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(Jr prässens omdömen.
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (Stockholm): .Ur den

finska sängen" (första häftet): „Som vi ej kanna det {inska
språket, kunna vi ej ur lingvistisk synpunkt säga i huru
hög grad öfversättningen är lyckad, men vi förmoda att
den är det, därföre att styckena äfven i sin omklädnad äro
så poetiskt tilitalande. Vi få särskildt tacka den finska
öfvers. för att ha behandlat det svenska språket tned sädan
pietetsfull renhet: för enhvar, som vet hur svenskan
tyvärr brukar vanvårdas i Finland, är Fägel Blås korrekta
spräkbehandling en synnerligen glädjande företeelse."

FINSK TIDSKRIFT (om samma hft): „Urvalet är godt,
språket flytande och versen ledig; det hela tar sig ut nästan
som originalpoesi och uthärdar väl en jämförelse med det
bästa vi äga i den vägen. Om dessa öfversättningar är
intet annat än godt att säga; språket är rent och fritt från
fennicismer. Det länder Fågel Blå tili icke ringa beröm att
hafva så framgångsrikt utfört detta arbete. öfversättningen
följer öfverhufvud på ett förträffligt sätt originalets tanke-
gång och hvad som är svårare det naiva, okonstlade,
som är så kännetecknande för sångerna, för själfva språket
i Kanteletar, kommer fram med osökt värme. Härtill
kommer den smak, som endast en vidsträkt beläsenhet
förmår skänka och utveckla."

FINLAND; „Vackert, ledigt och troget."
STOCKHOLMSTIDNINGEN DJURSKYDDET (om

tredje häftet) »Synnerligen färtjänstfullt är äfven det lilla
dikthäftet .Ur den finska sängen" af Fägel Blä. Vi böra
vara öfvers. tacksamma för att ha fått tillfälle göra bekant-
skap med de finskskrifvande skalderna, hvilkas lyror klinga
så vemodiga, men dock så naturfriska som furornas sus i
de finska skogarna. Vi hoppas den svenska litteraturen blir
riktad med en fortsättning. Föreliggande häfte är nummer
tre i ordningen."

GÖTEBORGS HANDELSTIDNING om första häftet
.Ur den finska sängen:" »Det är äkta finska toner, som
med sin flärdfria enkelhet och veka innerlighet röja andan
hos Runebergs och Topelii yngre skaldebröder. öfvers. är
värkstäld med varmt sinne och oklanderlig verstalang."

STOCKHOLMS DAGBLAD (om andra häftet): »Man
mottager med nöje detta lilla vackra och dock prisbilliga
häfte nya öfvers. af kompetent hand."

ÅBO UNDERRÄTTELSER (om andra häftet); »De
fina och älskliga vaggvisorna äro i språkligt afseende små
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TILL
DE YNGSTA MEDLEMMARNA

AF FÖRENINGEN DJURVÄNNERNA!

Denna lilla kattbok, som härmed lägges
i Edra liändcr, 1 växande gossar och

flickor, hvilka yppat önskan att inträda i vår
förening, vill icke täfla med de många ut-
märkta arbetena i samma ämne, sådana som
„Kajsa Rulta och hennes katt“, „Kisse-Mur-
res äfventyr" m. fl. älskliga och snillrika
skildringar ur berömda kattors lefnad och be-
drifter. I motsats tili dessa ur sagans värld
hämtade framställningar vill denna lilla bok
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meddela Eder några enkla drag ur det värk-
liga lifvet, små kattporträtt, tecknadc efter
naturen. Den vill söka att hos Eder väcka
intresse och sympati för kätten, denna så
ofta missförstådda, orättvist föraktade anna
varelse, hvilken tili och med af mången, som

nämner sig djurvän, betraktas med både
misstroende och motvilja.

Kätten är ett stolt och finkänsligt djur.
För att vinna hans tillgifvenhet måste man
visa honom, ej allenast välvilja, utan äfven
aktning. Hän låter ej piska och sparka sig
af den råa, vildsinta människan såsom
hunden, hvilken genast efter slagct är färdig
att slicka den hand, som i vredesmod och
ilska oförskyldt misshandlat honom. Kätten
kommer ihåg och hämnas stundom blodigt
hvarje förolämpning; det är därför hän fått
namn om sig att vara lömsk. Men man
behöfver icke förolämpa honom! Kätten har
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ofta visat sig vara en trogen vän, tacksam
för vård och ömhet. Hän är lydig och lär-
aktig, hlott man uppfostrar honom med mild-
het och förnuft; med örfilar och piskrapp
vinner man ingenting hos honom. Man
måste kanna kätten och hans naturegenheter
för att kunna taga honom från den rätta
sidan; lian är af ett mycket mer inveckladt
skaplynne än hunden. En närmare hekant-
skap med kätten är synnerligen egnad att
för honom väcka intresse och sympati. Och
detta är just afsikten med denna lilla katt-
bok. Jag har här i några små enkla, sann-
färdiga berättelser sammanfört en liten flickas
upplefvelser i sällskap med några vackra och
begåfvade kattor. Skulle någon obetänksam
gosse, som, påvärkad af de fullvuxnes dåliga
exempel, vant sig att kasta Sten efter hvarje
mötande katt, cller åtminstone skrämma och
jaga honom, under läsningen af dessa enkla
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små kattstudier komina tili besinning af sitt
ovärdiga uppförande, samt i stället fatta vän-
skap och deltagande för kätten skulle förf.
känna sig lycklig öfver att genom detta lilla
arbete hafva dragit åtminstone något strå
tili stacken.

Helsingfors i juli 1905.

Fåoel Blå.
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PJASKEN.

Pjasken var mycket vacker: hon
hade de allra grannaste svartblå

ögon, ljusgrå päls och en yfvig, glän-
sande svans i mörkare färg än pälsen.
Hon påstods hafva spanskt blod i sinä
ådror, och däri låg utan tvifvel or-
saken tili den öfverlägsna stolthet,
hvarmed hon blickade ned på alla de
uppvaktande kattkavaljerer, soin, upp-
klängda på stegen invid fönstret eller
sittande på trädgårdsplanket midt emot,
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uppstämde ett eldigt „Jag hälsar dig“
så snart föremålet för deras be-

undran visade sig i fönstret. Där
kunde hon då sitta långa stunder och,
fullkomligt oberörd, tned en likgiltig
min stirra ut i rymden eller omsorgs-
fullt och försiktigt slicka sin långa
präktiga svans; men det koin aldrig i
fråga, att hon skulle nedlåtit sig tili
att stifta personlig bekantskap med
sångarena.

Pjasken lefde uteslutande för sin
herskarinna, som uppfostrat och vårdat
hcnne, altsedan hon en julafton som
en tre veckors unge blifvit hemburen
tili henne i en svart plyschmössa och
insvept i en blå silkessjalett. Pjaskens
herskarinna var en lång och slank,
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ljuslätt skolflicka, som hette Vivi. Hon
satt oftast invid det stora skrifbordet
framme vid fönstret och läste eller
skref, och Pjaskens största nöje var
därvid att halla henne sällskap, sittande
på bordskanten, belåtet spinnande och
kurrande samt trampande och vag-
gande fram och åter. Om natten sof
Pjasken på Vivis hals, med nosen
trykt mot hennes strupe. Stundom
kröp hon tili och rned innanför hals-
linningen, snurrade tre hvarf rundt,
rullade ihop sig och blef liggande som
en boll i bröstgropen.

Det kom många flickor på besök
tili Vivi vackra flickor, och äf-
ven sådana, som voro mindre vackra.
Pjasken visade sin antipati mot det
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senare slaget genom att vid deras an-
komst omedelbart försvinna från sin
plats på skrifbordet eller i soffhörnet,
hvaremot hon med lifligt intresse del-
tog i samkvämet, när några skönheter
voro på besök, samt tili och med
stundom kröp upp i knäet hos en eller
annan, hvars utseende hon fann sär-
skildt behag nti.

Sin herskarinna egnade Pjasken
dock den mest svärmiska dyrkan
ända tills en sommardag Vivis vackra
kusin från Stockholm kom på besök.
Helt betagen af hennes skönhet, hvar-
till Pjasken ej sett maken, kunde hon
sitta och stirra på henne långa stunder
samt höll sig om natten ofta i när-
heten af hennes bädd, betraktande



13

henne i månskenet. Kusinen var nastan
rädd för henne; hon tykte Pjasken
såg ut soin en människa. Ibland, om
flickorna glömt stänga pianot, kunde
de väckas midt i natten af några skä-
rande, disharmoniska ackord från in-
strumentet: det var naturligtvis Pjasken,
soin sömnlös proinenerade fram och
tillbaka på tangenterna. Stundom såg
det ut, soin om Pjasken i sitt stilla
sinne anstält jämförelser mellan de
båda kusinerna: hon satt och blickade
med en kritiserande min från det
mörka hufvudet tili det blonda, från
de djupblå ögonen tili de silfvergrå

och man såg tydligen, att jämfö-
relsen utföll tili den främmande kusi-
nens fördel. Vivi befarade redan, att
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hon helt och hållet förlorat Pjaskens
hjärta hara för det hon ej var till-
räckligt vacker. Men kusinen reste
vidare, tili andra släktingar och
vänner i Finland, och Pjasken lugnade
sig småningom och återtog omsider
sin forna plats vid Vivis bröst, med
tassarna kring hennes hals och nosen
mot hennes strupe.

Så foro de båda vännerna en som-
mardag ut tili en stuga i skären. Pja-
sken reste i en stor korg, som emel-
lanåt öppnades för att hämta in den
friska hafsluften. Hon syntes öfver-
väldigad vid anblicken af det Stora
strandlösa hafvet och satt och blickade
utåt fören med en något förbluffad
min, men såg strax därpå lugnad på
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Vivi, såsom ville hon säga: Jag fruktar
intet, när du är med!

Men i en stuga därute, helt närä
deras egen, bodde några äfvenledes
från staden ntflyttade skolflickor, som
de snart blefvo bekanta med. De hade
med sig en hundmamma och hennes
fyra valpar. Tre af valparna voro
gräddfärgade, men en var alldeles svart
och något mindre än de andra. Hän
liknade näräpä en katt. Vid åsynen af
denna hjälplösa varelse vaknade sanno-
likt hos Pjasken den „moderlighets-
instinkt", som enligt Ellen Keys på-
stående torde slumra på djupet af hvarje
kvinnligt väsen, ty hon tog sig an
den kattliknande, af modern något för-
summade hundvalpen samt slickade
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och skötte honom med en moders
hela ömhet utan att bry sig om det
gyckel hon blef föremål för och de
gapskratt, som ständigt Ijödo kring
henne. Soin hundvalpen dock, af be-
gripliga skäl, snart befann sig i fara
att svälta ibjäl under Pjaskens vård,
nödgades man omsider rycka honom
ur Pjaskens tassar tili stor sorg och
saknad för den ömma vårdarinnan.

När de båda kamraterna om hö-
sten samma år åter inflyttat tili staden,
föll Pjasken ett offer för den råhet och
skadelystnad, som innebor på bottnen
af den mänskliga naturen och kan
bryta ut när som hälst, utan syn-
bar anledning. En elak kari skickade
henne en stor sten i ryggen och

17



hon kunde med möda släpa sig tili
sitt hem, där hon genast fick intaga
sjukbädden. Trots den ömmaste vård
kunde ej skadan botas; och tyst och
utan klagan lämnade Pjasken lugnt
denna eländiga värld för att öfver-
flytta tili kattornas paradis. Hon ihåg-
koms länge med saknad af Vivi och
hennes vänner.

18
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PIRVELN.

Pirveln var en långsträkt och skrang-
lig kattpojke, klen och skral från

sinä första lefnadsdagar. Men vacker
var hän: hade älskliga milda barn-
ögon, brunspräcklig päls, hvita tassar
och hvitt bröst. Hans nos var rosen-
färgad och liknade ett bär. Alla flic-
korna voro förtjusta i Pirveln, men
isynnerhet den vackra mörka Beda,
soin bodde i gården strax invid. När
Beda bjöd Vivi tili sig, var Pirveln
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alltid inbegripen i bjudningen. Långa
stunder kunde flickorna då nojsa och
grassera med Pirveln, som villigt lät
behandla sig likasom ett barn, af- och
påklädas, tvättas och kammas. Beda
och Vivi vaggade honom tarvis på
sitt knä och vyssjade honom tili sömns,
därvid sjungande för honom några i
deras tycke särdeles lämpliga vagg-
visor, hvilka de för Pirvelns räkning
valt ur ett på en vind upphittadt sång-
häfte; »Vaggvisor, tillegnade de unga
mödrarna". Melodierna inöfvades först
vid pianot och texten inlärdes. Så här
sjöngo flickorna för Pirveln:

Älskade barn, jag vaggar
Sjungande dig i slummer;
Le än engång emot mig!
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Vid början af andra strofen:
Le som en ängel; sedän
Slute sig ögat stilla!
Sluinra på bädden så ljuft

insomnade vanligen kattungen re-
dan, fridfullt och menlöst, i det Hans
vackra ögon sakta slöto sig.

Äfven en annan vacker visa, häm-
tad ur samma häfte, ansågo flickorna
ytterst lämplig att sjunga för Pirveln:

Sof du, min lilla, min älskling är du;
Göm dina ögons små pärlor ännu!
Alt är så tyst, som i grafven det är;
Sof! och hvar fluga bortfläktar jag här.

Änglar från himmelen, täcka som du,
Stå omkring vaggan och le mot dig nu;
O, de besöka dig framgent också,
Men för att aftorka tårar blott då!
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Under dylika upptåg med Pirveln
fördrefvo flickorna nästan hvarje stund
läxorna lämnade ledig. Kom så jul-
afton. Då skulle naturligtvis det älsk-
liga kissebarnet ha sin egen lilla gran,
i hvilken upphängdes hvarjehanda goda
saker, såsom naturligtvis små kött-
stycken och skinkbitar i främsta num-
met, men äfven pepparnötter, kringlor
och små „pennisbullar“, ty Pirveln var
en läckergom, soin nog äfven förstod
sig på andra delikatesser än endast
rått kött. Hän drack tili och med
gärna kaffe och te.

Några flickor hade kömmit på jul-
aftons eftermiddag för att bese Pir-
velns gran. De skänkte honom små
julklappar samt refvos och sletos om
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honom, kysste och kramade honom.
Pirveln lät med nöje handtera sig hur
som hälst, blott hän fick vara med
samt kanna sig såsom medelpunkten
för det allmänna intresset.

Men det är icke hälsosamt i läng-
den att vara altför mycket omtykt. Un-
der den hjärtliga julstämningen måtte

Pirveln visst blifvit tili hälften ihjäl-
kysst, ty på juldagen var hän sjuk och
vägrade att spisa. Hans vackra rosen-
röda nos var alldeles hlek samt kändes
het och torr. Man sökte reta hans
aptit med alla hans favoriträtter, men
förgäfves. Hän ville ej ens dricka för-
middagskaffe med pepparkaka. Detta
oroväckande tillstånd varade en vecka:
sedän kryade Pirveln tili sig igen.



24

Frampå våren, Vivi-dagen, (se sven-
ska alrnanackan), voro några flickor
samlade hos Vivi. Därvid hände att
Pirveln, som hade somnat i knäet hos
en af flickorna, föll ned på golfvet och
gaf tili ett litet skri. Man undersökte
noga hans små tassar, men kunde ej
märkä något. Emellertid visade det
sig, att Pirveln altifrån den stunden
endast med möda lyftade sinä smala
benpinnar. Man masserade hans små
ben, bar honom ut i trädgården och
lät honom ligga där i solskenet för att
tina upp samt sökte på alt sätt sköta
om honom. Det blef tidigt sommar
det året, och Vivi flyttade jämte några
andra flickor ut tili en holme i stadens
närhet. Där hoppades man att Pirveln
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skulle återvinna hälsa och krafter i den
friska, stärkande sjöluften. Hän steg
nu så styft på sinä ben och sträkte
ut dein tili en så onaturlig längd, att
hän liknade en stork eller något annat,
föga kattartadt djur.

Där låg Pirveln nu hela dagen nere
vid sjöstranden och lyssnade på våg-
skvalpet. Flickorna vakade turvis öfver
honom, för att icke någon stor rof-
fågel skulle slå ner på honom, i tanke
att hän var en död fågel.

Holmvakten hade en kissa, som
hette ■ Lisa. Hon såg ej så fin och
själfull ut som Pirveln, men hon var
hvad man kallar bondvacker. Redan
första kvällen fick hon sikte på Pir-
veln, där hän låg och sof i gräset.
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En så vacker gosse hade Lisa väl
aldrig sett förr; hon kom närmare
samt stod och beundrade honom en
stund, därpå gick hon rakt fram
och satte sig med landtlig enkelhet i
Hans knä.

Pirveln vaknade och betraktade
med förvåning den unga tärna, som
satt i hans famn. Men efter en stund
steg hän upp och tog mödosamt några
steg framåt; Lisa märkte då att hän
ej kunde gå; en så dålig kavaljer ville
hon visst inte ha. Med ett skutt för-
svann hon inåt skogen och låtsade
sedän icke vidare om Pirveln.

Men efter en tid af flitig massage-
behandling, solbad och roddturer med
Pirveln liggande stilla och orörlig i
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akterstäfven, jämte flere andra företag,
soin alla i främsta rummet afsågo Pir-
velns vederfående, begynte Hans svaga
ben småningom bli alt stadigare, och
snart gick hän och sprang likasom
hvilken annan hurtig kattpojke som
hälst. Flickornas glädje var gränslös,
och äfven holmvakten, som hela tiden
brurnmat: „inte blir det katt af den
där!“ såg förbluffad ut. Lisa glodde
något flat med sinä vattenblå ögon
måhända ångrade hon nu, att hon
altför hastigt slagit Pirveln ur hågen.

Pirvelns senare öden voro likväl åter
af tragisk natur. På grund af sitt
vackra utseende var hän ett föremål
för kattherrarnas afund och blef tid
efter annan grundligt genompiskad af
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dem. En dag koni hän hem med
ena ögat utslaget och den fasa och
förtviflan hän läste i de hemmavaran-
des blickar gjorde honom så förvirrad,
att hän sprang sin väg och sedän
aldrig mer visade sig hemma. För-
modligen lade hän sig att stilla själfdö
i någon undangömd vrå.
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„HERR KURR FRÅN ÅLAND 11
.

Hän var en ståtlig och vacker svart
katt rned ett par klara, något

kalla ögon och ett reserveradt sätt.
Hän kom aldrig in i rummen, utan
låg hälst och sof på sängen i jungfrur-
nas kammare, vanligen inkrupen i nå-
gon len och behaglig linnetröija eller
annat mjukt plagg. Där upptäkte Vivi
honom en morgon, medan hon var
ute på sommarbesök hos sin morbror,
doktorn i Godby.
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Vivi strök sakta med handen ut-
efter den stora vackra kattens glän-
sande rygg och frågade: Hvad heter
du? Och hän reste sig genast artigt
upp, sköt rygg och svarade klart och
tydligt: Kun!

Sedän bekantskapen sålunda var
inledd, kom Vivi ofta ut i kökskam-
marn för att prata med Kurr. Hän
var alltid lika artig, men också lika
kylig i sitt sätt, mot henne såväl som
mot andra. När någon af jungfrurna
ville taga honom i fanin, slet hän sig
genast lös och sprang sin väg. Icke
häller sökte hän andra kattors sällskap,
utan gick mest för sig själf. Hän var
uppenbarligen en något kali och inåt-
vänd natur.
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Vivi lyckades dock förmå honom
att promenera vid hennes sida fram
och tillbaka på trädgårdsterassen ibland.
Ja, lian åtföljde henne tili och med
ett stycke på hennes dagliga promenad
längs den vackra vägen från bostället
ner tili Färjsundet. Men om någon af
Vivis bekanta då råkade möta dem
och stannade för att prata, vek Kurr
alltid af inåt skogen. Hän brydde sig
ej om att stifta några nya bekant-
skaper.

Sålunda hade under sommarens
lopp en viss förtrolighet uppstått mel-
lan Vivi och Kurr; och när de korta
ferierna voro tili ända, kände Vivi det
nastan en srnula vemodigt att skiljas
från Kurr. Hon skulle nu tillbaka tili
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Åbo och skolan. Sakta strök hon flere
gånger hans präktiga, glänsande päls
och hviskade: „Glöm mig ej!“ Och
hän reste sig artigt upp, sköt rygg och
krårnade sig samt kraxade sakta flere
gånger helt ömt; Krr! Krr! Något
vidare yttrande fick man aldrig ur
honom. Hän jamade ej som andra
kattor.

Återkomsten tili staden, tili skolan
och kamraterna förjagade dock fort
Vivis saknad efter Kurr. Dessutom
hade pappersdockorna just nyss köm-
mit på modet och Beda väkte snart
Vivis stora intresse för dem. Ingen-
dera brydde sig om porslinsdockor,
men med pappersdockorna var det
något helt annat. De voro så trefliga

33
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att klippa ur arket jämte färdiga ko-
stymer, som bekvämt fästades på me-
delst häftplåster.

Men en vacker solskensdag under
marknaden, som i Åbo infaller i medlet
af september, kom en ålandsgumma
på besök. Hon hämtade med sig ost
och svartbröd och andra åländska pro-
dukter. Vivi gick ut i köket för att
prata med gumman, som satt där och
blef trakterad med kaffe. Vivi frågade
genast hur Kurr mådde, och gumman
försäkrade, att hän riktigt magrat af
saknad efter henne.

—-- Hvad skulle Vivi säga om Kurr
komme hit på besök? framkastade
den glada, frispråkiga ålandsgumman
och grinade som en solvarg.
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Efter en stunds muntert samspråk
med gamman gick Vivi in för att läsa
sin läxa. Men knappast hade hon
hunnit öppna boken, innan dörren från
köket slogs upp af en osynlig hand
och in trädde ingen annan person än

herr Kurr själf! Bakom honom
visade sig det skinande ansiktet af
ålandsgumman, som njöt af Vivis för-
tjusning och öfverraskning.

Herr Kurr från Åland vande sig fort
vid stadslifvet och trifdes väl hos sin
väninna, som hän, på sitt visserligen nå-
got tillbakadragna sätt, visade mycken
tillgifvenhet. Hän kom aldrig i hennes
famn, men låg gärna på kartan och
spann, när hon läste sin geografiläxa.
Och när Vivi på eftermiddagen hemkom
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från skolan, satt Kurr allticl på bordet,
ärligt vaktande tallriken med knäcke-
brödssmörgåsar, som var framsatt för
hennes räkning. Och hän mottog
med nöje en bit ur hennes hand nu
ocli då, medan hon åt upp sinä smör-
gåsar.

Emellertid ansågo kamraterna, att
en så celeber resenär som herr Kurr
från Åland borde anmälas å poliskam-
marn för att sedän kuuna npptagas i
förteckningen öfver anmälda resande
i tidningen. En stilla rådplägning hölls
ocb resultatet blef, att en af de sam-
mansvurna med vänster hand skref en
liten biljett, som i hemlighet befordra-
des tili poliskammarn. Och redan föl-
jande dag hade flickorna den glädjen
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att läsa i tidningen, främst under rubri-
ken Anmälde resande:

Herr Kun från Åland, Östra
Auragatan 6.

Men under flere dagar gingo flic-
korna nu i en sådan ångest och oro,
att de knapt kunde läsa sinä läxor.
Dock, från poliskammaren kom ingen
förfrågan; inan antog väl, att Herr
Kurr från Åland var någon tysk han-
delsresande t. ex.

Endast i gården, där Vivi bodde,
blef det en liten uppståndelse. Vär-
dinnan kom med tidningen i hand in
tili samtliga sinä hyresgäster, för att
få reda på hos hvem en resande herre
med ett mindre vanligt namn tagit in.
Men hennes nyfikenhet blef ej tillfreds-



stäld, enär Vivi och hennes kamrater
troget höllo ihop och ej yppade för
någon sakens rätta sammanhang. Och
sålunda råkade hela historien små-
ningom i glömska.
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MIRRANS BEGRAFNING.

Där gick en usel, jämmerligen till-
tygad kättä och släpade benen

efter sig i trädgården på Brogård.
Hon tillhörde ingen i gården eller i
grannskapet och ingen visste hur hon
hamnat just här; men hennes belä-
genhet väkte allmänt deltagande och
hon behöfde åtminstone icke svälta,
ty alla täflade om att undfägna henne
med mat och dryck, så snart hon blef
så tam, att hon vågade närma sig
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kökstrapporna. Professorskan förord-
nade, att hon hvarje morgon skulle
erhålla en skål mjölk i hennes kök,
och Mirran försummade aldrig att hålla
sig framme, när mjölkbudet åkte in på
gården. Och när gårdens jungfrur ren-
sade fisk tili middagen, blef Mirran
alltid bjuden på kalas. Så att hon
lefde ett tämligen bekymmerfritt lif i
öfrigt, hade icke det jämmerliga till-
ståndet af hennes bakre extremiteter
vållat henne ständiga plågor, i förening
med svårigheten att föra benen framåt.

Grannarna talade om henne nästan
dagligen, där de sutto tillsammans i
de svala bersåerna och drucko kaffe,
eller promenerade i den skuggrika al-
leen längs stranden. Det var en het
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somman och Mirran torde hafva lidit
mycket af heltan i de öppna såren,
ly man såg henne uppsöka svala och
fuktiga platser och fann henne sålunda
ofta sofvande djupt inne i en vinbärs-
buske, ellen också hade hon gnäft nen
sig tili hälften i äfjan vid stnanden;
hon tog gytjebad.

Något honde gönas fön henne, det
van man ense om. Blott sånen kunde
läkäs, skulle hon nog kumia lefva
ännu; men Minnan tillät ingen att un-
densöka dessas beskaffenhet; så font
man sökte fasthålla henne i denna af-
sikt, bönjade hon bita och klösa af alla
knaften. Sånet van henne sannolikt till-
fogadt antingen genom bett af en hund
ellen ock genom en spank af en stöfvel.
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Bäst vore väl att förpassa Mirran tili en
bättre tillvarelseform, menade de fleste.

Nog kan det gå ännu en tid,
men den första september komma hun-
darna hem och då taga de henne i
en rnunsbit, sade gamla Lovisa, gårds-
vakten, med sin jämrande stämma en
morgon tili Vivi nere vid bryggan, där
Vivi höll på med att lösgöra sin båt.

Dessa ord ringde ständigt för Vivis
öron. Jämt såg hon för sig den anna
Mirrans fasansfulla belägenhet, när de
stora jakthundarna återvände med sinä
herrar från helmen och helt säkert
skulle kasta sig öfver henne. Mirran
stackare hade svårt att undkomma;
hon kunde ej klättra i träden, hon,
såsom den unga och viga Mosse, gamla
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Lovisas käcka och lefnadslustiga katt-
pojke.

En morgon vaknade Vivi ur en
fasansfull dröm: hon tykte att sep-
tember månad var inne och att hun-
darna hade kömmit hein. De stodo
och tjöto kring Mirran, som låg där
blodig och söndersliten på sandgången
i alleen. Rysande sprang Vivi ur bäd-
den och fram tili fönstret, som vette
utåt trädgården.

Där var alt stilla och fridfullt så-
som vanligt, fåglarna sjöngo, syre-
nerna blommade, Tölöviken glittrade
i morgonsolskenet. Mirran syntes ej
tili; hon sof antagligen och drömde
bort sitt elände under någon sval och
fuktig vinbärsbuske.
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Vivi klädde sig hastigt och sprang
ner i trädgården. Där fans ännu ingen
af sällskapet, ty det var ännu mycket
tidigt. Kätten Mosse ensam var vaken
och flög soin en fågel från den ena
grenen tili den andra, kilade upp i
toppen af den späda syrenen och af-
bet en blommande klase, koin så sät-
tande ner igen och flög upp i ett
annat träd, alt med syrenklasen hårdt
prässad mellan tänderna. Hän skulle
nog reda sig med hundarna, hän; re-
dan i våras, soin liten unge, hade hän
gifvit Hektor en minnesbeta, som ingaf
denne stor respekt för släktet Felis.

Vivi satte sig på gungbrädet i den
lilla hörnberså, som bär namnet En-
samheten.



47

Snart hördes steg på sandgången.
Det var den unga studenten, soin i
likhet med Vivi älskade blommor och
djur. Med honom ville hon rådföra
sig angående bästa sättet att ännu i
dag göra slut på Mirrans elände.

Jag bar just tänkt på detsamma,
sade studenten allvarligt, vi kunde
ju nog, vi två, skjuta ihop medel för
smärtfritt aflifvande af Mirran genom
veterinär; men vi måste framlägga för-
slaget för det öfriga sällskapet, ty alla
ha ju del i bestämningsrätten öfver
Mirran, vår gemensamma skyddsling.
Vi träffas ju allesamman här klockan
tolf!

På slaget tolf sutto alla ganska
riktigt samlade kring ett med blommor
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och grönt smyckadt kaffebord i mel-
lersta bersån, som kallas Bildnings-
cirkeln. Det var professorskans namns-

dag och hon uppvaktades med blom-
buketter, kakor och lustiga namns-
dagsverser.

Studenten ref ett blad ur sin notes,

skref öfverst i kanten; Bidrag tili Mir-
rans hädanfärd - samt framlade så

listan på kaffebordet midt emellan ka-
kor, blommor och grönt.

Sedän sålunda initiativet blifvit ta-
get, voro alla genast med. Listan var
snart många gånger öfvertecknad och
alla beklagade den uppskofvets och
tröghetens ande, som hittills afhållit dem
från att omedelbart göra slut på ett uselt
och plågadt lif. Studentens mamma
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uppoffrade en korg, hvari man finge
bära Mirran tili Farbror Bärlund, kat-
tornas vän, som bodde i grannskapet,
och professorskan skänkte en packlåda
tili kista åt Mirran.

På eftermiddagen satte sig tåget i
rörelse. Gamla Lovisa ville nödvändigt
bära korgen, Vivi och studenten åt-

följde henne.
Snart låg Mirran styf och stel med

utsträkta lemmar i den lilla, med löf
och blommor klädda packlådan, som
stälts på den låga stenmuren i stu-
dentens trädgårdstäppa. Här odlade
hän de vackraste rosor i alla färg-
skiftningar. Och här skulle nu Mirran
begrafvas. Hans yngre bror gräfde
grafven, så sänkte man stilla den im-
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proviserade kistan däri, hvarpå grafven
tyst igenmyllades.

Blommorna komma nog att växa
bra här, sade studentens mamma sakta,
i det hon oförmärkt trykte näsduks-
fållen mot sinä ögon.

Alla stodo lutade öfver grafven.
Ingen talade ett ord vidare, men tid-
tals droppade en och annan tår Ijud-
löst ner i mullen, som täkte den stackars
Mirrans sista, för alltid ffedade till-
flyktsort.
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PIPIN.

Det var den stränga vintern år 1892,
då man ej med tillhjälp af fyra

brasor fick värinen i rummen att öfver-
stiga tolf grader. Man satt insvept i
skinnpälsar och öfverskor, med fötterna
upplagda på stolar och soffor, samt
sökte hålla lifvet kvar.

Äfven på Brogård var det ganska
kusligt och kalit, kanske kallare än
inne i staden. Grannarna kröpo till-
sammans kring brasan och drucko hett
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kaffe sarnt Hollo, trots kölden, humöret
uppe.

Men om det kändes kyligt inne i
våningarna, var det ännu ett grand
friskare i källrar och vedlider. Råttorna
pepo af köld, där de kilade i sinä hem-
liga gångar under golfven. De små
mössen förfröso sinä fina tassar och
hittades stelfrusna eller döda öfveralt
i uthusen.

I ett vedlider hade två små öfver-
gifna kissebarn tagit sin bostad. Ingen
visste deras historia; kanske hade de
genom någon olyckshändelse förlorat
sin mamma, eller hade elaka män-
niskor bortröfvat henne. Utmärglade
och svältfödda, voro de dessutom yt-
terst skygga och rädda för att nanna
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sig människor. De upptäktes af hus-
jungfrurna, soin hämtade ved ur lidret.
Dessa berättade, att de båda halfvuxna
kattorna voro mycket vackert tecknade,
den ena mörk, den andra ljus. Man
beslöt att söka tämja dem och dagligen
bära tili dem varma soppor m. m.,
för att de ej skulle omkomma, innan
man kunde infånga dem. Sedän fun-
nos personer, villiga att upptaga dem
tili fosterbarn. Värdinnan i gården
skulle hafva den svarta kätten och Vivi
erbjöd sig att taga den ljusgrå.

Flere veckor gingo och det var alt
ännu lika kalit. De små kattornas
tassar voro nu nästan hudlösa, berät-
tade folket, och de kunde med möda
röra sig. De bodde fortfarande kvar
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i vedlidret och mottogo där med he-
gärlighet de portioner varm mat, som
regelbundet flere gånger om dagen
buros tili dem. Men alla försök att
fånga dem voro fåfänga. De hade
uppenbarligen genom sinä tidigare er-
farenheter blifvit misstrogna och rnän-
niskoskygga.

Ändtligen en tidig morgon, medan
Vivi ännu låg i sin säng, hämtades
tili henne under en tjock duk en liten
halft förfrusen varelse, som darrande
af fruktan, men likväl med synbart
välbehag kröp under det varma täcket.
Vivi gned sakta hans små stela, iskällä
tassar och de tinade småningom upp.
Hän fick litet uppkokad mjölk, och
snart satt hän belåten i sängen och
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tvättade sig och tycktes hafva glömt
alla sinä forna bekyrnmer och li-
danden.

Äfven den svarta kätten infångades
snart därefter, medan hän engång var
så upptagen af ett stycke rått kött,
att hän glömde sin vanliga försik-
tighet.

Värdinnan, som var finskt sinnad,
kallade sin katt Musti. Men Vivis
lilla skyddsling erhöll namnet Pipin.

Hän förblef alltid liten tili växten,
men var klok och treflig samt särdeles
pratsam. ffan jamsade och kurrade
oupphörligt. Stundom kom den gamla
skyggheten dock öfver honom och hän
flydde från mänskors sällskap och upp-
sökte sin forna tillflyktsort det kalla
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vedlidret. Det förgångnas makt höll
honom fortfarande fången och hän
hyste, förmodligen på goda grun-
der, alt framgent ett visst, försiktigt
misstroende för mänskobarnen.
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MOSSES SISTA STUNDER.

Vivi skulle resa bort. Och elit hon
for, kunde ej Mosse få följa henne.

Den lilla hunden Sapho skulle vara
henne följaktlig, ty det hade skrifvits,
att hon vore välkommen.

Hvad skulle Vivi göra med Mosse?
Skänka bort honom kanske? Hän var
redan en stor och förståndig katt och
henne myeket tillgifven. Hän skulle
sorja ihjäl sig och vantrifvas under en
främmandes vård. Och så skulle hän
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kanske en dag bli öfvergifven och få
stryka omkring och svälta i likhet med
så många hemlösa kattor.

Efter mycken tvekan beslöt Vivi
att låta en djurläkare aflifva honom
medelst kloroform. Det gick ju så lätt,
fullkomligt smärtfritt, och såväl män-
niskor soin djur måste ju engång kanna
dödsstundens fasa.

Det var den sista kvällen Mosse
skulle tillhöra de lefvandes antal. Hän
kände helt visst en fläkt af dödens
vinge susa kring sig, ty hän satt dyster
och sluten hela dagen på bordet vid
fönstret och skådade ut öfver det so-
liga landskapet: där voro skogen och
ängen, hvarest hän hade sprungit hela
sommarn och klättrat i träden, där
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landsvägen, på hvilken tidigt om morg-
narna mjölkbudens kärror skramlade
in tili staden; mellan stammarna där-
borta framglimmade Hoplaxviken i sol-
skenet. Nere i blomsterrabatternakring
den lilla gröna villan, där hän bott
hela sommarn, lågo de andra kattorna
och sträkte sig i solskenet ■— alt såg
Mosse nu för sista gången, hela det
varma lifvet, som hän snart skulle
lämna. Ej en blick skänkte hän Vivi,
och hon var sorgsen däröfver.

Men när Vivi pm aftonen stod
färdig att gå tili sängs, tog hon Mosse
i sinä armar och bar honom i sin
bädd.

Mosse, sade hon, i natt skall
du sofva på min arm; och vill du då
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döda mig när jag somnat, må du gärna
göra det. Jag förtjänar ej bättre, jag,
soin stält det så för mig, att jag
måste uppoffra en trogen vän!

Men Mosse drog blott en djup suck
och låg stilla och orörlig på hennes
arin hela natten.

Vivi fick ej sömn på länge. Hon
plågades af tanken att Mosse skulle
finna sitt förtroende tili henne sviket,
och hon ville inildra hans dom öfver
henne.

Mosse, hviskade hon, döden är
ljuf; det är blott vår obekantskap
med hans värkliga natur, soin gör att
vi frukta honom. Alla måste vi ju
dock engång kanna hans isande ande
och mången får pinas länge i sjuk-
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dom och lidande. Du, Mosse, kom-
mer endast en minut att erfara Hans
närhet!

Följande morgon vaknade Vivi i
känslan af att någonting mycket tungt
förelåg henne att utföra den dagen.
Solen lyste mild och dof-
terna från blomster och mylla trängde
upplifvande in genom det öppna fön-
stret. Det såg ej als ut soin en döds-
dag. Och likväl skulle i dag ett par
vackra ögon slutas för alltid, ett varmt
hjärta upphöra att slå.

Kunde det kanske ännu ändras?
Men bud koni, att hästen väntade
vid grinden och att man skulle på-
skynda färden. Mosse gick själfmant
in i korgen, som man stält med upp-
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slaget lock, villrådig huru man skulle
kunna locka honom dit in.

Så fattade körsvennen tömmarna,

sprang raskt upp i baksätet och smac-
kade åt sin flinka häst. -
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