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JAfvei» flod är djup, men ofvanpå
Se vt glädjem lätta krusning gå ,

Kärlek lär oss djwpets djup att finna,
Der vt glädjem äkta periä vinna.



Ämtjs tankc om Ijusei
En ljum afton, kort efter midsommar, satt

en Jiten krets af nngdom församlad kring tlie-
bordet i Eannala park. Man kade klättrat sig
trött på den liöga åsen emellan sjöarna näst
derinvid oeli hvilade nu i den beliagliga sval-
kan på grässofforna, medan volantringarna lägo
förgätna på sandgången o eli kolien med de röda
saffianskilarna var föremål för en pudels okyn-
niga lekar. Celestine serverade tlieet; Amy
plockade sönder en prestkrage; Constance petade
med sin virknål ett namu i björken; Louise
gnabbades med Axel, soin proberade verkan af
ett grässtrå på bennes läppar, för att utröna
hvem lion mest kade kär; Eugen begrof den ena
smörskorpan efter den andra i tkekoppen, ock
Carl Albin var sysselsatt med att tussa hunden
på kolien.
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Det blef sent på aftonen; solen liade gätt
ned, ocli gräset kändes fuktigt af daggen. Men
ingen liade lust att mana tili uppbrott. Der
var i kela naturens stämning nägonting under-
bart godt ooh mildt, soin qvarhöll de unga.

Rannala var ett litet boställe i det nordliga
Finland. Här kade man den förunderligt sköna
anblicken af en dagsljus natt, som endast ofull-
ständigt är känd i södra delen af landet. Dags-
ljus är likväl icke rätta ordet, ty detta ljus
liknar lika litet dagen, soin en dröm liknar det
vakna lifvet. Ingen dagens färgton kan jem-
föras mod denna sommarnattens genomskinliga,
drömlika, man vore frestad att säga öfverjor-
diska klarket, i kvilken kvarje föreniål fram-
träder med en alldeles egen mjukhet ock finket,
likasom spegladt i vatien. Illusionen har siu
enkla förklaring deri, att belysningen kommer
icke mera från en punkt, utan frän alla. Det
itr luften, som strälar, ock icke allenast luften,
utan från kvarje sjö, träd, Sten, kulle ock
gräsmatta, ja frän de hvardagligaste ting, sä-
som en gammal, förfallen lada, en betande
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häst, en grind eller ett gärde, ntströmmar ett
eget Ijus, soin gifver hvarje föremål något an-

«lelikt, hvarom man icke i vanlig dager bar nä-
gon aning.

Louise var den första, soin, efter en stunds
tystnad, vände sig tvärt tili Carl Albin ooh
förelade honom oförberedt den snärjande frå-
gan: hvad är Ijnset?

Carl Albin, stndent af fysisk-matematiska
sektionen, upphörde att gyckla med pndeln ooh
syntes icke obeläten att på detta sätt utmanas
tili en lektion i fysiken. Ljuset, sade lian,
är en kraft, soin med otrolig liastighet utström-
mar frän lysande kroppar i verldsrymden, men
soin äfven under vissa förhällanden frambrin-
gas af jordiska ämnen. Newton uppställde den
läran, att Ijnset består af en oändelig mängd
ytterst flna kulor eller pnnkter, som utgä i rak
linie frän det lysande föremålet ooh återkastas
ifrån det helystä, med vissa förändringar, när
deras linie brytes. Men emedan denna s. k.
einanationstheori ej förmår att nöjaktigt förklara
en mängd optiska fenomener, ha sedermera En-



6

ler ooh andra framställt den s. k. uhdulations-
theorin, enligt hvilken verldsrymden är upp-
fylld af ett ytterst fint ämne, soin kallar ether,
ooh när denna ether sättes i vägforraig rörelse,
frambringas af dess dallringar ljuset, alldeles
som Ijudet härrör af luftvägornas dallring. Häraf
förklaras inånga gåtlika fenomener pft ett mycket
tillfredsställande sätt, ooh derföre ser man nu-
mera alla naturforskare bekftnna sig tili undu-
lations- ellei- vägtheorin.

Hyem behagar? frågade Celestine, i
det hon hällde den sista kaffebruna unisten ur

thekannan ooh tillade en motsvarande portiou
kallnadt vatten.

Jag tackar, sade Eugen ooh befedde sig
att anamma den sista skorpan.

Alit detta kan vara mycket riktigt,
amnärkte Louise, i det hon med sitt kloka små-
löje vände sig tili Carl Albin, men jag frä-
gar icke lumi ljuset frambringas, utan hvad
det är.

Hvad det är? Jag bar ju redan sagt,
att det är en kraft.
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Nå, hvad är en kraft?
En kraft är det, soin frambringar en

verkan.
Och hvad är en verkan?
En verkan är det, som frambringas af

en kraft. Eller orsak, om du så viii.
Alltså är ljuset en orsak?
Alia, niin kiisin, dn rider på ord!
Nej, förlåt mig, jag ville verkligen gerna

veta hvad ljuset är, men jag får ej fatt i för-
klaringen, ty den går i en ring. Jag niger
allerödmjukast för din lärdom och hyser den
största möjliga respekt för emanation och undu-
lation, endast jag der bakom kunde iinna något
annat än kraft , ty jag tillstår, att den der
kraften rinner mig ur händerna, liksom ett töc-
ken. Allting är kraft: luften är en kraft, vatt-
net är en kraft, tyngden är en kraft, och men-
niskotanken måste väl också vara en kraft.
Antingen passar ditt kraftord tili allting, ocli
då är det ingenting, eller också är ljuset det-
samma som luften, vattnet, tyngden och men-
niskotanken.
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Se pä den! skrattade Axel och bröt
en qvist af björken, för att jagabort närgångna
myggor. Du borde blifva student, Louise.
Du kunde med tiden blifva professorska i filo-
sofin.

Älmej, jag är nöjd med ofantligt litet,
meu det lilla vill jag begripa. Det förekommer
mig, soin om ni, minä herrar, anse edra ord
gälla som pengar. Alit det, soin ni icke för-
stä, det kalla ni kraft. Hvarför icke så gerna
uppriktigt tilistä: om det der kanna vi icke
hvad det är i sig sjelf, men sådana äro dess
egenskaper och verkningar. Jag tror, att man
ändå kunde hysa en lika djup vördnad för ve-
tenskapen; kanhända mer.

Är du icke nöjd med att kanna tingens
egenskaper och verkningar, min bästa Louise,
sä skall du göra mänga f&fänga frågor i lifvet,
genmälde Carl Albin, något mankerad. Du skall
dä förgäfves fräga hvad detta träd, eller denna
sten, eller din hvita näsduk äro i sig sjelfva,
ja, hvad du sjelf är, min kloka kusin, ty derpä
skall den ena svara dig hvitt och den andra
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svart. Naturvetenskaperna erkänna ingenting
annat än säkra erfarenhetsrön; men meil dina
frågor koramer man tili ett bottenlöst tvifvel.

Var dä så älskvärd ooh anse mig för
ett barn; du vet ju, att ett barn gerna bryter
sönder sin leksak, för att se hvad der är inuti.
Om jag för en timma sedän, niir vi ännu sågo
solen, liade frågat dig bvad ljuset är och du
kade svarat mig: det är en solblick, så kade
jag värit nöjd. Men mx, när vi icke mera se
solen ooh likväl allt är ljust omkring oss och
jorden, som vi kalla en mörk planet, tyckes
lysa af ett eget ljus .

.
.

Det koimner af strålbrytningen i Juften.
Ursäkta, det kommer ieke alit af strål-

brytningen. Så myeket bar jag läst, att jag
känner ganska allvarsame forskare, som antaga
hos alla kroppar ett eget ljus. Vi bo icke så

i säcken, som mången tror. Men tm måste jag
npprepa min första fråga: hvad är ljuset?

Det är en ovägbar materia, om du ändt-
ligen vill hafva ett svar.
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Hvarföre materia, om det ioke, som ali
annan materia, kan vägas?

Emedan man kan beräkna dess liastighet.
Det är ju ethervågomas hastighet, som

ni beräkna, men icke den kraft, som sätter dem
i rörelse. Förklara mig hvad den kraften egent-
ligen är.

Utom ljuset, räkna vi äfven värinen,
elektriciteten ocb magnetismen tili ovägbara ma-
terier. Man fär icke bedöma nägonting ensidigt.

Jasä. Der ha vi myntenheten. Kraften
är bara en pennislant, men mateiden är edert
markstycke. Är menniskoanden ocksä materia?

Hvem har sagt det?
Dit kommer ni, med eller mot er vilja,

herr bankodirektör för den stora myntenheten!
Mellan anden ooh raaterien är för er ett så stort
språng, att ni ej kan hoppa öfver den bäcken,
utan stadnar på ena stranden; den stranden na-
turligtvis, der ni tycker er ha det bästa fotfä-
stet. Men jag har hört sägas, att naturen ej
gör några språng.
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Det gör lion ej lieller. Det ftr blott min
snillrika kusin, som lyftar sig med ett salto-
mortale upp i det blä. Yi andra stadna, soin

du säger, torrskodda på stranden ooh lemua
drömmarnas verld ät känslofulla damer, soin

.segla i luften.
Drömmar? Eiktigt. Men förutsätt, att

naturen ej gör några språng ocli att det finnea
en ande titom materien: da måste ju finnas
bryggor emellan dem båda.

Låt höra!
Om nu det, som herrarne kalla ovägbar

materia hvilket är ungefär lika vftl sagdt,
som ett ljust mörker om nu detta skulle
vara en brygga emellan två verldar . .

.

Så beklagar jag den, som ville rida der-
öfver, ty den bär icke en mullvad, långt min-
dre en fröken. Var så god ooh promenera på
regnbägen.

Hvem vet? Herrarne promenera sjelfva
på ljusets brygga kring hela verldsryuiden. Får
jag nu vara sä djerf, att än engäng fråga:
hvad är ljuset? Hvad är det besynnerliga ämne,
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förutan hvilket intet lefvande kan trifvas ooh
glädjas? Hvad är det, som alla kanna och äl-
äkä, men ingen kan väga pä våg ellei 1 gripa
med liänderna? Hvad är det, soin, sjelf ofatt-
ligt, gör alla föreraål fattliga för värt öga, och
när det bortgår, är allting annorlunda? Hvad
är det slntligen, som vi hafva gemensamt med
hela verldsbyggnaden ooh som blifvit förlik-
nadt vid lifvet, sanningen, det goda, det sköna,
ja, vid det himmelska; med ett erd: hvad är
ljuset?

Kadetten Axel stod upp, gjorde front, salu-
terade med handen vid pannan och yttrade med
militäriskt allvar: ljuset, min fröken, är glan-
sen frän edra sköna ögon!

Se så, var nu nöjd, sota Louise, in-
föll Constance, som hade nog af fysiken ooh
fann sinä tygkängor fnktiga af daggen. Vi
veta nu fullkomligt hvad ljuset är. Din trogna
mäne tillbeder solen.

Xej, minä herrar och damer, genmälde
Louise, för så godt köp siippa ni ioke. Det
vore för stor skada på en så lin gåta, inför
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hvilken bäde lärdoinen ooh qvickheten ha för-
klarat sig insolventa. Vi måste vädja tili en

högre instans. Se, hurn uppmärksamt det goda
bamet derborta betraktar nattens klarhet! Amy!

Ainy nännade sig.
Hvad är det du betraktar så tyst för

dig sjelf?
Just ingenting. Jag såg på den grå

klippan derborta vid björken. Det ser alldeles
ut, soin 0111 hon skulle lysa.

Af hvad skulle hon lysa? Det är ju natt.
Hon lyser af sig sjelf'.
Tror du det? Kan en mOrk kropp hafva

ett eget ljus?
Visst kan den det. Har du aldrig sett

det, Louise? 1 höstas, när det var stiekmörkt,
ville jag visa vär gamla Sara, att jag icke var
mörkrädd. Då gick jag i skafferiet, som icke
har fönster, och stängde dörren hakoin mig.
Först säg jag ej handen för ögonen; men när
minä ögun blifvit vana vid mörkret, kunde jag
smäningom urskilja väggarna, hyllorna, porcel-
linerna och den blanka malmgrytan, som main-
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ma begagnar att syltä åkerbär. Det var un-
derligt, men så var det ändå.

Hvaraf kommer det, att du såg?
Det kommer deraf, att ingenting är rik-

tigt mörkt. Det ser bara mörkt ut mot dags-
ljuset eller mot en lykta.

Men om nu allting liar ett eget ljus,
fastän det ofta är svagt ooh omärkligt, livad
tror du då, att det ljuset är?

Amy såg förlägen på herrarne, som icke
gjorde sig besvär att dölja sinä spefulla miner,
oeh hviskade Louise i orat: det är tingens själ!

Louise kysste henne. Grå nu tillbaka tili
klippan, sade hon, ooh öfvertyga dig rätt noga,
om lion ej lyser af återskenet från luften.

Amy gick.
Fåv man veta det, märkvärdiga trollor-

det? frågade Carl Albin i munter ton.
o

Ahja, sade Louise. Det är icke mer än
hvad hvarje barn med någon eftertanke och ob-
servationsförmåga kunde säga eder; men det är
mer, än ni få inhämta af många lärda systemer.
Hon säger, att ljuset är tingens lefvande »jäi.
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Myeket poetiskt! suckade Axel.
Säg profetiskt! gäckade Carl Albin. Det

kommer att göra epok i optiken.
Icke sålänge man väger själen med bess-

man, svarade Louise med skarpare udd, än
hon annars brukade. . Men när hvardera
stranden af lifvet är bättre genomforskad, än
nu, och när man insett, att klyftan emellan dem
båda är öfverbyggd med farbara bryggor, då
skall man också förvåna sig, att en så enkel
sanning, som ett barn begriper, kunnat vara
så länge fördold för de vise i verlden. Ni må

blifva så kloka som helst i läran om ljusets
egenskaper ocb verkningar, så kunna ni aldrig
ur läran oin materien förklara hvarken dess
uppkomst eller dess väsende. Likasom ljuset
är det mest andliga element i sinneverlden, så

är det sannolikt det jemförelsevis materiela i
andeverlden. ])et utgör mellanlänken emellan
dem båda, likasom menniskosjälen säges utgöra
länken mellan kroppen och anden. Det sam-
manbinder alla verldar, såsom en tanke, och
kommer tili oss från de aflägsnaste stjernor,
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derifrån ingen attraktion kan mera röra en tjä-
der pä jordens yta. Ocli om ljuset kan fram-
bringa sä underbara kemiska verkningar, som
vi se i fotografin, sä inverkar det ännn förun-
derligare på alla väsens lifskraft. Persern, soin

tillbeder solen, ftr mindre afgudadyrkare än ni,
soin tillbedja bessmanet, grammet ocli ziffran,
ty bakom dem ser jag skuggan af eder egen
liand, ooh det är honom ni egna eder fromma
dyrkan. Sä är det, minä herrar, tack för
shavlen, Celestine! ocli jag kan icke nog
beundra edert tälamod att endast svara mig med
edert löje ocli eder tystnad. Hvad ser jag?
Klockan är öfver ett, ocli snart ha vi solen.

Dixi! utropacle Carl Albin.
Nej, bästa Louise, fortfar ännu att upp-

lysa vårt murka förstånd nied ditt eget ljus, sil
komina vi snart tili kaftetiden! skämtade
Axel.

Celestine ooh Constance förklarade allt vi-
dare dröjsmål ogörligt. De voro redan väta
om fötterna och skulle fä snufva följande dagen.
Eugen sade ingenting: hon sof.
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Än ett ord! sade Carl Albin ooh bjöd
Louise arin en. Jag märker tili ditt beröm,
att du bladdrat i r 'Bibliothek för populär natur-
kunnighet'”, soin intager en hedersplats i onkels
bokbylla. Men der äro några blad, som du ej
råkat läsa, och bland andra ett ganska nytt.
Det säger oss, att den fordna läran om döda
tiny ocli märkä kroppar icke mera är hållbar.
Man erkänner nu, att hela jordklotet är en lef-
vande organism; och likasit är mången numera
böjd att anse ali materia sjelflysande. Som du
ser, så kunna yi derföre mötas på halfva vä-
gen, utan att minä vägskälar behöfva råka i
krig med Amy och dig. Sluta vi fred?

Med niije. När du afträder två så stora
provinser af materiens rike, hoppas jag det öf-
riga ej skall länge bestå som BJelfständig stat.

Qui vivra verra. Men hvad är detta?
Se dit, derborta på klippan! Nej, det. ser verk-
ligen älskvärdt nt!

Allas blickar vändes mot klippan. Nattens
egendomliga klarhet var borta och hade lemnat
fältet åt morgonrodnaden. Hela lumien i norr

2
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hade hastigt öfvergjutits af ett strålande sken,
likasom hade seraferne skyndat att utbreda sin
rosiga matta för den uppstigande solkommgens
fötter. Sjön under åsen var smältande silfver,
beströdd med rubiner. Björkens löf voro fin-
hamrade guldblad, mattglänsande i midten och
skimrande i kanterna. Klippan stod pä norra
sidan i lågor, medan den södra låg uti djnp
skugga. Och liögst på dess mossiga liäll af-
tecknade sig mot morgonrodnadens fond den
Bmärta gestalten af ett väokert barn. Amy var
fiå omfluten, eller rättare genomströmmad af ljus,
att hon tycktes vara genomskinlig, och hennes
täcka lockiga hnfvud syntes omgifvet af en
strålkrona.

Se, sade Louise och klappade händerna:
i detta element är hon född!



©ci falier soi ojfwr mnlcrbrijm
Det, är så ljust i naturens sai

Ty yintern kastat sin livita slöja,
Sitt mjuka täcke kring berg ooh dal.
Ooh necl mot marken sig träden böja,
])e hara snöskrud på grenar unga,
Med lätta bördan i vin de gunga.

. Det är så tyst. Hvarje ljud hai* dött,
Ej fogelsången i skogen tonar.
1 drifyan blommorna slumra sött
Ty stränga vintern på jorden thronar;
Dock, kalit ooli dödt kan ej alit forblifva:
Der faller soi ölvcr vinterdrifva.

Du känner solen, du unga vän,
Du vet hur varma dess strålar brinna;
De smälta drifvorna ned igen
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För deras ljusblick skall kölden svinna.
Det skall bli vår ock hvar liten blomma
Skall, väckt af solsträlen, äterkomma.

Det fins en vinter i menskans lif,
Dä drifvan tynger på åldrigt sinne
Men bar du solsken, så gif, o gif,
Lät det bli värligt och gladt derinne!
Försök att älska de glömda, gamla,
Gif ljus, gif dag, der i natt de famla!

Hon var sä ensam, lion var sä arin,
Hon egde intot från fordna tider.
Den bade stelnat i hennes barm,
De varma känslornas ström omsider;
Hon värit lyoklig, det var ett minne,
Nn var der vinter i hennes sinne.

Hon egde engång ett litet bo,
Ooh barn ooh make; med dessa kara
Hon lefvat gamman i Md ooh ro,

Och lifvet tyoktes sä lätt att biira.
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Sen koin en tid dä den bleka nöden
Steg in i hemmet, men följd af döden.

Det var ett fruktansvärdt hungersår,
Ocli pesten rasade vildt derunder,
1 liennes liem reddes tyst en bår
För liennes make o dystra stunder!
Hon mindes än hur förtviflan brände,
Hur öfvergifven bon dä sig kftnde.

En son, en dotter, två hlomster sinå,
Den Ijusa fröjden i hennes hydda,
De följde fadren tili slut också

Ej moderskärleken kunnat skydda
])e epäda hlomster i menskovåren
Att I'alla hleknade netl mot håren.

Då blef kring henne en dyster natt.
Och åren svunno; mi gammal vorden
I låga kojan hon ensam satt,
Och egde intet på vida jorden.
Och bönens ande var viken tjerran,
Hon glömde, harii, att söka Herran.
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Så satt lion sorgsen en juleqväll,
Ooh tåren föll öfver magra kinden.
Der brann ej brasa på kallnad hali,
Ooh skarp derute hven nordanvinden.
Hon led, den gamla, af brist pä varma,
Då hördes barnafjät lätt sig närinä.

Förundrad vände sig qvinnan om
Mot stngans dörr, der ett barn dröjde.
Hvem var det väl soin tili henne kom?
Ett litet hufvud sig vänligt böjde,
Två barnahänder mot henne sträcktes,
En liten gåfva tili henne räcktes:

11Se här'”, så Ijödo den lillas ord,
""Här sänder mor dig en julegäfva,
Det ftr en kaka ifrän vårt bord
Gråt ej i afton, det kan du lofva!
Se här ännu fär jag hein ej vända
Ett juleljns vill för dig jag tända. 1'

Hon tände ljuset, hon log så gladt
Den gamla qvinnan hon knäppte samraan
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De magra händer i bon hon satt
Försjunken, blickande bort mot flamman.
Det tändes dag i den gamlas sinne,
Det blef soin vår ooh soin soi derinne.

I famnen tog lion den lilla vanut:
"Gud signe dig för den fröjd du skänkte,
Mitt gamla hjerta var tomt oeli armt,

1 kärlek Herren på mig docktänkte.
Ej glömd, ej arm skall jag mer förblifva,
Ty här Ml soi öfver vinterdrifva.'"

Du unga vän nti lifvets vår
Soin känner intet af lifvets smärta,
Glöin ej den arma, som ensam står,
Glöuid oeli förfrtisen, med stelnadt hjerta,
Gå bort att älska, att varma, skydda
Oeli sprida ljus nti nattlig hydda!

Se fastän litet du än förstår,
Försök att vanat nppå andra tanka,
Ocl\ fastän litet du än förmår,
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Ett kan du dock, du kan kärlek skänka
En liten solstråle kan du blifva
Lys, varma soi, öfver vinterdrifva!



Anni.
Anni hette skogstorparens lilla flicka, barnet

med det ljusa håret ocli de blå ögonen. Såg
du i de ögonen, så glömde du dem aldrig. De
blickade så innerligt bedjande. Blicken tolkade
de känslor, soin läpparne ioke vågade utsäga.

Vågade? hvad hade Anni att frukta?
hvaråöre såg lion så sorgsen ut? Sörjde lion
för det hon ej mera koni med fadren ut på
trilsket, der han alltid oin sommaren vittjade
sinä ryssjor? Sörjde hon för det de ej mer
kommo tili strandåkern, der fadren skurit rå-
gen, och hon upploekat de qvarblifna axen,
eller saknade hon den gröna skogen, der hon
gått hela sommarn med skällekon och de små

fåren ? Sörjde hon månne modren, som sof
under den gröna torfvan?
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Vintern var kommen. Is läg på träsket.
Säden var längesedan tröskad. Fären stodo i
fähuset. Dit bar Anni ät dem lOf, soin bon
brutit under sommaren. Ibland smög bon sig
■också att klappa skällekon, som alltid helsade
lianne med ett högt rämande. Mest satt Anni
inne i den mörka stngan. Der stickade bon
långa strumpor åt far, som ständigt var borta
på berrgården. Sä mycket roligare var det
■också alltid, när hän koin hein. Ofta tog lian
Anni i famnen, slätade det ljusa håret, ocb
sade: lek också litet. Men leken ville ej rätt
komina i gång. Styfmodren tyckte att flickan
nu mäste vänja sig vid arbetsamhet; bon var
ju redan 9 är. Hon kunde hälla stugan snygg,
bon kunde karda, när modren spann ocb spola
kunde hon, då modren väfde. Yi lefva icke
utan att arbeta, brukade mor Lisa säga. Nog
lefva vi, om Gud unnar helsa, ooh flickan är
ju bara barnet, sade far; men icke beller något
vidare. Hän visste, att Lisa mor älskade de blanka
.styfrarne så mycket, att hon för deras förvärf-
vande sparade bvarken sin eller andras möda.
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En dag (det var median Jul ock Nyår) stod
Anni ocli andades på den isiga fönsterrutan.
Hon ville se, om ej snön sm&ningom ville
emältä bort. Det hade jn värit vinter så länge
redan. Nej, drifvan glimmade i solskenet.
På trädens grenar kängde fransar, så blän-
kande, som mors nya silfverrubel och det smälde
i knutarne så kårdt, som mor kade smällt kau-
den i bordet, då far pä marknaden lätit stjäla
bort pengarne, som kan fått för mjOlk-kalfven.
11Anni, kvart gjorde du af med kämmen? 11 kör-
des modren fräga. T)1,I kistlådan 1111

,
blef svaret.

■«Den flns ej der. 11 liriDå blef den säkert på
bordet. 1111 upp den11

,
befallde mo-

dren. Miekan sökte, men fann intet. 11 Min
nya kam! 1 sista veckan gaf jag Laukko-rys-
sen 15 kop. för den 11

, klagade modren.
TlKanske sopade du ut den. Gå ook se etter
bland soporna; men koin ioke in, förrän du
funnit den 11

,
sade kon vändande sig tili flickan.

Anni gick ut, sökte ock gret. Alit fåfängt.
Koin ioke in, förrän du funnit den, Ijödo den
.stränga modrens ord i kennes öron. Slutligen
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tänkte hon: jag viii gå tili far, ooh be honom
köpa en ny kam ät mor, så ger lion mig icke
ris, ocli så giok lion. Det blåste så kalit.
Linntygsärmarne voro så korta, halsduken var
så liten. Hon hade hunnit genom skogen.
Nu kunde hon redan se herrgården. Men föt-
terna voro så styfva. Gråtande satt Anni sig
att hvila vid gärdesgården. Kjorteln svepte
hon omsorgsfullt oinkring sig. De små armarne
drog hon inom linnet för att halla dem varma.
Derifrån steg hon aldrig upp mera, ooh aldrig
skulle hon gråta en annan tår än den, soin is-
klar I'rusit fast vid de långa ögonhåren.

Modren hade satt sig vid väfstolen. Hon
ville slnta sin lärftsväf, ocli beräknade just för-
nöjd hvad hon kunde få för densamma. Så-
lunda glömde hon förtreten med den nya kam-
men, ooh bemärkte flickans frånvaro först, då
det började skymina. Hon såg efter Anni i
badstugan, såg efter henne i fälmset, ropade
henne vid namn. Intet svar. Manne ungen kan
ha gått tili far, tänkte hon. Men hon hade jn
blott blårgarnskjorteln på. Litet orolig i sinnet
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vandrar hon genom den mörka skogen. Vid
herrgårdsgrinden möter lion mannen, soin just
«kali begifva sig liemåt. Uppskrämd af lmstruns
berättelse påskyndar lian sinä steg. Den upp-
gående manen belyser den lilla flickan, soin
modrcn i skymningen icke bemärkt, ehuru hon
gått förbi henne. Blek af smärta och förtvif-
lan lyfter fadren upp sin lilla, nu kalla Anni.
Utan att vexla ett ord gå de båda makarne i
den klara qvällen genom tysta skogen.

Sedän den qvällen ha många år förgått. En-
sam och ännu tystare än förr, vandrar "far. 11 på
strandåkern. Ensam ror lian nu ute på träsket.
I stugan sitter Lisa mor ooh väfver; men med
väfven tycks det nu icke liasta. Långsamt gli-
der skottspolen, stundom liöres en qyäfd suck
ooh, om vi ej se orätt, så glimmar der en klar
tar uppa väfven.



Krishiabatnci
Efter Hey.

Kristus kommer åter tili oss år för år:
Ingen kydda finnes, dit Hän icke gär.

Ingen boning gifves det så undangömd,
Att den skulle blifva af Hans mildhet glömd,

Hän är vid min sida fast af mig ej sedd,
Ooh jag känner ljufligt mig af Honom ledd.

Sägen dock åt barnen, att en Kristus fhis,
Hvilken de behaga, som dein alla mins.



lesan Vä himmeten.
"Efter mamma gätt tili himmelen''1

,
sade lilla

Tobbi för sig sjelf, n»å går jag också dit. 11

Och han blickade utåt och tyckte, att tili lum-
ien var det ej långt alls. Der skogen ooh bimlen
berörde hvarandra, der syntes en ljus fläck.
Der kommer man visst in i bimlen, funderade
Tobbi.

Att jag kunde vara så sjuk, att jag ej alls
visste, när mamma gick ifrån mig, ooh att hon
nftndes lemna mig hos dessa menniskor, som ej
det ringaste h&lla af mig, funderade Tobbi vi-
dare. Men hon gissade, att jag skulle vandra
efter henne, när jag åter blefve frisk, menade
den lille femäringen.

Värdsfolket hade beslutat, att Tobbi i dag
skulle ut i yida verlden för att tigga, men
Tobbi beslöt, som vi höra, att ej beträda den vida
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verldens mänga vägar utan att vandra tili liim-
melen, dit hans moder gätt.

Lilla Tobbi såg alldeles ut som en tiggar-
gosse, en slarfvig mössa liade man satt på hana
hufvud, hvars lena lockar modren alltid sä gerna
brukat vårda och släta. Tiggarpåsen hängde
lielt slak vid aidan, der var dock ett hälbröd i
den. Hundarne i byn knorrade, der lian gick
frani, de kände nog igen lionom, men de gjorde
sig ej riktigt familiära denna gång.

Hundar äro hundar, ocli tiggare äro alls ej
i deras smak, de betrakta dem kanske som med-
täflare oin brödbitarne. Menniskorna i byn skulle
ha haft svårare att kanna igen Tobbi. Den i
modrens tid så fina Tobbi, med ren ocli blekt
skjorta, med kattunsväst ooh randiga benkläder,
hvilka alltid voro sa snyggt lappade, att blott
färgen, men aldrig ränderna förrådde det ställe,
der lappen satt, huru såg lian ut nu ? En stor,
slarfvig vadmalströja betäekte nastan hela gos-
sen. Men under denna tröja slog ett barna-
hjerta, som sOkte hinimelen. Ingen sko hade
Tobbi pa foten, men med den lilla, bara foten
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ärnade lian dock beträda den stigen, som leder
tili himmelen.

■"Hvart gäller resan?T 1 frågade långa Hans,
som mötte honom, just då han lemnade hyn
bakom sig. ''''Jag vandrar tili himlen'I'', svarade
Tobbi. Pah! skrattade Hans ocli slog öfver-
dådigt mössan af Tobbis hufvud, men träffad i
detsamma af blicken ur Tobbis stora öga, grep
Hans i vestfickan och slängde tili gossen den
drickspenning, han just fått af en resande, hvars
vagn han dragit upp ur ett dike.

Tobbi tog upp slanten, för att han tyckte,
att den ej var på sitt ställe, der den låg i san-
den, men åt första tiggare han mötte, gaf
han den.

Resan tili himlen gick dock ej så fort ocli
lätt, som han tänkt.

Huru skall jag veta, om jag i dag kömmit
närmare himlen alls? frågade han sig sjelf, då
han om aftonen helt utmattad satte sig vid vä-
gen. En stor utmagrad hund, som såg att
han, der han satt vid dikeskanten, ärnade göra
sin aftönmåltid vid ett skotit styoke hålkaka,

n
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morrade sakta ooh sträckte dervid sin nos mot
honom. Tobbi räokte brödet, som hän ännu
knappt sinakat, ät den afmagrade hunden.
Jo, Tobbi kom nog himlen närmare den dagen.

När Tobbi följande morgonen vaknade, kftnde
lian sig xnycket lätt, och beslöt genast att lian
skulle fortsätta resan.

Yädret var ej riktigt klart den dagen, men
när det är dunkelt pä jorden, synes himlen all-
tid mera närä. Detta lifvade Tobbis hopp att
konima fram.

Hvad är detta, tänkte Tobbi, som säg ett
ovandt föremål på vägen, hän bugade sig ooh
fann en vaeker påse af perlor ooh guld. Man
blickade utät vägen ooh säg en stor resvagn,
som långsamt sträfvade nppför en hög backe.

Med pungen, som var full af mynt, i han-
den, sprang Tobbi efter vagnen.

Hästarne hade stannat med sitt tunga lass,
och en fru och nägra barn stego ur för att

lätta bördan, som synbarligen var för tung i
den skyhöga backen.
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Detta gjorde att Tobbi fick tag i de resande.
En pung, en pung! ropade lian ocli lade den
brådskande i fruns utsträckta hand. Se, har
jag tappat min reskassa, sade frun ooh förde
handen i klädningsfickan. Ja, sannerligen. Du
iiT ju en allt för snäll och ärlig gosse, räck
hit din hand, ooh du skall Anna, aft jag är ej
blott rik, litan också frikostig. Jag yill ej
ha penningar, sade gossen, jag behöfver inga
sådana. Men hvad skall jag då belöna dig
med? frågade den vackra frun, och säg nogare
och djupare, än första gången, in i Tobbis bläa
ögon. Säg mig, sade Tobbi, säg mig, vaokra
fru, oni jag är pä rätta vägen tili himmelen.

Det är du visst, svarade den ädla damen
djnpt rörd, om du fortsätter din väg, säsom du
synes ha börjat den, sä skall du visst komina dit.

Arnar ni er också tili lumien, sporde Tobbi,
och såg forskande pä henne. Xu är det in-
gen lätt sak att bestä inför en barnablick, soin

forskande fäster sig pä en. Men den ädla
frun bestod inför Toppis bläa, stora, djupa öga

hon knäppte sinä händer tillsamman och sva-
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rade: '"Ja, med Guds hjelp är delta min af-
sigt 11

.
— Kunde vi ej följas åt? frågade Tobbi,

Jag är stundom rädd att förvilla mig, men i
edert sällskap kftnner jag mig, som vore jag
äter lios min moder som nu bor i lumien.
Kunde vi ej följas åt? Ja, det kurnia vi visst,
sade den resande frun, vi skola följas åt, du
lille moderlöse.

Ocb hon ropade fram sinä barn, ooh det blef
en glädje, dä de hörde, att de skulle få en res-
kamrat.

Medan hftstarne pustade skulle Tobbi berätta
för frun ocli barnen om sinä emä öden, de lä-
grade sig alla vid vägen, ocb Tobbi förmälte
om sig ooh sin moder.

Sedän Tobbi slutat, suto alla en läng stund
tysta ooh undrande. Den ädla frun drog gos-
sen tili sig, strök ocb ordnade bans gyllene
lockar, såsom bans moder fordom plägat göra.

Tobbi, sade hon sedän mycket mildt ocb
allvarligt, resan tili himlen är bvarken så lätt
eller så kort, som du föreställer dig den nu, men
med Guds hjelp skola vi lyckligt fullborda den.



forhihan.
Ingenting är präktigt såsom vintern är,

Då det snöar ute, ooh då isen Mr.
Och då bjellror ljuda, bröder komma hem,
Ooh man blir lielt snöig af att kyssa dem!

Säckar ser man bäras in med klappar i,
Julebockar ren i mörkret spana vi,
Nu det börs ett prassel, visst en vaoker gran
Kommer ifrån skogen, åker in i stan.

(iranen skall mi klädas vackert soin en brud,
Få af mandel, äppel en så bärlig skrud,
Nu jag hör helt tydligt, att det klappar på,
Hjerta, icke kan väl du så häftigt slå!



BraucUnihteiu
När alla sofva, vakar brandvakten. Elisani

går hän i den tysta, mörka natten, med sin
stora knölpåk och sin varma skinntröja: lian är
god vän med gårdshunden ooh en stor fiende
tili tjufvar och andra onda menniskor som väljä
nattens mörker tili sinä onda gerningar. Huru
mången g&ng hafva icke barnen, dä de händel-
sevis värit vakna, lyssnat tili de enformiga to-
nerna ur brandvaktens lur ellei- tili de jeninä
slagen som brandvakten, vid hvarje fnll timme,
slår med sin klubba på ett bräde, för att man
skall veta att lian är vaken och uppmärksam.
Så snällt det är af den gode gubben, att säg&
hela natten ensam och försaka sin egen sömii
bara för att vaka öfver andras Ingn och hvila!
Om sommaren går det an, när luften är mild
och solen tidigt går npp, men under de långa,
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kolmörka höst- ocli yinternätterna, när det hftll-
regnar eller ftr smällkallt, då är det värre.
Dä kunde det smaka att få ligga i sin varma
säng i stället för att vandra fram ooh tillbaka
på den våta marken, eller liöra vargarnes tjut
från isen ocli frysa om näsan.

Den gamle Agapetus kade värit brandvakt
i många, mänga är. Hän var koppärrig ocli
enögd, men med sitt ena öga såg lian bättre
än mången annan med sinä två. Hän gick,
sommar ocli vinter, klädd i en kort skinnjacka
ocli en stor luden mössa. är det värdt
att byta om 11

, brukade lian säga, går
ocksä i samma pels i alla väder. 11 Musti var
gårdshunden, en stor lurfvig best, mycket be-
skedlig mot liederligt folk, men arg soin en
spindel emot vilda djnr ocli menniskor. Aga-
petus ocli Musti hade kamperat tillsammans i
mänga är, liade friisit mången gång så att tän-
derna skallrade, liade blifvit genomblöta af reg-
net ocli torkat likafullt: de liade sett mången
varg i livitögat ooh lurfvat om både tjufvar ooh
förrymda fängar. Hvarje natt, när Agapetus
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gick tili talldungen och slog på sitt bräde, gick
Musti med ooh när Agapetus gjorde sin rund
omkring gården, giok Musti troget bredvid;
men då Agapetus satte sig på trappan, sträckte
Musti ut sig framför hans fötter och tog sig en

kort lur, doek behöfdes det ej vidare än att
Agapetus rörde på sig, så spetsade Musti ge-
nast öronen och såg upp. För siu trohets skull
var Musti också mycket värderad af brandvak-
ten och fick sig en god bit af hans vägkost,
livarje natt.

Hän var en froni själ, den gamle brand-
vakten. Hän unnade sig aldrig en enda liten
blund under natten, utan gick sä troget och
vaktade, först en rund omkring gården, så ned
i trädgården och så upp igen. Hvarje afton
såg lian tili att intet ljus blef brinnande, i nå-

got af niminen, och hade köksan att väl släcka
elden i spiseln; så kiinde hän på förstugudör-
rarne, för att vara säker på att de voro lästä
och att alla fönster voro stängda, hvarefter lian
hvisslade efter Musti och började sin marsch.
Hände det någon gång att lampan brann hela
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natten i nägot rum, så gissade brandvakten att
någon låg sjuk ooh dä kunde hän gå sä sakta
förbi detta fönster ooh varnade Musti att icke
skälla sä högt, pä det den sjuka ioke «kiille
blifva störd.

För några &r sedän hände det en regnig Ok-
tobernatt, att Agapetus krupit i en torr Vrä
under ett utskjutande tak. Det var nästan
omöjligt att vandra derute. Eegnet piskade
lionom i ansigtet ooh blåsten for hvinande om-

kring ooh trängde ända in genom skinnjackan.
En satt lian i sin vrä, åtminstone litet bättre
skyddad ooh lagade tili åt sig en liten treflig
tobaksrulle. Musti hade på eftermiddagen sprun-
git bort med en dräng soin for tili qvarnen ooh
var ännu icke hemkommen, hvarföre gubben
Agapetus tyckte det var litet tomt ooh ödsligt-
Han satt ooh funderade pä huru otrefligt det
ändä kunde vara ibland pä höstsidan ooh ön-

skade att natten snart blefve slut; dä hörde-
lian ett svagt ljud från förstugan. Hän lyss-
nade. Stormen hven ooh pep och regnet smatt-
rade, men ändä tyckte hän sig höra det der
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bullret; det lät soin ett skafvande ocli gnagande.
Agapetus var just inte rädd af sig, men li-
tet dyster blef lian, ocli nu var Musti ännu tili
borta. Hän steg sakta upp ooh trefvade sig
fram i mörkret ända tili trappan. Då hörde
lian tydligt att någon filade ooh bräkade med
låset. Hau tittade in ocli såg tvenne karlar,
den ene sysselsatt med dörren, den andre upp-
märksamt betraktande en god knif.

T: Tvä mot en11
, mumlade brandvakten mellau

tänderna.
Hän stod ett ögonblick obeslutsam, men

plötsligt flok lian en god idee. Hän sköt sakta
igen den yttre förstugudörren och lade liaken på.

71 Nu bar jag dein i tallan begge två11
,

ut-
brast lian ocli jemkade tobaksrullen tili en biittre
plats.

Af bullret, soin uppstod när brandvakten
satte liaken på, blefvo karlarne uppmärksamma
ocli skyndade mot dörren, men den var stängd.
De skakade ocli tryokte med kela sin styrka
emot den, men liaken var grof ocli stark och
köli ständ.
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Under tiden skyndade Agapetus med stora
steg tili stugan, fick tre duktiga arbetskarlar
vakna ooh sä bar det af tili förstugan. Hua-
bonden hade emellcrtid också vaknat af bullret
ocb kom i rättan tid för att bjelpa tili vid
fängslandet af fridstörarene. Brandvakten fiek
sig en duktig sup ocb litet penningar tili to-
bak tili belöning för sin rådighet.

En annan gång hände det att Agapetus hade
allt för god lust att taga sig en lur i stället
för att vandra omkring. Hän hade nemligen
ieke sofvit pa dagen, emedan lian hjelpt en
gamma! gumma soin bodde inom sanana förstuga
soin lian. Agapetus hade huggit ved åt henne
ooh sörjt för hennes lilla hushåll, emedan hon
sjelf var sjuk; sålunda hade lian ej haft tid att
sofva. Gubben giok ooh gäspade gång på gång,
lian snusade ooh hvisslade, allt för att hålla sig
vaken, men det ville icke hjelpa. Det såg
också så fredligt ut. Musti låg och snarkade
utanför sin koja och hela bygden var försänkt
i djup söran.
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".lag skall ändä gå en gång tili omkring
gärden,’ 1 tänkte Agapetus.

Xär lian koni förbi trädgärdsgrinden, sä att
blästen koin honom rakt i ansigtet, tyckte lian
•sig känna lukten at' nägonting brilndt. Hau
säg sig omkring ooh märkte då ett litet rök-
moln som uppsteg just vid börnet af stora bygg-
ningen, ooh i det samma nppflammade en klar
låga der bredvid. Brandvakten sprang allt livad
hän förmådde tili brunnen, ooh kastade ett tulit
ämbare vatten öfver det brinnande stället, sä
att det litet hämmade lägan. Barnen liade en

liten lekplats här och liade pä aftonen gjort
upp eld för att steka rofvor. De hade ieke
släckt elden tillräckligt litan några koi glödde
ännu under askan. Xu hade vinden troligen
fört en spåna eller något annat brännbart ämne
ut frän ugnen samt sålunda fört elden tili bar-
nens lilla ladugärd der tali- och grankottar lågo
väl inbäddade i halm och hö. Derifrån hade-
elden spridt sig och antändt brädfodringen pä
byggningshörnet. Hade brandvakten ej märkt
elden, sä hade en stor del af huset kunnat
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brinna innan någon vaknat, emedan liela denna
sida var obebodd ooh mest bestod af gästrum
ooh förmak. Det lyckades emellertid brandvak-
ten att släcka elden litan att behöfva väcka nä-
gon ooh nu hade också 'sonnien flytt från hana
ögon. lian gick klarvaken liela natten ooh tit-
tade ofta tili byggningshörnet för att försäkra
sig om att elden verkeligen var släokt.

Sä mycken nytta kumia de snälla brand-
vakterna göra. Yisst är det ett besvärligt em-
bete ooh visat mäste man vara tacksam emot

de hedersgubbarne. Gamle Agapetus var der-
före oeksä firad af hela husfolket.

Af alla barncn liöll brandvakten mcst ai

lilla Nina. Hon var hans ögonsten och hjerte-
perla, När hon, oin aftnarna, tittade ut fran
barnkammarfönstret ocli tryekande sitt lilla to-

siga ansigte mot rutan ropade: '"god natt, kare
stackars Agapetus 111I 11 så riktigt npplystes gub-
bens gamla koppärriga ansigte af det vänligaste
leende.

En afton giok Agapetus åter och patrulle-
rade utanför barnkammarfönstret för att få säga
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god natt åt tien lilla, men qvällen skred fram
ooh ingen Nina koin. Det Idef mörkt ooh gar-
dinen fälldes ned ooh lampan tändes, men in-
gen Nina koni. Dii blef Agapetus så, bedröf-
vad. Hiivu kade lion kunnat glömma sin gamle
vän! Men nasta afton koin och ändä sftg hau
ieke tili Nina. Dä giek lian in i köket och
trågade efter henne.

ftr däligt sjuk 15
, svarade nian, "lion

yrar och har en sädan förskräcklig feberv) .

Brandvakten gick långsamt ut ooh ställde
sig under barnkammarfönstret.

Ja, nattlanipan brann hela natten ända tili»
solen gick upp. Den gängen hade tjufvar ooh
vargar gerna fått komina, utan att Agapetus
märkt det. Hän satt tåligt ooh betraktade den
nedfällda gardinen och bad tili Gnd för den
lilla.

"Bevara lienne, kare Fader, efter du kaii
det! 13 mumlade hau, sammanknäppande de grofra
handeina öfver knulpåken.

Ooh Giul bevarade lienne.
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Efter en ticl såg Agapetus en afton i barn-
kammarfönstret ett litet blekt ansigtc ooh ett
par matta ögon som logo så vänligt emot ho-
nom. Lilla Nina satt i mammas fanin, insvept
i en varm filt, lion orkade änuu icke sjelf gå
tili fönstret, men ville ändä så gerna igen en
gång se brandvakten.

Agapetus nickade och nickade och stora tä-
rar af glädje och tacksamhet lyste, så väl i det
friska som i det blinda ögat.

Den natten gick Agapetus och gnolade på
den ena psalmen efter den andra; hän tyckte
att Gud ändä var en hra barmhertig Herre
som så der hörde gamla brandvakters enfaldiga
böner. Musti den hoppade och skällde, det var
som om den förstått, att ali fara nu var torbi
när barnkammarfönstret äter var mörkt.

Gunnar, som var tio är gammal och en rask
pojke, besliit att också vara brandvakt en gäng.
Det skulle bli så roligt att vara vaken en hei
natt, att vaka öfver Pappa och Mamma och
syskonen och äta smörgäs midnattstiden. Och
så kunde det ju alltid hända att en illgernings-
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man skulle smyga sig tili förstugudörren ocli
lniru roligt vore det icke då att tusaa Miisti pä
honoin, att lijelpa Agapetus att binda lionoin
oeli «toppa honom i hundkojan tills det öfriga
gårdsfolket skulle stiga upp onli föra karien tili
länsmannen. Eller ock (Gud bevare för elds-
väda!) men det kunde ju alltid hända, att den
glömska Stina liade glörat ljus eller eld någon-
städes ooh att elden koinme lös, icke farligt,
nej bevars! de två brandvakterna skulle snart
nog märkä det och så kunde Gunnar, som var
vig ocli stark springa upp för stegen ocli bftra
vatten på taket eller åtminstone göra allarm
med arbetsklockan. Godt och väl. Gunnar fick
Big en duktig sniörgås, klädde sig i paleta ocli
munduk ocli tog sin enkäpp och så gick hau
ut tili Agapetus.

nu inte! 1,1 ropade pappa.
rKnäpp biittre igen paletän! varnade mamma.
"At icke upp din smörgås i förtid! r) ropade

systrarna.
Gunnar nickade ocli log,
"Du bcliöfver icke bädda min säng i afton 71

,
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sade lian tili barnflickan. "Ocb nu kan du
sofva lugnt, StinaI’, sade lian tili köksan; 11nieu

se noga efter elden barä. 11

Det var så märkvftrdigt roligt att komina
nt i den sköna milda sommarnatten och höra
kuru foglarna sakta qvittrade i sinä bon innan
de somnade ocb burn träden susade i parken
ocb att se luften mörkna ocb hela naturen

tystna så smäningom. Nu voro alla gardiner
nedfällda i sofrummen och Gunnar visste att
alla derinne sofvo.

Klookan slog tio, och brandvakten hade gjort
sin första rund. Stina hade släckt elden ooh
stängt dörren och nu var det riktigt natt. Gun-
nar pratade med Agapetus och fick liöra mänga
historier öin eldsvädor och inbrottsstölder, lian
hiet allt litet hemsk i hågen så att, när Musti
ibland morrade tili ellei- det prasslade i löfven,
Gunnar gerna höll Agapetus i tröjskörtet. Det
var också redan ganska mörkt i trädgärden och
buskarne sågo ut soin gubbar och gummor, in-
svepta i stora pelsar och nedhukade. Klockan
slog elfva. Den timmen hade värit ganska

4
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lång, men så vai* det också roligt att fä följa
med tili talldungen ooh sjelf med kluhhan siä
elfva gånger pfl brädet som hängde emellan
tvenne trädstammar. Nu var det visserligen
inte inidnatt ännu, men Gunnar tyekte att lian
var förskräckligt hungrig och så tog lian upp
smörgåsen ooh hörjade på.

‘kätten är lång ännu”, päminte Agapetus,
“hara Gunnar inte blir hungrig en gång tili.”

°

”Ah, har ingen fara”, sade Gunnar och het
ett duktigt tag.

”Sitt här dä på trappan, så går jag ett slag
i trädgärden”, sade brandvakten.

”])n är väl säker på att vargarne ioke äro
i rörelse, Agapetus?”

-,rNeej, inte gommarticP, smalog brandvakten.
"I alla fall kan du lemua Musti hiir . . .

inte 8r jag just rädd, men jag har intet va-
pen oeli oin . . .■"

”.Ja, ja, Musti kan godt bli här”, sade Aga-
petus och log åter.

‘‘Musti har ju hållit fast en tjnf, en gäng,
eller huru, Agapetus?”
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"Jo vasserra! 11

"Xå, om då nägon kommer medan du flr
koita så .

.
. jag har oeksä min käpp. 11

Agapetus gjorde sin rund, allt var tyst och
stilla ooh när hau kom tillbaka, satt den lille
brandvakten qvar pä sin plats, försänkt i sö-

taste sömn med smörgåsen i den ena handen
ooh käppen i den andra. Agapetus drog skinn-
jackan af sig, vek ibop den och lade den pä
trappan, sedän lade hän helt sakta sinä händer
pä Gunnars axlar och böjde honom varsamt ned
så att lian fick en beqväinare ställning. Gos-
sen sof djupt och lugnt och den gamle brand-
vakten myste förnöjd, hvarje gäng hän, pä sin
rund kom att g& förbi sin lille kamrat.

Gunnar vaknade ieke förrän arbetsklockan
ringde Mket tili arbete, då sprang lian npp.

"Ar elden lös, Agapetus?"
' lXej, «olen ftr uppe oob folket gslr i arbete. 11

''■■Alilul! jag tror jag sofde en stund. 11

'"Jo, SÅ var det.'' 1

''Det har oekså värit en *ft fredlig natt",
sade Gunnar oeh gned sömnen ur ögonen.
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"Nu gå vi tili kallan efter dricksvattenr ,

sade Agapetus.
Jag kointuor nied.''''

Det vai- sft iriskt ooh grönt och solen sken
på daggdropparne. När brandvakterne kommo
hem fr&n kallan, gick Agapetus hem och (iuu-
nar gniög sig helt sakta in i barnkannnaren ooh
ladc sig i sin präktiga säng, der lian soi' äimu
några timmar. Niistä afton när Gunnar tog god
natt ai' ioräldrar och syskon, sade han:
det skall blifva rätt skönt att åter en gång i:1
soiva, uäi' mau vakat en hei natt ooh värit
brandvakf".

När Agapetus icke mera orkade tjenstgöra
soin brandvakt, flck lian en egen stuga vid
skogsbrynet, der barnen ofta helsade på honom,
isynnerhet lilla Nina som nu var en läng. snäll
flicka och Gunnar, som var student och män-
gen gäng skrattande påminte Agapetus om den
natten då hän, Gunnar, akulle leka brandvakt.
Men så van var Agapetus vid nattvaket, att
hau alltid hellre sof om dagen och när hän låg
i sin säng om natten, steg lian ofta upp och
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tittade ut genoru sitt lilla fönster upp tili horr-
gården, för att se efter ora alit stod riitt tili;
eller lytwnade han på den nye brandvaktens
klubbslag i talldungen. Hände det dä att nå-

got klockslag uteblef, så kunde brandvakten
vara säker på, att nasta morgon fil sig en
skrapa af Agapetus.

"Ilvad tjenar det tili att eofva uin natten,
när man är brandvakt?r) brukade han då säga.
'/)Har man icke hela (luds långa dagen att livila
benena sinä.''1

Påordig var gubben annars, ty under de
många är hän tjenstgjort som brandvakt hade
hän nemligen sofvit största delen af dagen, dä
hän hade kunnat prata med sinä medmenniskor,
och om natten när hän var vaken och kry,
fanns det icke ett enda ora, som hörde på ho-
nom, utom gamla Musti som då morrade ett

kort svar, antingen flbrrr'n eller 'Avau11
. Men

man kan gä sin verld igenom utan att tala sä
myeket och det hade Agapetus gjort.



Mitt nxja Km.
I höst jag flyttat fr&n ett bo,

Der mänga &r jag bott i ro
Ooh hvart jag mi i stället koin
Jag här vill nänniä om.

Jag flyttade tili grannens gård,
Som haft en hiigst belefvad värd,
Der byggningen rätt artig var:
Stod Intad alla dar:

Der taket måiigen Hannua har,
Som aamiais dit från fordna da'r
Ocli äfven väggarnes kulfir,
Ej tili det propra liör.

Artisten soin nu tili mig koni
Att takets fresco mäla om,
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Yar murare tili profession
Med yrkets lina don.

Snart såg man att haun penseldrag
Just icke lydde konstens lag
Ooli taket mycket värre blef,
Äh jag det nyss beskref.

JVlen gubben sade endast kort:
"Nog blir det bra, då det blir tOOTt.11

Nu har jag väntat veckor tve
Ooh kan ej bättring se.

11Xi lofte jull
, jag sade dä,

11Att ui det vackert skulle få. 11

Då svarte hän, ooh log helt godt:
'Ma, det var narri blott. 11

En annan mälare jag ta’r,
Soin ej April om hösten har;
Men gubben säkert vandrar lian,
Att narra någon ann’.
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Mitt hein en annan pensels drag
Nu gett ett leende behag,
Må der blott ständigt lugn och ro,
Som vänner hos niig bo.



Tåjjor i viluni.
Det var en liten vik, strändema voro höga

ocli trädbevnxna. Innerst i viken låg en liten
holme, bevuxen med löfträd, men längre ut
emot dess mynning, syntes en annan kolme oeh
på den växte mörk barrskog.

Det var lngnt ooh behagligt för små vågor
att leka derinne i viken. De vattrade oeh kni-
sade vattnets blågröna yta, de hoppade ocli
ilansade mot stranden, ocli stundom lade de sig
ned oeh låtsade sofva, men det var endast för
att leka en ny lek med återkastade strålar ooh
färger. Men då sågo knllarne ocli trftden sa

lijcrtligt ocli godt ned på dem, oeh sade sig
emellan: nu sofva de yra barnen.

Men då logo små vågorna emot dem i Ijns-
glans, och vattnets yta återsträlade ljufva hil-
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der af kullarne och träden. Och vågorna lägo
så stilla, för att icke bryta sönder de vackra
bilderna.

Men stundom lyftar ändå, än liär an der,
en våg en xnon på sig och tittar opp, men läg-
ger sig tyst ned igen. Nn höja allt flere smått
sinä hufvuden, småningom kumia de yra bar-
nen ej längre ligga stilla, alla frestas att Iwar
i sin tur litta opp, ocli innan kort aro alla åter
i rörelse. I början så smått, så försigtigt, att
de vackra bilderna endast böjas och skimra, men
nej nu är det omöjligt att längre ligga
stilla, nu dansa ocli hoppa och tumia de
sinä vågorna ren alla i viken, och de vackra
spegelbilderna på vattenytan förvirras och talla
sönder.

Granarne vid stranden muka långsamt och
betänksamt fram ooh åter på sinä hufvuden och
säga tili hvarandra; der gär det med barns
leksaker. 11

Men bortom träden, endast tversöfver ett
smalt näs, soin vid fasta landet förenar en
halfö vid en annan vik af det stora, vida
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obegränsade vattnet, läg en menniskoboning.
Derifrån smög sig ut en liten flioka, en helt
liten en. Hon gick allt framåt långs stigen
och plockade blommor i sitt förkläde. Det var
roligt att gå i gräset med sinä små bara föt-
ter, och hon vandrade mycket beläten allt framåt
och såg sig omkring och smånynnade för sig
pä en liten visa. Så koin lilla Eda tili Viken.

Vid stranden läg en båt. Den var nätt,
grönmälad och så liten att den bar endast
tvenne personer, när de ville fara öfver viken,
tili den lilla löfbevuxna hölmön.

Eda hade haft mänga båtar, som hennes
mamma gjort åt henne af ärtskidor, och i dein
hade hon satt sinä pappersdockor att färdas på
■en talrik med vatten. Eda tyckte att den här
ärtskidan var märkvärdigt stor den vore
rolig att ha.

Och vägorna lekte och plaskade så roligt
ooh så nätt mot stranden och vattnet skimrade
så vackert. Eda fnnderade en liten stund och
stack så småningom sin ena lilla fot nt i vatt-
net, men drog den hastigt åter tillbaka. Så
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stack hon ut den andra lilla foten, och sä den
första äfvcn, ocli bäst det var tog hon ett steg
tili i vattnet och tittade igen pä den xmderliga
stora ärtskidan, lyftade med häda händerna
smätt på sin ljusa klädning, tog ännn ett steg
och se nn stod hon redan vid häten och
fasthöll sig i dess kant.

Nrt hlef det fråga om att också fä sitta in i
håten, liksom dockorna siitit i ärtskidorna. Eda
lilla lyfte ena foten och höll sig fast i hätens
kant, men den vek nedåt ooh Eda, ja hon för-
lorade fotfästet och Ml ned i håtens hotten.
Hon hlef hra skrämd, men häten dansade och
vaggade med Eda, och det var sä roligt, att
skrämseln snart hlef glömd.

Nu låg ärtskidan åter stilla och Eda hör-
jade se sig omkring deri, men den var helt
tom. Endast vid ena kanten varsnade hon en
hlänkande messingsring, som hftngde på en krok.
Yid ringen var fästad ett långt snöre, och det
räckte ända hort tili stranden. Men när Eda
Intade sig för att taga ringen och leka med den,



61

sä började båten äter att vagga, och ringen
rycktes ur Edas hand ooh föll i vattnet.

Men små vägorna dansade och hoppade och
tumlade allt ifrigare omkring båten med den
lilla Hiekan nti, och förde den småningon allt
längre från stranden, och det tyoktes dem vara
«n rolig lek.

Eda satt helt stilla och tyckte att det var
nnderligt att vagga sä. Yisst var det roligt,
men hon var ändå en smula rädd och visste ej
rätt om hon borde skratta eller gräta.

Men allt högre vaggades båten och Edas små
iigonlock hörjade sjunka nedät, och Eda tyckte
nastan att det var gamla Lovisa, som vaggade
henne och sjöng vaggvisor för henne.

Det var dock blott vägorna, som vaggade
och sjöngo.

Den lilla knubbiga handen förlorade sitt
fäste i håtens kant och den runda armen lade
sig tili ett mjnkt örngott under Edas lilla huf-
vud, som sjönk ned mot den, och snart sof
Eda godt och visste alls icke af, att än en,
än en annan våg lyfte sig så högt, att den
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kunde lätt kyssa de ljusa lockarna, soin lågo
öfver bätens kant.

Men vågorna vexte allt högre, och sedän
båten af dem förts förbi den lilla löfbevuxna
kolmen, vaggade den allt hastigare mot det
stora vattnet.

Se hvem synes derborta pä stranden ? Hvar-
för bastar bon så framät? Hör, nu ropar hon
tili i ångest och bäfvan. Hon skyndar långs
stranden. Ack, Edas lilla båt gungar vedan
långt borta på yågorna, ooh ingen annan far-
kost finnes i viken. Nu stadnar den framåt-
hastande qvinnan. Hon knäböjer, lion böjer
sinä sammanknäppta bänder. Hvarje rörelse
uttrycker den högsta ångest. Hurtigt Springer
bon opp, ocb med Hygande steg ilar bon äter
tili gångstigen och inåt skogen.

Men en liten bölja hade qvarglömt sig i sin
lek vid stranden. Hon säg nu de audra vå-
gorna kasta utät i glad lek, ocb såg burn de
vexte och blefvo allt ifrigare att dansa ocb
hoppa. l)å längtade den ensamma ut tili dem,
ocb började sitt t&g ocb for glad framåt ocb
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höjde och sänkte sitt hufvud. Hon såg huru
vägorna dansade ooh sjöngo kring Edas bät ocli
vaggade den väldsamt, och hon höjde sitt huf-
vud högt ooh sjöng varnande ord: ".stilla,
«tiliä, brusen ej så, stilla ni syskon, så yra 11

.

Men vägorna brusade allt högre, den leken
syntes dem god ooh de ville intet höra.

V)Se, se 11
, sjöng åter vikens bölja, dit

der det stora vattnet går. Se de våggubbarne
der, huru de höja sig och fräsa emot skyn. Se
huru vildt de skaka sinä hufvuden, med stora
hvita lookperuker pä. De strida, de rasa så

vreda. Är väl detta lek för ett sädant der li-
tet menniskobarn! Stilla, stilla!

Men vägorna hörde ej pä henne, de foro
blott allt längre utåt och brusade allt starkare,
och sakta sjöng böljan sin susande säng:
sakna de vilda vår ljufva vik, dä stormen dem
kastar med dån och brak, i väldsam atrid^.

Xu syntes pä stranden åter den unga qvin-
nan. An vred hon sinä händer, än syntes hon
färdig att störta sig i vattnet, än stod hon
stilla, liksoin i andlös bäfvan. Xu dref den
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lilla båten just helt närä tallarnes liolme. Skulle
den drifva förbi? Skulle den fastna mot stran-

den ? Skulle den krossas eller omhvälfvas mot
stenarne? Den unga qvinnan stod soin fastvu-
xen, framåtlutad, armarna utsträckta, skälf-
vande, blek. Men hon stod dock, lion sjönk
ioke tillsammans. Hon skulle jn icke kunnat
se sitt baru, sitt lilla, ljufva, sofvande barn,
öin lion skulle liafva nedsjunkit på strandens
sand. Hon mäste se det, hon mäste följa det
med sin blick, om än i döden.

Men mi höjde sig den ensamma böljan högt,
hon löste sinä lockar i skum ooh brusade efter
den lilla båten, ooh vred den ur sin kosa, ooh
dref den framför sig ooh sjöng i sitt brus: 11 du
varma, du lilla menniskobarn, ej skola kalla
vågor fanina dig11 . Ooh se, der stod en udde
ut från holmen, ooh just bakom dess spets för-
des Edas båt, ooh med sinä lugna svajningar
jemkade vågen den allt högre opp på strandens
sand.

De yra vägorna skrattade ooh gyoklade
hakoin båten, ooh sqvalpade ooh rullade med
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den, sorti om de åter velat rycka den ut ibland
sig, men Eda sof ooh visste af intet.

■"Bullra ooli väsnas ui, bäst ni viljen71
, su-

sade den ensamma böljan, ocli lekte åter sin
stilla, plaskande lek med strandens smä blän-
kande stenar, rliär dröjer jag, tills vinden slår
om, då för jag den lilla tili stranden liern. 1’

flKom med, kom med. Yi draga tili liafs,
tili kamp, tili strid11

, sjöngo brusande de förbi-
tägande vågorna, men Edas bölja susade blott
leende i solens stråle: ledsnen väl snart

vid lam ooli bräk. Grodnatt, godnatt. Hftr
slumrar jag, tills åter blir tid att resa hein tili
vår Ijnfva vik71

.

Edas lilla bät vaggade ocli sqvalpade smätt
emot strandens sand, ooh den unga qvinnan pä
andra stranden bäfvade vid livarje dess rörelse
af frnktan att den skulle ryckas loss, eller
krossas mot stranden, men hon vägade ej ens
ett utrop, för att icke möjligen dermed väcka
sin ftlslding tili säker död. Kanske kunde hen-
nes röst nä fram tili den sofvande. Hon ställde
sig på den klippa som sköt längst ut emot hol-

5
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men, och sjöng den visa, soin hon brnkat
sjunga för Eda, då lion vaggat henue tili ro,
ooh hon sjöng och hon höjde allt mera sin röst,
och tryckte handen mot hröstet för att stilla
hjertats plågsamma slag, på det de ej akulle
ijväfva hennes röst. Kanske skulle tonerna nä
den lilla och lvAlla henne qvar i sin sömn, tili
dess den båt soin modren hade utsändt frän
hemmet, kunde hinna fram den långa, ack, sä
långa, vägen kring halfön.

Oeli tiilen led, neli modven sjöng, cieli Eda
sof, ooh vågen lekte vid stranden.

Men se, hvad skymtar derborta, långt borta
ännu, vid lidden af halfön? Båten ja, det
är den räddande! Viii skötas årorna af starka,
öfvade händer, meri vinden ligger emot.

Sof, sof, lilla Eda! sof soin i modersfamn.
Vakna icke, hör sängen soin tonar tili dig öf-
ver sjön. Sof, sof, vid din moders ijnfva säng.

Se, de komina, de komina, endast fä alnar
skiljer dem numera från Edas båt. Man lyf-
ter varsamt den lilla öfver bätarnes bräddar.
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Heilan omslutes Eda af moders armar. Hou
I'attar med sinä små, mjuka händer omkring deu
unga qvinnans kinder ocli ser henne i ögat,
ocdi sftger; vet du, Eda reste i en
stor, stor firtskidaP

Oeli aftonen koni ocli «tornien gick tili livila,
ocli åter lekte små vågor sin glada lek i den
lilla viken, ocli sjöngo ocli vaggade så sig
sjelfva tili sönms, tili ro.



Sayuu om Lijckans Köji>.
I del gamla rödmålade luiset med de hvita

fensterposterna och de små rutorna bodde en
gammal man och hans gamla hustru. Omkring
det gamla luiset vexte gamla träd, afhvilkaen
dcl buro goda frukter, en annan del liade blad,
men inga frukter och ännu andra kade bark i
stället för blad. På eolsidan bakom det gamla
huset fanns en trädgård, der den gamle manner
ocli hans gamla lmslni odlade åtskilliga mat-
nyttiga vexter. Vid ena ändan af «lennä köks-
trädgård funnos sex trädgårdssängar, af hvilka
den gainle mannen ooh hans gamla hustru skänkl
en ät hvarje af sinä sex barn.

Del äldsta barnet var en gosse soin heite
Rummelbnmmel. Jlan var fjorton år gammal
och tiflbragte mest hela dagen med alt springa
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omkring backarna. Eörst pä qyällen, när lian
ej mera orkade springa omkring, gjorde lian
några spadtag, men blcf vanligen kort derpä sä
sömnig, att hän ställde bort spaden ooh gick
att liigga sig.

Näst efter Enminelbummel koin en flicka
.soin hette Loracanora ooh var tretton år gam-
mal. Hon gick hela dagen ooh sjöng, men un-
der det hon sjöng, arbetade hon flitigt med sin
trädgärdssäng, hvars mull derföre snart var Ami
bearbetad ooh sä fin soin det linaste svarta Iwe-
temjöl, om det fnnnes svart hyetemjöl.

Efter Loracanora koni en gosse soin hette
Hnxflux. Huxflux hade scdnaste nyärsmorgon
fyllt tolf år. När lian fick trädgårdssängen,
skyndade lian sig genast att bearbeta densamina,
men lian gjorde det sä häftigt och oförsigtigt
att lian inom kort hade förderfvat sin hacka
och spade mot några stenar samt brutit af tin-
narne pä gin räfsa. När lian så förstört sinä
redskap, det ena efter det andra, kastade lian
bort dem och tog sig före nägot annat arbete,
hvilket lian skötte med samuia framgäng.
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Den närmaste i äldern efter Huxflux var
(len elfvaäriga Dormidaria. Dormidaria sof bädo
dag ocdi natt och blef endast halfvaken tili mäl-
tiderna, då hon ät med god aptit, fastäh half-
sofvande. För att förmä lienne att helst nägon
«tunti på dagen arbeta pä sin trädgärdssäng,
flyttade den gamle inannen ooli hans gamla hu-
stru hennes bädd bakom trädgärdssängcn och
ptl den andra sidan om denna stftllde de liennes
mat. Men Dormidaria bara trampade sin träd-
gärd, men gjorde intet vidare ät den.

Dormidaria efterföljdes af den tioårige Sticki-
stäf och dennes tvillingssyster Kurrasnurra.

Stickistäf tyoktes ha fått den sämsta träd-
gårdssängen, 8å l'nll af stenar var den och så

svår atl halla IVi fr&n ogräs. Men Stickistäf
arbetade oförtröttad, ulan att förlora tålamodet.

Kurrasnurra tyektes ocksä vara myeket fli-
tig, ty aldrig säg man henne stilla, men det
varsta var att hon aldrig mer än nägra ögon-
blick ärad hOli pä med ett och Hamina arbete.
Bftst hon arbetade med sin trädgärd, tyckte hon
att hon borde drifva konia i beteshagen, men
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innan lion Imnnit öppna grinden för att släppa
in korua, liade redan nägon annan tanko ker-
sat genom hennes k"fvud ooh hon skyndade sig
att utföra den, ock när qvälien kom, kade lion
sälunda nästan alltid ställt tili mora oreda iin

kon gjort gagn.
N iii- mi den tiden kom att trädgården borde

besås, kom en gamma] trollkarl tili gården.
lian styrde genast sinä steg tili trädgården och
satte sig invid dc sex trädgårdssängarne.

Den gamle mannen och hans gamla hustru
sutto i det gamla imsct, hvardera i sin gamla
Länstol,

])ci tynger mig efter maten, sade der
gamle nunnien tili den gamla hustrun och hau
somnado.

Minä ögonlocls vilja också gå Lhop, sva-
rade den gamla hustrun och så somnade lion
också.

Rummelbunimel var som vanligt ute ocli
eprang kring berg och backar.

Loracanora stod lutad öfver sin trädgårds-
säng och sjöng:
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Matjord upp och gör dig lin ■Ogräs bort, jag yill ej ha dig;
Frö, snart skall du myllas in
Bädden är beredd att ta dig.

Varmt ooh godt skall här du fä,
Lilla frö, i bädden mjuka:
Hän mig lär att rfttt dig sä,
Som mig lärde jorden bruka.

Ilnxllux liadc begifvit sig ui att segla. Det
blftste några häftiga ilar, och det koni mycket
vattcn i båten. Utan att besinna hvad lian
gjorde, ryckte Huxflux upp tappen fråa båtbott-
net ooh nu fylldes båtcn hoit och hället mcd
vatten och Euxflux hlef att .sinuna, på, sjflfi.

Dormidaria hade just, ätit ett godt mål och
steg långsamt öfyer sin lilla teg för att komma
tili bädden.

Stickistäf ryckte upp rötter och bortkastade
stenar så att svetten dröp frä.a hans panna.

KnrrasnuiTa hade gått tili hyn för att siika
rätt pii en bortflugen höna, meri vände om på
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haliva vägen, emedan hon koin ihåg att hon
lieminä hade ett par strumpor soin hehöfde
stoppas.

Den gainle trollkarlen tog sin vandringstaf
och förde den tili munnen. Hän blåsto en lång
ton ooh ett tn tre! der stod Rummelbummel
helt andtruten framför honom. Hän hlåste an-

dra gången. Loracanora vände sig om, nickade
vänligt ät den gainle mannen och ställde sig
hredvid Rummelhummel. Hän bläste tredje gän-
gen. Yåt ooh drypande från hufvudet ned tili
fötterna stod Hnxflux bredvid Eummelbunnnel
ooh Loracanora. Hau bläste fjerde gången.
Sömnig vankade Dormidaria fram och ställde sig
bredvid Rnmmelbuminel, Loracanora ooh Hux-
llnx. Hän hlåste femte gången. Stickistäf, soin

just höll på att rycka npp en stor rot från jor-
den, hejdade sig ett ögonblick, men ryckte der-
efter ännu ett tag och gick sedän med roten
hei ooh hållen i sin hand ooh ställde sig bred-
vid Rummelhummel, Loracanora, Hnxflux och
Dormidaria. Hu hlåste den gainle trollkarlen
sjette gången och fram skuttade, liflig och be-
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styrsam, Kurrasnnrra ooh ställe sig bredvid
Euinmelbunimel, Loracanora, Huxfhix, Donni-
daria ooh Stiokistäf.

Nn öppnade den gamle trollkarlen en gam-
ma] påse soin han bar på annon. Medan hau
sakta gnolade en sång, koin en i senfleraf sy-
skonen efter ålder, stack sin hand i påsen, tog
derifrån utsäde ooh sådde det på sin lilla teg.

Bummelbumme] sprang hastigt öfver tegen,
sådde i en liasi ooh skyndade sodan bort att
springa öfver berg ooh backar:

Loracanora tog utsädel ooh eådde det var-
sani! ooh jemnt under det lion glädtigt gnolade
mcil gubben hane visa. Etl ooh annat koru.
som fallit på sidan, plockadc hon hagtigi npp
ooh sådde del andra gången;

llnxllnx slängde sitt utsäde med sadan fart.
att knappasl hälften föll på lians egen teg; det
öfriga föl] på hans grannars:

Dormidaria grep halfsofvande efter ntsädet,
men när.hon sknlle öfver diket, fällde hon allt
dit in ooh stapplade sedän tili sin bädd, der-
ifrån' mäti snart hörde hennes snarkningar;
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Stickistäf liöll utsädet fast i den liögra kau-
den, medan lian ännu med den venstra ryckte
upp några f[varblifna röttev ocli ogi'äs samt

stack derefter ned ett koru i sender tili dess
de alla voro slnt;

Kurrasnurra försig &ig äfven med utsäde ocli
begynte atl sä,, men hon bade ej sått många
koni. innan hon luun Lhåg att Imu hade ett li-
-Icl byke, söm borde bängas att torka i solske-
net. Iloit lade kornen på marken för nti utså
dcni sednare, men när hon om <]\'allen koin
tillbaka, efter att hafva sprungit från det ena
tili det andra, hade foglarne plockat bort alla
konien litoin cli muin som lion Jennit Och nfitl
hmm sticka i jorden Lnnan lion tyckte sit? be-
höfvas [iii annat häll.

Den visa som gubben gnolade medan Imu
gaf utsädel å1 de sex syskonen lydde sålunda:

Den som bar siti aker plöjd,
Plöjd, plöjd, plöjd, plöjd.

Ilmi må un beså den nöjd,
X<"»j< 1. nöjd, nöjd, nöjd,
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Den hvars odling är fördröjd,
Dröjd, dröjd, dröjd, dröjd,

Hinner aldrig lyokans höjdj
Höjd, höjd, höjd, höjd.

När alla syskonen hade fätt sitt ntsäde ooh
verkställt sin sädd, slängde den gamle troll-
karlen sin p&se på axeln, svängde sex gänger
i luften med sin staf ooh sade;

Hio nix, arruns arruk!
Hio lux, fätsikkits!
Hio hoc quod, airadimrod!
Paullum uh, skulfskuh!
Högan stol, aronacarol!
Tib’ igitnr, leinmublemmur!

Derpå sträckte han ut benen sä att de blefVo-
sju verst långa och steg med ett steg i berget
pft andra aidan Bkogen.

Den lilla lnren gjorde riktigt godt, sade
den gamle mannen tili sin gamla hustru, i det
lian vaknade.
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Ja, jag tror minnsann jag blundade en
stund, svarade den gamla hustrnn ooh tog äter
stickstrumpan i lianden.

Nu förgingo nianga år, ty den gamle troll-
karlens utsäde var sädant att det ej mognade
på ett av. Den gamle mannan och hane gamla
Inisi ru säililc och skördade flere gånger sin
köksträdgård, men deras sex barne små tegar
erfordrade alit ännu vård och skötsel. Xär
Rummelbummel blef äldre, egnade lian visser-
ligen mera uppmärksamhet åt sin teg än lian
egnat den före sådden. Han rensade den fri från
Ogräs ocli skyddade den för skadliga insekter,
luen hans håg läg dock åt annat liåll. Ut i
verlden Längtade han, alla dess herrligheter
ville han bcse, nya länder ville han upptäcka
och det var derföre mcd otålighet han invän-
tade skördedagen, ty först efter denna kunde
han f'å sin längtan stillad, sinä liiligaste önsk-
ningar uppfyllda.

Loracanora fortfor att under sång bearbeta
sin teg. Hon rensade den, hon vattnade den
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och tröttnade aldrig dervid. Visst vaknade hos
henne ibland en obeskriflig lftngtan, för hvilken
ilon ej sjelf kunde göra sig reda. Jimi suokade
och tårades då och hennes sång blef sorgsen och
vemodig, utan att hon för sig sjelf kunde för-
klara orsaken tili alit detta, men aär denna
sinnesstämning hotade att taga öfverhanden,
grep hon sitt arbete an mcd fördubblad ifver,
hon rensade hvarje äfven det minsta ogrässtrå
trån sin lilla fceg oeh snart Ijöd hennes visa.
åter lika glad som förr.

Hiixflnx som äfven mcd åldern f&tt något
mera förstånd, arbetade äfven då och då på »in
teg och var ganska ifrig när han holl på der-
med. Men det hände ofta nog att lian tog mi-
ste ]iä ogräset och ejelfva växten och ryckte
upp den scdnarc i ställct för det förra. Han
ångrade då bittert sin obetänksamket, men säi-
län stod det mera i hans makt atl hjelpa del
onda.

Dormidarias sömnighet snarare tili- än af-
tog. För att siippa att för hvarje måltid taga
de några stegen öfver den lilla tegen, gömde
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lion efter livarje måltid något mat bos sig,
stnndom åter fastade hon en tid för att nndvika
att röra sig.

Stickietäf fortfor att vara lika iliärdig soin

torut ooh det var också af niiden, ty lian upp-
täckte ständigt pä sin teg något som päkallade
värd ocli arbete oeli den tyoktes också erfor-

dra dnbbelt så myeket vatten soin de öfrigas
tegar. Men likafnllt fann lian tid att litratta
allt ocli understnndom hände det också att lian
i förbifarten bjelpte upp något på syskonens tegar.

Kurrasnurra hade sä myeket hört talas öin

sin fjeskighet att lion försökte att lägga band
jiå sig ocli det lyckades lienne äfven slutligen
att styra sig sä myeket att lion en god stund
af dagen arbetade med sin teg. Många str&n
liade lion ej beller att värda, dä lion lätit fog-
larna plocka bort utsädet, men dem värdade
hon dock temmeligen vftl.

Skördedagen nalkades ändtligen litan att de
sex syskonen hade någon aning derom.

Den gamle mamien ooh bans gamla hustru
hade från sinä yngre år bibebällit den goda va-
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nan att stiga myoket tidigt upp om morgnarne.
När solen gick upp, gol tnppen första gängen
ocli när tnppen gol första gängen, sade den
gamle mannen tili sin gamla liustru; flSe sä,
min gnmma, nu är solen uppe ocli vi ligga
ännn i sängen T>

. Men när tnppen gol andra
gängen, voro de ur sängen ocli när tien gol
tredje gängen, voro de redan färdigklftdda.

En morgon straxt efter det tnppen gol tredje
gängen, sågo den gamle mannen ocli lians gamla
hustru den gamle trollkarlen med sin staf ocli
päse stiga in pä gården. De kände honom icke,
men de öppnade dörren för honom ocli hädo
honom vara välkommen.

Sedän de en stund taiat i hvarjehanda äm-
nen, sade den gamle h-ollkarlen tili den gamle
taannen oeli hana gamla hustru:

Ni har sex fullvnxna barn, sade lian.
-- .Ja, sex ä' de, svarade den gamle mannen.

Tre sOner ooh tre döttrar, tillade hans
gamla hustru.

De hjelpa viii far ooh mor redan? frå-
gade den gamle trollkarlen.
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Det är knappt med det, svarade den
gamle mannen.

De ha bittills mäst lära sig, sade lians
gamla hustru. Men mx mäste de väl taga sig
tili nägot for egen räkning.

Kan marx fä se dem? frägade den gaxxxle
trollkarlen.

De lära nog sofva än, sade den gaxnle
mannen.

Ålmej dii, sade den gamla Inistrun. Lora-
canora ooh Stickistäf arbeta redan i trädgarden.

Den trädgarden! sade den gamle mannen.
Ja, den trädgarden blir det nog något

af ännn, sade ifrigt hans gamla hustrn. Se,
det är så, sade lion tili den gamle trollkarlen,
att hvarochen af viira barn har sin lilla träd-
gårdssftng att odla, men gnbben min tyeker det
ej blir något af.

Kan mau få se den trädgarden ? frågado
den gamle trollkarlen.

Jo, det kunde man nog. Den gamle man-
nen och hana gamla lmstru följde den gamle
trollkarlen tili trädgarden.

6
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Loraoanora sjöng ooh arbetade. Stickistäf
bar vatten sä »vetten lackade. Dormidaria snar-
kade Ijndeligen. De andra syskonen säg man
ej tili. Jo men, der kom Kurrasnurra skut-
tande. Den gamle trollkarlen blåste en gång i
sin käpp. Ingen af de andra hörde tonen, men
Rummelbummel kom skyndsamt tili stället. Den
gamle trollkarlen blåste ännu engång ooh Hux-
flux skyndade fram. Hän blåste tredje gängen.
Dormidaria vaknade, gned sig i ögonen ocb
stapplade längsamt tili de andra.

De stodo nn i en ring kring den gamle
trollkarlen. Mest tili venster stod Rummelbum-
mel. Tili böger om Rummelbummel stod Lo-
raoanora. Tili böger om Loraoanora stod Hux-
flux. Tili böger om Hnxflux stod Dormidaria.
Tili böger om Dormidaria stod Stickistäf oob
tili böger om Stickistäf ocb närmast den gamle
trollkarlen stod Kurrasnurra.

Nu får enhvar af er säga hvad hau mesi
akulle önska, sade den gamle trollkarlen.

I)å steg Runimellmmmel fram midt för troll-
karlen oeli sade: Jag akulle önska mig ett
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godt skepp, med hvilket jag kunde fara verl-
den omkring ooh upptäcka nya länder.

Derefter framträdde Loracanora ooh sade:
Jag önskade inig ett kali i lifvet som jag

väl kunde sköta.
N n var ordningen hos Huxflux. Hän syntes

oförheredd pä frågan, raen betänkte sig dock
ej, utan sade: Jag önskar mig mycket, myc-
ket penningar.

Efter Huxflux var turen hos Dormidaria:
Jag önskade att behöfva äta endast hvar-

annan dag, sade hon.
Stickistäf sade: Jag önskade mig enkraft

att kiinna genombryta alla hinder.
Slutligen var ordningen hos Kurrasnurra.

Hon tänkte pä en förständigare önskan, men i
detsamma kände hon en obehaglig sinärta i sin
fot: Jag sknlle önska att bli (jvitt minä
liktornar, sade hon.

Ooh hvad äsyften j med edra önsknin-
gar? frågade den gamle trollkarlen.

Att uppnå lyekana höjdf svarade de
alla pä en gäng, men Kurrasnurra säg härvid
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förlägen »t, ty lion liöll just på att ändra
tanke.

Så väre edra önskningar eder beviljade!
sade den gamle trollkarlen. Men femtio &r här-
efter pä denna dag skolen j alla samlas här på,
detta ställe ooh redogöra huru ni haiven sökt
ocli lunnit lyckans liöjd.

När Rummelbummel vändc sig om, kade
lians lilla teg förvandlat sig tili en vid hafsvik.
Vid dess Strand stod ett präktigt skepp nied
stolta svällande segel och en talrik besättning
ombord. Hän tog ett ömt men bastigt farvftl
af alla sinä anförvandter, steg ombord pä skep-
pet soin skyndsamt aflägsnade sig frän de qyar-
stäendes bliokar, hvarefter äfven den vida liafs-
yiken yar försvunnen.

Nu vände sig Loraoanora. Hennes teg yar

förvandlad tili en liten särskild landtgärd. Fram-
för trappan tili boningshuset lekte några sinä
barn i gröngräset, lyckliga ooh glada. Igenom
ett af byggningens fenster säg man en nian

soin satt Ar id sitt skrifbord ooh arbetade. Med
•ens upphörde lian att skrifva ooh ropade utåt:
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Loracanora, min älskade, livar dröjer du?
Loracanora vinkade hastigt med lianden tili
sinä gamla föräldrar ooh sade: Besöken mig
snart; minä pligter kalla mig. Derpä gick hon
tili harnen, tog dem vid lianden ooh forde deni
in i kuset. Med detsamma försvann den lilla
landtgärden för de qyarstäendes blickar.

När Huxflux yände sig om, fann lian sin
lilla teg betydligt förstorad ooh på densamma
fann hän stora högar af guld ooh silfyer. Ny-
fiket trädde hän fram för att beskäda skatterna,
men försvann i samma ögonblick jemte dem.

Dormidarias teg var oförändrad. Pä andra
sidan om den såg hon den kara bädden. Hon
gäspade grundligt, gick tili den ooh lade sig.
Hvarken hon eller bädden syntes sedän mera
tili.

Nu vände sig Stiokistäf emot sin teg. Den
var förhytt tili en ofantlig vildmark med suin-

piga kärr ooh ogenomträngliga skogar. Vid
skogsbrynet stod en väldig yxe ooh en plog
med förespända dragare, men de vaktades af
en jättestor björn, som öppnade sitt gap emot
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Htickistäf. Men hän förskrftcktes ej, utan fat-
tade en stor torkad trädrot, nalkades den ur-

sinniga hjörnen, fällde honom med ett slag tili
inarken ooh tog yxen ooh plogen med dess an-
spann i besittning. Nu försvann äfven hän.

Kurrasnurra endast trampade ett par gån-
ger försökande pä inarken. Hennes liktornar
voro försvunna.

Det var sannt, jag måste tili staden att
köpa kaffe, sade hon ooh s& sprang hon sin väg.

Den gamle trollkarlen sträckte nt benen, så
att de blefvo sju mil långa ooh steg med ett
steg öfver sju stora byar ooh bakom den sjunde
försvann hän i ett stort berg.

Ja, nu äro alla våra barn sin kos, sade
den gamle mannen tili sin gamla hnstru.

Ja, ja, det är så Guds vilja, att bar-
nen skola skiljas från hemmet för att söka sin
lycka i den vida verlden, sade den gamla hu-
strun. Men Kurrasnurra kommer nog tillbaka
med kalfet, tillade hon och så gingo de in i
luiset.
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Femtio år voro flydda, sedän de sex sysko-
nen fått sinä olika önskningar uppfyllda. Den
gamle mannen ooh hans gamla luistru voro
längesedan döda ocli lågo begrafna der hvarest
de sex trädgärdssängarne fordom stått. De
ville hvila der deras barn först pröfvat sinä
krafter, sade de. Ofver grafvarne växte sköna
träd ocli blommor, men pä flere ställen syntes
stora tomrum der endast några vissnade stam-

mar ocli stjelkar stodo. De väntade på ångerns
tärar. Förr skulle de ej grönska innan dessa
tårar fuktat marken.

Den dag var nn inne då de sex syskonen
skulle samlas vid de gamla föräldrarnes graf.
Flere af dem kade alls icke sett hvarandra se-
dän de för femtio år gingo ut i verlden.

Den gamle trollkarlen koin först tili stället.
Äldre liade lian ieke blifvit på dessa femtio år,
men icke lieller yngre. Hän bade lika inånga
veck ocli rynkor i ansigtet som hän dä bar,
icke flere eller färre. Hän tog sin vandrings-
staf ooh förde den tili munnen. Hän blåste en
lång ton, ooh ännu lång ooh reslig, ehuru böjd
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af sinä fem ooh sjuttio är, framträdde Rumniel-
bummel. Hans lookar voro hvita ooh lians blick
var mindre orolig än förr. Den gainle troll-
karien bläste andra gången. En gamnial gumma
med silfverkår framträdde. Hennes bliok var
värin ock ljus ocli lugn som sommarqvällen i
norden. Det var Loracanora. Den gamle troll-
karlen bläste tredje gången ocli nu syntes en
aftärd gestalt, bvars yttre utvisade armod. Det
var Huxflux. Den gamle trollkarlen bläste
fjerde gången. Stödd emot tiggarstafven in-
stapplade Dormidaria. Hon var utsvulten ocli
mager nu. Den gamle trollkarlen bläste femte
gången. En kraftfnll gnbbe, hvilken man pä
sin höjd skulle ansett för en sextioäring van-
drade in med raska steg ocli fryntlig liällning.
Alla syskonen igenkände genast i lionom Stick-
istäf. Den gamle trollkarlen bläste sjette gän-
gen. En liflig gammal gumma med en nägot
orolig blick trädde mi fram tili de öfriga. Det
var Kurrasnurra.

Der är mälet! sade nu den gamle troll-
karlen ooh visade. på grafkullarne, som betäckte
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stoftet ai' den gamle xnaimen ooh hans gamla
hustru. Förtäljen nu huru j haiven sökt ooh
funnit lyckans höjd. Tala Rummelbummel!

Mig lookade längtan efter äfventyr ooh
ära, sade Rummelbummel. På det stolta skep-
pet soin du gaf mig reste jag ut på fremmande
hai för att upptäcka nya länder. Än var mig
lyckan huki ocli jag lade okände öar ooh land-
sträckor under min furstes spira ocli skördade
ära ocli gunst ooh skatter derför, än äter följde
mig motgången. Mitt skepp krossades mot
bränningarna, med endast en del af mitt folk
lyckades jag rädda mig i land, men der möt-
tes vi ej af menniskokärlek ooh gästvänlighet
utan de vilda stammarne soin bodde der ville
offra oss alla ät döden. Jag undkom likväl for
att åter ömsoni stiga ömsom tällä på lyckans
oroliga liaf. Jag sökte ära ooh jag fann den.

Ocli lyckans höjd? frågade den gamle
trollkarlen.

Den fann jag ej, ty lystnaden efter ära
är en törst som aldrig kan släckas.

Sä gack tili kullarne derborta att nt-
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gjuta ängerns bittra tärar. Sedän skall diit
törst släckas. Du, Loracanora?

Jag faun ett hein. Ett hem har ljusa
ooh mörka dagar, som omvexla med hvarandra.
Men de mörka dagarne hafya sinä pligter, de
ljusa sinä ooh jag sökte att fylla dein så, soin

mitt samvete fordrade. Jag har gifvit mycken
kärlek, ty mitt hjerta hade hehof att gifva den,
men jag har fått tusendefallt igen. Jag har
egt många, många kara, men de äro alla horta,,
men jag skall linna dem ännu, jag vet det.

Och lyckans höjd?

■—■ Den har jag tunnit. Jag har funnit den
i förmågan att älska och i mitt, lugna samvete.

Så gauk att finna dina kara åter. An
du, Huxfiux?

Jag sökte lyckan genom guldet. Guldet
törskaffade mig anseende, njutningar, vänner.
.lag hade mycket guld, men det minskades för
hvarje. dag oeh sist rullade det sista guldstyc-
ket ur min hand. Jag såg mig omkring ooh
mötte hän i blickar der jag förut läst den dju-
paste vördnad; jag sökte minä A'änner, de voro
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försvunna, njutningar ja<? liade ej guld att
köpa deni med.

Ooh lyckans höjd?
Den fann jag ej då jag simmade i guld;

<j lie!lev liadc jag kraft att mera söka den i
mitt armod.

SH gack tili kullarne derborta att ut-
gjuta ångerns bittra tårar. Sedän skall du
finna den skatt ,som förnöjer. ■— Dormidaria?

Jag sökte lyekan nti livilan. Men hvi-
lan utan föregående arbete föder bristen. .lag
har Imngrat niycket. Jag liar myeket lidit.

Oeli lyckans höjd?
Hnr kunde jag väl finna den ? Jag visste

«j af några pligter.
Så gack tili kullarne derborta att nt-

gjuta ängerns bittra tärar. Sedän skall du finna
den hvila, som ger bugnad. Än dn, Stioki-
«täf?

Jag önskade mig en kraft att kunna ge-
nombryta alla hinder. Du förlänade mig den.
Der fordom oländiga vildmarker stodo, der stå
nn odlade fftlt med gyllene skördar, der fordom
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vilddjuren tjöto, hOras nu arbetarenes glada
sånger.

—■ Ocli lyckans liöjd?
.lag fann den: mitt land är rikt, mitt

folk är Mtt!
Så gack i frid att hvila efter dagens

mcidor! Knrrasnurra ?

Ingen svarade, dcn gamle trollkarlen såg sig
oin, mon Kurrasnurra var försvunnen. Hon
liade liört så mycket nytt, som hon brann af
begftr att få berätta, att lion omöjligt kunde
hejda sig tili dess hennes tur koin att aflägga
räkenskap för sitt lif. Ilon liade inga liktor-
nar som besvärade henne och så sprang lion nt
och berättade alltsannnans ocli så har äfvon jag
fått veta det.

Sköna träd och växter spirade upp der än-
gerns tårar hade fnktat marken, men för Kur-
rasnnrras sknld fanns der en fläck der det yäxte

hara tistel.


