas glädje. Hon förde dem
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under tystnad tili några vackra rum, som i hast blifvit
iordningstälda för dem.

Nu kommo trenne obeskrifiigt lyckliga dagar för
Janne och prinsessan, men på tredje dagen, vid samma
tid som vigseln egt rum, inträdde en tjenaro och fram-
förde konungens befallning, att Janne skulle infinna
sig hos denne.

Sedän hän tagit afsked af sin hustrn, skyndade
Janne tili konungens mottagningsrum. Konungen
räckte honom handen, betraktade honom forskande
och sade derpå: »Som du väl vet unge raan, borde
den som är gift med min dotter blifva konung efter
mig. Men en konung måste hafva en krona. Det
första ting du skall skaffa är således en krona; men
det måste blifva den, som min stamfader för 300 år
sedän under en storm förlorade i hafvet. Gå nu; men
om du ej inom tre dagar har anskaffat kronan, skolon
i båda dö».

Janne bugade sig och svarade lugnt: »om tre
dagar skall kronan ligga för edra fötter, ers majestät».

Derpå skyndade lian ut och sedän lian hemtat
sitt raetspö, uppsökte lian en undangömd plats vid
stranden. Här kastade hän spöet i sjön, och genast
brusade en väldig våg in mot stranden. Hans far
steg fram ur vågen, omfamnade honom och sade:
»Jag kan förstå, att du befirmer dig i nöd, eftersom du
kallar på mig».

»Ja», svarade Janne och bcrättade allt hvad som
händt honom samt konungens fordran.

»Nå det är ju bara en sraåsak att skaffa den»,
sade fadren, »minä liskar skola snart söka upp den åt
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dig. Vid midnattstid i natt kan du komma luit ooh
afhemta den».

Sedän hän sagt detta, tryckte hän Jannes hand
ooh försvann.

Janne gick glad hem tili sin hustru, som ängslig
väntade på honom. Då hän berättat för henne hvad
som händt, sade hon med ett lyckligt leende: »Jag ser
nog, att du har en mäktig hjelpare, Janne, och jag
skall aldrig mera vara orolig för dig».

Vid midnattstid begaf sig Janne ned tili det ställe
af stranden, der hän träffat fadren. Hän såg vid stjor-
nornas sken ett föreraål, sora låg och glittrade i san-
den och då hän böjde sig ned, fann hau en härlig
krona af guld. Hän förstod mj, att det var den, som
lian skulle skaffa, och skyndade sig så fort hän för-
mådde hem.

På tredje dagen infann lian sig hos konungen.
Denne väntade honom med dyster uppsyn i mot-
tagningsrummet, men detta uttryck gaf liastigt vika
för förvåning, då Janne nedlade kromin för hans
fötter.

Konungen mönstrade den noga och sade derpå;
»Ja, i sanning, det är den rätta. Din första uppgift
har du utfört väl, men få se, huru det går med den
andra. Då min stamfader dog under en jagt i bergen,
stulo bergstrollen af honom hans svärd. Detta svärd.
måste du inom tre dagar skaffa tillbaka. Kan du göra
det, så tillhör det dig,' kan du ej, så måste du dö.
Farväl».

Janne skyndade åter ned tili stranden och kastade
den lilla grytan i hafvct. Fadren infann sig genast



och sedän de utbytt helsningar, heratta de Janne om
konungens audra begärau.

»Det passar sig ju bra den här gången. Vår
ambassadör hos bergekonungen skall just i natt begifva,
sig «lit. lian skall införa dig vid hofvet der och visa
dig, huru du skall liete dig, men du måste myeket noga
följa lians anvisningar. Om du infinner dig vid midnatt,
skall jag här vänta på dig, så att vi kuuna följas at».

Delta lofvade Janne, och så skildes de åter.
När Janne vid midnattstid åter kom ned tili stran-

den, I'ann han der före sig en ryttare på en kolsvart
hiisi, insvept i en svart kappa.

Denne helsade och sade: »om du är den yngling,
soin jag skall föra tili bergskungen, så stig upp bakom
mig på hästen. Först vill jag dock beskrifva för dig,
burn du skall göra för att få svärdet. Hör på! När
vi komina fram, skall du få min kappa på dig. Håll
den väl för ansigtet, ty du skall spela min rol och
ingen får känna igen dig. Alla sändebud från andra
troll skola i tur och ordning få enskildt företräde för
bergskonungen. Då alla de andra trollen lemuat salen,
skall du gå rakt fram tili konungen, låta kappan falla,
lägga händerna på svärdet, soin står vid troncn ocb
säga: »jag befaller dig, sitt stilla». Sedän skall du gå
baklänges ut och hålla din blick oafbrutet fäst på
konungens ögon, ty ora du förlorar honom ett ögon-
blick ur sigte, är du förlorad. Det kan visserligen
hända, att det blir iiendskap meihin bergstroll och sjö-
troll för att jag nu hjelper dig, men de ho så långt
ifrån hvarandra, och för din fars skidi vill jag ändå
göra det. Har du förstått mig».

3
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»Ja» sade Janne och steg npp bakom den svarte
ryttaren.

I detsamma sprängde djuret åstad med vindens
snabbhet. Det föreföl] Janne, som om det flugit fram.
De rcdo in i en mörk skog och koinmo snart fram tili
ett högt berg.

Ett stycke från berget stannade liästen, och Janne
steg af. Mannen aftog sin kappa, räckte den åt Janne
och sade:

»(iii, im rundt omkring det der utsprånget, så ser
du nog hvar ingångeri är», Derpå red han bort.

Janne gick rundt omkring det anvisade utsprån-
get ocli såg nu i en brant klippvägg en hög port,
genom hvilken ljus föl] ut. Fram och tillbaka i öpp-
ningen gledo underligä svarta skepnader. Detärvisst
den der vägen jag också skall gå, tänkte. Janne oph
gick modigt in genom öppningen. Han befann sig nu
i ett cirkelrundt rum, uthugget i berget, som upplystes
ai ett underligt ljus, hvilket tycktes komina från de
grönaktiga, Euktiga väggarna, Midt emot dörren syntes
en Iron af marmor, på hvilken satt en välpig karapa-
gestalt, iklädd en grå kappa oeli med krona på hufvu-
det. lian hade långt grått skägg och ett ansigte, som
tycktes vara utmejsladt ur granit, med kalla, grymma
drag. Ogonen, med hvilka lian forskande betrak-
tade hvar och en soin inträdde, tycktes glöda af ett
vildt hat.

Det är väl kungen, tänkte Janne och styrktes
ännu mera i denna förmodan deraf, att lian upptäckte
ett långt svärd, som stod stödt mot tronen. Det var
detta svärd hau skulle taga.



På hvardera sidan om tronen funnos stensäten,
på hvilka sutto representanter för alla olika slag af
troll. Der syntes voderstyggliga gastar, tomtar, dver-
gar, skogsrån, elfvor o. s. v. Janne gick djerft fram
och satte sig på ett tomt säte bredvid ett gammalt
skogsrå, soin niest liknade en murken stubbe. Hän
hade långt skägg af laf och bar en åtsittande dräkt af
grön mossa.

»Ni är visst hafsmännens sändebud »hviskade hau
tili Janne och betraktade honom med sinä slugasmåögon.

»Ja» hviskade Janne lika sakta, »men på er kan
man da åtininstone sn, hvarifrån ni konnner». ♦

Skogsrået ärnnade svara något, men i detsamma
slogos de yttre dörrarna fast och man hörde en sakta
musik, hvilken likasom ljuset tycktes utströmma från
väggar och tak.

»Nu komina de» hviskade skogsrået ifrigt, och i
detsamma öppnades en dörr helt närä Janne, och in
strömmade bergstrollen i en lång rad. Det var hemskt
att se alla dessa gestalter i långa gråa eller svarta kap-
por med sinä elaka ansigten. De vandrade ett hvarf
rundt omkring salen och kastade sig i tur och ordning
ued framför konungens tron. Sedän alla gjort detta
blef musikens takt allt lifligare och trollens rörelser
allt hastigare. Deras kappor fladdrade och ögonen
glödde, under det de allt hastigare dansade rundt om-
kring rummet. Slutligon började det svindla för Jannes
ögon; men i detsamma upphörde musiken med on
skräll och alla stannade.

»Nu börjar audiensen» hviskade skogsrået tili
Janne, »och ni lär vara den förste».
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Alla bergstrollen vandrade åter ut ocb ellei- dem
marcherade äfven ambassadörerna, så att Janne nu vai-

erisam med konungen.
»Nu gäller det», tänkte Janne, samlade alit sitt

mod och gick fram tili tronen. När han hunnit fram
lät han kappan I'alla, Eattade svärdet och sade: »Jag
befaller dig: sitt stilla!» Derpå begynte han gå baklän-
ges raot dörren, hela tiden scendo in i konungens
licmskt glödande ögon. l)å han hunnit fram tili dör-
ren, I'ann han ej genast vredet och vände sig ora för
att se efter det. I detsamnia återiick bergskonungen
rörelseförniågan och hlåste i ett horn, soin bängde vid
hans sida. Men .lanne hado redan hunnit öppna dör-
ren och störtade ut. Bakom sig hörde han ett förfär
ligt oväsen, ekrik, tjut och hornstötar. Hela berget
skakade och hotade att störta öfver honom, Han sprang
så Eort han lonnädde inåt skogen och snart blef det
tyst omkring honom. Han såg sig nu omkring och
såg att solen redan lyste mellan traden, och då visste
han att han kunde vara lugn för trollen.

lian gick nu i dcn riktning, der lian förmodadfi
att staden lag och kom snart ut ur skogen just vid den
plats, der han mött prinsessan första gången.

När Janne på tredje dagen frambar svärdet inför
den gamle konungen, blef denne myeket förvånad, men
Janne tyckte sig dessutom se ett skimmer af glädje
glida öfver hans ansikte.

»Nu min vän» sade lian, »har du blott ett värf
att utföra, förrän du blir tronföljare. Du måste näm-
ligen skaffa dig ett riksäple. Någonstädes långt borta
i en förtrollad skog skall linnas ett träd, som bär gyl-
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lene äplen. På hvarje äppel står ett rikes namu ooh
det rike, som liar sitt riksäple från detta träd, skall
alltid hafva fred och lycka. Derför måste du inom tre
dagar skaffa från detta träd det äppel, på hvilket står
vårt rikes namu».

»Det skall jag göra» sade Janne, bugade sig
och gick.

Han gick åter ned tili strandon oeh kallade på
sin fader genom att kasta den lilla kvarneu i sjön.
Sedän lian berättat för fadren om. sitt nya uppdrag
sade denne: »Alven detta skall du gå i land med, om
du noga gör som jag säger. Det förtrollade trädet
vaxer i en skog, som har Eormen af ett hjerta. J)u

skall gå in midt emellan hjertöronen, tv då är du när-
niast det träd du söker, men du måste halva med dig
ett stort nystan hvit tråd, doppadt i vigvatteu, och
släppa ut tråden när du går in i skogen, så att du
hittar ut igen. När du väl kömmit in i skogen, hör
du ett ljud liksoin ai' en aeolsliarpa oeh detta ljnd bör
dn följa, ty det kommer Erån trädet. Låt ej narra dig
att vika af från raka vägen, ty då Eörvillar du dig.
Sedän du tagit ett äpple, så koni raka vägen tillbaka
långsmed tråden utan att se dig om. Har du iorstått».

»Ja» svarade Janne, »men huru skall jag hitta
tili skogen då».

»Om du kommer kit vid midnatt, skall du liima
här en hval, som skall föra dig dit» svarade fadren.
»Och mi ett sisin Earväl, ty vi komina väl ej att se
hvarandra im mera».

De omfamnade hvarandra hjertligt, hvarpå fadren
åter hedsteg i djupet.
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När Janne vid midnattstid återkom, fann lian vid
stranden en väldig hval, så närä att hän kunde stiga
på dess rygg. Knappt hade hän satt sig ned på det
högsta stftllet af dess rygg, förrän det väldiga djuret
med svindlande fart började simma utåt hafvet. Skum-
niet stänkte omkring honom ooh hän måste med ali
kraft hålla sig fast, för att ej spolas bort af vågorna.

Solen höjde sig redan öfver horisonten i Öster då
hvalen stanuade tätt invid en Strand. Janne såg sig
omkring och såg nu några steg från stranden brynet
af en skog. Rundt omkring denna sträckte sig så
långt ögat nådde blott en öde sandöken. Hän skyn-
dade sig i land och gick rundt omkring skogen för att
finna det ställe, der hän borde gå in, Hän fann det
också snart och tog nu fram det i vigvatten doppade
nystanet, som fadren bedt honom taga med sig. Hän
fäste dess ena ända vid det första trädet och gick derpå
in i skogen, afvecklande tråden. Hän hade tagit blott
ett par steg, då hän hörde ett sakta klingande ljud.
Han begynte gå i den riktning, hvarifrån ljudet kom,
då luin i detsamma hörde en röst som ropade: »Gå
inte dit, då är du förlorad, det är ju här sora äpp-
lena växa.

Janne stannade först, ooh då nisien alit ifrigare
lockade, gick han åt det hiili, hvarifrån den kom.

»Uit, liii», ropade röston, raen huru fort han iin
gick, koni lian (hui ej niinnare.

Plötsligt hördo han ett hemskt gapskratt, så ett
annat, och snart genljöd hela akogen ai' skallande skratt.

Nu insåg Janne, att han blifvit lurad, och försökte
åter lyssna efter det klingandc ljudet, men han hörde
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ihtet annat iin de hemska skratten. T)å måste lian
ater vända om Långs tråden tili skogsbrynet och börja
om igen.

Nn hörde lmn åter det klingande ljudet och bör-
jade gå Eramåt. Då förnam lian en mild kvinnoröst,
soin i ångestfull ton ropade: »Hjelp, hjelp, dc döda
mig; skynda Eort!»

Janne störtade åt det håll, hvarifrån ljudet kom,
men hur mycket hän än sprang, var rösten alltid lika
långt borta, Och plötsligt genljöd skogen åter af det
hemska gapskrattet. Hän hade åter blifvit lurad.
Lyckligtvis hade lian ej tappat nystanet, så att lian åter
kunde börja om igen.

Och nu gick lian rakt framåt, utan att bry sig
om alla de hotelser och böner, som vid hvarje steg
haglade öfver honom. Det klingande ljudet blef alit
starkare, och snart kom hau fram tili en öppen plats
i skogen, på hvars midt växte ett litet träd. Dess blad
voro af silfver, och då vinden satte dem i rörelse upp-
stod det ljud, som hade ledt honom. Hän skyndade
fram tili trädet och såg nu, att mellan bladen hängde
vackra, gyllene äpplen, på hvilka olika rikens namu
stodo inristade. Hän sökte och fann snart det äpple
hän behöfde, stoppade det i fickan och skyndade bort
längs tråden. Nu uppstod ett förfärligt oväsen bakom
honom. Hän hörde tjut och hvisslingar, grofva röster,
som i hotande ton ropade att hän sknlle stanna, beve-
kande kvinnoröstor, som tiggde att hau skulle komina
tillbaka. Tätt bakom honom tassade och prasslade det,
som om lian värit förföljd, och mellan tråden skymtade
svarta skuggor fram. Men Janne kom ihåg sin fars
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varning ocli vände oj en enda gång på hufvudet, utan
sprang allt hvad lian förmådde ut ur skogen och ned
tili stranden, der hvalen ännu väntade på honom. Hän
satte sig på dess rygg, oeli mi bar det åter af mot
hemraet, dit lian anlände sent på kvällen.

Följande morgon lät Janne anmäla sig lios ko-
nungen. När lian kom in, satt den gamle konun-
gen och väntade på honom med ängslan och oro i sitt
ansikte; men då Janne tog upp äpplet ur sin fioka och
visade det åt honom, bredde han ut sinä armar emot
honom och ntropade:

»Kom i min fanin, niin son, jag ser nti, att du
är värdig att vara konung».



Skalbaggen.

* Pviockan är fem, det är tid att gå tili arbetot»,
ropade den gamle torpareu åt sinä båda söner. »Ni
få i dag gå tili skogsängen och slå ned det hö, som
ännu finnes kvar der. Se så, laga er i väg nu».

De båda gossarne gingo för att se efter sinä liar.
Ville, den äldre brodren, fann siu i godt skick och
vandrade lorut bort mot skogen, medan Josef kvarblef
för att fästa bettet på siu lie stadigare vid skaftet.

Ville vandrade makligt framåt längs det leriga
tåget. Det var lång väg tili skogsängen, men lian
gjorde sig ingen brådska; Josef skulle ju genast komma
efter. Hän såg efter i matsäcken; der fans blott on
kaka bröd och en fiaska surmjölk.

»Håhå», mumlade lian, »nog är bondens lif ändå
bra svårt. Men hvad är det der för något, som synes
på den der stenen vid vägen?»

lian koin snart så närä, att lian kunde se bvad
det var. På stenen satt en apa hopkrupen, såsoni om
den frusit. Den tycktes vara mycket gammat och var
så raager, att man kunnat räkna dess refben. Huden
var full af skabb och den nästan nakua svansen hängde
slapp ned från stenen. Då Ville koni närmare sträckte



den bedjande ut sin magra hand, liksom för att begära
en almosa. Antagligen laide någon positivspelare öf-
vergifvit den, då den blifvit gammal ocb sjuk.

»Tvi, ett sådant otäckt kräk», sade Ville och spot-
tade. »En sadan sva.ns det har, uff».

Apan såg bedjande på honom och sträckte ut
båda händema.

»Du skulle kantänka vilja, ha mat», hånade Ville,
»men jag har för litet för egen del också. Adjö med
dig bara».

Ocb ban fortsatte sin väg i sakta tnak liksom
förut, men då hän gick förbi apan, strök denna bastigt
med banden öfver bans rygg ocb mumiade något.
Ville spottade ännu en gång föraktligt, men brydde
sig ej vidare om det stackars djuret.

Efter en stund koin äiven Josef vandrande sainina

väg raod sin lie på axcln. Han var hufvudet högre
än brodren ooh en vacker yngling med ljust hår och'
klara blå ögon.

»Hvad är det der för något», sade han, då han
flck se apan. »Det sei' ju nastan ut som en apa, men
huru skulle en sadan hafva kunnat komma hit?»

San oärmade sig ännu mora, hvisslande på en
glad melodi, men tystnade plötsligt då lian såg huru
eländigt djuret såg ut.

»Stackars kräk» sade han i det han stannade
framför detsamma, »hvad du ser dålig ut. Du är visst
hungrig; här skal] du få något tili lifs».

Vid dessa ord framtog hän ur matsäcken sur-
rajölksflaskan ocb räekte den åt apan, som fattade den
med sin darrande hand ocb förde den tili munnen.
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Flaskan var snart tom, och apan gaf den tilibaka med
ett tacksamt uttryck i sinä ögon.

»Du kan gerna ännu få min brödkaka» sade
Jose!’ och satte den i djurets hand, »Kanske det är
bäst, att jag tar dig med mig, ty här ute kommer du
visst snart att dö af svält».

Tili Josefs stora häpnad öppnade apan munnen
och hegynte tala: »nej, harmhertige yngling», sade
den, »du har redan gjort nog, du bar gifvit mig ali
din mat. Men jag skall vedergälla dig. Se här».

Dermed framtog den ur gin kindpåse en liten
nöt, gaf donna åt Josef och fortfor: »Sätt denna ien
kruka med mull och vattna den flitigt. Det djur, som
kommer ur nöten, skall föra dig tili hvilken plats af
jorden, som helst; du behöfver blott sfttta dig på dess
rygg och befalla».

Knapt hade apan sagt detta, förrän den steg upp
och försvann i småskogen.

»Det var mig ett hesynnerligt djur» sade Josef i
det hän fundersamt stoppade nöten i fickan. »Det
var bestämdt ingen verklig apa, och jag kan kanske
göra lycka med den här nöten».

Hau gick tili sitt arbete, men då hau om kvällen
kom derifrån, satte hän nöten i en kruka med mull
och vattnade den härefter hvarje dag.

En vecka förgick, utan att något visade sig i
krukan, men samtidigt märkte Josef med förvåning,
att hans broder blef allt tystare och buttrare. Slutligen,
då Josef på åttonde dagen skulle vattna krukan, såg
hän på mullen en skalbagge, ungefär så stor som en
ollonborre och som tycktes bestå af glänsande koppar.
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»Är det från detta djur, som min lycka skall
komma, så lär den väl ej blifva stor», monade Josef.

Skalbaggen fiög nu upp och satte sig på lians
axel. Derefter flög den bort mot skogen.

»Adjö med lyckan nu», tänkte ynglingen, troende
att skalbaggen llngit bort för alltid. Men efter några
timmar kom den åter tillbaka, och Josef tyckte då att
den var större än förut.

Åter en vecka förflöt. Skalbaggen blef allt större
för hvarje dag, men samtidigt tyckte Josef sig märkä,
att Ville blef allt mera trumpeu och nedstärad. Josef
försökte förgäfves utleta anledningen tili detta svårmod.
På alla sinä frågor fick lian blott otåliga, afsnäsande svar.

Fjorton dagar hade förgått, sedän de båda brö-
derna råkade den uuderliga apau. Josef kom ut på
gården, för att sedän bege sig tili åkern, men i det-
samma fick hän se Ville, som smog sig längs husväg-
gen. Tili sin stora häpnad och förskräckelse såg Josef
nu, att brodren hade en famnslång, hårig apsvans. Då
Ville märkte, att hau var upptäckt, kom hau fram tili
Josef och berättade, ömsom gråtande, ömsom svärjande,
sitt äfventyr med apan. Redan dagen derpå hade
svansen begynt växa, men hän hade dolt den ända
tills nu, då den blifvit så stor, att det ej längre var
möjligt.

Josef kunde ej annat an beklaga sin brors olycka,
men saken kunde ju oj hjelpas. Ville vågade ej mera
visa sig blanä menniskor, utan sati, ständigt inne i sin
kammare.

Siedän Josef gick mot åkern, koin skalbaggen
plötsligt flygande. Den vax mi tre alnar lång och då
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den kom flygande, hördes ett brus soin af en väder-
kvarn. Dess kopparskal glänste och glimmade i sol-
skenet, under det de hastigt hvirflande flygvingarna
glittrade som silfver. Don slog sig ner framför Josef
och stängde vägen för honom. Da såg hau, huru
inärkvärdigt dess mellankropp liknade en sadel och på
ett par af dess sex ben syntes utväxter liksom ämnade
tili stigbyglar. Då kom han plötsligt ihåg, att apan
hade sagt, att det djur, som skulle komma ur nöten,
skulle föra honom hvarthän hau ville i verlden. Dan
greps då af en så häftig lust för äfventyr, att lian
kastade bört spaden och satte sig på skalbaggens rygg.

»För mig tili verldens största dolda skatt», ropade
lian, och i deteamma höjde sig djuret från marken.
Han hörde hakoin sig bruset af dess vingar, snart såg
han trädtopparna djupt under sig, och slutligen blef
farten så stark, att lian tnåste sluta ögonen. Blött <lä
och då vågade han åter öppna dem och såg då djupt
under sig berg, Bjöar, floder och vidsträckta. gröna
slättor. På solens ställning märkte han, att de flögo
åt söder, ineii livilka trakter han såg under sig visste
han ej.

Hela dagen fortgick denna besynerliga färd, men
då kvällen koin, kände sig Josef så uttröttad, att lian
bad skalbaggen sanka sig ned tili jordytan. Genast
begynte de sjunka och efter en stund befunno de sig
i en lund af herrligt doftande träd med mörkgröna,
glänsande blad, och från hvilkas grenar hängde gulröda
frukter. Josef steg af och såg sig omkring. Hän kunde
niellan trädstammarne se det blå hafvet, på hvars
vågor solens sista strålar glittrade. Inåt landet höjde
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sig ett berg, från hvars spetsiga topp ett rökmoln
uppsteg.

Sedän lian sträckt på sinä styfnade lemmar, kände
Josef, att han var både lörsiig och hungrig. lian giek
fram tili ett träd för att taga. ned en af dess frukter.
Nu först såg lian, att det var apelsiner, och hau läskade
sig begärligt mcd dessas saftiga innehåll. Perefter tog
han Irani en brödkaka, som lian hado haft med sig,
och stillade sin lmnger dernicd.

»Ilvad hiir vore skönt att lefva», Uin k te. lian, »och
hvad det är roligt att vara ute på resor. Men tröttande
är det också, det niåste medgifvas».

Derpä sträckte han ut sig på det nijnka gräeet
och var snart försjunkcn i sömn.

På morgonon väcktes Josef plötsligt af att någon
sparkade hononi i aidan, och lian hörde hotande ord
på ett Erämmande språk.

Hau satte sig upp och såg sig Eörvånad omkring.
Rundt omkring hononi stod imi skara mörkhyade män,
hvilka under vilda åtbörder hotade lionom med långa
käppar. Alit emellanåt visade de på apelsinsträden
och Josef I'örstod deraf, att de anklagade hononi för
att hafva kömmit dit för att stjäla.

Då männeu sågo den främmande resa sig upp,
fördubblade de sinä skrik och störtade sig alla på on
gång öfver honom, men i detsarnma hördes ett fruk-
tansvärdt brus i luften, och skalbaggen slpg ned midt
i hopen. Nu uppstod en formlig panik. Alla flydde
åt olika liåll, lernnade efter sig käppar och korgar, så
att lunden inom några ögonblick var tom,
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»Det var mig ena lustiga gossar», sade Josef
skrattande för sig sjelf, »men eftersom det är deras
frukter, vill jag inte taga mera deraf. Kanske jag
snart kommer tili någon gästvänligare trakt».

Hän satte sig åter upp på skalbaggen, ocb det
bar af utöfver det blå hafvet. Josef måste åter sluta
ögonen, för att hän ej skulle få svindel och falla ned
i de svallande böljorna. Det susade och brusade oin-

kring honom en timme, kanske två. Slutligen vågade
hän öppna ögonen och såg då, att de kömmit öfver
hafvet, och att hän framför sig luule en grönskande
kuststräcka med här och der spridda städer och byar.
Efter åter en stund tycktes trakten blifva allt ofrukt-
barare, och slutligen utbredde sig för hans blickar blott
en vidsträckt öken. Lange (logo de ännu öfver dcnna
öken, hvars enformighet här och der afbröts af grön-
skande oaser med palmlunder, men slutligen säukte
sig skalbaggen mot en af dessa oaser. Josef kunde
allt tydligare se de högstammiga palmer, som omgåfvo
deu gröna platsen, tilldess hän nastan kunde räkna
deras frukter. Samtidigt såg hau äfven midt på den
gröna platsen tvänne fyrkantiga hål, omgifna af sten-
bäddar, och vid den ena syntes en mensklig varelse,
en kvinna i österländskt dräkt, men med slöjan kastad
tillbaka trån ansiktet. Vid det brus, som skalbaggens
vingar åstadkommo, lyfte hon på hufvudet, och Josef
såg nu ett par strålande svarta ögon sarat ett mörk-
hyadt ansigte, så underbart vackert, att hau aldrig
kunnat drömma om något liknande. Då Hiekan såg
den frärnmande, som på ett så underbart sätt kom ned
från himmeten, kastade hon sig förskräekt ned på sitt
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ansikte. Skalbaggen slog sig ned framför henne, och
Josef steg af.

Med bedjande röst sade nu den unga fiickan några
ord, hvilka lato såsom en anropan tili något högre
vasen. Josef, soin förstod hennes känslor, käude raed-
lidande med henne och lyfte upp henne från marken.
Hon visste tydligen ej, öin hon skulle försöka springa
bort eller åter falla tili hans fötter, men då drog hän
henne tili sig och strök lugnande hennes svarta hår.

»Var inte rädd min fiicka», sade hän, »jag är
hvarken någon ond ande eller någou trollkarl».

Ehuru hon ej förstod hans ord, lugnades den
unga fiickan dock af tonfallet och åtbörderna. Hon
lösgjorde sig från honom och drog slöjan öfver ansik-
tet, under det hon framstajnmade några blyga ord.
Josef visade nu genom tecken, att hän var hungrig.
Hon nickade med hufvudet, tili tecken att hon förstått,
vinkade med handen, att hän skulle följa efter, och gick
bort mot palmträden, under hvilka Josef nu först upp-
täckte ett litet täit. Hau följde den unga fiickan, soin

drog undan förhänget från tältöppningen, hvarefter
de stego in. Tili en början kunde Josef ej urskilja
något, ty derinne rådde stark skymning, men då hans
ögon vant sig, såg hän kring väggarna uppstaplade
kistor, balar och säckar. Det märkvärdigaste var dock,
att i tältet äfven fanns en häst, som låg utsträckt på
marken, upptagande största delen af det äfven annars
trånga utrymmet. Fiickan pekade på dess ena fram-
ben, som var ombundet med en bindel, och klappade
derefter hästen på haisen. Djuret lyfte upp sitt huf-
vud och gnäggade sakta. Derpå tog hon fram ur en

4
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kista något slags bröd och ost, bjöd med tecken Josef
att sätta sig och gick derpå ut, medtagande en kruka.
Josef satte sig på kistan ocb väntade. Efter en stund
inträdde Hans värdinna med krukan full af vatten och
gjorde åter ett tecken, att hän sknlle börja ilta. Josef
lät ej bjuda sig två gånger, ty hän var duktigt hungrig.

Sedän hän slutat sin måltid, drogos hans blickar
åter tili den unga flickan, soin satt tyst och med slöjan
för ansiktet vid hans fötter.

Josef hade on hoi sommar arbetat tillsammans
med en döfstum kari, och det föll honom in, att lian
nu kunde använda de kunskaper i teckenspråket hän
då förvärfvat, för att få ett sarntal tili stånd mellan sig
och sin vackra värdinna. Tili en början pekade lian
på sig sjelf och sade; »Josef», derefter visade hän på
don unga flickan, hvilken uppmärksamt gaf akt på
hans rörelser. Hon förstod strax och svarade; »De-
nirah».

Nu begynte ett lifligt sarntal med tecken och
miner. Denirah visade en underbar förmåga att hastigt
fatta och uppfinna sådana tecken, så att Josef ofta hade
svårt att följamed. Hon berättade, atthennes stam ströf-
vade omkring i öknen, och då de hade farit förbi denna
oas, hade de lemnat henne der för att sköta om den
sårade hästen, soin låg i tältet. Hon visste ej rätt
när de sknlle komina tillbaka; men väntade dem dock
snart.

Medan de sålunda samtalade, plägade Josef, hvarje
gång hän betecknade en sak, äfven nämna den på sitt
modersmål och tili sin förvåning och glädje fann hän,
att Denirah ofta koin ihåg och använde samma ord.
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Händelsevis föll Josefs blick under samtalet på
det gnistrande juvelspftnne, soin sammanhöll Denirahs
klädning kriug midjan, ooh detta erinrade honom om
ändamålet med hans långa färd. Hän borde ju dock
se sig omkring i denna oas, der verldens största skatt
akulle finnas. Hän steg upp, tecknade åt den unga
Hiekan, att hän ämnade gå ut men snart åter komina
tillbaka, och trädde ut ur tältet.

Solen lutade redan mot horisonten, men glödde
dock ännu lika starkt. Aldrig hade Josef kunnat tanka
sig, att tiimien kunde vara så mörkblå och luften så
klar. Hän blickade bort öfver öknen, men såg intet
afbrott i slättens enformighet. Hän vände derför åter
sinä blickar tili grönskan omkring sig. De höga smärta
paimenia med sinä långa blad i toppen omgåfvo och
skuggade på alla sidor den ruiida gröna plats, der
Josef sett Denirah. Hau gick nu fram tili de sten-
bassiner, soin lian sett i midten af denna plats. De
voro tydligen hvardera ämnade tili vattenbchållare,
ehuru den ena var förfallen ocb uttorkad.

Medan Josef stod och blickade ned i den stora
brunnen, såg lian plötsligt en af de stora stenhällar,
soin bildade dess inre vägg, röra sig, vackla ocb falla.
I öppningen visade sig skalbaggens glänsande hufvud.

»Aha», tänkte Josef, »der måtte visst skatten vara
gömd. Då jag nu engång kömmit liit för dess skull,
måste jag väl också se den».

Hän steg öfver bassinens kant ocb klättrade ned,
begagnande hålen mellan stenarna tili fotfäste. Då lian
kömmit ned, hade skalbaggen åter försvunnit, men i
väggen syntes en öppning, nog hög att låta honom
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komma igenorn utan att böja sig ned. Utan tvekan
trädde lian in i öppningen och befann sig nu i ott
fyrkantigt rum med stenväggar, liknande dem i bassi-
nen. Genom dörren inträngde tillräckligt ljus för att
tillåta honom att urskilja föremålen omkring sig. Rundt-
omkring väggarna stodo höga jernkistor med stora
hänglås och på en af dem låg en stor nyckelknippa.
I ett hörn låg skalbaggen orörlig, liksom väntande.
Josef fattade den stora nyckelknippan och försökte den
ena nyckeln efter den andra i den närmaste kistan.
Slutligen vred sig en nyckel med ett gnisslande ljud
i låset. Josef tog bort detta och lyfte på kistlocket,
men lät det åter falla med ett ntrop af häpnad. Det
hade gnistrat och skimrat i alla regubågens färger af
guld, perlor och ädla stenar, så att hans ovana öga ej
kunnat uthärda glansen.

Sedän hän hemtat sig något, lyfte hän åter på
locket för att närmafe undersöka skatten. Kistan var
nastan tili brädden fyld med konstrikt arbetade kari
och smycken af guld, inlagda med ädelstenar.

»Hvad skall jag göra med allt detta?» mumlade
hau, »det blir mig omöjligt att medtaga alltsammans,
och i de andra kistorna finnes väl också något».

Hän stoppade blott ett litet armband och ett
halsband af äkta perlor i fickan, lät åter locket falla
och gick tili en annan kista. Sedän hän fått upp dess
lock, fann lian att den var fyld med guldmynt. Hän
stoppade en handfull i fickan och fortsatte sin under-
sökning. Alla kistor voro fnlla med dyrbarheter af
olika slag, och då hän öppnade den sista, fann hän, att
den innehöll blott ädelstenar af olika storlekar och
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dem in i sin näsduk.

Nu kom skalbaggen åter framkrypande ur sin
vrå, och Josef såg, att den släpade en stor säck efter
sig. Hän förstod genast meningen med säcken, mon
sade: »Jag tycker inte, att det är någon brådska, låt
oss hellre gå upp tili Denirah». Derpå steg hän åter
upp ur brunnen och gick att uppsöka sin unga vär-
dinna.

Under två hela månader stannade Josef i oasen
hos beduinflickan. De plockade dadlar tillsammans
och skötte om den sårade hästen, soin småningom blef
allt friskare, tili dess den slutligen obehindradt kunde
röra sig. Josef och Denirah talade redan ledigt med
hvarandra, ty den unga hiekan redde sig redan efter
en månad ganska bra med Josefs modersmål.

, Och skatten hade hän alldeles glömt. Juvelernas
skimmer förbleknade, då lian jemförde dem med glan-
sen från hennes stora svarta ögon. Det armband, soin

hän hade tagit med sig, satte hän på Denirahs handled
och perlbandet hängde lian på hennes hals. Hvarje
dag kom skalbaggen Hygande, liksoin för att fråga om
de ej snart skulle resa, men Josef tyckte ej, att det
var någon anledning att skynda sig.

Det var en ovanligt het och kvahnig dag. Den
orörliga luften tyektes vara mättad med fint gult stoft,
så att solen blott otydligt skönjdes, men likväl var
hettan så brännande, att svetten framträngde vid min-
sta rörelse.

»Det blir aamuin i dag», sade Denirah oroligt
tili Josef, under det de båda lågo utsträekta på gräset
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under paimenia. »Jag skall gå tili skogsbrynet och
se efter, huru horisonten ser ut».

Hon aflägsnade sig; men efter en stund kom lion
springande tillbaka, kastade sig aed tili Josefs fötter
och utropade: »o Josef, Josef, de komraa redan, huru
skola vi rädda oss?»

»Hvilka korama», frågade Josef bestört.
»Min stam», svarado Denirah därrande, »do skola

döda oss båda, om de linna dighär. Ilvar iii-hästen.
Låt oss fly».

Josef såg sig om efter hästen. Den stod med
hängande hiifvud oeh flämtanäe bröst vid ett träd.

»Ack, vi kunna ej fly, aamuin kommer», suckade
Denirah; men Josef ropade: »skalbagge, skalbagge!»

Det välkända bruset hördes och skalbäggen kom
flygande, bärande sin vanliga säck.

»Låt skatten vara», sade Josef ocli kastade bort
säcken, »det voro omöjligt att mcdiora både den och
Denirah, således . . .»

I detsamraa blänkte lansar och gevärspipor meihin
träden, och samtidigt hördes trampet af hästar. En
karavan af lastade kameler, omgifven af en skara be-
väpnade ryttare, visade sig. Då dessa fingo se Josef
ocb Denirah, stannade de förvånade; men derpå hördes
ett koramandorop och hela skaran rusade med fälda
lansår emot dem.

Josef fattade nu den halft vanmäktiga flickan ocb
satte henne på skalbaggens rygg, hvarefter hän sjelf
tog plats hakoin. De väldiga vingarna piskade luften
och de höjde sig snabt. Flera skott smälde och flyk-
tingarna hörde, huru kuloina slogo raot skalbaggens
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kopparkropp, men utan att göra någon skada. Snart
voro de utoin synhåll.

Sammu bröt nu lös dernere, det kunde de se af
de väldiga sandmoln, som livirfiade under dem, men
skalbaggen förde dem så bögt, att de ej bade något
obehag deraf.

Blott cti n&tt gålvo dc sig tid att hvila; för öfrigt
färdades dc oafbrutet framåt, tili dess de återkommo
tili Josefs hemland. Här sålde de alla de juveler .Jose!
haft med sig ooh köpte en vacker landtgård. Denirah
hade genast efter ankomsten blifvit döpt, och bröllopet
firades mi i den aya gåxden. Alla Josefs släktingar
voro närvarande utom Ville, som skämdee att visa sig
med sitt fula hihan»'.

På sin bröllopsdag lät Josef skalbaggen för alltid
ilyga sin kos, och med ett gladt surr försvann den
bland moinen.



Zen d a

I

M askinens (loiva slag Ijödo jämna och sömngifvande
på den väldiga oceanångaren, soin plöjde den lugna
hafsytan på väg mot sydost öfver Indiska hafvet. För-
öfrigt var allt så tyst ombord i den tidiga morgon-
stunden, att raan knappt kunde föreställa sig, hvilket
lif inom några ögonblick skulle puiseni i kolossen.
Klockan var blott fefti, och solen hade änuu ej höjt
sig öfver horisontein En tät dimma hvilade öfver
hafvet, så att man kunde se blott några ineter fram-
för sig.

På akterdäck gick en ung man af och an med
långsamma steg och nedböjdt hufvud. lian hade ej
fått någon soran för alla de vexlande tankar och kän-
slor, sora rörde sig inom honom alltsedan afresan från
hemlandet. lian tänkte på sin fader, sora så plötsligt
gått hädän, lemnande honom ensam och utan medel
att fortsätta sinä studier. Blott så mycket hade hän
fått i arf, att hän kunde komina tili Australien, detta
förlofvade land, der så många gjort sin lyeka. Der
skulle hän förtjena mycket penningar och sedän åter-
väuda tili sin fädernestad, - hän visste nog hvem, som
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väntade på honom, huru länge lian än skulle vara
tvungen att dröja borta. När hän tänkte på henne,
klappade hans hjärta fortare, och häns steg blefvo snab-
bare och mera elastiska. Hän tyckte sig ännu se hen-
nes trofasta, blå ögon fästa på sig, likasom då hon
vid afskedet- räckte honom siu hand. Hvad månne
hon nu gjorde? Kanske tänkte hon på honom, kanske
drömde hon om honom.

lian stannade vid aktern och blickade tillbaka.
Alit var insvept i dimma liksoin hans framtid. Blott
det skummande kölvattnet, som brusande piskades af
den väldiga propellern, visade, att lian for framåt
och tycktes honom vara en sinnebildaf det närvaran-
des oro. Hän stod länge och betraktade detta djupa
spår, som dock så hastigt plånades ut. Plötsligt föll
hans blick på ett litet djur, som klättrade ytterst
i aktern.

»En nyckelpiga, huru kan den hafvakömmit hit?»
mumlade hän. »Månne den har följt med ända från
Europa, eller skulle den hafva kömmit flygande hit
öfver hafvet?»

Hän kände en märkvärdig sympati för detta lilla
djur, som tycktes honom bringa en sista helsning från
liemiandet och henne. Hän stod en stund och följde
med ögonen djurets rörelser, der det- oroligt sprang
fram och tillbaka, vändande om hvarje gång det köm-
mit tili randen af däcket. Hän fick lust att taga det
på sin hand, såsom hän så ofta gjort i sin barndom,
och låta det visa vägen tili Stockholm. Slutligen kunde
hän ej längre motstå detta begär, utan steg öfver
räcket och begaf sig ut mot djuret. Detta var nu



58

ytterst i aktern ofvauom det brusande kölvattnet, men
hän lät ej afskräeka sig, ehuru det svindlade för hans
ögon, då hän blickade nedåt. Nu kunde hän nå det
och sträckte nt handen. I detsamma lyftes fartyget
upp af on väldig dyning och rullade starkt. Den unge
inanneu famlade efter ett stöd, men fick ej tag i något,
utan störtade ned i liafvet. Hän hade ej ens kömmit
sig för att ropa.

Hans första tanke var, att lian så fort soin möj-
ligt måste upp tili ytan, för att genom nödrop gifva
sin belägenhet tillkänna för vakten ombord. Hän var
en god simmare och begynte genast arbeta för att
komina upp, men den fruktansvärda hvirfvel, som
propellern åstadkom, drog honom ned. Hän sväugdo
rundt i vattnet och sjönk allt djupare. Andedrägten
var närä att svika honom, hän måste beherrska sig, för
att ej draga in saltvatten.

Småningom kände hän dock, att hvirfveln upp-
hörde, hän begynte åter stiga och slutligen fick hau
hufvudet öfver vattnet. Hau skakade vattnet ur ögo-
nen, drog djupt efter andan och såg sig omkring.
Fartyget var försvunnet i dimman. Hän samlade alla
sinä krafter och utstötto ett rop, men hän tyckte sjelf,
att det lät mycket svagt. Intet svar hördes. Hän
ropade gång på- gång, men hän visste ju, med hvilken
förfärande fart dessa oceanångare gå. Hvartåt skulle
lian simraa? Nej, allt hopp var ute

Plötsligt hörde lian ett plaskande helt närä sig.
Hän väude sig om, och hans blod stelnado af tasa.
Några meter ifrån honom syntes en stor haj, som med
nppspärradt gap koin simmande emot honom. Hän
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utstötte ett rap af förfäran ooh Eörsökte simma undan;
men odjuret var snart alldelcs inpå honom. l)å vände
han sig på rygg och sparkado af alla krafter, så att
skummet yrde. Hajen vek något tillbaka; men da han
oj mora, orka.dc sparfca, närmade den sig åter. Fasan för-
lamade hans krafter mi var den åter alldelcs närä
honom och vände sig om på rygg för att sluka honom.
Han såg dess förfärliga med tänder fullsatta gap, det
svartnade för hans ögon, ännu en sekund och —.

I dotsamma kände lian sin hals omslingras af
tvänne mjuka armar, varma läppar tryckas mot sinä,
och hördo en mild, smekando röst säga: »frukta intet,
jag skall beskydda dig».

Förvirrad öppnade hän ögonen, ooh hans blick
mötte tvänne strålande, svarta ögon, som med ett ut-
tryck af lidelsefull ömhet voro fästade på hans ansikte.

I >essa ögon voro det enda han tili en början kunde
urskilja; men småningom återvände hans medvetande
och han såg mi, att lian hvilade i armarna på en
kvinna, så underbarl vacker, att han trodde sigdrömma.
Bennes Eriska ansikte, som omgafs af det långa, l>öl-
jande, svarta håret, liknade tili formen ansiktet på en
staty, som lian engång sett, af don grckiska gudinnan
Afrodite; men huru mycket vackrare var det oj mcd
sinä fint tecknado, svarta ögonbryn, sinä korallröda
Iftppar, sin skära hy och framför alit dessa underbara
ögonl Aivon hennes gestalt, der hon låg utsträckt på
vattenvtan, var lika skön som Afrodites. Han kunde
se doss nvjuka linier under den långa, gröna driikt, i
hvilkon lion var kliidd. Kring haisen bar hon ett hand
af skimrande perlor, och kring liivet ett bälte af guld,
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i hvilken hängde en dolk ien slida. Sinä armar hade
hon slingrat om hans hals och liöll honom på detta
sätt öfver vattnet, medan hon betäckte hans ansikte
med kyssar. Ett stycke ifrån dem syntes ryggfenan
.af hajen, soin långsamt simmade bort.

»Drömmer jag eller är jag död?» frågade hän
undrande.

»Intetdera», svarade kvinnan loende, »du har
blott blifvit min».

»llvem är du då, och huru hur du kunnat rädda
mig från hajen?» IVägado lian ännu mera förvånad.

»Jag är sjöjungfrun Zenda, och hajen måste bort,
Där jag slog den», svarade lion; »men säg mig nu
äfven ditt namn, så att jag vet, hurn jag skall kalla dig».

»Mitt namn är Andreas», svarade den unge man-
nen. lian var så lorvirrad ai' de senaste minuternas
vexlande händelser, att han ej ens käude någon Bär-
skild Eörvåning, då han hörde, att hon var en sjöjung-
fru. lian såg blott, huru vacker lion var, och glömde
alit annat omkring sig.

»Får jag taga dig med mig?» hviskade lion önil:
»Ja, hvart du viii», svarade lian och lutade sitt

ImlVud raot liennes bröst.
Så tog hoti ou ring från sitt finger och liiingdo

den medelst ett af sinä långa, silkesflna hårstrån kring
lmns hals.

»Nu kan du icke drunkna», sade hon derpå.
Andreas kändo nu, att han sjönk ned under vatt-

net, men aridades dock lika lätt som förut. Lärige
sjönko de sålunda, slutna i hvarandras armar; men
slutligen såg lian under sinä fötter en vidsträckt slätt,
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som tycktes vara bevuxen mcd blommor. Det var
hafsbottnen. Andreas kunde se alltäng långt omkring
sig belyst af ett klart, svagt grönaktigt ljus.

Bottnen bestod af fin sand, öfversållad med skini-
rande snäckor och musslor. Det, som Andreas tagit
loi- blommor, var allehanda djur, såsom hafsanemoner,
koraller och många andra lika, Eärgrika. Mollan hafs-
växternas slänglar och blad summo glänsande Bskar,
stundom jagande bvarandra i pilsnabb iart, stundom
långaamt sökande sin föda. I'å sandbottnen kröpo
krabbar och andra kräftdjur meihin snäckskalen.

»Ilvad tycker du om mitt rike?» frågade sjöjung-
lYun, medan de vandrade tramåt på slätten.

»Det är underbart», svarade Andreas, »men det
förekommer mig, som om alit detta ej vore verkligt,
som om jag vore död, och blott min «jäi vandrade
omkring här. »Eller är det blott en dröm, ur hvilken
jag snart skall uppvakna?»

T ställot för svar stannade Zenda, lade sinä armar
om hans hals och tryckte en glödande kyss på hana
läppar.

»Tror du det ännu?» hviskade hon sakta.
En berusande kansia af sällhet genpmströmmade

honom, tnen deri blandade sig äfven andra, afkylande.
Det underbara i hans belägenhet kom honom att kanna
sig främmande, ehnru vattnet icke hindrade honom i
hans rörelser och hans kläder kändes fullkomhgt
torra. Dessutom erfor hau ett slags samvetskval öfver
att sålunda smcka en annan kvinna än den, som
han vissto väntade på honom der borta i hans
hemland.



Men Zendus mörka ögon blickade så innerligt in
i hans, att alla mörka tankar försvunno. Tfttt tryckta
tili hvarandra och glömska af allting omkring sig fort-
satte de sin vandring. Andreas såg ej mera hafvets
märkvärdigheter, utan blott henne, soin gick vid hans
sida. Hän lyssnade på hennes berftttelser om sitt lif
härnere, om huru öde och glädjetomt det hittills värit,
och huru lycklig hon nu kände sig.

Huru ensam hade hon ej alltid värit och med
hvem skulle hon väl också umgås. Hennes tina, öm-
tåliga vasen passado så föga tillsammans med de grofva,
grönskäggiga sjögudarna, hvilkas största nöje bestod i
att kömma fartyg att förlisa och deras besättning att
drunkna. Hon undvek dem derför och hade afslagit
lieres anbud om giftermål.

Tili menniskorna deremot hade hon alltid känt
sig starkt dragen. Huru ofta hade hon ej legat vid
vattenbrynet och med stora, undrande ögon betraktat
lifvet ombord på passagerareångarne. Stundom hade
hon sett unga älskande par tillsammans böja sig utöfver
relingen, och då hade det gått ett smärtsamt stygn
genom hennes hjerta. Hvarför skulle hon vara dömd
att alltid lefva ensam och oförstådd bland stumma
fiskar och råa, skrämmande sjögudar! Stundom hade
hon i hela timmar följt fartygen, hållande sig fast vid
något i vattnet släpande rep; men efter sådana färder
var hon alltid ännu mera sorgsen än förut. Dock nu,
nu var allt glömdt, och hennes lif skulle blifva så ljust
och gladt.

Andreas visste ej, hvad hän skulle säga. Hon
tycktes anse det såsom en naturlig sak, att hän skulle
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stanna hos henne, ooh lian hade ej hjerta att säga
henne, det lian så fort soin möjligt ville återvända tili
fastlandet. Hon var så full af förtroende ooh hftngif-
venhet samt hade ju dessutom räddat honom. Hän
åhörde henne derför tigande ocli tryckte hlott då och
då vanut hennes hand.

Nn skingrades diminan i utmosferen och solen
strålade klar ned genom Indiska oceanens genoraskin-
liga vatten. Het var förtrollande att se de skuggor
och dagrar, det skiramer och den glans, soin dess strå-
lar åstadkomino bland koraller och snäckor. På något
afstånd framför sig, såg Andreas nu en brant bergvägg
resa sig.

»Der skola vi ho», sade sjöjungfrun pekande på
herget.

Då dc konnno närmare, såg Andreas en halfbåg-
formig öppning i bergväggen. Med ett lyckligt leende
förde Zenda honom genom denna in i en stor grotta,
hvilken upplystes med ett mystiskt ljus af det genom
öppningen inträngande solskenet. Detta bröts i alla
regnbågeus färger. Röda, gula, gröna och blå dagrar
vexlande oupphörligt genom vågsvallet på hafsytan.
Än var en vrå mörk och en annan ljus, i nasta sekund
åter tvärtom. Alit detta såg så trolskt ut, att Andreas
stannade i dörren, slagen at beundran; men Zenda drog
honom skämtande in.

I ett slags nisch i grottans bakgrund såg lian
Zendas säng, konstrikt sammanfogad af de skönaste
koraller och bäddad med mjuka hafsväxter, men för-
öfrigt fanns ingenting i grottan, som angaf, att den
var bebodd.
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Zenda bjöd honom att sträcka ut sig på bädden
och gick sjelf åter ut. Den unge mannen satte sig på
de mjuka växterna och väntade, betraktande solrefle-
xerna i grottan. Hans tankar gingo oupphörljgt samma
kretsgång, burn vacker och älsklig är hon icke, huru
öppen och naturlig men en sjöjungfru. Och Anna,
soin väntade honom! Nej, hän rnåste åter bort. Då
hon åter kom in, skulle hän säga henne, att hän hade
lofvat sin tro åt en annan och åter måste begifva sig
tili denna.

Efter några minuter inträdde Zenda åter, bärande
på en mycket tunn stenskifva en mängd stora ostron
samt något slags frukter eller rotdelar af hafsväxter,
satte alltsammans på en stor, Hat sten bredvid sängen
och bjöd leende Andreas äta, Då hans blick åter
rnötte hennes strålande ögon, glömde den unge raan-
men alla sinä föresatser att lemua henne. De grepo
sig soin två glada barn an med den enkla anrättnin-
gen, och Andreas tyckte sig aldrig hafva ätit något
så läckert.

Då måltiden var slutad, satte de sig bredvid
hvarandra på bädden hand i hand, Zenda lutade sitt
mörklockiga hufvud mot Andreas bröst, lyfte sinä ögon
mot hans och sålunda samtalade de länge. Solrefle-
xernas färger blefvo småningom allt mattare, den ena
vrån efter den andra blef mörk, slutligen slock-
nade äfven deu sista blekröda ljusstrimman och det
blef natt.

Liksom den första dagen förflöto äfven de föl-
jande dagarna och veckorna. Andreas lefde i ett säll-
hetsrus, så länge hän var tillsammans med Zenda,
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men då hän satt ensam i grottan och väntade på henne,
kommo längtan efter andra meimiskor och samvetskval
öfver hans otrohet på honom. Hän satt då dyster och
tankfull, uppgjorde planer att återvända tili fasta lan-
de! och grubblade öfver, burn hän skulle kuuna säga
det åt Zenda. Men då hon kom in, glad och strålande,
kastande lekfullt åt honom några stora perlor eller
någon ovanligt vacker snäcka, fördunstade hans mörka
tankar liksom dagg för solen, och hau raåste fatta hen-
nes hand och draga henne tili sig.

Om hän blott alltid hade kunnat följa med henne,
då hon gick ut; men det var så farligt att röra sig på
hafsbottnen för honom, som var ovan. Allehanda odjur
hotade der; men mest frnktade Zenda dock de grymma
sjögudarna. Blott middagstiden, då de (lestä djur lågo
dolda i de djupaste hålorna och sjögudarna togo sin
middagslur, vågade Andreas lemna' grottan. Då ströf-
vade de omkring bland hafvets skatter eller summo
upp tili ytan, då det var lugnt väder och tropikernas
soi sände sinä lodräta strålar brännande ned från den
mörkblå lumien.

Men detta beroende af att Zenda begynte små-
ningom plåga Andreas. Under sinä ensamma stunder
förliknade hän sig vid en fånge och kände en alltmer
öfverhandtagande längtan efterfrihet och sjelfständighet.
Hän skulle kanske glömma sin saknad efter andra
menniskor och sinä samvetskval, om hän blott fritt
och utan fruktan, utan detta ständiga beroende af en
kvinna, hade kunnat genomströfva hafsbottnen. När
hän då, efter en lång vandring, skulle trött och hungrig
återvändt tili sin sköna väninna, sknlle hau värit den
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lyckligaste menniska på jorden; men mi mi var
hän en stackara Eånge i ett skimrande fängelse.

Veckor och månador förgingo. Andreas' grubble-
rier tilltogo alltmer. Han kunde nu tili och med i Zen-
das närvaro kanna saknad. ... då hon ej talade. Men
iinnn kunde lian icke förmå sig att säga något åt henne.
Då och då såg lian hennes blick med ett oroligt frå-
gande uttryck fästad på sig, det var som om hon anade
hana tankar. Om hon blott hade Erågat.... men i dess
atälle såg hon så rörande sorgset på honom och för-
dubblade sinä omsorger, så att ali hans viljekraft öfver-
gaf honom. Nej, han kunde ej säga det åt henne;
han liiaste begifva sig bort i hemlighet, hellre trotsa
alla hafveta I'aror an längre uthärda della. Alla deasa
vexlingar Iran högata lycka tili den djupaate Förtviflan
kunde sora honom vanainnig.

En dag, då han åter låg på hafsytan, stödd på
Zendaa arm, såg han plötaligt vid horiaonteu rökpelaren
Iran en ångare. Man kände, som om en jernhand
gripit kring hans hjerta och, glömmande alit omkriug
sig, Btirrade han med yidöppna ögon hort mot rök-
pelaren. Zenda märkte detta, Eöljde riktningeu ai'hans
Mick och bleknade. Hon fattade aig dock genaat åter,
atrök med sin svala hand öfver hana panna, och hår
samt sade liedjande; »Skola vi ej åter gå ned, solen
bränner så hett».

Ack, dessa hedjande mörka ögonl Han kunde
ej motstå dem, ehuru han velat gifva sitt haliva lii
lor att få se detta fartyg på närmare liåll. Zendaförde
honom haatigt åter ned i grottan, smekte honom och
skämtade med honom, tili dess hans goda lynne åter-
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vände. Men oaktadt alla hennes ansträngningar kvar-
blef dock på böttuen af hans hjerta en gnagande känsla
af saknad.

Slutligen måste Zenda åter gå ut för att söka
ostron. Vid afskedet tryckte hon en lång kyss på
Andreas’ läppar och sade skämtande:

»Jag skall snart komina igen med något riktigt
vackert åt dig».

En stund efter det hon gått satt Andreas änmi
kvar. Hans srnärta var liksoin bedöfvad genom hennes
ömhet. Men snart stormade minnen och tankar åter
öfver houom med fördubblad kraft. Frihet.... frihet!
Ijöd det inoin honora. Hän skulle våga allt för att
återvinna den, få återvända hem och återse Anna.
Hafvets skatter voro ju mer än tillräckliga att tillåta
honora gifta sig med henne.

Hän sprang upp. Bort härifrån! var hans tanke.
Hän skyndade ut och sprang af alla krafter åt motsatt
håll raot det, hvartåt hän visste att Zenda gått. Bott-
nen var tili en början jemn, så att hän kunde ses på
långt håll; men snart höjde sig korallskogen, så att
den dolde honora. Hän saktade då sinä steg och be-
gynte öfverlägga med sig sjelf om, åt hvilkot håll hän
borde gå. Hän visste ej så noga, i hvilken trakt af
Indiska oceanen hän befann sig, men ansåg, att hän,
om hän ständigt ginge åt norr, borde kornina tili något
land. Solen skulle om dagen tjena honom som kom-
pass, och ora natten skulle lian söka skydd i någon håla.

Men med hans lugnare eftertanke kom äfven
fruktan öfver honom. För hajarna var hän dock minst
rädd, ty dessa djur förekomma säilän i så djuptvatten,

67



och hän kunde lätt undvika eller döda dem med sin
knif, nu, då hän så ledigt rörde sig i vattnet. Men
sjögudarna, ora hvilka Zenda så ofta taiat och hvilka
skulle vara lika grymma soin hajarna, men mycket
farligare! lian hegynte gå allt försiktigare framåt, spe-
jande in mellan korallträden; men hän såg blott fiskar
och kräftdjur. Vid hvarje rörelse hland hafsväxterna
spratt hän tili och grep efter sin knif.

»Dnmheter», mumlade hän slutligen, »antagligen
har Zenda skrämt upp mig, hlott för att förmå mig att
stanna kvar hos sig».

Denna tanke lugnade honom något, men koin
honom åter att minnas henne, sora ej gjort honom
annat än godt och som hän nu öfvergaf. Hän tyckte
sig se hennes stora ögon förtviflade och hjelpsökande
irra orakring i den toma grottan, tyckte sig höra henne
ropa och bedja honom komina tillhaka. Stundom
hörde hän dessa rop så tydligt och så närä sig, att
lian måste vända sig om, men hän såg intet. . . . det
var ju hlott foster af hans upphetsade inhillning.

Hän hegynte åter springa, för att komina så långt
som möjligt ifrån henne. För att lugna sig försökte
hän tanka på Anna och framkalla hennes bild för sitt
inre öga; men denna bild såg så ömklig och hvardag-
lig ut, då hän jernförde den med Zendas, att hän sjelf
häpnade.

Alit vildare och ödsligare blef terrängen. Djupa
hålor och klyftor gapade öfverallt och korallskogen
upphörde småningom alldeles.

Nu skulle hän åter förbi en af dessa förskräck-
liga grottor. Huru skulle hau bära sig åt? Der kunde
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ju vara något odjur doldt i den. Han skulle natur-
ligtvis gå helt lugnt förbi den, så sade honom hans
sunda förnuft. Ban ansträhgde sig tili det yttersta
och gick, utan att vända på hufvudet, förbi det hemska
stället. Plötsligt kftnde hah sin kropp omslingras af
mjuka, slemmiga armar, pressas som i ett skrufstäd
och hejdlöst dragas baklänges. Han uppgaf ett skri
af förfäran och såg sig om. Rundt omkring honom
slingrade sig ännu iiera armar hkt krälande ormar och
han såg ett ofantligt djur, Iran livars hufvud de ut-
gingo, med en mun liknande en papegojnäbb och Ivå
stela, gråblå ögon. En bläckfisk! han var iorlorad.
lian kunde ej i'å sin arm fri för att fatta knifven,
lians bröst hoppressades mer och mer, så att hantyckte
alt det måste krossas .... nu var han helt närä papegoj-
näbben, han förmådde ej mera ropa. Mcm hvad var
detta, som Ijöd likt ett gapskratt? Nu kände han taget
kring sin kropp slappas, och snart föll han, fri, men
halft medvetslös, omkull.

()ni några sekunder återfick han besinningen och
blickade omkring sig Rundt omkring honom stod
ett bali't dussin jättelika skepnadej med vilda, mennisko-
liknande ansikten, låuga böljande gröna skägg och
ylvigt grönt bär, liknande alger. De voro nakua, för-
uloni ett slaga hvit mantel, som var kastad öfver de
breda skuldrorna. Allesamman tycktes halva ofantligt
roligt, skrattade och pratade högljudt samt klappade
den ofantliga bläckflsken, som låg och vältrade sig
midt ibland dem.

»Bra gjordt, alldeles utraärkt», skrålade de, »nu
lial\ a vi fått något att roa oss med litet».
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»Stig upp nu, ditt kräk», sade en af dem tili
Andreas och sparkade honom föraktligt i sidan.

Andreas insåg genast, att det ej kunde vara annat

än sjögudar, soin hau rakat ut för, och nu, då hau
liade faran för ögonen, återvände hans kallblodighet.
I hast uppgjorde hau den planen att låtsa vara
skadad, för att ej blifva en leksak för dossa grymma
varclser. lian gjorde derför ett lätsadt lorsök att stiga
upp, men föll åter kvidande tillbaka.

Ett mummcl af sviken förväntan gick genom
flocken af sjögudar. De utöste allehanda kraftuttryck
öfver bläckfisken, Eör att denna Earit illa med bytet,
och höllo slutligen en lång rådplägning.

»På hvilket sätt är du skadad?» sporde en af dem
Andreas.

»Mitt bröst är krossadt och mitt ben afbrutet»,
svaradc denno stönande.

»Då kunna vi ej halva något nöje af honom»,
sade sjöguden, vänd tili de andra, »det skulle halva
värit roligt att se honom springa och hoppa, att sticka
honom med taggar och låta honom taga i darr-rockor,
Det är förargligt .... men hvad skola vi mi göra?

»At humrarna med honom hara», skreko de
andra.

Eri af dem grep Andreas vid skuldroraa och lade
honota på bläckfiskens rygg, hvarefter hela truppen
satte sig i rörelse. Bläckfisken sam stötvis baklänges
med god fart och sjögudarna marscherade på hVardera
aidan oin don, sjungande en vild sång.

Den emi pianon tili flykt efter den andra korsade
Andreas hjerna; men lian måste åter förkasta dem,
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Om han försökte liv, skulle de se, att han ej varskadad,
och börja pina honom. Han måste fortfarande låtsa
vara lialfdöd.

Efter ungefär en kvart limmes färd stannade
tåget. Andreas blickade I'rani mollan sinä halfslutna
ögonlock och såg framför sig ett väldigt stenfäste mcd
murar, höpfogade ai ofantliga stenblock, och höga. torn,
soin tycktes nå upp ända tili liafsytan. l : r en port
koni en stor skara sjögudar utskyndande, omringade
honom och betraktade honom noga.

»Hän är ju nastan död, det var synd», knotade
de. »När man engång har fått tag i en menniska,
som kunnat lefva under vattnet, så blir lian så här
il la faren!»

En af dem Eörsökte knipa Andreas, men denne
rörde sig oj.

»I hummergropen med det kadavrct», ropade de
dii, fattade tag 1 sitt offer och släpade åter bort det.

Snart kommo de tili ett gapande, svart hål, ungefär
fyra meter i genomskärning och nu kastades Andreas
liandlöst ned i detta. Gropen var djup, men likväl ska-
dade lian. sig ej, ty dess botten bestod af mjuk lera. Hän
reste sig hastigt upp och fann sig stå i ett brunnsfor-
raigt hål med steuväggar. Rundt omkring honom lågo
ett tjugutal väldiga humrar, sönmigt betraktande honom
med sinä utstående ögon, sarat en mängd mennisko-
ben, hvilka utvisade det öde, sora väntade honom.
Uppe vid kanten af brunnen syntes sjögudarnas grymma
ansikten. De tycktes hafva blifvit mycket förvånade
och vreda, då lian steg upp.



Nu begynte humrarna röra på sig, öppnade sinä
väldiga gripkior och närmade sig från alla sidor. För-
tviflan grep åter det stackars offret. Hän försökte
skrämma bort odjuren genom att sparka och slå ora-
kring sig, men undgick med knapp nöd att få sitt ben
in mellan dessa fruktansvärda, tandade tänger. Hum-
rarnas rörelser blefvo allt lifligare, ett tiotal klor sträcktes
samtidigt efter h0n0m.... lian slog förtvifladt omkring
sig. Och dessa obevekliga stenväggar, soin spärrade
hana väg! Var det ej bättro, att genast krossa sitt
hufvud mot dem, än långsamt pinas tili döds! Hän
sprang mot väggen, uppbjudande alla sinä krafter,
medan en hummer redan gripit tag i hans rock och
hängde fast der. Hän slog sig mot en väldig, flat
stenhäll i väggen.... men i stället för den dödande stöt,
hän väntat, kände hän att stenhällen gaf vika och föll.
En öppning visade sig i muren, och med ett glädjeskri
störtade hän dit in. Hän befann sig nu i en mörk
gång, der hän endast med svårighet kunde trefva sig
framåt och som steg. ganska brant uppåt. Fruktan för
humrarna dref honom dock raskt framåt. Gången sling-
rade sig alltjemnt uppåt.... hvart skulle lian komina?
Kanske skulle lian, då hän kom upp, åter mottagas
af sjögudarnas hånskratt.

Huru länge hau trefvat sig framåt i mörkret,
visste hän ej, men plötsligt kände hän, att lian steg
upp ur vattnet. Ett jublande rop af lättnad undslapp
honom och med förnyade krafter fortsatte hän sin
vandring i detta mörker, som var så svart, att ej ens
den minsta ljusglimt kunde skönjas. Lyckligtvis var
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gången så smal, att han ledde sig med händerna längs
dess väggar och dess botten var fullkomligt jemnt.

Efter åter en stunds vandring tyckte han sig se
en svag ljusning. Ännu några stcg och lian Öck efter
en krökning af gången syn på en stor öppning, genom
hvilken dagsljuset föll in. Friska vindlläklar slogo
emot honom. Han var räddad.

11.

Hans glädje, då han kom ut i dagsljuset, kände
inga gränser. Han skulle velat kyssä alit hvad han
såg: donna klippiga hafsstrand. som med sinä vikar
och bnkter sträckte sig milslångt, men isynnerhet dessa
sniäila palmer och dessa gröna gräsmattor, som han
såg högre upp. Han hade kömmit fram ur en håla
niiia. stranden och stod mi på en klippspets, hvarifrån
11;111s förtjusta blickar hade en vidsträckt utsikt. Dit,
tili dessa palmskogar,. ville han gå, der skulle lian
säkert flnna skydd .... och något att äta.

Han steg ned från klippan ooh klättrade bort
mot palmskogen. Då han nått denna, kastade han sig
uttröttad ned på det mjuka gräset. Solen hade redan
sjunkit med hälften af sin skifva ned i det spegcllugna
hafvet och dess sista, men ännu brännande strålar
bildade en fiod af smält guld på oceanens yta, hvilken
utan gräns låg utbredd iVamför honom. Öfver hans
hufvud hvälfde sig ett tak af palmernas evigt gröna,
jättelika kronor och rundt omkring honom hade natu-
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ren utstrött sinä rikaste håfvor. Hän behöfde blott
utsträcka sin hand för att få tag i saftiga brödfrukter
ellor nedfallna kokosnötter.

Sedän hän hvilat sig en stund, satte hän sig upp
och begynte äta af de frukter, som funnos rundt om-
kring honom. Hau hade knappt stiliat sin hunger,
förrän det blef natt. Då sträckte hän åter ut sig på
gräset och somnade snart.

Följande morgon väcktes hän af gälla fågelskrik.
Hän reste sig förvånad upp; det var ju sant. . . . hän
var åter på fast riiark och hade undkommit alla hafvets
faror. En kansia af lugn och välbefinnande genom-
strömmade honom. Hade väl Zenda redan upphört
att söka honom? Nej, en inre röst sade honom, att
hon skulle söka honom, så länge hon lefde.

Men nu måste hän taga reda på, hvar hän bo-
fann sig.

Kanske hade hau ej långt tili menniskoboningar
ellei' kanske befann han sig ensana på en obebodd ö.
Denna sista tanko koni honom åtor att rysä.

Han beslöt ali gå rätt inat landet, skar med sin
knif åt sig on stadig käpp ooh begynto sin vandring
genom palmskogen. Landet höjde sig tili on början
oågot, nion öfvergiek småningom tili en slätt, här och
der afbruten ai' små knllar. ])et var myeket vartat
ooh solen brände på öppnare platser hans obetäckta
hufvud, ly hans hait hade gått förlorad, redan då lian
ioll från ångaren.

Palmskogen begynte se allt mer rödjad ut och
stundom syntes smala stigar slingra sig mellan träden.



Andreas begynte följa en af dessa stigar, anseende att
den snarast borde föra honom tili menniskoboningar.

Medan hän vandrade längs stigen, tyckte lian sig
plötsligt höra steg bakom sig. lian vände sig om,
men såg intet annat än en svag rörelse i löfverket.
IIan gick vidare, men nn Ijödo stegeri ännu tydligare.
Hän stannade åter ooh såg sig om. Då fick hän helt
närä sig syn på ett par svarta ögon, som nyfiket be-
traktade honom. Och der var ju ett par tili.... och der
ett.... och der. lian såg slutligen ögon på alla sidor om
sig, och buskarna tycktes lefva öfverallt. Ha! det var
ju meuniskor, fastän gröna sådana, derför hade hän
ej förut varseblifvit dem. Nu då hän blifvit uppraärk-
sarn på dem, såg hän dem alldeles tydligt; de voro
fullkomligt nakua, och deras hudfärg var lika grön som
löfven. Föröfrigt voro de välväxta - utom att de hade
en lång svans.

De gröna männen hade äfven stannat. . . . men nu
kastade de sig plötsligt öfver Andreas. I en hand-
vändning var denne omkullslagen och bunden med
starka rep. Nu tycktes deras tungors hand lösas och
ett allmänt prat och skratt började. Man tycktes lifiigt
diskutera frågan om, hvad detta kunde vara för en
varelse. Man visade på hans kläder, stöflar och skägg,
ty ingen af de gröna hade sådant, sarat förundrade
sig öfver, att hän ej hade svans. Andreas förstod intet
af deras språk, som lät myckct underligt, och då lian
sjelf med några ord försökte förklara, att hän var en
skeppsbruten, brusto alla de gröna ut i gapskratt. Hän
insåg då, att intet stod att göra .... och de sågo ej
heller synnerligen ondskefulla ut.
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Sex man lyfte mi den bundne Andreas upp på
sinä skuldror, och hola skaran satte sig i rörelse längs
gångstigen. Efter en stund utmynnade denna i en
bredaro väg, samtidigt kom man ut ur skogen och
Eftrdades nu genom stora sädesialt. Stundom fick hau
äfven se dessa underliga menniskors bpningar, hvilka
hade formen af trekantiga pyramider och voro mycket
nätt uppförda af trä eller sten, med stora glasfönster,
samt grannt målade.

Alit mera folk sällade sig tili tåget, deribland
kvinnor och barn, alla nakna och försedda med svan-
sar. Vid en af gårdarna sattes Andreas på en fyr-
hjulig vagn, som drogs af ett underligt djur, med ett
slags kort snabel, livilket Andreas ansåg vara en tapir.
Nu gick färden snabbare, gårdarne blefvo alit tätare
ocli slutligen syntes en stor märigd höga, pyramidlik-
nande byggnader framför dem.

»Detta måste vara en stad», tänkte Andreas, och
denna förmodan besannades äfven, Man kom in på
en gala, på hvars begge sidor reste sig ståtliga, pyra-
midibrmiga hus i flere våningar och alla af sten. Från
toppen ai 1 hvarje hus holmade rök och i hvarje fönster
syntes gröna ansikten. Äfven gatorna hvimlade af folk,
män, kvinnor och barn, alla nakna och utan hvarje
prydnad. Man tycktes lefva i ett slags oskuldens till-
stånd, liksom Adam och Eva, förrän de smakat af
kunskapens träd. Det enda, som man skulle kunnat
kalla kläder, var de granna parasoller, kvinnoma huro.

Dessa menniskor voro i allniänhet vackra och
välväxta. Bland kvinnorna sågos verkliga skönheter,
och denna skönhet Eörhöjdes iinnu mera genom deras
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riku, utslagna hår,. som på en del räckte ända ned tili
marken. Alla sågo glada och förnöjda ut, ingenstädea
kunde man upptäoka någon skilnad mellan stånd eller
förmögenhet, något vapen eller något smycke.

Då vagnen med Andreas rullade fram längs gatan,
begynte folk från alla sidor sidor skoeka sig omkring
den. Man skrattado och sade kvickheter, samt tyektea
lilligt diaputefa ora, hvad detta kunde varsi Eör ett djur.
[synnerhet de anga Bickorna luule ofantligt roligt. De
försökte Eörsiktigl att klappa Andreas, men då denne
öppnade munnen Eör att tilltala dem, drogo de sig
skrikande oeh skrattande tillbaka, troende, att lian
ville bitas. Slutligen begynte Andreas sniiltas af den
allmänna uppsluppenheten. Han fann nöjo i att änuu
mera uppskrämma de gröna flickorna, och då oågon
åter närmäde sig, utstötte han ett argt morrande, så-
att hon fövskräckt flydde bort.

Nu kom vågnen fram tili ett stort torg, der liflig
byteshandel bedrefs med lifsmedel oeh allehanda lius-
gerådssaker. Ingenstädea syntes något, soni kunde
kallaa penningar, man bytte hioti den ena saken mot
den andra. Alla liusgerådssaker voro myeket vackra
oeh välgjorda; oeh Andreas aåg der många saker, hvilkas
aJavändning han ej kände tili.

Vagnen körde fram tili en rad salustånd, i livilka
syntes en mängd olika slags djur, såsom apor, känguruer
och andra märkvärdiga varelser. Stånden voro föraedda
med galler i atället lor vägg på sin mot torget vända
sida. Andreas lyftades ned; hvarefler man lossade hana
ijettrar oeh haatigt knulTade honom in i ståndet genoni
en dörr, som genast åter stängdes.



Nu kunde lian åter röra arin ar och ben; men var
instängd i ett litet rum, der hän knappast kunde ligga
raklång. Hän gick fram tili gallret och bliekade utöfver
torget, Detta var fullpackadt med menniskor, af hvilka
de ilosta nyfiket stirrade på honom. Man försökte
tränga sig fram för att se bättre, och de män, soin

fångat Andreas, tycktes hafva ali möda att besvara de
frågor, soin stäldes tili dem.

Nu hördes rop från folkmassan än härifrån, än

derifrån, hvilka lato såsom ropen vid en auktion. Man
höjde upp korgar med frukt, ägg, höns eller krabbor,
man förevisade döda eller lefvande djur, men Andreas’
väktare skakade ständigt på hufvudet.

Bland denna stora hop menniskor, fäste sig An-
dreas särskildt vid en man, soin stod bredvid en med
säckar lastad vagn. Det, som drog Andreas’ uppraärk-
samhet tili honom, var den skarpa, genomträngando
bliek och det leende, liksoin af hemligt förstånd, hvar-
med hän betraktade den fångne. Hän såg föröfrigt
ut som en filosof, med sin väldiga panna och sinä djup-
sinnigt hopdragna ögonbryu.

Det blef en paus i ropen. Man tycktes hafva
tröttnat att bjuda öfver hvarandra, och likväl hade An-
dreas’ väktare ännu vid det sista ropet skakat på huf-
vudet. Då hördes on väldig stämma ropa något, och
allas blickar vände sig mot den man, på hvilken
Andreas uyss gifvit akt. Hän visade på sitt. lass lik-
soin för att bjuda det, och nu nickade Andreas’ väktare
mycket ifrigt. Ett allmänt sorl uppstod, alla tycktes
vara slagna med häpnad öfver hvad som händt.
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Filosofen gick med lugn hållning fram tili Andreas’
bnr, öppnade den ooh steg in. Då hän åter stängt
dörren hakoin sig, vände hän sig mot Andreas och
nickade vänligt samt yttrade några uppmuntrande ord.

Ett ljus gick nu upp för den fångne. Denne
raan hade, oaktadt allt det för honom främmande i
Andreas’ utseende, insett att denne var en menniska
och icke ett djur. En kansia af beundran och tack-
samhet fylde den unge mannens bröst, och uuder
intrycket deraf föll hän på knä framför den gröna
filosofen; nien denne upplyfte honom med en faderlig
åtbörd och klappade honom vänligt på axeln. Derpå
visade lian mot dörren, tog Andreas under armen och
förde honom ut. De gingo mellan de gapande folk-
hoparna, hvilka icke tycktes kuuna fatta, att det fruk-
tansvärda vilddjuret på detta sätt lät tora bort sig,
fram mot vagnen, från hvilken säckarna redan voro
bortförda. Filosofen steg först upp och satte sig frampå
vagnen; hvarefter hän med en rörelse af handen bjöd
Andreas att taga plats bakom. Denne lydde och tapi-
ren, som drog vagnen, satte sig i rörelse.

Andreas kände en stark känsla af trygghet vid
sidan af denne man. Hän behöfde blott se på hans
allvarliga, men välvilliga ansikte för att förstå, det hau
intet hade att frukta. Men med känslan af säkerhet
kommo äfven andra tankar. I hvilken vrå af verlden
befann hän sig? Aldrig hade hän torut hört talas om
gröna menniskor. Det måste således vara uågon hittills
oupptäckt del af jordklotet. Men huru skulle hän
komina härifrån? Detta var en fråga, som blott fram-
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tiden kunde besvara. Tili dess måste han låta händel-
serna hafva sin gång och gifva sig tili tåls.

Vagnen körde ut i'rån staden i motsatt riktning
mot den, hvarifrån mau kömmit in, och färden gick
åter meikin vidsträckta sädesfält. Efter en hali tinimo
stannade vagnen utanför ett litet hus, snm låg inbäd-
dadt i gröuska vid foten af ett delvis skpgbeväxt berg.
Detta berg, hvars spetsiga topp antagligen höjde sig
flere tuson fot öfver hafsytan, såg ut soin en utbrunnen
vulkan och, var tili ungefär två tredjedelar af sin höjd
bevuxet med herrliga skogar; men ofvanom denna höjd
syntes blott kala bergsväggar. Utanför buset vajade
sädesfälten, med axen nedtyugda af korn, för den sval-
kande sunnanviuden. Alit såg så ensligt och undan-
gömdt, men tillika så hemtrefligt och inbjudande ut,
att man vid första ögonkastet måste se, att denna lilla,
pyramidformiga, byggnad var ett hem för Md och lycka.

Vid det buller, som vagnen åstadkom, öppnades
dörren och en ännu ung kvinna trädde ut. Då hon
fick se Andreas’ följeslagare, skyndade hon glädjestrå-
lande emot honom, men hejdade sig tvärt vid åsynen
af den främmande och blef förskräckt stående stilla.
Det var antagligen den gröna raannens hustru.

Med några ord lugnade mannen henne och tycktes
dorpå berätta hela förloppet af saken. Medan hän
berättade, mönstrade hon nyfiket den väntande Andreas,
men gick derpå vänligt fram tili honom och bjöd honom
med tecken att stiga in i luiset. Andreas lydde och
trädde in i ett ryrnligt rum med inåt hitande väggar
och en stor eldstad i midten. Föröfrigt såg det mycket
Ijnst och hemtrefligt ut, med väggarna målade i glada
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färger ooh möbleradt med bekväma stolar och bord.
Bredvid eldstaden ledde en trappa upp tili ett rum i
öfre våningen, raen utom dessa två fanns det ej fiera
rum i husot.

Kvinnan dukade nu fram en måltid för de ny-
komne och bjöd dem derpå taga ])lats. Filosofen och
Andreas satte sig, och måltiden började. På bordet
stodo små lerfat med olika slags mat. Hvar och en tog
ett af dessa och förtärde dess innehåll med tillhjelp af
en träsked. Maten var mycket smaklig och Andreas,
som icke ätit sedän tidigt på morgonen, fann denna
måltid lukullisk.

Medan de åto, samtalade hans värd och värdinna,
och Andreas började tycka, att deras språk ej längre
lät så underligt, De enskilda ljuden klarnade så små-
ningom för hans ora, och lian kände lust att försöka
eftersäga vissa ord.

Då måltiden var slut, förde filosofen Andreas upp
1 det öfre rummet och visade på en bädd i en vrå.
Den unge mamien kände sig verkligen trött och gick
tili hvila, ehuru solen ej ännu gått ned, medan hans
värd åter afiägsnade sig. Småningom slöto sig hans
ögonlock, och lian föll i en djup sömn.

Tidigt följande morgon vaknade hän och såg sig
omkring i sitt lilla, trefliga rum, hvilket tili form och
inredning liknade det nedra större rummet. Det hade
tre stora fönster på hvar sin vägg och i den fjerde
väggen en dörr. Andreas öppnade denna och såg då
en trappa, som ledde ned tili gården. Hau steg ned
för denna och stod nu der helt närä vägen. En tanke
föll honom in: kunde hän ej fly? Hän öfverlade en
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stnnd med sig sjelf om hvart detta kunde ske, då i
detsamma filosofen trädde ut och vänligt helsade på
bonom samt vinkade bonom att följa sig.

De gingo tysta sida vid sida långs en gångstig,
som slingrade sig genom palmskogen uppåt berget.
Uppstigandet var ganska mödosamt och räcktc mer iin
en timmes tid. Då man hunnit ut ur skogen, blef sti-
gen ähnu brantare och besvärligare, så att .Andreas
var alldeles uttröttad, då de ändtligen nådde toppen.
Men härifrån utbredde sig för hans blickar en tarla,
som kom honom att glömma alla mödor. Han såg nu
detta land, dit ödet kastat bonom, i hela dess utsträck-
ning, på alla sidor omgifvet af hafvet, bvilkct, så långt
ögal nådde, bröt sig i bvitt skum mot fruktansvärda
korallref. Han inSåg nu, hvarför detta land ända bit-
tills förblifvit okändt, ty intet iartyg, ej ens en skepps-
båt skulle kunnat passera mellan dessa ref.

Under hans fötter låg ön, med sinä skogar och
sjöar, sinä åkrar, byar och städer, en leende bild af
naturskönhet och mensklig fiit.

Lange stod han försjunken i åskådande, tili dess
ban väoktes ur aina drömmerier af att filosofen rörde
vid hans skuldra. ])en gröne mamien betraktade ho-
iioiii med sin genomträngande blick, liksom för att läsa
hans tankar, och fördo derpå långsamt sin hand rundt
omkring, pekande mot horisonten, liksom för att visa
omöjligheton att lemua ön, eller för att fråga huru
Andreas kömmit dit.

Andreas nickade stumt. Det var ju omöjligt för
hvem som holst att lemna ön, utom för honom, som
hade Zendas ring. Men hau skulle ej mera ritsatta sig
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för- hafvets faror; hellre ville hän då för alltid stanna
kvar här. Men ehuru hän sålunda tycktes foga sig i
sitt öde, kunde hän dock ej frigöra sig från en bitter
saknad efter något, hän visste icke hvad. En inre röst
sade honom, att det var efter Zenda, men hän försökte
öfvertyga sig sjelf om, att det var efter hemlandet
och Anna.

Tysta gingo de åter nedför berget. Andreas be-
slöt att söka göra sig så nyttig soin möjligt för dessa
vänliga menniskor och framför allt, så fort sig göra
lät, lära sig deras språk. Kanske något oväntadt till-
fälle att lemua ön under tiden skulle yppa sig. Dess-
utom beslöt hän att raka bort sitt skägg, för att ej
mera förefalla så skrämmande för de gröna menni-
skorna.

Dessa sinä planer hegynte hän redan samma dag
förverkliga. Hän skaffade sig en skarp knif och rakade
bort sitt skägg sarat hegynte gå barfotad. Då hän
efter denna förvandling åter uppsökte sitt värdsfolk,
mottogs hän med utrop af glad förvåniug både från
dessa och från deras grannar, hvilka hört talas om det
underliga djur, sora filosofen köpt, och nn kommo för
att bese det.

Hun begynte ftfven hjelpa sin värd i hans arbete
på taiten. Denne gaf ofta erin Eörnöjelse bäröfver ti 11-
kiimui, och förhållandet dem emellan blef småningora
som mollan en far ocb en son.

Andreas lärde sig snart de gröna menniskornas
språk och lick då af filosofen beskrifning på deras
seder och bruk samt på dennes teorier oin, burn sam-
bället borde förbattras. Afven ban måste Eör filosofen
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berätta om sitt hemland, ehuru hän ofta för skams
skull måste förbigå en del omständigheter.

Don gröne vetenskapsmannen hade, liksoin fordom
Columbus, anat tillvaron af fjerran kontinenter, men
ej lyckats uppfinna något niedel att nå dera. Hans
faniasi hade utmålat dem såsom stående ännu högre i
kultur ooh sedligbet än bans eget land; hän hade drömt
om fjerran länder, der menniskorna hade allt gemen-
samt, arbetade gemensamt och åto gemensamt, der
aldrig några stormar skadade fruktträden och ingen
torka härjade fälten. Huru skulle då Andreas för
honom kumia förklara begreppen penningar, miljonä-
rer, bankirer, procentare, affärsmän, tjufvar, förfal-
skare, rånare och mördare? Huru skulle hau kuuna
beskrifva krig, kanoner, fästningar, allrnän värneplikt
och tunga militära skatter i ett land, der hän ej sett
ett enda vapen och der man såsom ett underverk om-
talade, att en man för tio år sedän med våld fråntagit
en annan en kokosnöt, och att folket blifvit så upp-
rördt öfver denna illbragd, att ingen ville tala med
gerningsmannen, tilldess hän slutligen bad pffentligen
om förlåtelse! Huru skulle hau kunna tala om stat,
politik, juridik, polis o. s. v. för en, som i detta land,
der allrnän jemlikhet rådde, drömde om egendoras-
gemenskap och gemensamt arbete!

Nej, hän visste ej, huru hän skulle tydliggöra de
europeiska förhållandena. Sjelfva de storartade upp-
finningar, öfver hvilka vår tid är så stolt, föreföllo här
onyttiga eller löjliga. Inga aftarer nödvändiggjorde
snabba kommunikationer, ingen politik behöfde någon
telegraf, allt gick lugnt och utan den feberaktiga tallan,
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som utmärker den s. k. civilisationen. Åkerbruks- och
handtverksredskap voro, enligt Andreas’ åsigt, bättre än
de europeiska, och starka armar att sköta dem sakna-
des ej. Skrifva och läsa kunde hvarje fullvuxen, och
vissa vetenskaper voro mycket utbildade, såsora mate-
inatik, kemi, astronomi, geologi, agrikultur, botanik och
zoologi samt helsolära.

Och statsskicket i detta land? Andreas gjorde
fåfänga försök att förklara detta begrepp för filosofen
och kom tili den slutsatsen, att det måste kallas anarki.
Ingen öfverhet fanns och inga domstolar. Om någon
memngsskiljaktighet uppstod, gick man tili någon gam-
mal, vis man och lät honom bilägga den. Man kom
ej ens att tanka på nyttan af lagar, lika litet som på
den af kläder. Alhnän jemlikhet rådde, så att ordet
tjenare ej förekom i språket. Om någon behöfde lijelp,
t. ex. för att bygga ett hus, bad hän sinä grannar
hjelpa sig, och dessa gjorde det alltid, ty de visste, att
de sjelfva, när så behöfdes, skulle erhålla liknande
bistånd. Om någon vägrat, skulle hän blifvit föremål
för allmänt förakt.

Stundom berättade dock filosofen med mörk min
äfven om verkliga förbrytelser, hvilka blifvit begångna
för så eller så många tiotal år tillbaka och voro kända
blott af de äldsta männen. De fiesta af dessa förbry-
telser bade uppstått derigenoin, att två män älskat
sarnma kvinna, men de hade väckt sådan sorg, att
den skyldige blifvit tvungen att draga sig uudan tili
skogarna och lefva der ensam och ångrande, tili dess
man förlåtit honom.



En enila, gång, för trehundra år tillbaka, luule ett
ttiord begåtts af syartsiuka, men mördaren hade efter
gerningen af förtviflan dödat sig sjelf.

Men äfveri i detta lyekliga land I'anns det en
tnan, som hyste bekymmer för framtiden. Filoaofen
grubblade öfver, huru det skulle gå om öns betblkning
ökades, så alt det blefve trångt på den, och lian för-
utspådde redan jordatvister, kanske t. o. rh. stölder.
För att förekorama sådana rysliglieter tippgjorde lian
planer och system, hvilka han ofta utvecklade för
Andreas, då de om kvällarna hvilade sig efter arbetet.

Andreas hade aldrig känt sig så lycklig som i
detta land. Dagarna förflöto under llitigt arbete neli
angenäm samrnanvaro raed lians faderliga viin samt
dennes hustru ocb grannar. lian blef alltmor omtyckt
af det gröna folket och öfverallt, hvar han visade sig,
helsades han hjertligt af alla. Man skämtade ej nier

öfver hana underliga utseende, och de unga Bickorna
voro ej längre rädda, alt han sknlle bitas.

111.

Ett år hade förgått, sedän Andreas kom tili de
gröuas ö. Denna dag lirades hos filosofen med en
liten bjudning för graunarna. Man hade dukat ett
stort bord ute fnellan paimenia, och der sutto filosofen
och hans farnilj, tili hvilkon äfven Andreas räknades,
samt ett tjugutal grannar, män, kvinnor och barn. Det
bästa, som luiset förmådde, var framdukadt, och stäm-
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ningen var mycket lifvad. Man påminte sig under
skämt ocli skratt den uppståndelse Andreas hade väckt
för ett år tillbaka, huru man tagit honom för ett fruk-
tansvärdt odjur, och huru man beundrat filosofen, då
denne gick in i buren.

Luften var tung och kvaf, liksom före ett oväder.
Solen brände med en stickande glöd, oaktadt den för-
dunklades af en tät dunstslöja. Ej en vindfläkt rörde
sig, hela atmosferen tycktes dallra af hetta, och trädens
blad hängde slappa ned.

»Det blir oväder i dag», hviskade filosofen tili
Andreas, »vi måste vara beredda att herbergera en del
af våra gäster, tili dess det gått öfver».

»Jag tror detsamma», svarade Andreas, »plats
finnes det nog i mitt ruin».

Knappt hade hän sagt detta, förrän jorden skälfde
och darrade under deras fötter, och ett doft mullrande
hördes nedifrån djupet. Alla sprungo förskräckta upp,
men kunde kuappast stå, ty Jorden gungade soin ett
fartyg i storra. Ora en minut var dock allt öfver.

Gästerna voro soin förstenade af häpnad, men
Andreas, sora kände faran, ropade: »Låt oss gå ut på
öppna fältet, der är faran minst. Det kommer nog
snart en stöt tili».

Alla följde honom ut på slätten, och småningom
samlades der äfven andra personer från granngårdarna,
alla utom sig af förskräckelse, ty aldrig hade något
sådant händt på den fridfulla ön.

Åter hördes det dofva mullrandet, jorden bäfvade
ännu starkare än förut, så att hus och träd brakande
störtade omkull. Uimien betäcktes hastigt med svarta
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moln, en brusande storm bröt lös, bländande, blåaktiga
Ijungeldar korsades öfver allt på himlahvalfvet och
skräckinjagande åskskrällar blandade sig med jordbäf-
ningens dån.

Plötsligt hördes en knall, som öfverröstade alla
andra, från det håll, der berget låg. Allas blickar
vände sig ditåt och sågo nu en fruktansvärd syn.
Bergets topp remnade och stycken deraf kastades högt
upp i luften, en pelare af eld och svart rök sprutade
upp, och nedför bergets sidor välde en ström af hvit-
glödande lava. Samtidigt begynte ett regn af stenar,
aska och kokande vatten störta ned, luften blef mörk
som om natten och upplystes endast af blixtarnas blå-
hvita sken och det hemska ljuset från berget.

En förfärlig panik uppstod; hvart skulle man fly,
hvar linna skydd? Man ropade på hvarandra och
trefvade omkring i mörkret.

»Bort mot stranden», ropade Andreas med en
röst, som hördes öfver stormens brus, dånet från
berget, åskans mullrande och hväsaudet från åsk-
regnet. Hän tog filosofen vid armen och skyndade
framåt.

»Hvar är min hustru», ropade filosofen och slet
sig lös, »jag måste först linna min hustru».

Alla hade hört Andreas’ rop, och man skyndade
bort öfver fälten, dragande med sig filosofen och hans
vän. Jorden skälfde och stönade som ett vidunder i
dödsångest, remnor uppstodo här och der, ur hvilka
heta svafvelångor uppstego, och man tyckte sig känna
marken sjunka under sig. Plötsligt hördes rytandet
af vågor, och hvita, skummande bränningar syntes



Eramför dem vid blixtarnas sken. Hafvet svämmade
öfver och var helt närä.

»Tag denna ring, så kan ni inte drunkna», skrek
Andreas i orat på filosofen och visade Zendas ring.

Filosofen stötte haris hand tillbaka.
»Min hustru, min hnstru!» ropade han.
En förfärlig våg bröt frarn öfver Andreas, han

tyckte sig se bergets flammande jättefackla slockna, det
blei' mörkt och lugnt omkring honom ....han var åter
på oceanens botten. Dånet ooh bruset från förödelsen
deruppe nådde ej liit, iämmerropen voro förstummade,
här rådde grafvens stillbet och grafvens mörker.

Andreas kastade sig förtviflad ned, Hvad skulle
lian göra? Hän visste ju ej ens, hvartåt hän skulle
vända sig. Hän låg länge halft medvetslös af sorg,
huru länge visste hän ej, men slutligen föll hän i ett
slags sömn eller snarare dvala.

När hän åter slog upp ögonen, var det ljust om-
kring honom. Solen sken ned genom det klara, grön-
aktiga vattnet och hän kunde se det minsta föremål i
sin närhet. Hän satte sig upp. Hvar var hän? Det
förfärliga minnet af gårdagens händelser klarnade små-
ningom, och rundt omkring sig såg hän öfverallt spåren
af förödelsen. Der syntes ett sammanstörtadt hus af
sten, der lågo några redskap, och marken, på hvilkeh
hän satt, var ju ett sädesfält. Alit hade sjunkit ned
i hafvet, hela den blomstrande lyckliga ön.

Hän sprang upp. Hän måste bort härifrån, ty
här kunde hau ej mera hjelpa, och åsynen af ali denna
förödelse kunde göra honom galen. Hän skyndade
sig mot norr, rättande sig efter solens ställning, förbi
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buskar och träd, hvilka ännu med rötterna hängde
fast vid marken, och förbi hus, genom hvilkas öppna
dörrar och sönderslagna fönsterrutor stora skaror af
fiskar summo ut och in. Hakoin ett af dessa skymtade
konturerna af en stor haj. Andreas ryste och påskyn-
dade sinä steg.

Småningorn började dessa spår aftaga. Snart såg
hän endast träd och buskar samt koni slutligen efter
två timmars vandring ned på en slätt, bevuxen med
koraller. Hän drog en suck af lättnad.... nu vågade
hän åter hvila sig.

Sedän hän stillat sin hunger med några ostron,
fortsatte hän åter sin vandring. Ilär påminte allt ho-
nom om Zenda, och hennes sköna gestalt trädde fram
för hans minne, så lockande ocli förförisk. Men mellan
den och honom stälde sig allt jemnt minnet af bläck-
fiskeu och sjögudarna. Hän såg sig åter försiktigt
om vid hvarje steg och höh sin knif hela tiden i
högra handen.

Sålunda vandrade han hela dägen genom omvex>
lande undervattenslandskap. Dii sulon begynte hilu mot
sin nedgång, koin han tili en slätt, hevuxon med jätte-
lika vattenväxter, hvilka bildade liksoin en stor skog.
Ilär rådde en underlig skyrnning, solen» strålar trängde
blott här ocli der mollan växternas blad, och en del
snår voro så mörka, att man ingenting kunde urskilja
i dem. Det var en skog, der ej ett ljud hördes, der
liskania svingade sig Iriin gren tili gren och ofanthga
vattenspindlar klängde mellan bladen.

Men hörde han ej nu ett ljud, en aflägsen utdra-
gen tonV lian lyssnade ja, det ljöd som en fjerran



sång. Hvem sjunger här nere på oceanens botten? .. .
han måste se efter.

Han vandrade åt det håll, hvarifrån ljudet hördes,
Tonerna blefvo alit klarare ooh tydligare, sammanfo-
gade sig tili loekande", ljufva och drömmande melodier.
En mild kvinnoröst sjöng en sång, hvilken han, litan
att höra dess ord, Eörstod var en kärlekesång. Sme-
kande och förföriska ljödo tonerna, väckande i hans
bröst en förtftrande längtan* han måste se deniia k viima,
som säkert var himmclskt skön. Tonerna liksoin sögo
honom tili. sig ... . han såg intet, hörde intet annat.
Nu ljusnade skogen, der. . . . der var hon på en liten
öppen plats.

Var det on kvinna, hari såg, eller ett odjur? Midi
på den öppna platsen, på en liten klippa, låg en varelse
raed kvinnohufvud och kvinnokropp, men en gläusande
fiskstjert, i stället för ben, saint tvenne nakua
armar, slutande i förfärliga, krökta klor. Hon betrak-
tade Andreas med sinä kalla, grymma ögon, hvilka
blickade fram ur det kalkbleka ansiktet, mcd sin liksoin
klibbiga hud, och öppnade sin med skarpa hajtänder
beväpnäde unin tili ett hemskt hånleende.

Andreas kände sig liksoin förlamad af I'asa, men
likväl drogs lian oemotståndligt alit aärmare denna
ohyggliga varelse. De kalla, sjögröna ögonen stirrade
på honom, beröfvande, honom ali viljekraft, och den
derooniska sangen drog honom Eramåt. lian såg de
långa arinarna, Eamlande sträckas emot sig, såg liaj-
tanderna skäfa emot hvarandra, men måste framåt,
obevekligt framåt. Nn var lian helt närä, snart sknlle
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klorna nå honom .... ett förfärans skri trängde fram
ur hans bröst: »Zonda, Zenda, hjelp!»

Två mjuka armar slingrades om hans hals, varma
läppar trycktes mot hans, ooh lian kände sig hastigt
ryokas hort. Alit blet' mörkt omkring honom, och lian
förlorade medvetandet.

Då lian åter vaknade, låg han på en bädd at' fin
sand, och Zenda satt bredvid honom.

»Hvar är hon?», hviskade han, iinnu skälfvande
af ångest.

»Vi äro långt borta ifrån henne», svarade sjöjung-
frun och strök lugnando hans hår med sin lina hand.

»Ilvein var hon då?», frågade han åter.
»En siron», svarade Zenda, »en varelse, som

med sin sång lockar mindre fartyg att förlisa och sedau
äter npp deras manskap».

Andreas ryste; men Zenda böjde sig djupt ned
öfver honom och sade mildt: »Försök att glömma alit
det onda, som händt. Alit skall härefter blifva bra
igen, och jag skall följa dig tili någon hamn, hvarifrån
du kari återvända tili ditt hem. Jag viii ej, att du
skall lida ior min skull».

Andreas såg förvånad upp. Han erfor en känsiä
af på samma gång glädje och missräkning. Nu skulle
han ju snart nå målet för sinä önskningar och åter
komma tili fast mark. Men likväl hade han i sitt innersta
hjerta nastan önskat att få blifva kvar hos henne.
Efter hvad som händt, kunde han dock ej annat än
sanitycka tili hennes förslag och kanna beundran ölver
hennes hcigsinthet.
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»Kan du förlåta mig, att jag öfvergaf dig?» frå-
gade lian sakta.

Hon kysste lionom, utan alt svara. Slutligen sade
hon med bortvändt ansigte* »det var ju icke ditt fel...',
jag hade bort I'örstå det och gifva dig M. Men jag
liöll så niyeket af dig, att . . .»

Ilon kunde ej fortsätta af fruktan att liristä i gråt,
det kände lian, och hän var redan beredd att bedja
henne låta honom stanna hos sig, då hon i detsamma
vände sitt ansigte emot honom och i lugnare ton fort-
for: »gör dig inga förebråelser, jag <är beredd».

Andreas reste sig upp, och de gingo IVanuit under
tystnad. Natton 101 l på, men de fortsatte likväl sin
vandring i flera timmar vid dess matta skyraning.
Slutligen begynte hafsbottnen höja sig alit töer, och
kort derpå stcgo de upp ur vattnet. Vid skenet Erån
söderns strålaudc stjernhimmel såg Andreas, att de
befunno sig i on liten vik, omgifven ai' lummiga träd.
De stego upp på den smala strandremsan och stannade.

Zenda tryckte lianden mot sitt hjerta, drog djupt
ofter andan och sade: »luu- måste vi skiljas. Från denna
vik går Vcäg tili en stad, hvarifrån du kan återvända
tili ditt land. Men låt raig gifva dig något, innan jag
går. Får jag?»

Hennes röst var så bönfallande, att lian endast
kunde svara: »ja». Då framtog hon under sin kläd-
ning en påse, samt en liten kauna, i hvilken en guld-
fisk muntert sain omkring. Derpå fortfor hon: »om
du åter skulle vilja tala med mig, behöfver du blott
komina tili denna vik och släppa lös guldfisken, Det
kunde ju hända ...»
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Derpå slog hon med en plötslig rörelse sinä armar
om hans hals, kysste honorn lidelsefullt och var för-
svunnen. Andreas stod ännu länge ensam kvar och
stirrade efter henne. Hän kände ingen glädje öfver
sin återvunna frihet, utan blott en gnagande kansia af
torahet inom sig. Slutligen fattade hän sig med en
våldsam viljeansträngning och böjde sig ned för att
upptaga de föremål, soin Zenda lemnat kvar. Hän
öppnade den lilla påsen, och derur folio skimrande
perlor af alla storlekar och färger. Hän var nu en
rik m an.

Med en kansia af skam samlade hän åter ihop
perlorna, fattade kannan med guldfisken och började
sin vandring. Hän fann snart den stig, soin förde
inåt landet, och följde den. Efter en half timmes
vandring kom hän tili en liten stad, i hvars haran lågo
hera fartyg, af hvilka ett samraa dag sknlle afgå tili
Europa. Hän gick ombord på detta och ångade snart
i väg mok hemniet.

En solig höstdag kom Andreas vandrande längs
gatorna i sin fädernestad efter tre års frånvaro. Hän
såg sig nyfiket omkring, men fann allting likadant sora
före afresan. Alit var lika tyst och fridfullt, de låga
trähusen voro desamma, hän kände igen dem det ena
efter det andra. Ej en euda menniska hade hän mött.
Nu behöfde hän blott gå om hörnet för att se det hus,
der hon bodde. Ja, nu såg hau det äfven; det var
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oförändradt. Hnru skulle han blifva emottagen? Han
hade ju genom. ett telegram underrättat dem om sin
ankomst.

Han gick beslutsamt fram tili dörren ocb ringde
|>å. Efter någon väntan öppnades den af en tjenste-
flicka, soin nyfiket botraktade bonom och derpå bad
honom stiga in i salen. Han satte hatt ocb käpp ifrån
sig, medan flickan försvann, för att anmäla hans an-
komst.

Äfven salen var oförändrad, möblerna stodo på
samma platser, alit påminte om henne. Hurudan skulle
hon vara? lian kände ett visst obebag .... hvarför
kom ingen in, då de hade bort vänta honom?

Dörren öppnades och Anna inträddo, förlägel
leende och med nedslagna ögon. »Tillgjord» var bans
Eörsta tanke, tnen han trängde den åter tillbaka och
gick gladt emot henne med framsträckt hand.

Ilon satte slappt sin lilla hand i bans och sade:
pappa och mamma bådo så mycket om nrsäkt, för

att de ej kunde vara lienutia, då ni kom, men de
komma nog om en linime».

Han hade en känsiä af, alt alit detta var årran-
geradt, för att underlätta lians frieri. Alit var klappadt
och klart, hau behöfde blott säga ett ord. Denna
kvinna väntade blott på att med bonom t'å dela Zendas
.perlor. Denna sista tanke afkylde bonom belt ocb
hållet, Skulle Zenda, om han komme tili benne, taga
emot bonom blott med ett tillgjordt leende? Var det
rätt, att lian gaf bort at en annan, hvad han fått af
henne? Han tyckte sig ännn kanna hennes eldiga
afskedskyss ocb hennes af tårar fuktiga ögon.



97

Hän bugade sig kalit och sade några alldagliga
ord. Anna bad honom sitta ned. Hän gjorde det och
inledde ett samtal med några ord om vädret; men
samtalet ville ej komma i gång. Hän kritiserade inom
sig hvarje hennes ord och fann dem enfaldiga. Hon
blei' tydligen nervös, och hennes tillgjordhet blei’ deri-
genom än mer påfallande.

Slutligen blef alit detta outhärdligt. Hvad
bade han bär att göra? Kunde hari älska denna
kyinna, då Zendas bild oupphörligt trädde mellan
hoiuini och lienno, fördunklande och förlöjligande
benne? Nej!

lian roste sig och yttrade i några kalla fraser
sitt beklagande öfver, att han åter måste resa, tog
afsked och gick.

En raånad derefter stod hän åter vid den lilla
viken med en liten kanna i handen. Het var natt
liksoin förra gången, fulhnånens strålar glittrade på
böljorna derute, men sjelf stod hän i djup skugga
från träden på stranden af viken, hvars lugna yta
afspeglade den stjernbeströdda natthimlen och de mörka
konturerna af skogens toppar. Ett svagt susande i pal-
mernas kronor samt det aflägsna bruset från dyningarna
voro de enda Ijnd, som hördes.

Hans hjerta klappade nastan hörbart af längtan.
Nu tog hän guldfisken ur kannan och satte den i
vattnet: den slog ett slag med stjerten och försvann.
Hän väntade en stund i feberaktig oro: skulle hon
komma eller ej? Ett sakta’ plaskande hördes helt
närä; hän såg dit och uppgaf ett rop af glädje. Det
var hon.
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»Jag kommer för att bedja dig iolja mig och
blifva min hustru», liviskade han. Vili du det?»

Utan ett ord sjönk lion tili hans bröst och heh-
nes kyss sade lionom, att hon skulle följt honom tili
döden, oni hau så velat.
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N e c k e n.

Ä J_Jröj inte länge borta, Hulda», sade den gamla IVun,
i det lion smekande strök sin yngsta dotters gyllene
lockar, »det är fuktigt i skogen, så att du kunde för-
kylä dig».

»Nej, mamma, jag kommer nog snart in igen»,
svarade fllckan, »men det är så underbart skönt att
Sitta ensam i skogen under on sadan ljum sommarnatt
och lyssna tili näktergalens sång. Gå du lugnt tili
sängs och bed systrarna göra detsamma. Godnatt!»

Den unga Hiekan gick med snabba steg längs
trädgårdens sandade gångar, genorn den lilla grinden,
sora ledde ut tili ängen och skyndade fram raot det
mörka skogsbrynet. Natten hade redan inbrutit, raon
vägen upplystes tydligt af detta milda återsken från
solen, sora tili och med vid midnattstid upplyser den
nordiska sommarnatten. Inne i skogen var det doek
så mörkt, att hon kanske ej hade kunnat firma den
smala stigen, om hon ej så ofta vandrat den. Ja, huru
ofta hade hon ej gått denna väg tili den lilla skogssjön,
på hvars Strand hon kunde sitta haliva dagen och
njuta af naturens skönhet. Men ännu aldrig hade hon
värit der så sent, och nu runno henne i minnet alla



de folksagor hon tiört om denna sjö, omkring hvilken
elfvorna dansade vid midnattstid, och ]>å hvars yta
necken sjöng sinä vemodiga visor.

Snart såg lion vattenytan skimra mcllan träden
och styrde mi sinä steg tili den plats, der hon helst plä-
gade sitta. Det var en skrefva i det mosshevuxim
berget, der hon satt så mjukt och bekvämt, som i en
hvilstol, och der hon hade hela den spegelblanka vat-
tenytan framför sig, infattad i en ram af mörka., skpg-
beväxta kullar. Här kunde hon sitta och dröinma,
Utan att störas eller påminnas om den yttre verlden.
Ilon lutade hufvudet mot den mjuka mossan och njöt
med alla sinnen af sommarnattens skönhet.

Alit var så stilla. Skögen susade blott sakta och
på andra sidan sjön lät en näktergal höra aina dröm-
mande toner. Framför henno återspeglade vattenytan
det roäenfärgade skenet IVån natthimmelen.

Plötsligt tyckte hon sig höra ett svagt plaskaude
mot stranden, och på vattnet syntes ringar, liksoin dii
in.in kastar ett föreraål deri. lion sökte med ögonen
i den riktning, hvarifrån riugarne komrno och der, på
det klarast upplysta stället af vattenytan, syntes något.

Var det ett foster af hennes lantasi eller var det verk-
lighet? Ilon såg en yngling, insvept i en lång, hvit
dräkt ligga der med haliva kroppen öfver vattnet och

hufvudet hvilande på en hvit kudde, som Höt på dess
yta. Ilon kunde nrskilja hans lina, hleka ansikte med
de stora, mörka ögonen, omgifvet af långa, svarta loc-
kar. Hon skulle kunnat taga honom för en kvinna,
om hon cj sett de fma, svarta mustascher, som skug-
gade hans öfverläpp. I handen höll lian encittraoeh
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mi hörde hoi) silfverklara toner och s&g hoilom vid-
röra dess strängar.

»Var detta neckon?» tänkte hon, »men. lmru olika
var hau ej då mot de föreställningar hon fått om ho-
noni i. barndomen, Huru kunde mau kanna någon
tVuktan för denne sköne, sorgsne yngling, som låg der
och såg längtansfullt upp mot natthimmelen».

Och nu begynte hän sjunga. Hän gaf sitt hjertas
oändliga längtan efter kärlek, frihet och solljus luft i
toner så vomodiga, så fulla af de hittraste kval, att
Huldas ögon fyldes af tårar. Dessa toner liksom drogo
henne dit ut, hon tyckte, att den sorgsne ynglingen
bad om hennes kärlek, och slutligen kunde hon ej
återhålla en snyftning. Då tystnade sången och yng-
lingen fäste sinä ögon på henne. »Hvem är du, sköna
kvinna?» frågade lian.

Hulda försökte kväfva sinä snyftningar och sva-
rade med ännu darrande röst, att hennes far var gods-
egare och att hon bodde i närheten af sjön.

»Och du är icke rädd för mig, som alla andra
menniskor», sade ynglingen med ett vemodigt leende.
»Du tyckes kanna medlidande med mig, ty hvarför
skulle du annars gråta?»

»Ja, det gör mig så oändligt ondt», svarade den
unga Hiekan, »ty jag kan förstå, att du är ensam här
och att du aldrig får se Guds sköna verld».

»Ja», sade ynglingen och hans röst skälfde af
undertryekt längtan, »ensam är jag och aldrig får jag
lemua denna sjö, på hvars botten jag bor. Aldrig får
jag se solen annorlunda än nedifrån sjöbottnen, för-
dunklad af det svarta vattnet. Men om jag hade
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någon att älska och som skulle älska mig, så vore jag
lycklig äfven här. Skulle du ej vilja berätta mig nå-
got om verlden demte, om denna verld, som jag så
väl minnes, men som jag aldrig mera fär se. Berätta
mig något om ditt hera och dina auhöriga».

Hulda kunde ej afslå denna bön, ulan berättade
om sinä gamla, föräldrar, och sinä tre äldre systrar,
om lumi de alla höllo af henno och huru roligt det
var nu sommartiden på landet. Medan hon talade blef
det allt ljusare och himmelen rodnade allt mer i
nordost.

Plötsligt sade ynglingen, som begärligt lyssnat
tili henues ord: »jag kan ej nog tacka dig, sköna flicka,
men nu måste jag återvända dit ned. Om du åter
skulle vilja komina hit nasta natt, så skulle jag för
dig berätta min historia. Det skulle göra mig en så
stor glädje, om du komme».

»Dii sksill jag göra det), sade Hulda och i det
saroina försvånn ynglingen under vattnct.

Den unga flickan steg upp ocli skyndade hem.
Solens törsta strålar glimmade redan i fönsterrutorna,
då lion koin IVani tili trädgårdsgrinden. Don smog sig
sakta uppför trapporna och in i sitt ram. Hela hen-
ncs själ v;ir sä l'nll af det underbara lion upplefvat,
att lion ej förmådde tanka en redig tanke. Blott ett
visste lion, nämligen att lion Eör ingen skulle omtala
denna aatts äfventyr. Ilon klädde hastigt af sig och
lorsjönk snårt i djnp sonni.

Då Hulda vaknade följande morgon, föreföllo
henne natteris tilldragelser såsom en dröm, men huru
tydligt koni hon ej ihåg den sköne ynglingens sorgsna
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ansikte ocli huru längtansfullt han sett på henno. TTon
kunde ej tanka på nägot annat under hela dagen och
sali för det mesta ensam i den lilla syrenbersån i
trädgården, försjunken i sinä drömmerier.

»Ilvad går det åt Hulda i dag, hon soin annars
är så liflig?» frågade hennes mor stundom och liennes
systrar kommo ofta, för att bedja henne deltaga i nå-
gon lek. Men hon arsäktade sig ined, att hon Var
trött och stannade kvar i sin vrå.

Då solen sjönk hakona trädtopparna, kände hon
en obetvinglig lust att skynda bort tili skogssjön. Hon
visste väl, att den bleke ynglingen ej ännu kunde
komina upp, men hon kände, att hän längtade efter
henne och blott väntade på det ögonblick, då hän fick
lemua sitt fängelse. Hon bad liksom aftonen förut sin
mor och sinä systrar, att de ej skulle vänta på henne
och gick med oroligt klappande hjerta framåt den be-
kanta stigen och uppsökte sin mjuka hviloplats vid
stranden. Alit var lika stilla och fridfullt soin före-
gående afton. Hon fäste sinä blickar på det ställe af
vattenytan, der hon först upptäckt ynglingen och
väntade.

Plötsligt kände hon sitt hjerta sammandragas och
en underbar känsiä fylde hennes bröst. Då visste hon,
att lian var på väg uppåt, och stras derpå såg hon
honom åter hvila ]>å vattenytan med cittran i sin
venstra hand.

Då han rick se henne, fiög ott skimmer af glädje
öfver hans ansikte, och han utropade: »o, jagtackar dig,
aköna flicka för att du icke glömt bort mig. Huru skall
jag för dig kuuna rätt uttryckä den glädje jagkänner?»
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»Sjung en såug», bad Ivon ocli luin sjöng. lian
sjöng liksom aftonen torut ora sin kärlek tili litvet och
ljuset, meri tonerna voro ej nu så sorgsna. Dessutom
sjöng hari äfven om sin kärlek tili henne, det enda
menniskobarn, sora ej I'ruktat och undrlytt honom.

Sangen klingade så underbar i den tysta natten.
Hon tyckte, att tonernas vågor flödade rakt in i hennes
själ, släckte der alla andra tankar och känslor, och
uppiylde den helt och hållet. Hon glömde hvar hon
var, och först då sangen tystnade, märkte hon, att
hon grät.

Och nu begynte hän en annan sång, i hvilken
hän för henne förtäljde, huru hän kömmit ned i den
mörka skogssjön. Hän berättade, huru hän vuxit upp
tili yngling i det sköna, fria Grekland på den tid, då
ännu de gamla gudarna styrde verlden. Hän hade
värit den vackraste ynglingen i hela nejden och njutit
af lifvet i fulla drag. Men hän hade älskat detta lif
för högt, så att hän försummat de höga gudarnas dyr-
kan. I stället för att besöka templen, hade hän dansat
med flickorna i lunden och gladt sig åt fågelsång och
blomsterdoft. Förgrymmad hade Zeus sändt gudarnes
budbärare, Hermes, för att varna honom, och då hade
hän lofvat att följande dag gå tili templet för att offra.
Men denna dag var så herrlig. Solen sken, himlen
var så djuphlå och flickornas skratt klingade så mun-
tert från lunden, att hän hade svårt att gå in i det
mörka templet. Just då hau skulle gå in, kom så den
skönaste hiekan af alla fram tili honom, satte en blom-
sterkrans på hans hufvud och bad honom komina tili
dansen. Då kunde hän ej längre stå emot, utan sprang



bort med henne tili lunden. Men midt under dansen
kom Zeus’ örn flygande, grep honom med sinä klor
ooh förde honom genom luften, tili dess den släppte
honom ned i denna sjö. Här kunde hän blott under
sommarnätterna stiga upp tili ytan, men då solen höll
på att höja sig, sjönk hau åter ned. Stundom ville
hän stiga upp på stranden och fly, men då voro hans
lemmar liksom förlamade, så att hän ej kunde röra sig.
Ater tystnade sången och ynglingen kom nu helt närä
stranden, så att hän låg vid Huldas fötter. Hän fäste
sinä mörka ögon på henne och sade: »Nu har du hört
min historia. Skulle det ej roa dig att se den boniug,
der jag bott i mer än tvåtusen år och skall bo ända
tili verldens ände?»

»Ihiru skall jag kuuna, koinma dit ned?» frågade
don unga Hiekan förskräckt.

»Tvänne gånger kun en menniska besöka mig,
nicn oin lion gör det en tredje gång, blir hon, såsom
jag, fången h&t. Räck mig din hand, så skall jag
föra dig ned, utan att du blir våt».

Hulda kunde ej motstå ynglingens bedjande blick,
utan steg upp och räckte honom sin hand. Derpå
tog hon ett steg framåt och kände nu, att hon sakta
sjönk ned i det svala vattnet. Men hän höll hennes
hand i sin och det var så ljuft att sålunda sjunka
nedåt, såsom skulle hon sväfvat i rymden. Hon an-
dades lika lätt som deruppe, och då vattnet sintit sig
öfver hennes hufvud, kunde hon se sin ledsagare.
Hän sväfvade vid hennes sida i sin långa, hvita siden-
dräkt, som kring lifvet sammanhölls af ett blått skärp
med guldspänne.
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Hnru länge lion på delta siili, sjönk, visste lion
ej; men slutligen kände lion, att dc nådde botten.
Hiir nere radde stark skymning, som dock tiliäl henne
att urskilja de närmaste föremålen. Ilon såg sig ora-
kring och fan n sig stä på en brcd sandgiing, pii hiula
sidor oin hvilkcn viixte höga träd af koraller. Klera.
af dessa träd buro stora, mångfärgade blommor, men
då Hulda mcd ett utrop ai Eörtjusning ville plocka
en ai dessa, drog den sig in i trädgrencn, kvaiiem-
nande blott några små hål.

Hennes följeslagare log och sade: »dessa vackra
hlommor aro koralldjur och draga sig genast in, då
inan yidrör dom. De stränga gudarna, liito mig som
en tröst få alla dessa djur från Medelhafvets botten.
Se, hiir linnas äfyep manga. andra».

Då Hulda noga betraktade sjöbottnen, såg lion
öfverallt stora, vackra snäckor samt äfven tvättsvanipar
och andra underliga djur.

Nu sväfvade dc framåt längs sandgåhgen och
kommo snart tili en stentrappa med breda afsatser på
hvardera sidan. På dessa afsatser Lågo stora bläck-
liskar, hvilka hotande sträckte sinä ormlika fångarmar
efter derj unga Hiekan, men ynglingen nopade hågra
ord tili dcni, hvarpå de liastigt drogo sig at sidan.

»Blef du rädd?» frågade lian.
»Nej, jag Eruktar intet, då du ledsagar mig»,

svarade Hulda.
Hans iigou bljxtrade af stolthet, och mi feunde

mau ater i linnoin skönja den iorue greken.
»Hiir iir mitl hein», sade lian och förde henne

uppför trappan och Irani tili en i bergväggen inhuggen

106



107



108

dörr. Oivaniör denna dörr hängde en klart lysande
lampa, Erån hvilken del sk(>n utströmmade, som upp-
lyste sjöhottnen. Då de gått genom dörren, komnio
di; in i ett stort rum. Hulda, kånde genast, att de 1111

lemnade vattnet bakom sig och konuno in i vanlig luft.
Rummets tak uppbars ai vackra, rikt ntsirade

marniorpelare och öfveralll i nischer ocli vrår stodo
herrliga marmorstatyer. Här och der syntes små sten-
bord, fullsatta med vackra snäckor och koraller, men
utom några divaner syntes för öfrigt inga möhler.
Väggar, tak och golf voro af en rödaktig, fmpolerad
slcnart och från taket nedhängde en lampa, som upp
lyste alit med ett mildt rosenfårgadt sken.

Hulda kunde ej afhålla sig från att med beundran
ooh Eörvåning ffåga: »huru hafva de vredgade gudarna
giivit dig en så herrlig hostad?»

»Ja, ser du», svarade ynglingen, »skönhetens
gudinna, Afrodite kånde medlidande med mig och ut-
verkade, att raan på detta sätt skulle försköna min
boning. Och huru skulle jag väl eljest kurina- ut-
härda hår?»

»Men», afbröt hari sig plötsligt, »nu synes morgon-
rodnaden redan genom fönstret. Nu måste du bort».

I de stora fönstren syntes verkligen ett gyllene
skimmer. De skyndade åter ut i vattnet och sväfvade
upp tili ytan, der ynglingefl hjelpte Hulda, att stiga
upp pii stranden, hvarefter lian tryckte en kyss pa
hennes hand och lorsvano.

Hulda stod nu åter på det mossbeväxta berget.
Icke en droppe vatien syntes på hennes kläder neli
hennes ar pickade som iörut vid bannen.
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Ilurn'nnderbarl var ioke alit detta! Uuni skön
bade hari ej värit och liuru stolt hade ej hane ögon
blixtrat, då lion visat I'örtroeude för hononi. Mon lian
var ju en Eörtappad varelse, det var väl ändåorättatl
kanna sympati för honom. Det var kanske bäst, att
lion ej vidare giok ned tili sjön om natten, och hau
hade ju ej heller bedt henne komma, utan hioit kvsst
henues hand.

Ilennes tankar gingo denna kretsgång under hela
henivägen och aterkoninio ständigt tili hans ödmjuka
kyss. Ilon orkade shitligen ej mera tanka, lion behöfde
blott hyila, hvila ....

Då Hulda Eöljande morgon intradde i matsalen,
såg lion så lilek och lidande ut, att henaes mor oroligt
frågade, 0111 liou var sjuk.

»Jag har inte sorvit väl i natt», svarade den unga
flickan.

»Det är inte bra för dig, att sitta så länge ute
mu kvällarne , sade modren, »Gör mig ej den sorgen,
att blifva sjuk, var raera Eörsiktig, jag ber dig».

»Ja, det kari nog hända, att dot vore bäst Eör
mig att ej mera gå ut i skogen oin k välien», svarade
Hulda sorgset, »meri oroa dig ej mamma, jag är inte
sjuk».

Hon gick åter bort och satte sig i den lilla syren-
hersån, lutade sig mot ryggstödet af den bekväma
trädgårdsstolen och riktade blicken mot den blå som-
marhimmeleu. Solstrålarna lekte mellan de sakta
prasslande löfven och en stark blomsterdoft från träd-
gården fylde luften.
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TTnni skulle det kannas, tänkte hon, att aldrig
mera Eå se ali denna naturens skönhet. Att dag efter
dag sitta der nere ensam, att blott om nätterna skåda
den blå himmelen, jnst så mycket att längtan derigenom
blef ännu starkare. Och hela den långa, vintern, då
alit var mörkt, då blott den matt lysande lainpan spred
sitt rosensken öfver ständigt samina, toroniål!

Men nu togo tankarna en annan riktning. Ilon
iorsökte föreställa sig, huru det skulle vara för Ivanne
älskande att lefva der, ostörda af verldens oro. Att
vandra hand i hand niellan korallträden, der liskarna.
nnintert lekte och der snäckorna skimrade i alla regn-
bågens färger. Att sedän under de milda soinmar-

nätterna sitta tillsanjmans på sjöns lugna yta och sjunga
om sin kärlek.

Mon hvilken flicka skulle viii öfvergifva förftldrar,
syskon, vänner och alit hvad lifvet har skönt och godt
för att förljufva en förtappad varelaes lif? Nej, lion
ville ej mera tanka på honom. lion ville halva luft
och soi, hon tnåste lefva, lefva.

Hon sprang upp, skyndade bort tili gårdsplanen,
der hennes systrar kastade boll och begynte med af
ifver glödande kinder deltaga i deras lek. Hon skrat-
tade och skämtade mer än de andra .... men plötsligt
krängde tårarna åter frarn i hennes ögon. Ilon kastade
bort bollen och sprang ned i trädgården, der hon lade
sig tramstupa på gräsmattan och grät.

Hela dagen förrlöt \)k detta sätt. Stundom var
Hulda glad och uppsluppen och stundonj var hon för-
svunnen långa stunder. Då aftonraåltiden var Eörbi,
gick hon åter ut i tr&dgården och satte sig på vu bänk.



Solen sjönk allt rnera, snart akulle den alldeles försvinna
och då .. . Men hon akulle ju ej mera gå dit. Icke
hade hon ändå loivat, att ej göra det, och hvad fara
kunde det väl vara för henne? Nu glimmade blott de
sista strålarna mehän träden, hon måste ännu en gång
se honom. Men modren ..

.

Ju mörkare det blef, desto starkare blef hennes
längtan. Tänk, om de nu skulle komma och bedja
henne gå tili sängs. Hon steg upp och sprang,
sprang af alla krafter ned tili skogssjön, soin om någon
kömmit efter för att hindra henne derifrån. Först vid
stranden, stannade hon. Alit var stilla .... ej en krus-
ning syntes på sjön, och hon kastade sig utmattad ned
på mossan och slöt ögonen. Plötsligt spratt hon tili, hon
käude åter liksom föregående afton, att hän närmade
sig, och öppnade ånyo ögonen. Då mötte hennes blick
åter hans, men nu var denna icke mera sorgsen, utan
der syntes samma uttryck af stolthet, soin hon redan
sett deri, och den uttryckte på samma gång en så
oändlig kärlek, att hennes hjerta nastan upphörde
att slå.

»Vili du åter besöka mitt lioin?» frågade han.
»Ja», svarade lion sakta, steg upp och räckte

honom banden. Åter sväfvade de ned genom vattnet
och stodo suart nere på den breda sandgången, mei-
hin dc lefvande träden. De gingo uppför trappan,
der bläckfiskarna hioit sömtoigl betraktade dem med
sinä stela, gråblå ögon, och koramo in i rnmmet, der
alit såg ut som förr. Ynglingen förde Hulda fram tili
en af divanerna, och de satte sig der bredvid hvarandra.
Derpå tog hau sin cittra och begynte sjunga. lian
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sjöng åter om sin glödande kärlek tili henne och bon
Ivssnade med halfslutna ögon.

Hvad det var ljuft att sitta så, men var det ej
också orätt? Hon kunde ju ej iindå tillhöra honom.
Hon betraktade honom medan lian sjöng. Det var ej
nier den sorgsne ynglingen, utan den forne greken,
glödande af lii" och liäiilörelse.

Sangen tystnade. Han lätt cittran sjunka ned i
sitt knä, och frågade med låg röst: »tror du afl d<>t
på jorden iinnes en kvinna, i sländ att för sin älska-
des skull dela ett sådant öde som mitt?»

»Kanske», svarade hon sakta och dröjande.
Han I'atlade hennes hand och sade i bedjande ton:

»oin den, som är sä skön, så god, skulle vilja stanna
bos mig, så skulle jagkanske ej mera sakna min frihet».

»Men min mor, minä syskon», hviskade lion
knapt hörbart. Men så kom hon ihåg sinä löresatser
under dagens lopp, kom ihåg huru herrligt lifvet var
deruppe, och hon sprang upp och utropade: »aok, för
mig bort hftrifrån, här ar sä mörkt. O, mera luft,
mera luft!»

J)å tog hiin henne i sinä armar, tryckte en lidelse-
-I'ull kyss på hennes läppar och bar henne ut. Hon
I'aim gig snart ensam på stranden och mi sprang hon
derifrån, liksoin lion sprangit den föregående aftonen.
Hans kyss brände ännu på hennes läppar och hon
tyckto sig höra tonerna af hans sång i sinä öron.

Da lion koin hein, lade hon sig fullklädd på
sängen och grät, som ora hon kastat, bort sitt lifs högsta
lvcka. Gråten lättade hennes hjerta, men likväl kunde
hon ej sofva på hela uatten.



Då Hulda följande morgon visade sig, var lion
blek, men lugn, nastan glad. Men då de andra systrarna
gingo tili sinä lekar, begaf hon sig bort mot skogen.
Solen sken och lärkorna jublade högt öfver hennes
hufvud, men hvad brydde hon sig derom, då hon ej
kunde ujuta deraf! Och hvad betydde väl heller fri-
heten! Var det ej frihet, att frivilligt öfverlemna sig
åt den man älskade?

Nu glimmade sjön åter mellan träden och hon
gick fram tili stranden. Solstrålarne dansade öfver
vattenytan och blåglänsande sländor surrade mellan de
långa, mörkgröna säfstråna. Hon lutade sig ned. Ja,
der nere var hän; hon tyckte sig se hans mörka ögon
längtande fästa på sig.

»Ja, jag kommer», hviskade hon. Ett sakta pla-
skande hördes, och på den blanka vattenytan gingo
ringar, hvilka glittrade i solskenet, bredde ut sig mer
och mer och slutligen utplånades.

Folket i trakten kring den lilla skogssjön berättar,
att man under vackra sornmarnätter kan höra necken
spela och sjunga på dess yta. Hän sjunger drömmande
kärlekssånger och stundom blandas med hans stämma
äfven en klar kvinnoröst. Men ingen har någonsin
sett honom, ty alla undvika att vid denna tid närma
sig sjön.

8
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Den förtrollade äsken.

Det var en mörk natt i slutet af Augusti. Himleu
var betäckt med svarta moln; då och då flammade vid
horisonten en skarp blixt och några sekunder senare
hördes åskans dofva mullrande.

Längs en smal stig i skogen, der det var så mörkt,
alt lian knappast kunnat se handen framför sig, om
lian ej liaft en liten blindlykta, gick en ung raan med
Bnabba steg. Yid hvarje blixt upplystes hans vackra,
djerfva, nastan vilda ausikte, med de eldiga, niörka
ögohen. Det var dcn vilde Mikael IVån den lilla hvn
vid skogsbrynet. Han var bela byns förskräckelse
ocb alltid, då något ofog i siaiyg blifvit hegänget, sade
liian, att Mikael gjort det, och vanligen hade mau äfven
rätt. Men buru kundo lian väl också vara annorlunda?
lian hade tidigt blifvit ioräldralös och vuxit upp utan
alt få liira annat än odygder ai' dåliga kamrater. Alla
skydde honom nu, så att hari ej mera kuik le ia arbete
någonst<ädes; hvart han vände sig, mötte honom endast
misstrogna blickar och hårda ord. Annu hade han ej
gjort sig skyldig tili något verkligt brott men nu
var det slut med hans tålamod. Hän var tvungen att
skaffa sig sitt uppehälle på något sätt, och då lian ej
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kunde göra det på ärligt sätt, måste det ske på något
Oärligt. Men lian ville ej liedlåta si<r tili något suat
tande i den fattiga byn; nej, han ville finna på någon-
ting ovanbgt .... och han hade funnit det.

Dock kunde lian ej göra något, om lian ej fick
hjelp ai' den fruktade hexan, Troll-Kajsa. Hela byn
visste, att denna hexa hodde i skogen, men Eå hade
sett henne, ty lion var så Eruktad, att mau blott i
hviskande ton vågade tala om henne. Mikael hade
ander sinä. ströftåg i skogen upptäckt hennes liåla, och
det var dii lian nn var på vii»'.

Askan mullrade alit starkare och mellantiden
meihin blixt och knall lilel' alit kortare. Slutligen he-
lyille äfven rognet falla i stora droppar och öfver
skogen Erambröt en stormil, som dånande rusade Erana
niellan Eurorna. Ej etl drag förändrades i den unge
niannens ansikte och lian brydde sig ej ens oin ali
påskynda sinä steg. Snart var ovädret alldeles öfver
honom. lian hade svårt att linna vägen, ty hlixlarna,
som flammade öfverallt på himlen, bländade hans ögon.
Åskan dånade mi oafhrutet, och stundom bländade sig
deri äfven brakandel ai' liågot väldigt träd, som stör-
tade tili marken.

Stigen luule im aljdelea försvunnit, men Mikael
Eorteatte sin vandring rakt fnun, och snarl höjde sig
framför honom en mossbevuxen bergvägg.

»Hitåt måste det \;ii'n , mumlade lian och Eöljde
länga bergväggen. Markon var högst oländig, så ali
lian cii(lasl långsamt kotn framåt. Slutligen uppgaf
lian ett utrop ai' glädje. Der borta trängde ju eldsken
ut geuom en öppning i berget. lian skyndade Irani
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och stod snart framför öppningen tili en håla, inifrån
hvilken lian iiörde en liten hund gläfsa. Utan hetän-
kande böjde lian sig ned och gick in genom den låga
öppningen.

Då han kömmit in i hålan, såg hän sig nyliket

omkring, utan att bry sig ora den lilla, fula hunden,
som häftigt skällande kom honom tili mötes. 1 hilan
var ganska rymlig, men saknade nastan hvarje spår
af inredning. Den upplystes och värmdes af en stor
eld, som rlammade på en af Stora, liata stenar uppförd
härd. I ett hörn syntes en hög med rötter och andra
växtdelar, i ett annat stodo några lerkrukor och i ett
tredje upptäekte Mikaela skarpa öga en bädd at' inossa.

Alit dotta introsserado honom dock mindre iin
denna underliga bonings invånarinna. Denna satt på
en låg stol Eramför elden och upplystes tydligt af dess
rödaktiga, fladdrande Bken.

Det var en litcn, krokig gumma med ett gult,
förtorkadt ansikte. Hennes krokiga näsa hängde ned
öfver den tandlösa munnen, så att deu nastan vidrörde
den skarpa hakan, och de djupt liggande, sinä svarta
ögonen mötte den främmande med en nålhvass, genom-
trängande blick. Ilon var klädd soin en bondkvinna
och bar på hufvudet ett svart huckle.

»God alton, mor Kajsa», helsade Mikael.
»God afton Mikael», svarade gumnrai) med gnäl-

lande röst. »Hvarför kommer du och stör mig vid
doiina sena timme?»

»Huru känner du mitt nainn», frågade den unge
mannen hapen, »men det är jn sant, att du ären hexa,
och detta är ett godt hevis på din förmåga».
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»Har du kömmit hit för att prata dumheter, så
skall jag nog veta få dig härifrån», sade hexan ilsket.
»Säg mig genast ditt äronde, eller får du se »

»Nå, nå, var inte så häftig, kara mor», sade
Mikael lugnande, »jag skall genast heratta. Förstöch
främst, att jag har beslutit att skaffa mig pengar, och
detta masto väl ske på andras bekostnad. Men jag
viii ej som en vanlig tjuf bryta mig in och stjäla, med
Eara att blifva gripen; derför måste du skaffa mig ett
redskap, medelst hvilket jag kan komma in i hvilket
hus som helst och sedän åter aflägsna mig utan att
blifva hemärkt. Kan du göra ett sådant?»

»Fråga hellre, om jag viii», svarade Troll-Kajsa,
»hvarlor skulle jag göra något, som jag ej har någon
fördel af?»

»Men du kunde ju få en del af vinsten», föreslog
den unge inannen.

Hexan utbrast i ett gällt hånskratt. »En del af
vinsten, ja», sade lion, under det lion tryekte sinä kno-
tiga händer mot bröstet, »kanske litet pengar, atl gå
ncd tili byn och köpa kärameller för. Hihhihhi! Hvad
tror du jag skulle göra med pengar?»

»Na, hvad skulle jag väl eljest kumia gifva?»
frågade Mikael något modfäld.

Hexans svarta ögon glimmade skadegladt i ske-
net från elden, och ett elakt grin förvred bermes
ansikte.

»Oin själ», svarade hon.
»Min själ, hvad skulle du göra mod den?» frå-

gade Mikael. Hans atfsikte blef något blekare, men
föröfrigt liöll lian sig lugn.
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Jag samlar sådana för min herre och mästare»,
svarade Troll-Kajsa!

»Nå ja», sade den unge mannen efter en stunds
besinning, »tili honom skulle jag väl älVcn ännars
komma. Men hvad säkerhet har jag väl för att din
naiskin duger tili något, om jag nu lolvar bort min
själ ai dcn onde?»

Hexan hoppade tili af ilska på sin stol och slög
med en eldbrand mot spiselkanten, så att gnistor och
rök hvirflade omkring henne.

Ilvad gör du här, om du ej litar på mig?» skrek
lion, men lugnade sig derpå något, och sade efter ett
ögonblieks besinnirig: »men det kan vara detsamma,
dii behöfver ej loiva bort din själ för annat Eall äu
det, att du, med tillhjelp af den sak du Pår af mig,
kommer att stjäla åt dig pengar».

Skall jag teekna undor någon förbindelse?»
frågade Mikael, som var beredd, att in på bvad
som lielsl.

»Behöfs inte», svarade hexan, »ett muntligt löfte
1mi- alldelea gamma verkan. Åfgif del nu, så börja
vi genast».

I' t;in atl tveka sade nu Mikael: »må min sjäJ
tillhörä dcn onde, ifall jag kommer atl stjäla pengar
mcd tillhjelp af dcn sak, du skad gifva mig. Ä.r
det nog?»

»Ja», svarade hexan och gnuggade förnöjd sinä
händer framför brasan. Derpå steg hon upp och lyfte
med en styrka, som uran ej skulle kunnat tilltro henne,
en stor gryta från en vrå vid spiseln och hängde den
på en krok öfver elden.



Kvll denna med vatten», sade lion åt Mikael
under det hon stultade bort tili den vrå, der rolleina

lågo, ocli begynte söka bland dem.
Mikael lydde och hemtade vatten I'rån en kiillä.,

som befann sig strax utanför ingången. Då grytan
var fyld, kastade hexan deri en hei mängd nnderliga
rötter, och då vattnet börjat koka, hälde hon, under
Erammumlande ai' otydliga ord, deri några droppar Ira n

tiera olika. krukor och llaskor. Snart såg Mikael en
mängd små föremål stiga upp och ned i det nu grön-
Eärgade vattnet. Hexan framtog sA, en srriältdegel,
lade deri några metallbitar och satte den i elden. Då
metallen smält, tog hon åter degeln från elden och
hiilde dess iunehåll i grytan, hastigt framhväsande en
anderlig besvärjelse. Ett starkt fräsande hördes, och
ur grytan steg ett moln ai rök och ånga. Då detta
skingrats, såg Mikael på vattenytan ett föremål, hvilket
hexan derpå upptog medelst en stor slef och stälde på
spiselkransen. Det var en liten ask med kupigt lock,
som tyektes bestå af rent guld och vara ulsirad med
iulagda ädelstenar, Mikael betraktade med förvåning
denna, lilla ask och irägado i något lvillande ton: »meri

huru skall den der lilla tingesten kurina . . .?»

»Så här», afbröl honom hexan, stälde äsken på
golfvet och tryekte med ringret på en rubin i dess lock.
Innan Mikael hann se, huru det' gick tili, hade den
lilla dosan blifvit så stor, att den var högre än han,
och han knnde nu se, att de vaekra ädelstenarna blott
voro glasbitar och guldet förgyldt trä.

Hexan öppnade on liten dörr och de trädde in
i äsken. De befunno sig nu i ett litet, cirkelrundt
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rum, nastan utan möbler, hvars väggar, tak och golf
voro betäckta mcd on mjuk stoppning, öfverdragen
med röd sammet. I väggen funnos sex runda fönster,
ocli Mikael förstod, att dessas slipade rutor utgjordes
af de glasbitar, som hari sett utifrån.

Hexan tryckte på en liton knapp vid ett af
fönstren och sade: »se så ja, im är äsken liten igen»,
och då Mikael såg ut genom ett fönster fann han, att
detta var sant. Äsken var åter blott tre tnni hög och
likväl befann han sig sjelf nti den.

Han blef så hapen, att han först efter en lång
stund kundc utbrista: »men huru kan detta vara möj-
ligt; bar jag då blifvit en dvcrg?»

Hexan grinade och svarade: »så länge du är i
äsken, ja, men förstår dn nn, hvad du kan litratta nied
den? Du behöfver blott låta sända den, jemte dig sjelf,
som gåfva tili någon rik mau, ocb han sätter den bland
sinä skatter, der dn sedän kan luiseni bäst du viii.
Du måste hafya med dig i äsken en lång repstege
och andra nyttiga verktyg, så att du sodan kan komina
ut genom fönstret med det, som du stulit, och som du
naturligtvis lorvarar i äsken. Är du nöjd?»

»Visserligen», svarade Mikael, »ehuru jag måste
hafva (>n medbjelpare, bvilket är mycket ledsamt. Men
Kalle, den skojaren, kan mun nog iä tili hväd som
helst. Släpp mig nu ut hara».

Hexan tryckte på en annan knapp, ocb äsken
blef åter stor, hvarefter de trädde ut ur densamina.
Sodan lion åter iörnnnskat den, räckte lion den ät
Mikael med dessa ord:



»Mer äu en månad lär du väl ej behöfva den, ty
då skulle du utplundra hela jorden, såledos fordrarjag
den tilibaka elter denna tid. Tig, du bar intet att
säga, du bar redan loivat».

»Inte är jag väl så dum», sade Mikael ocb stop-
pade äsken i fickan, »du bar ju också loivat».

»Vi lå väl se», sade bexan med ett luit grin, »ut
med dig nu!»

Mikael gick åtor ut ur hnlan. Regnet hade upp-
hört, och i öster syntes en smal, röd strimma af den
gryende dagen. Följande dag uppsökte lian sin bästa
kanirat, Kalle, och anförtrodde honom sin pian. De
båda hade derpå en lång rådplägning om, hvart det
vore lämpligast att Bända äsken.

»Tili någon furste», sade Mikael bestämdt, »men
tili livem?»

»Jag tror», svarade Kalle, »att de här europeiska
I'urstarna icke halva niycket peugar henima hos sig;
det blir nog biisi, att du far tili österlandet».

»Ja, tili österland viii jag fara», gnolade Mikael,
»kanske tili turkiska sultanen?»

»Hvarför icke», svarade Kalle.
»Afgjordt säledes», utropade Mikael. »Nu går

jag efter repstegen och matsäcken och kryper sedän
in i min ask. Du sätter omslag omkring den och
sftnder den sedän i väg».

Under det hän sade detta, bade Mikael elter he-
xans anvisning lörstorat äsken ocb gått in i den, med-
tagande en repstege ocb en väldig matsäck. Hän vin-
kade larväl åt sin kamrat ocb lörrainskade den sedän
åter. Nu kände lian, burn Kalle lylte upp den ocb
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bar bort den. Efter en timme låg den siiliä på post-
kontoret, och efter åter en timme var hän på väg.

Hän kunde just ingenting se, då hans bostad var
invecklad i papper, men af posttjenstemännens samtal
förstod hän, burn resan gick. Hän hade det ganska
bra och låg för det mesta sofvande eller halfsofvande
på det rajuka golfvet i sin bostad. Huru länge färden
räckte, visste hän ej, men snart förstod hän ej mer ett
ord af hvad, soin talades omkring honom. Hän flyt-
tades från den ena vagnen tili den andra, och några
längre uppehåll förekommo aldrig.

Slutligen kände hän en dag vid tolftiden, att
äsken fattades och bars bort. Hän tyckte, att det gick
uppför trappor, och snart derpå hörde hän ett virrvarr
af röster, som talade ett främmande språk. Men den,
som bar äsken, fortsatte ännu sin väg, och det blef
åter tyst. Plötsligt hörde hän, att man tog bort om-
slaget från dösän, dagen föll in genom de sex små
fönstren, ocli då hän såg ut, märkte hän, att hän befann
sig i händerna på en äldre man, klädd i dyrbar, öster-
ländsk dräkt och med turhan på hufvudet. Mannen
vred och vände dösän, så att Mikael föll från ena sidan
tili den andra. Slutligen sade lian några ord och räckte
äsken åt en storväxt negerslaf, som djupt bugande
emottog den och försiktigt bar den genom Hera rum.
Slutligen kom lian tili en dörr, framför hvilken en tili
tänderna beväpnad neger höll vakt, och genom denna
dörr in i en stor, mycket vacker sai. Ofverallt i denna
sai halflågo på mjuka divaner underbart vackra kvin-
nor; en del pratade gladt, andra voro sysselsatta med
något handarbete eller med att karama sitt rika, svarta



hår. Negern, som bar askien, gick Eram tili en ung
kvinna och lade den, under djupa bugningar och en
ström af ord, I'ramför hennes fötter.

Denna kvinna var mycket olik de andra och lik-
nade mera dein i Mikaela hemland. Hon hade långt,
Ijust hår, blå ögon, i hvilka tårar skimrade, och ett
fiilt, blekt ansikte, .som på samraa gång uttryckte Eör-
tvillan och trots. lion upptog äsken med on trött,
likgiltig rörelse och gick bort mot en sidodörr.

»Ack. jag anna Asua!» ntropade Mikael, tv im

förstod lian alit. I etallet för att låta Eöra äsken tili sin
skattkamihare, såsom han vilutat, hade sultanen skänkt
den åt en af sinä haremsdaraer. Ilvad nytta hade
han nu af hela. fiinienV Iliitu skullo lian komina
<loril'mn, då beväpnade negrer stodo vid alla dörrar?
Och ora han också kommc undan, sA, skullo han ej
knnna. inedlora något I'Win dessa befolkadc runi

Mikael var så ond, att lian hade lust att skrämma
lifvot vii- d.enna kvinna, som korsado hans planer. De
luulo nu kömmit in i ett litot, mycket vackert rum,
der den unga Hiekan stälde askon på ett bord, hvarpå
hon kaståde sig ned i on divan ooh grät bittra tårar.

Nu kunde Mikael ej längre återhålla sin vrede,
utan tryektc på den knapp, som gjorde askon stor.
Ett brakande hördes, tv det lilla bordet kunde ej bära
(>n sadan tyngd, och nu stod han i dörren färdig alt

låta sitt raseri bryta löst öfver den unga kvinnan. Men
han stannade som förstenad, ly nu Eörst kunde han
rikligt se, hur.u vacker lion var. lion hade forskräekt
rest sig upp och betraktade bonom med så tydlig
ångesl i de blå ögonen, alt hans hjerta niistän rördes,
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I stället för att ropa på hjelp, såsom hän väntat, sade
]ion blott några bedjande ord på ett främmande språk.

»liite förstår jag din rotvälska», svarade Mikael
vrosigt.

Yid dessa hans ord, undslapp ett skri af giädje
den unga Hiekan, och hon sjönk tili Mikaels fötter snyf-
tande; »ni talar svenska, ni talar svenska, o, min Gud!»

Nu veknade Mikael fullkomligt. Hän hade ju i
grunden ett godt hjerta, fastän förhållandena gjort
honom tili hvad hän var. Hän upplyfte den stackars
Hiekan och sade tröstande: »nå, nå, gråt inte, jag kan
nog förstå, att du ej har roligt här, rnen kanske att
vi kumia ställa allt på rätt igen. Är du också från
norden?»

Den unga Hiekan torkade sinä tårar, kastade en
forskande blick mot dörren och svarade: »ja, jag är
från Finland, men jag har blifvit tillfångatagen af
sjöröfvare och sedän såld hit. Man vil! göra mig tili
sultanens hustru, och endast min gråt och minä böner
hafva ännu räddat mig. Nu har man sagt, att raan
skall låta dränka mig, om jag ej mora en månad går
in derpå. Men hellre dö än nedlåta sig tili att blifva
haremsdam!»

Och den unga Hiekan kastade med ett trotsigt
uttryck i sitt ansikte hufviidet tillbaka. Mikael hade
aldrig förr sett något så vaekert. Derpå fortfor hon:
»men huru har ni kömmit hit och hvem är ni?»

»Mitt namn är Mikael, och jag har kömmit hit i
den der äsken», svarade den unge mannen och beskref
derpå burn resan tillgått, utan att tala om ändamålet
med densamma.



»Men huru skall ni komina härifrån», Erågade
hon förvånad. »Här stå ju väktare vid ulia dörrar».

»Det är just det, som Jag ieke vet», svarade
Mikael. »Huru är det med ionstret?»

»Det ligger tio Eamnar öfver Bospören», svarade
dcn ungfl flickan sorgset, »oeh dessutom är det ju
gnller för det».

»Ja, 1111 ser jag», utropade Mikael, »detharnågot
a!' Eängölse, det här. Men låtom oss ej mora tala härom
nu, någon utväg yppar sig nog iorr eller senare. Hvad
heter du, sköna rlicka?»

»Mitt naitin är Hanna», svarade lion, men fortfor
derpå förskräckt: »tyst, nu komma de iör alt hemta
Eörfriskningar åt mig. Skynda fort bortl»

Mikael sprahg in i sin ask, hvilken lian derpå
åter gjordc liten. Knappt hade detta skott, iorrän
dörren öppnadea oeh en slaf inträdde, bärande en stor
brieka. Sedän slafven ställt brickan på bordet, vinkade
den unge Hiekan ai honom, att lian skulle aflägsna sig.

Då luin gått, kunde Mikael ej mera, motstå lie
gäret att komma fram. Han måste åter tala med
denna sköna, olyckliga kvinna, soin väekt i hans hjerta
så ovanliga känslor. l)ä lion liek se hononi, l>a<l lion
liononi småleende deltagä i sin måltid oeh Mikael lät
ej säga sig detta två gånger, tv lian var ganska
hungrig. lian åt med god aptit af alla dessa läeker-
heter, h vilku lian ej ens kände tili nanmet. Hans
bordskamrat deremot rörde knappast vid nmten, men
det tycktes vara henne ett Qöje att se hans aptit.

»Hvad skall mau säga nu, när jag ätit så niyeket
i dag?» sade hon skäintsamt.
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»Huru länge har du värit här?» frågade Mikael.
»Snart ett år», svarade hon med en djup suck,

»jag talar redan deras språk ganska bra».
»Har du då inga anhöriga, som möjligen kunna

utforska din vistelseort?» frågade hari vidare.
Hon skakade nekande på hufvudet: »Jag har

hvarken släktingar eller vänner mera, och huru akulle
de väl också få reda på hvar jag linues, om jag hade
några? Nej, låt oss ej mera tala om sådant; det gör
mig så ledsen. Jag vill ej mera tanka på att komina
härifrån, ty jag vet, att jag måste dö här inom en
månad».

»Det skall jag nog veta hiudra», utropade Mikael
upprörd. Den vackra flickaus olycka hade gjort ett så
djupt intryck på honom, att hau alldeles glömt ända-
målet med sin resa och nu blott täukte på henne.
För att kornina henne att glömma sin belägenhet, be-
gynte lian heratta om sin hemtrakt och om sitt vilda
lif. Nu först, vid denna oskyldiga flickas närvaro, kände
hän, huru dåraktigt hän förslösat sin ungdoms krafter.
Men hän hade ju intet annat att heratta för henne, och
det kändes så underligt ljuft att rådfråga henne om
huru hän hade bort handia. Hon visade ju ett sådant
öfverseende, och hade dock så stränga begrepp om rätt
och orätt. Hän tyckte sig blifva renare i hennes när-
het, och slntligen måste hän äfven åt henne anförtro
sin största synd, den, att hän hade fimuat stjäla,
och hvad värre var, att hän hade sålt sin själ åt
den onde.

Hanna blef mycket blek, men frågade saktmodigt;
»'akulle du ännu taga något härifrån, om du kunde?»
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»Nej, inte om jag hade alla verldens skatter frani-
l'ör mig, ly jag inser mi huru öratt det är», utropade
Mikael lifligt, »men tror du att jag kan i'å iorlåtelse
älven Eör detta brott?»

Den unga Hiekan svarade utan tvekan: »ja, den
som ångrar, kan alltid Eå iörlåtelse, och du har jn ei
ilnnu tagit något».

En nnderliar känsiä ai frid fylde den unge man-
nens bröst, och glömska ai' sin omgifning fortforo de
ännu länge att samtala, tili dess det inbrytande mörkret
gjorde dem uppmärksamma på tidens fiykt.

»Uuni konnner det sig, att de lemua dig så länge
ensam», frågade Mikael förvånad.

»Jag tror», svara.de den unga Hiekan, »att suita-
nen lorbjndit de andra kvinnorna att sällskapa tned
mig, för att genom ensamhet besegra mitt motstånd.
En timme oin dagen skall jag tillbringa i hans barem,
men ingen talar tili mig utom öfyereunuoken, soin

bvarje gs.ng Erågar, nm jag ej äimii beslutit mig. Men
nn måste du åter gå bort, ty min slafvinna kommer,
Eör att hjelpa mig att gå lill sängs».

Mikael skyndade in i äsken <><•]> strax derpä
inträdde en slafvinna. ilon och hehues matmo-
der gingo ut genom en dörr, lemnande rammet tyst
och tomt. Mikael lado sig oed på sin vanliga hvilo-
plats och var snart försänkt i djup sömn.

Alla dagar under den följande månaden tillbragtes
med liknando förtroligt samspråk och de båda unga
förstodo snart, att de ej kunde lefva utan hvarandra.
Mikael hade mi blifvit en helt annan menniska, och
livarje dag sade hau lill sig sjelf, att lian, om han
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blott återkomme tili sitt land igen, skulle böria ett
stilla och arbetsamt lii'. Men huru skulle han korama
härifrån med Hanna, tv ulan henne ville han ej tanka
på niigoii Hvkt! Det gjorde hononi sa ondt att se,
huru hon elag för dag blef alit sorgsnare och blekare.
lian kunde såväl föreställa sig. huru nian plågade
henne under de stunder. hon tillbragte i sultanens
harera, fastän hon aldrig sjeli' ville tala deroni.

Slutligen, några dagar Eörrän månaden vartillända-
lupen, kom hon in sitt niin niveket hlek och med
läpparna hårdt slutna, liksoin för att återhålla sinä
tårar. Då kundi; Mikael ej längre heherska si»-, utan
slöt henne i sinä armar ooh besvor henne att heralla,
hvad man gjort åt henne.

Ilon lutade sitt hufvud mot hans bröst och be-
rättade, att sultanen s joif hade värit inne och frågat
henne, ora hon ej redan vore beredd att blifva hans
hustru och då hon bestämdt aekat, hade lian i vredes-
niod utropat: »om du ej inom en tiinrae har samtyekt,
,skall du kastaa i en mörk langelsehåla ocli förblifva
der tili månadens slut. Oin du ej då viii gifva efter,
sa måste du dö».

När Mikael hörde detta, utropade han: »låtom
oss genast gå in i niin ask; kanske linna vi sedän
något raedel tili räddning, och der kan ingen linna oss .

Derpå Eatta.de han en på bordel Btående bricka,
Born var Eullsatl med de läckraste rätler, och gick torut
b i den Eörtrollade äsken. Den unga Hiekan Eöljde
efter, och snart hade äsken åter blifvit liten.

Hanna såg sig förvånad omkring och sade:
►Ack, den, soin ändå när som helst kunde göra sig

9
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så liten! Huru många Earor skulle mau ej da kuuna
undgå».

»Ja», svarade Mikael, »men i huru många frestel-
ser skulle raan också ej råka».

En liall' timme förriöt under spänd väntan. Slut-
ligen öppnades dörren, och en tjock neger med ett
öbehagligt, djuriskt utseende, men utstyrd i en mycket
dyrbar dräkt, inträdde, åtföljd af två slafvar, bärande
brickor fullsatta med gyllene armband, ringar och
andra smycken.

»Det är öfvereunucken, som kommer för att köpa
mitt samtycke», liviskade Hanna.

Den tjockc negern såg sig förvårråd omkring; med
sinä dåsiga ögon. Derpå begaf lian sig mot den dörr,
som förde tili Hannaa sängkammare. • Han Öppnade
dörren, men iippgaf ett rop af Eörfäran. De båda slaf-
varna stalde ifrån sig sinä brickor och begynte siika
under divaner och bord. Eunucken pustade ocli stö-
nade, så att Hanna nastan kände medlidande med
honom. Kanske skulle detta kosta honom hans bnf-
vud. Slutligen uppgaf han sökandet och sprang ut

under förtviflade skrik.
Efter en stund inträdde sultanen sjelf, åtföljd af

några män. Hans ånsikte var rödt af vrede och ögonen
blickade hotfullt omkring i rummet. Fönster och dör-
rar, golf, väggar och tak undersöktes mi i de båda
rummen, men natnrligtvis ntan resultat. Vaktposten,
som stått utanför dörren, förhördes, men visste intet.
Slutligen allägsnade sig alla åter, och ruramet blef tomt.

Denna fara var således öfverstånden, men nu
återstod det varsta, nämligen att komma ut ur palatset.
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Intet kunde dock göras; mau måste blott hoppas, att
äsken skulle tlyttas tili ett annat ställe, hvarifrån det
vore lättare att fly. De båda fångarna väntåde tåligt
ett helt dygn; men ingenting mftrkvärdigt hände. En
slaf kom då och då in, för att ånyo undersöka rummen,
men ingen annan menniska syntes tili. Snart var
deras lilla Eörråd ai lifsmedel uppätet, och .Mikael satte
åter brickan på det bord, bvarifrån lian tagil den; tv
lian ville ej medtaga något.

Vid niiddagstiden följande dag kom åter summa
slaf in, men denna gång hade han en korg på annen.
Han begynte nu uppsamla alla saker af värde i rum-
met och lade dom i korgen samt tog slutligen äfven
äsken, hvilken han lade öfverst.

De båda unga afvaktade i ängslig spänning, hvad
som komina skulle. Kanske skulle detta blifva deras
räddning, kanske deras förderf. Slafven gick ut "'enoin

döfren och förbi negern, som höll vakt vid denna.
»Hvad skall du göra med dessa smvcken», hörde

Hanna vaktposten Eråga.
»Snltanen liar befallt, att de alla skola smältas

upp , svarade slafven.
Blodet isades i I [annas ådror .... men i detsamina

kändes en häftig stöt, och alli blef mörkt omkring dein.
De blickade ut genom fönstren, och Mikael såg nu, att
hau åtcr befann sig i hexans håla. Den gamla satt
vid spiseln och betraktade äsken, som lag p,å golfvet,
med ett ondskefullt grin.

Lal se nu, oin lian är derinne», mumlade hon
och tryckte på rubinen, så alt äsken blef stor.
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Mikael öppnade dörren och trädde ut, åtföljd af
Hanna, som förvånad betraktade den underliga scenen
Framför sig.

»Saa», sade hexan bånande, »jag märker, att jag
fått två flugor i cu smäll. Månaden är slut nu, min
gubbe, så att du får lemna ifrån dig äsken».

»Ja, min gumma, den skall du gerna få», sva-
rade Mikael, »men nog misstänkor jag, att du ej lait
någon iiuga alls».

Ilvad nu», skrek käringen, och hennes ögon
gnistrade af ilska, »bar du kanske intet stulit?»

»Inga penniijgar åtminstöne», avarade Mikael
skämtsamt, »utau blott denna flicka, soin nu är min
iastmö».

»Packen er genast häfifrån då», hväste hexan
tnellan «le af vrede blå läppama.

»Med nöje», avarade Mikael och fattade Hannaa
hand, hvarefter de akyndade ut ur bålan.

Mikael ville ej återvända tili den by, der alla
kände bonom, utan lian och hans unga hustru begåfvo
sig tili en annan del af landet. Genom att försälja.de
smycken Hanna burit, erhöll det unga paret ett litet
kapital, bvilket de snart genom flit och sparsamhet
förökade.



Hos elfvorna.

J_/et var så tyst i det lilla rummet, att mau kunde
luun hvarje gåiig Fanny drog nålen genoni sin söm-
nad och hvarje gång hennes mors strumpstickor med
ett knäppande ljud komrao i beröring mcd hvarandra.
Den unga Hiekan säg sorgsön och nedstämd ut. Alit
emellanåt lät hon arbetet sjunka ned och såg genom
ionstret, vid hvilket hon satt, ut öfver den dammiga
bygatan.

Hennes mor, som var en omkring femtiöårig
kvinna, satt längre in i rummet i den stora, gammal-
dags gungstolen. Då och då betraktade hon oroligt
och suckande sin dotter. Hon hade ju förutsett, att
del skulle gå, såsom det im hade gått, då Fanny lätit
narra sig att ingå I'örloi'ning med den rike handels-
mannens odåga tili son. Hon hade ej bort gifva sitt
samtycke, men Fanny höll så mycket af honom; och
nu hade han så uppenbart visat sig likgiltig för henne,
att hvar och en måste se det. Han hade väl åter för-
gapat sig i uågon annan för några dagar.

Medan den gamla frun satt i dylika tankar, hör-
des plötsligt högljudt prat och skratt på gatan ulanför.
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Fanny såg åter ut, men blef dödsblek, ty der gick
hennes troloivade, muntert pratande och skrattande, arm
i arm med mjölnarens dotter. Fanny såg tydligt, att
han visade mot hennes fönster, hvarefter de båda
brusto 111 i skratt. Ilon hade visserligen på sista tiden
begynt tvifla på lians kärlek, men så grym hade hon
dock aldrig trott honom vara. Nu var det förhj med
alla hennes vackra drömmar; hon tyckte att alla hen-
nes luftslott rainlado öfver henne och krossade henne.
Och hennes nior luule likyäl värnat lienne; hon var
således sjelf skuld tili sin olycka, Der.för skulle lion
också veta bära den, ntan att visa sin smärta för
någon.

»Hvad felas dig, niitt barn?» hörde lion sin mors
milda röst fråga.

Hon försökte beherska sin stämma och svarade:
»jag mår litet illa; men det går nog snart öfver, om
jag går ut litet».

Ilon måste ut i skdgen och gråta ut sin smärta
der, hvarest ingen kunde se henne. Sedän skulle hon
komma tillbaka lugnad och stark.

»Ja, gå ut en stund; det skall kanske göra dig
godt», svarade modrcn, och Fanny ilade hort åt mot-
satt håll mot det, hvartåt hennes forna trolofvade
gått. Ilon skulle hait lust att springa, för att fortare
hinna Irani tili den skyddande skogen, ty snyftningarna
ville ständigt tränga Irani. Lyckligtvis mötte hon ingen,
atan koni oantastad fram tili brynct ai' den vackra
löfskog, som sträckte sig Från hyns åkrar längs insjöns
strand och inåt landet ända tili den höga, med I'uror
bevuxna åsen.
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Solen höll redan på att gå ned, och dess st nila r
lokto så underligt bland björkarnas gröna löi', mollan
livilka de blott här och der kunde tränga sig frara tili
(len med vissnade löi' betäckta marken. Ilvad här var
fridfullt och tyst! Fåglarna hade redan gått tili hvila.
Blott sommargyllingens klara hvissling ljöd från stran-
den. Långt borta hördes skällan af någon försenad
ko; men för öfrigt störde intet ljud den landtliga
friden.

Fanny tyckte, att hennes smärta liksoin domnade
liort, och hon saktade småningom sinä stog. Ilon gick
rakl I'ram, utan att följa någon slig, mollan <\v hvila
stannnarna. De lokando solstrålarna blefvo alli siili
syntare och skymningen tilltog. Nu syntes en ljusning
paellan träden, och Fanny trädde ut på en liten äng,
på alla sidor omgifven af skogi Hvad här var vackert!
11iii- ville hon sätta sig ned i det mjnka gräset, nr
hvilkot trolljnsen lyfte sinä gula hufvuden. Här skulle
hon knnna ligga hela natten och drömraa ora en an-
nan bättre verld, bebodd af varelser ekönare och renare
än menniskorna, en verld, der hon kunde glömnia ali
sin sorg hland undorhara lilonunor ooh ovigt grön-
skando träd.

Hon lutade sig raot en mossbevuxen sten ooh
slöt ögonen. En behflglig kansia af trötthet bemäktigade
sig henne och efter en stund slumrade hon in för
några ögonblick, såsom lion sjelf tyckte. Men dåiion
åter slog upp ögonen, var det så mörkt omkring henne,
soin det i norden kan blifva under on sommarnatt.

Hon såg sig omkring ooh tyckte, att alit hade
on så nivstisk belysningi Trolljusen lyste så hemlighets-
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tulit på den lilla ängen, och björkarnas hvita stamraar
syntes så tydligt mellan de gröna löfven. Men se:
denna hvita, lätta dirama, som stiger upp från gräset,
hvilka fantastiska former den antager! Nu hvirflar
den tillsammans tili små, lätta skyar, hvilka sedän från
alla sidor namia sig den plats, der den unga hiekan
sitter lutad ihot stenen. Ater förena sig skyarna tili
en töekenring omkring henne; men snart brister äfven
denna ring sönder. Nej, hon drömde visst ännu: hon
såg ju lätta, luftiga vasen träda nt ur dimman och
bilda en ring omkring henne. De voro alla vaekra
kvinnor med späda, lina former; en del hade mörka,
drömmande ögon och låugt, svart, glänsande hår;
andra hade klara, blå ögon och gyllene lockar. Deras
dräkter, med de långa slöjorna, sågo ut, som om de värit
väfda af månstrålar. Nu begynte de dansa omkring
Fanny en dans så luftig och behaglig, att den unga
hiekan glömde ai 11 annat omkring sig. De tyektes
snarare sväfva fram öfver gräset, hvilket blott svagt
böljade, liksom för en sakta vind. De lina, dimlika
slöjorna skiftade oupphörligt färg, under det de hvirf-
lade omkring, skimrande i rödt från rodnaden på him-
melen i norr, i gult genom skenet från trolljusen, hvilka
lyste såsom små lampor, i blått och grönt från himmel
och gräs. An dansade de parvis, en mörk och en ljus
tillsammans, än togo de åter hvarandras händer och
bildade en ring omkring Fanny. Plötsligt stannade
dansen och ur ringen trädde en af kvinnorna, en af
de mörka. Hon var strålande skön och såg så mild
och vänlig ut, ehuru hennes ansikte hade ett visst
uttryck af bestämdhet, På hufvudet bar hon en glim-
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maiide guldkrona och i hvarje af dess spetsar blixtrade
en stor dianiant.

Hon sträckte ui sin hand niot den miga Hiekan
och sade: »koni Fanny, viii du ej deltaga i vår lek?
Du bar kömmit ut i naturen för att fihna tröst i din
sorg. Låt oss hjelpa dig; tv vi kanna alltid deltagandc
för de öfyergifna och olyckliga»,

»11 vilka ären i då?» frågade Fanny i skygg undran.
»Vi äro elfvor», svarade den sköna kvihnan, »och

jag är elfdrottningen. Vili du ej komma och dansa
med mig?»

Fanny skulle haft lust att evara, att hon ej kunde
dansa såsom de, men elfdrottningen liade redan fattat
henne om lifvet, och de sväfvade ut öfver ängen. Fanny
tyckte, att ej ett grässtrå bröts under henne, och att
hon sjelf blifvit lika lätt och luftig som elfvorna.
Omedvetet gjorde hon de rätta rörelserna, liksom genom
ett småningom uppvaknande minne.

Hvad det var härligt alt dansa så på det mjuka
gräset, bland de lysande trolljusen och bredvid denna
varelse, soin tycktes bära heniie framl

»Ar ej dctta lika roligt, sem ali dansa i byn med
de raa karlarne?» Erågade elfdrottningen.

»Ack ja, mycket roligare», svarade Fanny, »och
jag kan ej nieva förstå, lmrn mau ens kunde kalla
det dans».

Elfdrottningen log mildt. »Om alla unga meu-
niskor skulle söka förströelse och tröst i naturen, i stället
för i den rökiga stugan eller i den parfymerade bal-
salen, så skulle ej så många blifva olyckliga för hela
lifvet. Sftg mig, hvar gjorde du bekantskap med Erik?»
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Vid delta naran gick det ett smärtsamt stygn
genom Fannys hjerta, men hon svarade dock: »på en
bjudning hos länsmannen».

»Tror du ej», återtog elfdrottningen, »att du skulle
bättre lärt kanna honom, om ni ströfvat omkring till-
sammans i skog och mark. Du skulle hafva sett, huru
grym hän värit mot små foglar och grodor, huru rädd
lian värit för ormar, huru falsk hän värit, då det gällt
att smyga sig in på andras mark, för att stjäla frukt,
samt huru föga lian förstått sig på det sköna i naturen».

Tårarna ville tränga frarn i Fannys ögon, men
då elfdrottningen såg detta, sade hon glädtigt: »Inte
är det värdt att gråta för sådana småsaker. Den hicka,
soin så lätt blir kvitt en sådan kari som Erik, bar
snarare skäl att glädjas. Kom låt oss ännu engång
taga i ring, sedän skola vi gå hein tili oss. Der skall
du få se elfvornas rike och du skall kanske förundra
dig öfver, att vi alls vilja komina hit upp tili jorden».

Sedän elfvorna och Fanny ännu engång tagit i
ring, gaf elfdrottningen tecken, att dansen skulle upp-
höra. Oaktadt Fanny dansat så länge, kände hon sig
dock ej det ringaste trött.

Från ängen uppstego åter lätta diinmor, hvilka
omgåfvo elfvorna. Drottningen fattade den unga
liickans hand och Fanny kände sig liksom bortburen
genom luften af den hvita skyn genom en öppning
ned i jorden.

Efter några minuter tyckte Fanny, att hon kände
fast mark under fötterna. Skyn skingrades för en
sakta, ljum vindpust, och hon kunde se sig omkring.
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Hou stod, orngifven af elfvorna, på dell platta
spetsen af ett kägelformigt berg. Ofver hennes hufvud
strålade solen, klar och glödande, ned från en mörkblå
himmel, så oändligt djup, att det svindlade för ögat,
och under hennes fötter utbredde sig ett underbart
vackert landskap. Detta omgafs på alla sidor af det
blå, spegelblanka hafvet, på hvilket här och der grön-
skande öar summo. Afven långt borta vid synranden,
der haf och himmel sammansmälte, höjde sig blånande
bergspetsar, hvilka lato ana tillvaron af land.

På den ö, der Fanny befann sig, var landskapet
så omvexlande, att hon tyckte sig aldrig kunna tröttna
att betrakta det. Nedanför berget låg en liten sjö,
orngifven af grönskande ängar och lunder af hög-
stammiga palmer. Från denna sjö flöt, lik ett glitt-
rande silfverband, en hod ut i hafvet, och hela ön var
föröfrigt öfvervuxen med härliga skogar, här och der
afbrutna af leonde ängar, och från desse skogar upp-
stego berusande dofter ända tili bergstoppen. Sjelfva
berget var från foten tili toppen öfvervuxet med vin-
raukor, mehän hvilka smala stigar slingrade sig.

Då tien unga Hiekan ändtligen kunde slita sinä
ögon från denna syn, Erågade lion: »hvad är dettaför
ett härligt land?»

»Det är Faritasilandet», svarade elfdrottningen,
»viii du följa med oss ditt ned?»

»O, ja., låtom oss gå», utropade Fanny ifrigt.
Elfdrottningen Eattade hennes hand, och de

gingo utför den slingrande stigen under de vajande
viniankorna. från livilka blå och gröna drufklasar
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hängde ned. Efter en stunds vandring kommo de tili
foten af berget och befunno sig nu i en skog af väl-
diga fikonträd, genom hvilkas mäktiga löfhvalf ej en
solstråle trängde. Här rådde en behaglig, grönaktig
skymning, som dock tillät ögat att urskilja alla föremål
med förunderlig klarhet. På trädens grenar syntes
tusentals granna papegojor, och några små apor, hvilka
vigt klättrade från gren tili gren, kastade under tok-
roliga grimaser saftiga likon ned på Fanny.

Sedän man genomvandrat denna skog, kom man
ut på en vidsträckt äng, som sträckte sig ända tili
sjöstranden. Ofverallt på denna äng betade stora hjor-
dar af antiloper och gazeller, hvilka utan att förskräckas
betraktade de nykomne. Gräsmattan var öfversållad
med brokiga blommor, och från den ena tili den andra
af dessa tiaddrade granna fjärlar samt små fåglar,
hvilka skimrade sora ädelstenar i alla regnbågens fär-
ger. Här och der på slätten stodo Innder af palmer
och andra träd, från hvilka långhalsade giraffer afbe-
tade hladen.

Nu närmade man sig sjön, och Fanny varseblef
på dess blå yta hvita svanor, som majestätiskt simmade
fram och åter. På sandstranden vandrade långbenta
storkar och andra fåglar, hvilka Fanny ej kände, samt
klumpiga sköldpaddor och andra underliga djur.

»Nu korama vi snart tili vårt hem», sade elfdrott-
ningen och visade på en hvit byggnad, nastan öfver-
vuxen af slingerväxter, som stod på en liten kulle vid
stranden på den udde, som bildades vid den lilla flo-
dens utflöde ur sjön.
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Fanny kunde ej afhålla sig från att sucka: »o,
den soin alltid finge förblifva här, der det är så skönt
och fridfullt!»

»Och likväl», invände elfdrottningen, »är det ej
helsosamt hvarken för kropp eller själ att ständigt
vistas liär; ty liksoin i af naturen mycket gynnade
län der uppe på jorden, blir man lätt förvekligad och
mister sin handlingskraft. Det har ofta händt med
raenuiskor, soin besökt oss, att de slutligen suttit hela
dagen, utan att röra sig, under någon palin. Derför
måste också vi då och då begifva oss ut i den friska,
nordiska naturen, för att på detta sätt bibehålla vår
spänstighet».

Under detta samtal hade man kömmit fram tili
den hvita byggnaden. Rundt omkring denna grönskade
en vidsträckt trädgård med slingrande skuggrika gån-
gar, plaskande springbrunnar och svala löfsalar. Här
tycktes växa två eller tre stycken at hvarje slags frukt-
träd på jorden: en del stodo i full hioin, andras grenar
voro nedtyngda af mogna frukter. Ofverallt spirade
fram blommor, hvilka spredo en stark vällnkt ora-
kring sig.

Sjelfva byggnaden var lik ett slott; men aldrig
hade Fanny sett något så luftigt och lätt som dessa
hvalfbågar af hvit marmor, dessa toru och spiror, som
aftecknade sig mot den blå himlen. Omkring pelarne
slingrade sig vinrankor och andra siingerväxter, hvilka
sågo ut som blomsterguirlander. Ofverallt stodo i
nischer sköna marmorstatyer och genom de stora, öppna
bågfönstren utströmmade en härlig musik.
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Då elfdrottningen satte foten på det första steget
af den breda trappan, slogos dubbeldörrarna ofvanför
densarnma upp, och ett regti af röda rosor nedföll,
betäckande den hvita marmorn. Drottningen tog Fan-
nys hand, de stego uppför trappan och inträdde i en
stor sai, i hvilken väggar, tak och de pelare, som upp-
buro detta, voro smyckade med blomsterguirlander, så
att blott här och der den hvita stenen glänste fram.
Långs väggarna och mellan pelarne stodo bord, soin

voro belastade med kristallskålar, fyllda med ali slags
frukt. Rundt omkring dessa bord sutto elfvor, stundom
pratande, stundom lyssnande tili den musik, som utgick
från ett slags läktare i öfre ändan af salen. Der satt
en skara elfvor, hvilka voro försedda med allehanda
instrument och spelade ljufva, smekande melodier.

Fanny stannade, slagen af benndran, vid dörren,
men snart omringades hon af hera elfvor, hvilka vän-
ligt bådo henne komina och sätta sig med dem vid
ett bord. En bjöd henne en skål saftiga persikor, en
annan iskänkte en bägare läskande saft, och snart satt
den unga hiekan midt ibland dem, glädtigt samsprå-
kande och lyssnande tili musikens toner. Alla de elfvor,
som åtföljt Fanny, hade spridt sig bland de andra, och
drottningen satt midt i salen på en tron, omgifven af
några uppvaktande tärnor.

Ehuru elfvorna uudveko att tala om hennes olyeka,
märkte Fanny dock, att de alla kände tili den. De
bemödade sig att lifva upp henne och berättade
henne så myeket om sitt uuderbara land, der det är
dag, då det på jorden är natt och tvärtom, der allt
det skönaste, som jordenframbringar, är sammanträngdt
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och der intet obehagligt stör den allmänna harmonin.
Men de berättade äfven, att några af dem hvarje dag
måste upp tili jorden, för att uppfriska sig med dans
i skogen.

Timmarne förfiöto på detta sätt så snart, att Fanny
knåppast märkte, huru tiden led, förrän det blef afton.
Det mörknade allt mer i den stora saleu, men ingen
tänkte på att tända ljus. Snart sken månen klart in
genom de stora bågfönstren, och nn bjöd en mörklockig
elfva Fanny sin arin och bad henne komma ut. De
gingo ut och satte sig på en trappafsats; hvarifrån
man hade en vidsträckt utsikt öfver landskapet ända
bort tili det i fjerran glittrande hafvet. Månen belyste
allt så klart, dess strålar lekte mellan fikonträdens och
palmernas blad, hvilka sakta vajade för nattvindens
svala fläktar, tecknande en lång, dallrande silfverstrimma
på sjöns yta, och kommo slottets toru att skimra så
underbart mot den mörkblå lumien. 1 den mörka
skuggan af träden i trädgården, kunde man se de
surrande eldflugorna, och borta vid stranden af den i
djupt mörker liggande floden sjöng en näktergal sinä
klara toner. En bedöfvande blomsterdoft från de blom-
mande orange- och citronträden samt från de tusentals
buskarna och blomstren i trädgården fylde luften och
verkade lugnande på sinnet. Ingen obehaglig insekt,
ej ens den rainsta mygga, störde den allmänna harmo-
nin. Intet af alla de små missljnd, sora så ofta stora
naturens frid på jorden, förnams här.

Fanny och hennes följeslagarinna sutto länge tysta,
försjunkna i åskådande. Slutligen bröt dock den unga
Hiekan tystnaden. **
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»Hvad allt detta är vackert», sade hon sakta,
»det är kanske ännu vackrare om natten än om dagen.
Om jag får lof vill jag för alltid blifva kvar här».

»Hvarför skulle du ej få lof?» svarade elfvan och
tryckte sakta hennes hand. , »Vi skola blifva de bästa
vänner och tillsammans vaudra omkring på fälten och
i skogarna, ro ut på sjön och på floden eller plocka
frukter i trädgården. Men nu är det redan sent,
låt oss gå tili hvila, jag skall visa dig vägen tili
din bädd».

Elfvan tog åter Fannys arin, och dc gingo nedför
trappan och längs en af trädgårdens gångar bort mot
en annan flygel af slottet. Här ledde en trappa upp
tili en veranda, som sträckte sig långs hela väggen
och från denna veranda förde dörr vid dörr in i elf-
vornas sofrum. Fannys ledsagarinna visade henne in
i ett mycket litet, men nätt möbleradt rnm med ett
stort fönster vettande åt sjön, sade henne vänligt god-
natt och försvann. Fanny lade sig på sin mjuka bädd,
hvarpå eldflugornas och skalbaggarnas söfvande surr,
som trängde in genom det öppna fönstret, småningom
invaggade henne i en lugn sömn.

Dag efter dag, och slutligen äfven år efter år, för-
tlöto, utan att Fanny kände någon önskan att lemna
Fantasilandet. Huru roligt var det ej, att med den
lilla elfvan ströfva omkring öfverallt, eller, då hon trött-
nat derpå, att sitta försjunken i drömmar nnder någon
palin vid sjöstranden. Elfdrottningen försökte förgäf-
ves öfvertala henne att då och då besöka jorden, men
Fanny kunde ej siitä sig lös. Så småningom begynte
hon äfven erfara Inftens förvekligande inflytande och
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kände allt mer säilän lust att göra uttlykter. Ilon
märkte ej tidens flykt, koin ej mer ihåg, huru det såg
ut uppe på jorden ooh mindes ej ens sin stackars raor,
som hon hade lemuat ensam. Den lilla mörklockiga
elfvan var hennes enda sällskap, och de sutto oftast
på samma plats under den stora solfjäderspalmen vid
Stranden af sjön.

Slutligen en dag, då Fanny hade vistats tio år
hos elfvorna, kallade drottningen på den lilla elfvan
och sade i sträng ton: »det är icke rätt af dig att låta
Fanny förvekligas på detta sätt. Da måste göra ett
försök att fönnå henno att besöka jorden. Kanske
skall hon återfå sin handlingskraft, om hon återser sin
hembygd och sin mor».

»O drottning», svarade elfvan ödmjukt, »jag har
nog ibland försöki det, men lion trifves så väl här».

»Tyst!» afbröt drottningen. »Du hai' ej värit nog
nitisk; oin du ej inom tre dagar har Eörmåtl Fanny
att göra en utflykt upp tili jorden,' så blir jag ond på
dig. Gå nu!»

Kilvan neg och återvände tili Fanny under pai
men, satte sig bredvid henne och sade: »kiira Fanny,
håller du litet at inig?»

»Det vet du ju», svarade Fanny törvånad.
»Vili du oj dii göra mig tili viljes en enda gång,

annars blir jag så olycklig; ja, jag måste kanske sluta
att vara tillsammans med dig?» Erågade elfvan bedjande.

»Ja, visst viii jag göra något för dig, oin jag
hlott kan», svarade Fanny och tryckte hennes hand.

»Lofva mig då, att i morgon gå ut i din fäderne
by. Du behöfver blott gå en gång igenom byn och



147

sedän återvända. Loiva mig det», bad elfvan en-
träget.

Fanny snckade djupt. »Min fäderne by», muin-

lade hon, »ja, den hade jag alldeles glörnt. Det skall
blifva raycket tungt för mig att återse den, men för
din skull så . . .»

»Hvad jag är glad», utropade elfvan; »jag skall
följa dig upp, och sedän skall du nog sjelf finna
vägen».

Samtalet afstannade nu, och Fanny försjönk åter
i sinä dröramerier. Följande morgon koin elfvan in
i Fannys rum, medförande en tjock kappa.

»Hvad skal] jag göra mcd den der?» Erågade
Fanny förvånad.

»Det är vinter deruppe», svarade elfVan leende.
»Vinter deruppe», utropade Fanny. Ja, det vår

sant, non skulle ju återse siri Eäderne by. Hvad det
akulle blifvå underligt ali ånyo se raarken snöbetackt
och slädama ila fram med klingande bjellrör. Hon
mindes åter de friska vinterdagama, då hon åktskridsko
på den blanka isen, hvari strandens alar speglat sinä
i rihifrost klädda grenar. Men der var så kalit, hon
skulle frysa! Den råä nordänvinden skulle genomisa
hennes ovana lemmar. Hvad hjälpte det dock, elfvan
väntade.

Hon klädde sig hastigt, tog kappan på armen
och följde elfvan, hvilken gick förut samma väg, som
Fanny vandrat, då hon först kom tili Fantasilandet.
Det ständigt vexlande landskapet såg så inbjudando ut,
att Fanny vai- närä att 1kirja gråta, då hon tänkte på
snön och kölden deruppe. Snart kommo de upp tili
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blick bakom sig. Derefter tog hon på sig kappan och
gick jemte elfvan in i det lilla molnet, som genast
höjde sig och sväfvade bort raed dem.

Efter en stund sade elfvan: »farväl nu, Fanny,
härifrån skall du säkert firma vägen, och oxn en timme
skall jag åter vara här för att afhemta dig».

I det samma kände Fanny fast mark under föt-
terna, och skyn aflägsnade sig med elfvan, lemnande
henne ensam på en bred väg. Det var nastan mörkt.
En isande vind drog frara öfver de snöklädda taiton
och koin hennes ovana hud att svida. Alit var hvitt
och såg så främmande ut. Huru sknlle hon linna vä-
gen tili byn? Dock, der, helt närä, syntes ju några hus.
Ja, nu kände hon igen länsinannens gård. Ditåt sknlle
hon gå, om en timme var Ju allt öfver.

Hon svepte kappan bättre omkring sig. Det mörk-
nade allt raer, och från den grå himlen begynte snö-
llingor hvirfla ned. En häftig ångest bemäktigade sig
Fanny. Hon, kände sig så öfvergifven här i mörker
och yrväder och tyckte sig vara omhvärfd af okända
faror. Hon gick, så fort hon förmådde, bort mot husen
och var snart alldeles invid dem.

Plötsligt hördes hjellerklang och hästtramp. Hon
måste stiga åt sidan, för att ej blifva öfverkörd. Förhi
henne ilade några slädar, och i hvar och en af dessa
satto en ung man och en ung flicka. De skrattade
och skämtade högljudt samt tyektes knappast lägga
märke tili Fanny.

Den stackars Hiekan kände ett stygn i hjertat.
Hon kände ingen af dessa glada menniskor, och ingeii
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kände henne. Hon hado blifvit främmande för allt
och alla. Hon rnåste skynda sig, så att hon snart
kunde återvända tili Fantasilandet.

Nu hade lion kömmit in på bygatan och gick
snart Eörbi sin mors hus, utan att märkä det. Ater
hörde hon högljudda röster, denna gång en groi' mans-
röst och en gäll kvinnoröst.

Låt mig vara, käring», skrek den Eörra, »jag kan
nog sköla mig sjelt'».

»Du, som är så full, att du knappast kan gå»,
hånade kvinnorösten. »Kom nu hara hem och lägg
dig, din ynkrygg. liite duger du ens att supa, din
stackare».

Nu såg Fanny en drucken kari komina stapp-
lande framåt gatan, ledd af en groflemmad kvinna.
De hade kömmit ut från on port och voro helt närä
henne. Hon stirrade förskräckt på dem, och ett minne
vaknade hos henne vid åsynen af mannens pussiga
ansikte med de slappa dragen.

»Duger jag tili ingenting, hä?» Lallade manneti.
»Alla fiickorna i byn slogos ora mig, förrän jag var så
tokig och gifte mig med dig».

»Pyh», skrattade kvinnan, »de lekte med dig alli-
hop, eller \'ille åt din fars penningar».

»Och lion, Fanny då», utropade karien triumfe-
rande, »hon, som gick och dränkte sig Eör min skull!
Hennes mor sitter ju alit ännu der i stugan och grå-
ter efter henne». Och härvid pekade han på Fannys
Eorna hem, samt betraktade mcd en slö blick den
unga Hiekan, soin i dctsannna gick förbi hononi, utan
att kanna igen henne.
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Alla gamla minneri rnsade mi öfvor Fanny på
en gång.

Denne man var ja Erik ocli kvinnan var garfva-
r«HS Lisa. Ooh det var öfver förlusten ai hans kärlek,
lion hade sörjt. Hon brast ut i ett klingande skratt.
Hon hade trott, att hela liivet på jorden var.it idel sorg,
och att alla menniskor voro dåliga; men mi såg hon
klart, att alla icke kunde vara såsom hon. Och hen
nes stackars mor hade sörjt henne alla dessa tio år!
Ilon måste ju söka upp henne och tröstn henne.

Fanny tyckte, att hon vaknade upp ur en tung
dvala. Luften kändes så frisk och snön knarrade så
välbekant under hennes fötter. Ater mindes hon alla
sin barndoms vinternöjen och sinä forna kamrater.
Bland dem hade ju dock funnits många goda och van-
liga, både gossar och Jlickor. Minnet af Fantasilandet
försvann såsom en rök, och med snabba steg skyndade
hon bort mot sin mors hus. Hon hade ju många för-
summade plikter att godtgöra. Hon skulle arbeta och
i arbetet söka glömma alla ledsamheter. Mycket skönt
och godt fanns ju äfven i naturen och ej blott i Fan-
tasilandet, der hon ej kunde gagna sinä medmenniskor.

Hon störtade uppför den välbekanta trappan och
in i sin mors rum. Der satt denna i gungstolen med
sin stickstrumpa. Hennes hår var silfverhvitt och an-
siktet hade ett uttryck af stilla sorg.

»Blif icke skrämd, mor. Jag har kömmit tili-
baka och ber om din förlåtelse», sade Fanny sakta, och
suart lågo mor och dotter i hvarandras armar.
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